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eXecUtiVo
.

.

.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o Nº 2707, de 25 de oUtUBro de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, no 
valor de r$ 5.775.951,50 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 5.775.951,50 (cinco Milhões, 
Setecentos e Setenta e cinco Mil, Novecentos e cinquenta e Um reais e 
cinquenta centavos), para atender à programação abaixo:
r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

151011339115037590 - SEcUlT 0301 449051 1.000.000,00
151011339215038421 - SEcUlT 0301 339039 500.000,00
161011212215098910 - SEdUc 0102 319011 165.000,00
171010412615088238 - SEfa 0331 339040 2.398.390,00

552012312212978339 - ProdEPa 0261 339008 6.060,00
832010412212978338 - EGPa 0101 339033 25.000,00
901011030215078878 - fES 0103 335043 1.006.901,50

922012012212974668 - adEPará 0301 339030 400.000,00
971010312615088238 - SEaP 0101 339040 274.600,00

ToTal 5.775.951,50

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

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

141012060814918705 - SEdaP 0301 449052 24.343,09

161011212212978339 - SEdUc 0102 319011 165.000,00

171010412315088251 - SEfa 0331 339035 1.112.834,00

171010412315088251 - SEfa 0331 339039 294.343,00

171010412315088251 - SEfa 0331 449052 13.226,00

171010412315088873 - SEfa 0331 339039 68.051,00

171010412615088238 - SEfa 0331 449052 586.800,00

171010412815088887 - SEfa 0331 339036 48.000,00

171010412815088887 - SEfa 0331 339039 265.536,00

171010412815088887 - SEfa 0331 339047 9.600,00

211010618115028264 - SEGUP 4101 449052 31.500,00

281010460814918715 - NGPr 0301 449052 1.000.000,00

311010618215027563 - cBM 0301 449051 375.656,91

552012312212978338 - ProdEPa 0261 339040 6.060,00

672011648214897642 - coHaB 4101 449051 468.500,00

832010412815088887 - EGPa 0101 339033 25.000,00

901011012212978338 - fES 0103 339039 1.006.901,50

971010342115028283 - SEaP 0101 339039 274.600,00

ToTal 5.775.951,50

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 25 de outubro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

d e c r e t o Nº 2708, de 25 de oUtUBro de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, no 
valor de r$ 3.544.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei nº 
9.496, de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 3.544.000,00 (Três Milhões, 
Quinhentos e Quarenta e Quatro Mil reais), para atender à programação 
abaixo:
r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

171010412615088238 - SEfa 0376 339040 124.000,00
171010412615088238 - SEfa 0376 449052 1.570.000,00

792011854114978370 - idEflor-Bio 0656 339039 1.850.000,00
ToTal 3.544.000,00

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do 
exercício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 25 de outubro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

d e c r e t o Nº 2709, de 25 de oUtUBro de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXcESSo dE 
arrEcadaÇÃo, no valor de r$ 4.357.750,72 para reforço de dotação(ões) 
consignada(s) no orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 4.357.750,72 (Quatro Milhões, 
Trezentos e cinquenta e Sete Mil, Setecentos e cinquenta reais e Setenta 
e dois centavos), para atender à programação abaixo:
r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

161011212215097674 - SEdUc 0102 444042 1.357.750,72
251022884600009068 - Enc. PGE 0101 319091 2.580.000,00
251022884600009068 - Enc. PGE 0101 319113 420.000,00

ToTal 4.357.750,72

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Excesso de arrecadação, conforme estabelecido no artigo 43, 
§ 1°, inciso ii, da lei federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 25 de outubro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 868546
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coNtrato
.

eXtrato de coNtrato Nº. 42/2022-ccG/Pa
coNtrato Nº. 42/2022-ccG/Pa.

oBJETo: contratação para prestação de serviço de pintura, incluindo ma-
teriais e mão de obra especializada, a ser realizado na sede do crGBa, em 
Santarém/Pa.
fUNdaMENTo: decreto nº. 2.168 de 10 de março de 2010, que institui 
o Sistema de cotação Eletrônica para aquisição de bens e contratação de 
serviços de pequeno valor por dispensa de licitação em razão do valor 
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previsto nos incisos i e ii e parágrafo único do art. 24 da lei federal nº 
8.666/93, a lei nº. 8.666/1993, e a resolução nº. 001/SEPof/Pa e demais 
exigências previstas no edital da cotação Eletrônica n.º 17/2022-ccG/Pa.
aSSiNaTUra: 21/10/2022.
ViGÊNcia: 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da assinatura.
Valor: r$ 16.805,70 (dezesseis mil, oitocentos e cinco reais e setenta centavos).
EXErcÍcio: 2022.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105; função: 04; Sub - função: 122l; Programa: 1297; Projeto/
atividade: 8314; fonte: 0101; Natureza da despesa: 339039; ação: 246499;
coNTraTaNTE: caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNTraTado: Maria dE NaZarÉ dUarTE MorEira 22728600287, ins-
crita no cNPJ nº 45.322.752/0001-07.
Endereço: Travessa coronel antônio Galvão, nº 432, Bairro: centro, cEP: 
68.330-00, cidade de Porto de Moz-Pa
ordENador
luciana Bitencourt Soares
coordenadora de relações Governamentais
casa civil da Governadoria.

Protocolo: 868341

diÁria
.

Portaria Nº 1424/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1356683, de 21 de outubro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de caPaNEMa/Pa, no período de 21 a 22/10/2022.

servidor objetivo
SaMUEl carValHo VEloSo, cPf 512.560.372-49, matrícula 
funcional nº 5947235/1, assistente operacional ii, lotado na 

diretoria de Gestão de logística.

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

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1.425/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1356663, de 21 de outubro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de caPaNEMa/Pa, no período de 21 a 22/10/2022.

servidor objetivo
PaTriccia HEiTMaNN ElErES, cPf 646.668.242-00, matrícula 

funcional nº 5958137/ 1, diretora do cerimonial, lotada na 
diretoria do cerimonial.

assessorar agenda pública do Governo do Estado, no 
referido município.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1426/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1356267 de 21 de outubro de 2022.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de caPiTÃo PoÇo/Pa, no período de 21 a 22/10/2022.

servidor objetivo
JoÃo BaTiSTa GoMES filHo, cPf 212.983.784-00 matrícula 
funcional nº 5900907/3, ocupante do cargo de Secretário de 

diretoria, lotado na diretoria de Gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1427/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1355992 de 21 de outubro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de caPaNEMa/Pa, no período de 21 a 22/10/2022.

servidor objetivo
lUciENNE BaNdEira PiNTo, cPf 207.295.102-04, matrícula 

funcional nº 7004460/4, Mestre de cerimônia, lotada no Gabinete 
do Governador.

assessorar agenda do Governo do Estado, no referido 
município.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1428/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1356302, de 21 de outubro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de PEiXE-Boi/Pa, no período de 21 a 22/10/2022.

servidor objetivo
lEo VarGaS dorNEllES, cPf 301.194.482-20, matrícula fun-

cional n° 5958820/1, ocupante do cargo assessor do cerimonial, 
lotado na diretoria do cerimonial

assessorar agenda Pública do Governo do Estado, no 
referido município.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1.429/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1356249, de 21 de outubro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de caPiTÃo PoÇo/Pa, no período de 21 a 22/10/2022.

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

diretoria do cerimonial.

assessorar agenda do Governo do Estado, no referido 
município.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1430/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1356058, de 21 de outubro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de PEiXE Boi/Pa, no período de 21 a 22/10/2022.

servidor objetivo
GlaYcE KariNa SilVa E SilVa, cPf nº 681.141.842-72, 

matricula funcional nº 5960512/1, cargo assessor do cerimonial, 
lotada na diretoria do cerimonial.

assessorar agenda do Governo do Estado, no referido 
município.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 868440
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Portaria Nº 1431/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1356203, de 21 de outubro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de caPaNEMa/Pa, no período de 21 a 22/10/2022.

servidor objetivo
MaUro SErGio fErrEira dE SoUZa, cPf 155.177.722-34, ma-
trícula funcional nº 7003584/1, ocupante do cargo de assistente 

operacional ii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico no referido município.
 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE outubro dE 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1432/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1356021 de 21 de outubro de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de peixe boi/Pa, no período de 21 a 22/10/2022.

servidor objetivo
BENEdiTo rodriGUES dE SoUZa, cPf 067.542.362-72, matrí-
cula funcional nº 3212181/ 1, Motorista, lotado na diretoria de 

Gestão de logística.

dar apoio logístico, ao cerimonial, no referido 
município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1433/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1356495, de 21 de outubro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de iGaraPÉ-Miri/Pa, no dia 22/10/2022.

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

cerimonial, lotado na diretoria de cerimonial.

assessorar agenda do Governo do Estado, no referido 
município.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1434/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1363562, de 24 de outubro de 2022;
coNSidEraNdo ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de iGaraPÉ-Miri/Pa, no período de 24 a 25/10/2022.

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

cerimonial, lotado na diretoria de cerimonial.

assessorar agenda do Governo do Estado, no referido 
município.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1435/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1363588, de 24 de outubro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de MariTUBa/Pa, no dia 24/10/2022.

servidor objetivo
lEo VarGaS dorNEllES, cPf 301.194.482-20, matrícula fun-

cional n° 5958820/1, ocupante do cargo assessor do cerimonial, 
lotado na diretoria do cerimonial

assessorar agenda Pública do Governo do Estado, no 
referido município.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1436/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1363609, de 24 de outubro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de MariTUBa/Pa, no dia 24/10/2022.

servidor objetivo
GlaYcE KariNa SilVa E SilVa, cPf nº 681.141.842-72, 

matricula funcional nº 5960512/1, cargo assessor do cerimonial, 
lotada na diretoria do cerimonial.

assessorar agenda do Governo do Estado, no referido 
município.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ser-
vidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 868467

.

.

FÉrias
.

Portaria N°. 1.423/2022 - crG, de 25 de oUtUBro de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela PorTaria Nº. 441/2022-ccG, 
publicado no doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o que dispõe  o  art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro 
de 1994 e o decreto nº. 1.462 de 12 de abril de 2021;
rESolVE:
coNcEdEr 30 (TriNTa) dias de férias regulamentares, ao servidor abaixo 
relacionado.

id. FUNcioNaL serVidor PerÍodo aQUi-
sitiVo PerÍodo GoZo

6402902/1 roBErTo MErENcio PaNZa SiQUEira 15/05/2020 a 
14/05/2021

01/12/2022 a 
30/12/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 25 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 868398
..

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

Portaria
.

Portaria Nº 107/2022 – cMG, de 25 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exercício 
de suas atribuições legais, considerando o disposto no inciso iV, do art. 
3º, da lei federal nº 10.520/2002 c/c decreto federal nº 10.024/2019 e 
decreto Estadual nº 534/2020, que instituem no âmbito da União, Estados, 
distrito federal e Municípios a modalidade de licitação, denominada Pregão 
Eletrônico e, considerando a necessidade da contratação de empresa es-
pecializada na prestação de serviços destinados para a locação de veículos 
fixos e eventuais no âmbito do Estado do Pará, visando o atendimento 
das necessidades da casa Militar da Governadoria do Estado do Pará, por 
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um período de 12 (doze) meses, conforme especificações, estimativas de 
quantidades e valores contidos do anexo i (Termo de referência).
rESolVE:
i – designar os servidores HEidEr da SilVa MarTiNS, matrícula nº 
57199676/4, ocupante do cargo de chefe do Núcleo de licitações e Maria 
dE NaZarÉ BarBoSa do NaSciMENTo, matrícula nº 5967165/1, ocupan-
te do cargo de agente de contratação, para atuarem como equipe de apoio 
do Pregão Eletrônico nº 023/2022 – Nl/cMG, que terá como Pregoeiro o 
servidor BrUNo lUiZ SilVa dE SoUSa, matrícula nº 4219470/3, ocupante 
do cargo de agente de contratação;
ii – fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para a vigência desta Portaria, a 
contar da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual e su-
cessivo período, desde que justificado;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 25 dE oUTUBro dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 868265

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 1º terMo aditiVo do coNtrato 
adM. 017/2022 - cMG/Pa.

contratante: caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado do Pará;
cNPJ: 07.313.542/0001-63;
contratada: UNidaS S/a;
cNPJ: 02.491.558/0001-42;
objeto: alteração da razão social ref. a Empresa Unidas S/a, tal ajusta-
mento se faz necessário para a adequação contratual, com fulcro na lei nº 
8.666/1993:
onde se lê: “Unidas Veículos Especiais S.a”
leia-se: “localiza Veículos Especiais S.a”
data da assinatura: 24 de outubro de 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM - rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado.

Protocolo: 868033
eXtrato do 1º terMo aditiVo do coNtrato 

adM. 024/2022 - cMG/Pa.
contratante: caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado do Pará;
cNPJ: 07.313.542/0001-63;
contratada: UNidaS S/a;
cNPJ: 02.491.558/0001-42;
objeto: alteração da razão social da Empresa Unidas S/a, bem como a 
substituição do modelo de veículo locado sem alterações de valores, tal 
ajustamento se faz necessário para a adequação contratual, com fulcro no 
art. 65, i alínea “a’’ da lei nº 8.666/1993:
1. onde se lê: “Unidas Veículos Especiais S.a”
leia-se: “localiza Veículos Especiais S.a”
2. onde se lê: “Veículo tipo Sedan Blindado, modeloToyota corolla 2.0, cVT 
flex 2022/2022, fabricante: Toyota do Brasil lTda”,
leia-”se: ‘‘Modelo Jeep compass longitude Td350 4x4 aT diesel, blinda-
do”.
data da assinatura: 24 de outubro de 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM - rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado.

Protocolo: 868058
eXtrato do 1º terMo aditiVo do coNtrato 

adM. 018/2022 - cMG/Pa.
contratante: caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado do Pará;
cNPJ: 07.313.542/0001-63;
contratada: UNidaS S/a;
cNPJ: 02.491.558/0001-42;
objeto: alteração da razão social da Empresa Unidas S/a, bem como a 
substituição da numeração do contrato administrativo, tal ajustamento se 
faz necessário para a adequação contratual, com fulcro no art. 65, alínea 
“b’’, ii da lei nº 8.666/1993:
1. onde se lê: “Unidas Veículos Especiais S.a”
leia-se: “localiza Veículos Especiais S.a”
2. onde se lê: “contrato administrativo nº 018/2022”
leia-se: “contrato administrativo nº 019/2022”.
data da assinatura: 24 de outubro de 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM - rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado.

Protocolo: 868064

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de rescisÃo ao coNtrato 
adMiNistratiVo Nº001/2020 - cMG.

daS ParTES: caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, inscrita no 
cNPJ 07.313.542/0001-63 e a Empresa NorTE TUriSMo lTda EPP, cNPJ/
Mf nº 05.570.254/0001-69, Travessa Padre Eutíquio, 43, Bairro comércio, 
cEP 66.010-150, Belém/Pará, contratada para a Prestação de Serviços de 
agenciamento de Viagens.
do oBJETo: rescisão de forma amigável do contrato administrativo nº 
001/2020 - cMG, oriundo do Pregão Eletrônico SrP nº 012/2019 – PMPa, 
e seus 03 (Três) Termos aditivos, por acordo entre as partes e considerada 
a conveniência e oportunidade da administração.

da fUNdaMENTaÇÃo lEGal: de acordo com o inciso ii do art. 79 da lei 
federal nº 8.666/93 e previsão constante na cláusula décima Sétima – da 
rescisão, do referido contrato.
data da assinatura da rescisão: 25/10/2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado.

Protocolo: 868163

.

.

Vice-GoVerNadoria do estado

.

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 087/2022-GVG  de 25 de oUtUBro de 2022.
o diretor Geral da Vice-Governadoria do Estado, no uso de suas atribuições 
que lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 001/2019-GVG, de 18 
de janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o art. 74 e 75, lei 5.810 de 24 de Janeiro de 1994.
rESolVE:
coNcEdEr, 30 dias de férias regulamentares a servidora desta Vice-Go-
vernadoria, conforme abaixo relacionado:
 

NoMe eXercÍcio PerÍodo de GoZo
rosângela conceição 14.03.2021 a 13.03.2022 01.12.2022 a 30.12.2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE
carlos alberto da Silva alcântara
diretor Geral

Protocolo: 868001
..

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 541/2022 – PGe. G.  
BeLÉM (Pa), 25 de oUtUBro de 2022.

o ProcUrador-GEral do ESTado, no uso de suas atribuições legais
rESolVE:
i – dESiGNar o servidor rogério rodrigues cordeiro, assistente de Procu-
radoria, matrícula nº 57191394/1 para acompanhar e fiscalizar o Contrato, 
abaixo discriminado:
coNTraTo Nº 027/2022 – PGE e allTEcH SolUÇÕES EM TEcNoloGia lTda
II - As atribuições de acompanhamento e fiscalização estão insertas na 
cláusula dÉciMa PriMEira – fiScaliZaÇÃo do contrato.
iii – dESiGNar como fiscal Substituto o servidor anderson Pinheiro Souza 
Pontes, assistente de Procuradoria, matrícula nº 5965480/1.
 PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 868202

errata
.

errata da Portaria Nº 513/2022-PGe.G., de 20.10.2022, 
PUBLicada No doe Nº 35.160, de 24.10.2022.

onde se lê:
no período 28.11 a 27.11.2022
Leia-se:
no período 28.11 a 27.12.2022

Protocolo: 868269
errata do eXtrato de coNtrato Nº 025/2022 PGe/Pa 

PUBLicado No d.o.e Nº 35.153, de 18/10/2022.
onde se lê: Vigência: 10/10/2022 a 31/12/2022.
Leia-se: Vigência: 17/10/2022 a 31/12/2022.

Protocolo: 867963

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato: 027/2022 PGe/Pa
origem: Pregão Eletrônico nº 09/2021 SEadPrEV/Pi
Exercício: 2022
data da assinatura: 25/10/2022
Vigência: 25/10/2022 a 25/10/2023.
Valor Global: r$ 344.720,00 (trezentos e quarenta e quatro mil e setecen-
tos e vinte reais).
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dotação orçamentária: funcional Programática 25101.01.126.1508.8238 
Natureza de despesa para os itens 1,2 e 3: 33904094; Natureza de despesa 
para o item 5: 33904008; Natureza de despesa para o tem 4: 33903948; 
fonte:0101.
objeto: o objeto do presente contrato é a contratação dos serviços SoB 
DEMANDA, de solução unificada de segurança para proteção de e-mail, 
proteção de endpoint e proteção contra-ataques avançados, com garan-
tia de 36 meses, contemplando os serviços de instalação e configuração, 
transferência de conhecimento e suporte técnico, para atendimento das 
necessidades da Procuradoria-Geral do Estado do Pará.
contratada: allTEcH SolUÇÕES EM TEcNoloGia lTda
cNPJ: 21.547.011/0001-66
Endereço: SCN, Quadra 01 Bloco F, Sala 1201/1220 Edifício América Office 
Tower, cEP: 70.777-905, cidade de Brasília -df.
ordenador: ricardo NaSSEr SEfEr – Procurador-Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 868199

terMo aditiVo a coNtrato
.

PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato Nº 018/2022-PGe
data da assinatura: 25/10/2022
objeto: o presente Termo aditivo tem como objeto formalizar a alteração 
da razão Social da empresa UNidaS VEÍcUloS ESPEciaiS S/a para lo-
caliZa VEÍcUloS ESPEciaiS S/a, conforme consta na alteração conso-
lidada do Estatuto Social, registrada na Junta comercial do Estado de São 
Paulo em 30 de agosto de 2022.
contratada: localiZa VEÍcUloS ESPEciaiS S.a
cNPJ/Mf Nº 02.491.558/0001-42
Endereço: avenida deputado rubens Granja, nº 121, Térreo, Bairro Saco-
mã, cEP: 04.298-000, na cidade de São Paulo – SP.
ordenador: ricardo NaSSEr SEfEr, Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 868192

..

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 300/2022-seac.
coMissÃo de FiscaLiZaÇÃo

coNSidEraNdo os termos da lei 13.019/14 e o decreto Estadual 
1.835/17.
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1088725.
rESolVE:
art. 1º- designar os servidores abaixo descritos, para comporem a comis-
são de Fiscalização que tem por objetivo o acompanhamento e fiscalizar o 
Contrato de Gestão nº 001/2021 - SEAC que foi firmado entre a Secretaria 
Estratégica de articulação da cidadania- SEac e a organização Social - as-
sociação Pólo Produtivo Pará (fábrica Esperança).

iteM NoMe MatrÍcULa FUNÇÃo
01 ZacariaS rodriGUES da SilVa 3336573/6 PrESidENTE
02 aNa rEBEKaH GUErrEiro cordEiro 5938964/4 MEMBro
03 arTUr MaGNo dE carValHo 5947830/3 MEMBro

art. 2º- os efeitos desta Portaria retroagem a data da assinatura do contrato.
art. 3º- Tornar sem efeito a PorTaria Nº. 184/2021- GaB/SEac de 
03/12/2021, Publicada no doE nº. 34.787 de 07/12/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete, 25 de outubro de 2022.
JUlio alEJaNdro QUEZada JElVES
Secretário adjunto

Protocolo: 868165

.

.

errata
.

errata
Na publicação do doe 35.150, de 14 de outubro de 2022, referente 
a PorTaria N°289/2022-GaB/SEac de 07 de outubro de 2022, Processo 
2022/1273672
oNde se LÊ:
i. o prazo para aplicação do Suprimento de fundos deverá ser de 60 (ses-
senta) dias, a contar da emissão da ordem Bancária,
ii. a prestação de contas ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, após o 
término da aplicação, sujeitando-se a tomada de contas, se não o fizer no 
prazo determinado.
Leia-se:
i. o prazo para aplicação do Suprimento de fundos deverá ser de 15 (quin-
ze) dias, a contar da emissão da ordem Bancária,
ii. a prestação de contas ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias, após o término 
da aplicação, sujeitando-se a tomada de contas, se não o fizer no prazo 
determinado.

Protocolo: 868182

coNtrato
.

eXtrato – coNtrato Nº 041/2022-seac/Pa.
objeto: o objeto da presente licitação é o fornecimento de Gêneros ali-
mentícios, para atender as Usinas da Paz dos territórios de Belém (Jurunas/
condor, Guamá e Terra-firme), pelo período de 12 (doze) meses, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e no 
Termo de referência.
fundamento: o presente contrato será regido pelo disposto na lei n° 
8.666/1993, lei n° 10.520/2002, decreto n° 877 e 878, de 31 de março 
2008, de 20 de fevereiro de 2006, e demais legislações aplicáveis, às quais 
a coNTraTaNTE e coNTraTada estão sujeitas.
data da assinatura: 21/10/2022.
Vigência: 21/10/2022 a 20/10/2023.
Valor Global: r$ 255.093,60 (duzentos e cinquenta e cinco mil e noventa e 
três reais e sessenta centavos).
orçamento:
Und. orçamentária: 76101 (SEac Pa); função: 08 (assistência Social); 
Sub-função: 244 (direitos individuais, coletivos e difusos); Programa: 
1500 (cidadania, Justiça e direitos Humanos); Proj. atividade: 8818 (im-
plementação das Usinas da Paz); Natureza despesa: 339030 (Material 
de consumo); fonte recurso: 0101000000 (recursos ordinários); ação: 
278361 (implementação das Usinas da Paz); Plano interno: 105USG8818c 
(USiNa da PaZ Guamá) – ação: 278362 (implementação das Usinas da 
Paz); Plano interno: 105USJ8818c (USiNa da PaZ Jurunas) – ação: 
278363 (implementação das Usinas da Paz); Plano interno: 105UST8818c 
(USiNa da PaZ Terra firme).
contratada: r P S dE oliVEira EirEli, cNPJ: 41.288.529/0001-30, se-
diada na rua fé em deus, nº 17 – Sl: 1 – Bairro: Mangueirão – Belém/Pa.
ordenador
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado

Protocolo: 868149
eXtrato – coNtrato Nº 045/2022-seac/Pa.

objeto: a contratação de empresa especializada para fornecimento de 
baús de livros de educação infanto-juvenil e infantil para a realização da 
trilha literária nos territórios contemplados pelo Programa Territórios pela 
Paz: Benguí, cabanagem, Guamá, icui (ananindeua), Jurunas, Terra firme 
e Nova União (Marituba), Parauapebas e canaã dos carajás.
fundamento: decreto Estadual 534, de 4 de fevereiro de 2020, que regu-
lamenta a modalidade de licitação Pregão Eletrônico, e a lei nº 10.520/02.
data da assinatura: 21/10/2022.
Vigência: 21/10/2022 a 20/10/2023.
Valor Global: r$ 157.148,82 (cento e cinquenta e sete mil, cento e qua-
renta e oito reais e oitenta e dois centavos).
orçamento:
Und. orçamentária: 76101; função: 08; Sub-função: 244; Programa: 
1500; Proj. atividade: 8591; Natureza despesa: 449052; fonte recurso: 
0101; ação: 263486; Plano interno:1050008591E.
contratada: alfa coMErcio dE liVroS E SErViÇoS lTda, cNPJ: 
27.726.248/0001-90, sediada na av. 13 de maio, 1116- Sl 909, Bairro: 
fátima, cEP:60.040-530, fortaleza/cE.
ordenador
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado

Protocolo: 868080

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 12/2022-seac

HoMoloGo, nos termos da legislação em vigor, o Processo licitatório - 
Pregão Eletrônico nº 12/2022-SEac, referente a contratação de EMPrESa 
ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇo coNTiNUadoS coM dEdi-
caÇÃo EXclUSiVa dE MÃo dE oBra dE ViGilÂNcia PaTriMoNial dE-
SarMada, coM forNEciMENTo dE UNiforMES E EQUiPaMENToS NoS 
MUNicÍPioS dE caNaaÃ E ParaUaPEBaS.
Homologo – contratação de EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo 
dE SErViÇo coNTiNUadoS coM dEdicaÇÃo EXclUSiVa dE MÃo dE 
oBra dE ViGilÂNcia PaTriMoNial dESarMada, coM forNEciMENTo 
dE UNiforMES E EQUiPaMENToS NoS MUNicÍPioS dE caNaaÃ E Pa-
raUaPEBaS Para a EMPrESa BElEM rio SEGUraNca lTda cNPJ sob o 
nº 17.433.496/0001-90, no valor global de r$ 1.797.024,00 (Hum milhão, 
setecentos e noventa e sete mil e vinte e quatro reais).
Belém/Pa, 25 de outubro de 2022.
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado

Protocolo: 868235

.

.

diÁria
.

Portaria 301/2022-GaB/seac
BeLÉM Pa, 24 de oUtUBro 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;
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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° 089/2022 daf/SEac e Processo nº 
2022/1335638
rESolVE:
coNcEdEr às servidoras abaixo, 4,5 (quatro e meia) diárias, no período de 
06/11 a 10/11/2022, a cidade de Porto alegre, no Estado do rio Grande do 
Sul-rS, cujo objetivo é “participação no congresso Pregão Summit 2022”.

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
54196787 roBErTa SilVEira aZEVEdo da SilVa 754.852.572-91
5946865-2 ElaNE PErEira lEÃo 738.055.802-15

dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 24 de outubro de 2022
ricardo BriSolla BalESTrEri
SEcrETário dE ESTado

Protocolo: 868167

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
a PUBLicaÇÃo do eXtrato de coNtrato: Nº 016/2022-aGe.
Processo Nº 2022/1233196
data da assinatura: 24/10/2022
Vigência: 24/10/2022 a 23/10/2024
Valor Global Estimado: r$84.000,00
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico SEPlad/dGl/SrP Nº 006/2021, 
ata de registro de Preços Nº 014/2022
objeto:
o objeto do presente contrato é a contratação de pessoa jurídica especiali-
zada na prestação de serviços de locaÇÃo dE VEÍcUloS aUToMoTorES 
TErrESTrES, sem motorista, para atender em todo território estadual, os 
órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado do Pará., conforme espe-
cificações e quantitativos estabelecidos no Item 2 - DO OBJETO no Termo 
de referência, anexo do Edital.
contratado: localiZa VEÍcUloS ESPEciaiS S.a
cNPJ: 02.491.558/0001-42.
Endereço: avenida deputado rubens Granja, 121, Sacomã, cEP: 04.298-
000 - São Paulo/SP. fone: 11-3141-6206 - E-mail: licitacao.ve@unidas.
com.br.
orçamento:
Programa de Trabalho: 04122129784090000
fonte de recurso: 0101006355
Natureza de despesa: 339033
Plano interno: 4200008409c
fiscal do contrato: Servidores rosângela Pamplona ferreira, Matrícula Nº 
57209544/4;
Substituto do fiscal do contrato: lucas Monfredo Pantoja, Matrícula Nº 
5956937/1.
ordenador: andréa do Nascimento Pinto.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
JoSÉ rUBENS BarrEiroS lEÃo
auditor-Geral do Estado

Protocolo: 868256
..

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1000/2022-daF/sePLad, 
de 24 de oUtUBro 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° 2022/1308580,
rESolVE:
coNcEdEr a servidora lorENa SoUZa liMa da SilVa, id. funcional nº. 
5112303/1, ocupante do cargo de Técnico a, lotada na coordenadoria de 

Saúde ocupacional e Segurança do Trabalho, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 01 de dezembro de 2022 a 30 de dezembro de 2022, 
referente ao triênio de 01/02/2005 a 31/01/2008.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 24 dE 
oUTUBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 868205

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 998/2022-daF/sePLad, 
de 24 de oUtUBro de 2022.

a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, 
de 25 de maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 
2022,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo, os termos do Processo nº 2022/318711 e, ainda, o lau-
do Médico nº. 95795,
r E S o l V E:
i-coNcEdEr 14 (quatorze) dias de licença para Tratamento de Saúde à 
servidora Maria dE faTiMa loPES corrEa, id. funcional nº. 28746/1, 
ocupante do cargo de Técnico a, lotada na coordenadoria financeira, no 
período de 02/03/2022 a 15/03/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 02/03/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 24 dE 
oUTUBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 868203

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica 
Nº 05/2018 – sead

ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo 
– SEPlad, doravante denominada coNVENENTE, órgão da administração 
direta do Estado, com sede nesta cidade de Belém, Estado do Pará, Tra-
vessa do chaco, nº 2350 - Marco - cEP: 66.093-542, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 35.747.782/0001-01 e SUPEriNTENdÊNcia rEGioNal do Tra-
BalHo E EMPrEGo No Pará – MiNiSTÉrio do TraBalHo E EMPrEGo, 
doravante denominada coNcEdENTE, pessoa jurídica de direito público, 
com sede na Travessa Nove de Janeiro, nº 1569, Bairro: São Brás, Belém/
Pa, inscrita no cNPJ nº 37.115.367/0021-04.
oBJETo: implementação para funcionamento das agências de Trabalho, 
que serão submetidas à Superintendência regional do Trabalho no Pará, 
nas “Estações cidadania” dos municípios de Tucuruí e itaituba, sem altera-
ção das demais cláusulas do instrumento original.
daTa da aSSiNaTUra: 24/10/2022
ViGÊNcia: o presente Termo aditivo ao referido Termo de cooperação 
Técnica, ficará vigente até 19/04/2023.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 868266

.

.

diÁria

Portaria Nº 1002/2022-daF/sePLad, 
de 25 de oUtUBro 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 d.o.E nº 34.990 de 01 de Junho de 
2022,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/1365190, 24.10.2022.
r E S o l V E:
i – autorizar a servidora Maria dE NaZarÉ SoUZa NaSciMENTo id. 
funcional nº 5945696/5 ocupante do cargo de Secretária adjunto de 
Modernização e Gestão administrativa, a viajar para itaituba/Pa, no dia 
27.10.2022, para inauguração da Unidade de atendimento a População da 
Estação cidadania no referido município.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocará conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 25 dE 
oUTUBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 868106
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FÉrias
.

Portaria Nº 999/2022-daF/sePLad, 
de 24 de oUtUBro de 2022.

a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art.4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/1340721 de 
18/10/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 09 (nove) dias de férias regulamentares à servidora JaNETE 
dE SoUZa fErNaNdES id. funcional nº 51855470/5, ocupante do cargo 
de assessor, lo tada no Gabinete/SEPlad, no período de 20 de outubro de 
2022 a 28 de outubro de 2022, referente ao período aquisitivo de 01 de 
janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 24 dE 
oUTUBro dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Portaria Nº 1001/2022-daF/sePLad, 
de 24 de oUtUBro de 2022.

a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art.4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 74, §2º, da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo o Processo nº. 2022/1359175 de 21/10/2022,
rESolVE:
iNTErroMPEr, a contar de 21/10/2022, por necessidade de serviço, o 
gozo de férias, concedido por intermédio da PorTaria Nº 868/2022 – daf/
SEPlad de 09/09/2022, publicada no doE nº. 35.115 de 15/09/2022, ao 
servidor crYValdo MoraES da VEra crUZ, id. funcional nº 5766788/4, 
ocupante do cargo de assistente Técnico de regulamentação N/i, lotado na 
coordenadoria de recursos Voluntários – corVdcr/SEPlad.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 24 dE 
oUTUBro dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 867990

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 152/seaP/sePLad, de 25 de oUtUBro de 2022
editaL de eXcLUsÃo de caNdidato 

 coNdiÇÃo sUB JUdice
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SEPlad) 
e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária (SEaP), 
no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento à decisão judicial 
proferida nos autos do Processo n° 0839377-79.2022.8.14.0301, tornam 
pública a EXclUSÃo do candidato sub judice VicENTE aBilio BarroS da 
SilVa JÚNior, inscrição 1180, referente ao concurso Público c-208 para 
Provimento de cargo de Policial Penal (agente Penitenciário).
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 25 de outubro 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: 868540

retiFicaÇÃo Nº 51/2022
retiFicaÇÃo do ato LeGaL, coNForMe aBaiXo 

discriMiNado:
decreto Nº 2703, de 21/10/2022, PUBLicado No d.o.e

Nº 35.159, de 21/10/2022
oNde se LÊ:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social...

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor
081012781314998796 - SEEl 0301 444041 160.526,00

Leia-se:

art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social...

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor

081012781314998796 - SEEl 0301 334041 160.526,00

Portaria Nº 409, de 25 de oUtUBro de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 
usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) 
decreto(s) nº 2579, de 25 de agosto de 2022, que aprova a Programação 
orçamentária e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos 
fiscal e da Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 
2022 e, considerando o(s) decreto(s) n° 2708, de 25/10/2022 e nº 2709, 
de 25/10/2022.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do terceiro quadrimestre do exercício de 2022, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 409, de 25 de oUtUBro de 2022

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

desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

dEfESa Social
SEGUP

outras despesas 
correntes 0,00 91.329,98 10.000.000,00 0,00 10.091.329,98

contrato Estimativo
 0101 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

contrato Global
 0101 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0103 0,00 91.329,98 0,00 0,00 91.329,98

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

adEPará
outras despesas 

correntes 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

contrato Estimativo
 0301 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

EMaTEr-caPaNEMa
outras despesas 

correntes 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

despesas ordinárias
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) EMaTEr
 0261 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

EMaTEr-MaraBá
outras despesas 

correntes 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

despesas ordinárias
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) EMaTEr
 0261 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

EMaTEr-Sao M.GUaMa
outras despesas 

correntes 0,00 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00

despesas ordinárias
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) EMaTEr
 0261 0,00 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00

fUNdEflor
outras despesas 

correntes 0,00 1.850.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00

contrato Global

ProViSÃo rEcEBida 
do(a) idEflor-Bio

 0656 0,00 1.850.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00

GESTÃo

fiPaT - SEfa

investimentos 0,00 1.768.055,67 0,00 0,00 1.768.055,67

Equipamentos e Mate-
rial Permanente
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ProViSÃo rEcEBida 
do(a) SEfa

 0376 0,00 1.570.000,00 0,00 0,00 1.570.000,00
reforma

ProViSÃo rEcEBida 
do(a) SEfa

 0176 0,00 198.055,67 0,00 0,00 198.055,67
outras despesas 

correntes 0,00 1.513.712,00 154.560,00 154.560,00 1.822.832,00

contrato Estimativo
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) SEfa
 0176 0,00 1.389.712,00 154.560,00 154.560,00 1.698.832,00

ProViSÃo rEcEBida 
do(a) SEfa

 0376 0,00 124.000,00 0,00 0,00 124.000,00
ProfiSco ii

outras despesas 
correntes 0,00 600.026,00 0,00 0,00 600.026,00

contrato Estimativo
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) SEfa
 0331 0,00 600.026,00 0,00 0,00 600.026,00

SEfa
outras despesas 

correntes 0,00 1.457.300,00 1.457.300,00 1.457.300,00 4.371.900,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 1.457.300,00 1.457.300,00 1.457.300,00 4.371.900,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 0,00 324.458,88 0,00 0,00 324.458,88

obras e instalações
 0101 0,00 324.458,88 0,00 0,00 324.458,88

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral
SEcUlT

investimentos 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
obras e instalações

 0301 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
outras despesas 

correntes 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

SEdUc
investimentos 0,00 1.357.750,72 0,00 0,00 1.357.750,72

outras despesa de 
investimentos

 0102 0,00 1.357.750,72 0,00 0,00 1.357.750,72
SUBordiNadoS ao 

GoVErNo do ESTado
Enc. PGE

Pessoal e Encargos 
Sociais 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Sentença Jurídica
 0101 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2022
seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 19.800,00 0,00 0,00 19.800,00

EMaTEr-caPaNEMa
ProViSÃo rEcEBi-
da do(a) EMaTEr

 0261 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
EMaTEr-MaraBá

ProViSÃo rEcEBi-
da do(a) EMaTEr

 0261 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

EMaTEr-Sao 
M.GUaMa

ProViSÃo rEcEBi-
da do(a) EMaTEr

 0261 0,00 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00
cultura 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
SEcUlT

 0301 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
desenvolvimento 

Urbano - Habitação, 
Saneamento  e 

Mobilidade 

0,00 324.458,88 0,00 0,00 324.458,88

SEdoP
 0101 0,00 324.458,88 0,00 0,00 324.458,88

Educação Básica 0,00 1.357.750,72 0,00 0,00 1.357.750,72
SEdUc

 0102 0,00 1.357.750,72 0,00 0,00 1.357.750,72
Encargos Especiais 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Enc. PGE
 0101 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Governança Pública 0,00 3.881.793,67 154.560,00 154.560,00 4.190.913,67
fiPaT - SEfa

ProViSÃo rEcEBi-
da do(a) SEfa

 0176 0,00 1.587.767,67 154.560,00 154.560,00 1.896.887,67
ProViSÃo rEcEBi-

da do(a) SEfa
 0376 0,00 1.694.000,00 0,00 0,00 1.694.000,00

ProfiSco ii
ProViSÃo rEcEBi-

da do(a) SEfa
 0331 0,00 600.026,00 0,00 0,00 600.026,00

Manutenção da 
Gestão 0,00 1.857.300,00 5.657.300,00 1.457.300,00 8.971.900,00

adEPará
 0301 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

SEfa
 0101 0,00 1.457.300,00 1.457.300,00 1.457.300,00 4.371.900,00

SEGUP
 0101 0,00 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00

Meio ambiente 
e ordenamento 

Territorial
0,00 1.850.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00

fUNdEflor
ProViSÃo 

rEcEBida do(a) 
idEflor-Bio

 0656 0,00 1.850.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00
Saúde 0,00 91.329,98 0,00 0,00 91.329,98
SEGUP

dESTaQUE rEcEBi-
do do(a) fES

 0103 0,00 91.329,98 0,00 0,00 91.329,98
Segurança Pública 0,00 0,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00

SEGUP
 0101 0,00 0,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00

FoNte
3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 4.781.758,88 11.457.300,00 1.457.300,00 17.696.358,88

0102 - EdUcaÇÃo - rEcUr-
SoS ordiNárioS 0,00 1.357.750,72 0,00 0,00 1.357.750,72

0103 - fES - recursos 
ordinários 0,00 91.329,98 0,00 0,00 91.329,98

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

0,00 1.587.767,67 154.560,00 154.560,00 1.896.887,67

0261 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
0,00 19.800,00 0,00 0,00 19.800,00

0301 - recursos ordinários 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00
0331 - operações de crédito 

Externas 0,00 600.026,00 0,00 0,00 600.026,00

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

0,00 1.694.000,00 0,00 0,00 1.694.000,00

0656 - fundo Estadual de 
desenvolvimento florestal 0,00 1.850.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00

ToTal 0,00 13.882.433,25 11.611.860,00 1.611.860,00 27.106.153,25
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Portaria Nº 410, de 25/10/2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 
usando de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.496, de 11 de janeiro 
de 2022, lei orçamentária anual - loa 2022.
rESolVE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 765.500,00 (Setecentos e Sessenta e cinco Mil, Quinhentos 
reais), na(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) 
Unidade(s) orçamentária(s), conforme o artigo 5º, § 2º da lei nº 9.292, 
de 19 de julho de 2021 - ldo 2022, da forma abaixo:
r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

151011339215038421 - SEcUlT 0101 335041 100.000,00
161011236215098906 - SEdUc 0102 339140 265.500,00

901011012615088238 - fES 0103 339040 100.000,00
901011030215078878 - fES 0103 335043 300.000,00

ToTal 765.500,00

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

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

151011339215038421 - SEcUlT 0101 339039 100.000,00
161011236215098906 - SEdUc 0102 339039 265.500,00

901011012615088238 - fES 0103 339140 100.000,00
901011030215078878 - fES 0103 339039 300.000,00

ToTal 765.500,00

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

Portaria Nº 411, de 25 de oUtUBro de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usando 
das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2115, de 13 de janeiro de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da 
Seguridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2022.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 7.207.047,60 (Sete Milhões, duzentos e 
Sete Mil, Quarenta e Sete reais e Sessenta centavos), a quota do primeiro 
quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) 
orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 411, de 25 de oUtUBro de 2022

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

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

dEfESa Social
cPc

investimentos 3.026.390,72 0,00 0,00 0,00 3.026.390,72
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) SEcTET
 0324 3.026.390,72 0,00 0,00 0,00 3.026.390,72

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

NGPr
investimentos 0,00 3.280.656,88 0,00 0,00 3.280.656,88

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0301 0,00 3.280.656,88 0,00 0,00 3.280.656,88
SUBordiNadoS ao 

GoVErNo do ESTado
fUNTElPa

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00

despesas ordinárias

 0301 0,00 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022
JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 3.280.656,88 0,00 0,00 3.280.656,88

NGPr
 0301 0,00 3.280.656,88 0,00 0,00 3.280.656,88

ciência, Tecnologia 
e inovação 3.026.390,72 0,00 0,00 0,00 3.026.390,72

cPc
dESTaQUE 

rEcEBido do(a) 
SEcTET

 0324 3.026.390,72 0,00 0,00 0,00 3.026.390,72
cultura 0,00 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00

fUNTElPa
 0301 0,00 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL
0301 - recursos ordinários 0,00 3.280.656,88 0,00 900.000,00 4.180.656,88

0324 - royaltie Mineral 3.026.390,72 0,00 0,00 0,00 3.026.390,72
ToTal 3.026.390,72 3.280.656,88 0,00 900.000,00 7.207.047,60

Portaria Nº 412, de 25 de oUtUBro de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 
usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) 
nº 2315, de 27 de abril de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da 
Seguridade Social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2022.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 263.869,35 (duzentos e Sessenta e Três 
Mil, oitocentos e Sessenta e Nove reais e Trinta e cinco centavos), a quota 
do segundo quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) 
Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) 
desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 412, de 25 de oUtUBro de 2022

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

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

NGPr

investimentos 0,00 0,00 263.839,55 0,00 263.839,55

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 0,00 0,00 263.839,55 0,00 263.839,55

outras despesas 
correntes 29,80 0,00 0,00 0,00 29,80

despesas ordinárias

 0301 29,80 0,00 0,00 0,00 29,80

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
29,80 0,00 263.839,55 0,00 263.869,35

NGPr

 0101 0,00 0,00 263.839,55 0,00 263.839,55

 0301 29,80 0,00 0,00 0,00 29,80

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 0,00 263.839,55 0,00 263.839,55

0301 - recursos ordinários 29,80 0,00 0,00 0,00 29,80

ToTal 29,80 0,00 263.839,55 0,00 263.869,35
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Portaria Nº 413, de 25 de oUtUBro de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usando 
das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2579, de 25 de agosto de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da 
Seguridade Social, para o 3º quadrimestre do exercício de 2022.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 14.000,00 (Quatorze Mil reais), a quota 
do terceiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) 
Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) 
desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 413, de 25 de oUtUBro de 2022

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

desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

EMaTEr
outras despesas 

correntes 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

NGPr
outras despesas 

correntes 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

despesas ordinárias
 0101 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
10.000,00 4.000,00 0,00 0,00 14.000,00

EMaTEr

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

NGPr

 0101 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

FoNte
3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         10.000,00 4.000,00 0,00 0,00 14.000,00

ToTal 10.000,00 4.000,00 0,00 0,00 14.000,00

Protocolo: 868547

.

.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico
NÚMero: 012/2022/ioe

objeto: a presente licitação tem por objeto a contratação de Empresa 
especializada para o fornecimento de Pacote de Serviços corporativos de 
Uso de E-mails - 60 licenças, Sendo 40 (Quarenta) licenças na categoria 
Enterprise Standard e 20 (Vinte) licenças na categoria Enterprise Plus, 
agenda, calendário, contatos, um espaço de “drive Virtual de armazena-
mento”, Serviço de Bate-Papo acoplado ao E-mail, bem como todo serviço 
e suporte, para fins de atender as necessidades da IOEPA.
observação: a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no Portal de compras 
do Governo federal - coMPraSNET, no endereço www.comprasnet.gov.br 
e no Portal Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará - coM-
PraS Pará, no endereço  www.compraspara.pa.gov.br.
UaSG: 925608
local de abertura: www.comprasnet.gov.br

data de abertura: 17/11/2022.
Hora de abertura: 09h30min. (horário de Brasília-df)
orçamento:
foNTE do rEcUrSo: 0261.00.000
NaTUrEZa da dESPESa: 3390.40
ProGraMa dE TraBalHo: 22.126.1508.8238
PlaNo iNTErNo: 412.000.8238c
ordenador: aroldo carneiro

Protocolo: 868194

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo LicitatÓrio N.º 010/2022

HoMoloGo, nos termos da legislação em vigor, o Processo licitatório nº 
010/2022, na modalidade de licitação pelo pequeno valor, nos termos do 
decreto nº 10.024/19 e da lei nº 8.666/93, cujo objeto consiste na aquisi-
ção de fitas ribbon e cartões em PVc para crachá, tendo como vencedora 
a empresa:

 eMPresa cNPJ VaLor

lote
01
 

BrENo rafaEl daS cHaGaS BarBoSa 35.088.443/0001-60 r$
3.883,94

Valor global Homologado de r$ 3.883,94 (três mil, oitocentos e oitenta e 
três reais e noventa e quatro centavos) à Empresa BrENo rafaEl daS 
cHaGaS BarBoSa, atendendo ao interesse da ioE/Pa.
Belém-Pa, 25 de outubro de 2022.
aroldo carneiro
Presidente da ioE

Protocolo: 868126
..

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 160 de 19 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr, a servidora laUdENicE dE alMEira fErrEira, matrícula Nº 
3159094/1, 30 (tinta)dias de licença Prêmio do 1º triênio, compreendi-
do entre 13/06/1986 a 12/06/1989, com amparo no art. 98 da lei nº 
5.810/94, para usufruto no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.
a presente Portaria entrará em vigor a contar do dia 01 de novembro de 
2022.
aNÍZio BESTENE JÚNior
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 868226

errata
.

errata
errata reFereNte ao coNtrato Nº 19/2018,PUBLicado 
No doe Nº34.545, dia 08/04/2021, ProtocoLo Nº642378.

coNTraTado:Gold NEfro SErViÇoS dE NEfroloGia lTda-EPP
oNde se LÊ:
3º TErMo adiTiVo
Leia-se:
4º TErMo adiTiVo
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

errata
errata reFereNte ao coNtrato Nº 19/2018,PUBLicado 
No doe Nº34.927, dia 08/04/2022, ProtocoLo Nº776115.

coNTraTado:Gold NEfro SErViÇoS dE NEfroloGia lTda-EPP
oNde se LÊ:
4º TErMo adiTiVo
Leia-se:
5º TErMo adiTiVo
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 868081

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo do doe Nº.34.894 
do dia 16/03/2022,

ProtocoLo Nº.771601, reFereNte ao eXtrato 
do 4º ta ao coNtrato Nº 010/2018.

contratada: a & N SErViÇoS MEdicoS lTda (UNilaSEr SErViÇoS MEdicoS).
oBJETo: Prestação de serviços de assistência ambulatoriais na área de saúde .
cNPJ nº 06.212.597/0001-14
Endereço: dom romualdo de Seixas, nº 1476-Sl 1706, Bairro Umarizal
Município: Belém/Pa cEP:66.055-200
ordENador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 868124
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INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 808 de 25 de oUtUBro 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 o art. 81 a 84 de lei nº 5.810/94; ordem 
de Serviço nº 001/2018 - iGEPrEV/Pa; Portaria 010/2022, de 01/01/2022, 
publicada no doE nº 34.835, de 18/01/2022;
coNSidEraNdo o laudo Médico Pericial nº 95711, de 21/10/2022 e o Pro-
cesso administrativo Eletrônico n° 2022/1220405 (PaE), de 21/09/2022.
rESolVE:
i - forMaliZar a prorrogação, à servidora claudia Helena Veiga figueire-
do da Silva, matrícula n° 5948962/1, ocupante do cargo de Técnico Previ-
denciário a, de 10 (dez) dias de afastamento para Tratamento de Saúde, 
no período de 23/06/2022 a 02/07/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 25 de outubro de 
2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 868067

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 817 de 25 de oUtUBro 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 2022/838511 (PaE), 
de 01/07/2022;
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora Silvina Kelly Gomes da Silva, matrícula funcional 
nº 54193919/1, ocupante do cargo de analista de investimentos, lotada 
no Núcleo Gestor de investimento, para atuar como fiscal do contrato ad-
ministrativo nº 024/2022, firmado com a empresa PARAMITA TECNOLOGIA 
coNSUlToria fiNaNcEira – lTda, cNPJ nº 07.931.931/0001-52, que 
tem como objeto a contratação de empresa especializada no provimento 
de informações online e em tempo real do mercado financeiro, com Licença 
de Sistema Quantum axis online com 02 (dois) pontos de acesso remoto, 
visando dar suporte às análises dos fundos de investimentos renda fixa e 
variável, risco de mercado, crédito e liquidez e fundos estruturados (fiP, 
fidc e fii).
ii – dESiGNar o servidor Henrique Pereira Mascarenhas, matrícula fun-
cional nº 5948304/1, ocupante do cargo de analista de investimentos/
coordenador, lotado no Núcleo Gestor de investimento, 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, 25 de outubro de 
2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 818 de 25 de oUtUBro de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará;
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNSidEraNdo os termos do despacho da coordenadoria de administra-
ção e Serviços, que dispõe sobre a designação de fiscal de contrato, nos 
autos do Processo administrativo Eletrônico nº 2021/1072293 (PaE), de 
27/09/2022;
rESolVE:
i – dESiGNar o servidor charles Xenágoras Nascimento do Nascimen-
to, matrícula funcional nº 5948279/2, ocupante da função de Técnico em 
Gestão de informática, lotado na coordenadoria de Teconologia da infor-

mação, para atuar como fiscal do contrato administrativo nº 049/2021, 
firmado com a EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI-
caÇÃo do ESTado do Pará – ProdEPa, cNPJ nº 05.059.613/0001-18, 
que tem como objeto o fornecimento de serviços de implantação de fibra 
óptica, internet e link de dados para os novos polos do Plano de Expansão 
deste iGEPrEV.
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 Teconologia 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, 25 de outubro de 
2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 868437

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo de Portaria
errata da Portaria ret aP Nº 5260 de 24 de oUtUBro 
de 2022, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do estado Nº 

867811, de 10/11/2022.
onde se lê:
PorTaria aP Nº 5260 ElBa Maria Maia MorEira BEZErra;
Leia-se:
PorTaria aP Nº 5260 ElBa Maria MorEira BEZErra;
ordenador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva

Portaria Nº 809 de 25 de oUtUBro de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico n° 
2022/1356662 (PaE), de 21/10/2022, que dispõe sobre interrupção de 
gozo de período de férias de servidor.
rESolVE:
i – forMaliZar a iNTErrUPÇÃo, a contar do dia 15/10/2022, do perí-
odo de gozo de férias da servidora Maria JoSÉ PaES BarrETo fraNco 
dE MacÊdo, matrícula nº 8017468/1, ocupante do cargo de assistente 
administrativo, lotada na diretoria de Previdência, concedida por meio da 
Portaria n° 680/2022, de 05/09/2022, publicada no doE n° 35.106, de 
06/09/2022.
ii - coNcEdEr , 18 (dezoito) dias de gozo de férias, no período de 
02/01/2023 a 19/01/2023, à servidora Maria JoSÉ PaES BarrETo fraN-
co dE MacÊdo, matrícula nº 8017468/1, ocupante do cargo de assistente 
administrativo, lotada na diretoria de Previdência.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 25 de outubro de 
2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 810 de 25 de oUtUBro de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico n° 
2022/1357888 (PaE), de 21/10/2022, que dispõe sobre transferência de 
período de férias.
rESolVE:
i - TraNSfErir, o período de gozo de férias da servidora iara fErrEi-
ra dE oliVEira, matrícula nº 5948788/1, ocupante do cargo de Técni-
ca Previdenciário a, lotada na coordenadoria do consultivo, do período 
de 14/11/2022 a 23/11/2022 para 16/11/2022 a 25/11/2022, concedido 
por meio da Portaria n° 766/2022, de 04/10/2022, publicada no doE n° 
35.142, de 05/10/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 25 de outubro de 
2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 868122

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 813 de 25 de oUtUBro 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. 147 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1363617 (PaE), de 24/10/2022, que trata sobre autorização de des-
locamento de servidores.
rESolVE:
i – aUToriZar o dESlocaMENTo SEM coNcESSÃo dE diáriaS à ser-
vidora ana rita dopazo antonio José lourenço, matrícula n° 5760429/4, 
ocupante do cargo de Procurador/Procurador-chefe, lotada na Procuradoria 
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Jurídica,  a viajar ao município de Marabá/Pa, no período de 26/10/2022 
a 27/10/2022, a fim participar da cerimônia de inauguração do polo do 
iGEPrEV, no referido município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 25 de outubro de 
2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 814 de 25 de oUtUBro 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. 147 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1363617 (PaE), de 24/10/2022, que trata sobre autorização de des-
locamento de servidores.
 rESolVE:
i – aUToriZar o dESlocaMENTo SEM coNcESSÃo dE diáriaS ao servidor 
franklin José Neves contente, matrícula n° 55587635/2, ocupante do cargo 
em comissão de diretor de administração e finanças,  a viajar ao município 
de Marabá/PA, no período de 26/10/2022 a 27/10/2022, a fim participar da 
cerimônia de inauguração do polo do iGEPrEV, no referido município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 25 de outubro de 
2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 814 de 25 de oUtUBro 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. 147 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1363617 (PaE), de 24/10/2022, que trata sobre autorização de des-
locamento de servidores.
rESolVE:
i – aUToriZar o dESlocaMENTo SEM coNcESSÃo dE diáriaS ao ser-
vidor alan ailton da Silva Guimarães, matrícula n° 5673720/5, ocupante 
do cargo de coronel – PM/Pa, vinculado à Policia Militar do Estado do Pará/
diretor de Proteção Social dos Militares, a viajar ao município de Marabá/
PA, no período de 26/10/2022 a 27/10/2022, a fim participar da cerimônia 
de inauguração do polo do iGEPrEV, no referido município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 25 de outubro de 
2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 816 de 25 de oUtUBro de 2022
o diretor de administração e finanças do instituto de Gestão Previdenci-
ária do Estado do Pará – iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo 
decreto Governamental de 08/07/2020, publicado no doE nº 34.276, de 
09/07/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 147 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1343150 (PaE), de 19/10/2022, que trata sobre autorização de des-
locamento de servidores.
rESolVE:
i – aUToriZar o dESlocaMENTo SEM coNcESSÃo dE diáriaS ao ser-
vidor ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva, matrícula nº 
5945964/2, ocupante do cargo de Presidente, a viajar ao município de 
Marabá/PA, no período de 26/10/2022 a 27/10/2022, a fim participar da 
cerimônia de inauguração do polo do iGEPrEV, no referido município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 25 de outubro de 
2022.
fraNKliN JoSÉ NEVES coNTENTE
diretor de administração e finanças do instituto de Gestão Previdenciária 
do Estado do Pará

Protocolo: 868211
Portaria Nº 811 de 25 de oUtUBro 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 
2022/1343150 (PaE), de 19/10/2022.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo à servidora Gabriela ohana rocha freire, ma-
trícula nº 5921027/3, ocupante da função de Técnico Previdenciário a, lotada no 
Gabinete da Presidência, a viajar a cidade de Brasília/df, no dia 24/10/2022, a 
fim de desenvolver suas atividades funcionais na referida cidade.
ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária 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, 25 de outubro de 
2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 812 de 25 oUtUBro 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 
2022/1363306 (PaE), de 24/10/2022.
rESolVE:
 i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo à servidora Sara Tatiane da Silva alves, 
matrícula nº 5962961/1, ocupante do cargo em comissão de Secretária de 
conselho, a viajar ao município de Marabá/Pa, no período de 25/10/2022 
a 27/10/2022, a fim de realizar a organização para a inauguração e início 
dos atendimentos no polo do iGEPrEV, no referido município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas 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, 25 de outubro de 
2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 868107

.

.

oUtras MatÉrias
.

NotiFicaÇÃo Por editaL
Processo: 2022/1251208. Pelo presente edital NoTificaMoS a senho-
ra MarlENE dE SoUZa alMEida, Matrícula nº 293237/1, aposentada no 
cargo de Professor classe Especial, Nível K, lotado na Secretaria Estado de 
Educação - SEdUc, que o Tribunal de contas do Estado do Pará, através do 
ofício n° 202205217/SEGEr-TcE, por ocasião da análise do seu processo 
de inativação, para fins de registro, recomendou e este Instituto de Pre-
vidência acatou a revisão da composição de seu benefício, no sentido de 
retificar o percentual do Adicional por Tempo de Serviço de 65% (sessenta 
e cinco por cento) para 45% (quarenta e cinco por cento), tendo em vista 
que foi equivocadamente utilizado no cálculo da citada parcela o período 
posterior à data de seu afastamento para aguardar a aposentadoria, em 
03/08/2008, e bem como a alteração do enquadramento de nível de K para 
J. Prazo para comparecimento e/ou manifestação perante este instituto: 
15 dias, a contar desta publicação.
Belém, 24 de outubro de 2022.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 867966

Portaria Nº 819 de 25 de oUtUBro de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico 
n° 2022/1372805 (PaE), de 25/10/2022, que dispõe sobre exoneração 
e nomeação de servidor.
rESolVE:
I – EXONERAR, ex officio, o servidor DANILO ARAGÃO DE ARAGÃO, matrícula 
nº 5900901/4, ocupante do cargo efetivo de Técnico de administração e 
finanças, lotado na coordenadoria de concessão de Benefícios, do cargo 
em comissão de coordenador, código GEP-daS-011-4, a contar de 26 de 
outubro de 2022.
– NoMEar a servidora lorENa alicE cEZar da crUZ dE oliVEira, 
matrícula nº 5948960/1, ocupante do cargo efetivo de Técnico Previdenciário 
a, lotada na coordenadoria de concessão de Benefícios, para exercer o 
cargo em comissão de coordenadora, código GEP-daS-011-4, a contar de 
26 de outubro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 25 de outubro de 
2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa Presidente 
do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 868549

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

Portaria N. 598, de 24 de oUtUBro de 2022.
Dispõe sobre a promoção por merecimento dos servidores que especifica.
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por lei;
considerando o disposto no art. 25 do decreto n. 2.325, de 2 de maio de 
2022, que regulamenta a avaliação de desempenho para fins de promoção 
por merecimento no âmbito das carreiras da administração Tributária do 
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Estado do Pará, e no art. 1º da Portaria n. 313, de 23 de maio de 2022, 
que dispõe sobre a autorização e procedimentos para a primeira promoção 
por merecimento no âmbito das carreiras da administração Tributária do 
Estado do Pará;
considerando o disposto no Edital n. 009, de 11 de outubro de 2022, publi-
cado no Diário Oficial do Estado em 14 de outubro de 2022;
rESolVE:
art. 1º Promover por merecimento os servidores das carreiras da admi-
nistração Tributária da Secretaria de Estado da fazenda, nas classes e 
referências, conforme discriminado no anexo Único desta Portaria.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir de 1º de novembro de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estada da fazenda

aNeXo ÚNico
 

carGo cLas. reF. id. FUNc. serVidor
afrE B i 54187788 adilSoN PaUliNo da SilVa
afrE c iii 5570166 adMilSoN da SilVa EllErES
afrE B i 54180078 adriaNa rodriGUES MENdoNca
afrE c iV 5280001 allaN clarK fErrEira dE aSSUNcao
afrE B iii 5858070 allaN oliVEira dE SoUZa
afrE c iV 5279984 aMadEU fadUl TEiXEira
afrE c iV 5279992 aNa claUdia daNTaS fiGUEirEdo
afrE B iii 5706475 aNa claUdia MENdoNca PoNTE SoUZa
afrE B i 54190298 aNa criSTiNa SaNToS da PaZ
afrE c iii 5519756 aNa do Socorro coUTiNHo dE MESQUiTa
afrE c iV 3342980 aNa lafaYETT PiNTo fraNco
afrE c i 5539404 aNa SUElY Maia dE oliVEira
afrE c iii 184446 aNa TElMa MiraNda dE MElo
afrE c iii 55557 aNaNiSio GoMES dE aNdradE
afrE B i 54191930 aNdrE BraGa MENdES carNEiro
afrE c iii 5570336 aNdrEa YarEd dE oliVEira HaSS
afrE B iii 5858151 aNGEla criSTiNa aQUiNo dE caMPoS MaToS
afrE c iii 5552770 aNGEla Maria BarBoSa MarQUES dE aZEVEdo
afrE c iii 5276632 aNToNio EliaS aSBEG JUNior
afrE c iiii 28690 aNToNio frEirE dE araUJo
afrE c iii 5519748 arMaNdo caBral aBrEU VoUZEla
afrE c iii 5097240 arMENio WilSoN corrEa dE MoraES
afrE B i 54195229 arNaldo rodriGUES BoTElHo cHaVES
afrE c iV 3311368 carloS alBErTo carValHo cardoSo
afrE c iii 5128129 carloS alBErTo MarTiNS QUEiroZ
afrE B i 54188119 carloS alBErTo ViEira
afrE c iV 5097428 carloS aUGUSTo da SilVa ToBiaS
afrE c iV 5280435 carloS criSToVaM alBUQUErQUE dE caSTro
afrE B iii 5858127 carloS EMaNoEl NoraT JorGE
afrE B iii 5858119 cElio cal MoNTEiro
afrE B iii 5887143 cHarlES WilliaMS MaGalHaES fErrEira dE SoUZa
afrE B iii 5858135 claUdia doS SaNToS BriTo
afrE c iii 5596173 claUdio BErNardo da SilVa
afrE c iV 5286719 claUdio EMaNUEl cHENE
afrE c iii 5596181 dalMi afoNSo caSTElo MoNTES
afrE c ii 5570140 daNiEl JaiNo BaTiSTa GoMES
afrE B i 54185455 daNiSio diaS carNEiro
afrE c iii 5444900 dario SErGio diaS GoMES
afrE c iV 3246400 dJalMa TadEU corrEa PaNToJa
afrE B iii 5858097 doUGlaS dE SoUZa raMoS
afrE B i 54187787 EdiValdo fErrEira foNTENElE
afrE c i 5724732 EdNa JUlia fErNaNdES da SilVa
afrE c iii 5281490 EdSoN aNToNio BraNco fErrEira
afrE c iV 5280010 EdSoN YoSHiKaSU KaWaGUcHi
afrE c iii 5619742 EdUardo aNToNio BaSToS SaNToS
afrE B iii 5858062 EdUardo dE SoUZa diaS
afrE c iii 5552761 EdUardo JorGE PErEira GoNcalVES
afrE c iii 5570182 EdUardo laVarEda corrEa
afrE c iV 5193249 Eli SoSiNHo riBEiro
afrE c iii 48356 EliZETE Maria SoarES riBEiro
afrE c iii 5519845 ElSoN dE alMEida PErEira
afrE c iii 772950 EMilio carloS ViEira dE BarroS

afrE c iii 5569931 ErNaNE SalGado ViEira

afrE B iii 5857996 EVaNdro cESar Grillo MacHado

afrE c iii 5552753 faBio MorEira faro

afrE B iii 5887135 fErNaNdo da SilVa fErrEira JUNior
afrE c iii 5570310 fErNaNdo JorGE Maia
afrE B iii 5858089 flaVia PaMPolHa PiNHEiro
afrE c iii 5573653 fraNciNETE coNcEicao dE SoUSa
afrE B iii 5861187 fraNciSco aSSiS caroliNo JUNior
afrE c iii 5570050 GEorGE TaVarES doS SaNToS
afrE c iii 5569907 GErdEN fErrEira Vida
afrE B iii 5858046 GiaN aNToNio crUZ ToPPiNo
afrE c iii 5569869 GilBErTo rodriGUES da SilVa
afrE B iii 5858038 GilVa PiNHEiro riBEiro
afrE c iii 5412463 Gloria Maria rodriGUES diaS
afrE c iii 5569842 GUilHErME HUGo MarTiNS TaVarES
afrE c iii 5588278 Haroldo VilHENa fErrEira
afrE B iii 5858020 HEdYlaMar criSTiNa dE caSTro BEcKMaNN
afrE c iii 3168450 HEldEr BoTElHo fraNcES
afrE c iii 5570107 HElENiZE HElENa fErrEira loBaTo
afrE c iV 5128781 HEliaNE XaViEr PErEira liMa
afrE c iV 56006 HElio rUBENS dE oliVEira SaNToS
afrE c iV 5280443 HENrY MUfarrEJ HaGE
afrE c iV 5097266 Hilario aUGUSTo fErrEira NETo
afrE c iii 5552885 iNacio MaGNo fEliZ
afrE c iii 5607973 iNETE GUEdES alVES
afrE c iii 5062748 ioNE do Socorro GoNcalVES SilVa da SilVa
afrE c iii 5570280 irENE raiol doS SaNToS
afrE c iV 5279941 iSaiaS froTa EVaNGEliSTa
afrE c iV 5132339 iValdo da lUZ oliVEira MarTiNS
afrE c iV 5097274 Jair GUiMaraES NETo
afrE c iii 5570123 JEffErSoN BraSil rEBElo
afrE B i 54191939 Joao aNToNio florES NETo
afrE c iii 50261 Joao BoSco dE MElo NETo
afrE c iii 2000750 Joao carloS doS SaNToS TaVarES
afrE c iii 5569982 Joao carloS riBEiro dE PoNTES
afrE c iii 5552869 Joao GUilHErME MElo caValEiro dE MacEdo
afrE c iii 5573440 JoaQUiM Tarrio doS SaNToS
afrE c iii 5333296 JorGE diaS raMoS
afrE c iii 5570131 JorGE lUiZ foNSEca TacHY
afrE c iV 5280370 JoSE aNGElo MarTiNS alHo
afrE c iii 6030645 JoSE aNToNio doS PraZErES GUiMaraES
afrE c iii 5519772 JoSE aNToNio PErEira raMoS
afrE c iii 2007967 JoSE aNToNio rodriGUES SilVa dE oliVEira
afrE c iii 5607965 JoSE EdUardo MiraNda BaTiSTa coSTa
afrE B iii 5128412 JoSE fEliPE lUiZ florENcio
afrE c i 830240 JoSE fErNaNdo loBo SoarES
afrE B iii 5858054 JoSE fraNciSco da coSTa JUNior
afrE B iii 5858160 JoSE GUilHErME dE SoUZa MoiTTa KoUrY
afrE c iii 5519802 JoSE JoSEVaNdo SoUZa liMa
afrE c iV 5096693 JoSE lUciValdo NoGUEira frEiTaS
afrE B i 54190289 JoSE lUiZ GoNcalVES fariaS
afrE c iii 5569915 JoSE MaUricio NErY da coSTa
afrE c iii 5132398 JoSE oTaVio BaNdEira coSTa
afrE c iii 5333270 JoSE TadEU rEZENdE BiSPo doS SaNToS
afrE c iii 227749 JoSiaNE SEiXaS dE oliVEira
afrE c iii 5128331 KaTia criSTiNa da SilVa NEVES
afrE c iii 26956 laMarTiNE alMEida dE carValHo
afrE B i 54186628 laNa criSTiNa alBarado da SilVa
afrE B i 54188362 laUriETE BriTo doS SaNToS
afrE c iii 3251098 lEila Maria VillaS NoraT
afrE c iii 556994 lidia QUEiroZ Maia
afrE c iii 5569966 liGYa Maria aGriPYNo dE alcaNTara
afrE c iV 700509 liliaN dE JESUS PENHa ViaNa NoGUEira
afrE c iii 5128625 liNdEMBErG alViNo araGao
afrE B i 54187776 liNo MaHMUd daNTaS
afrE c iV 5279976 liria KEdiNa cUiMar dE SoUSa E MoraES
afrE c iii 5186676 loUriVal dE BarroS BarBalHo JUNior
afrE B i 54191937 lUciaNa EricEira loPES

afrE c iii 5596211 lUciaNo liMa rodriGUES

afrE c iii 5588286 lUciNda PiNHEiro dE SoUSa

afrE B iV 48119 lUiS aUGUSTo rodriGUES MoraES

afrE c iV 4002768 lUiS GUilHErME BaTiSTa coUTo
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afrE c iii 5106192 lUiZ alfrEdo SErEJo da SilVa
afrE B i 54180898 lUiZ ErNESTo MaUricio dE aBrEU lEiTÃo
afrE c iV 1201 lUiZ fErNaNdo aMaral BoTElHo
afrE c iii 5570069 lUiZ GoNZaGa fErro E SilVa SoUTo
afrE B i 54181668 lUiZ Mario laGES MENdES
afrE c iii 5128110 lUiZ MoNTEiro riBEiro
afrE c iii 5570190 lUiZa HElENa MElo dE MENdoNca
afrE c iV 5280028 lUZia do Socorro NoGUEira BarroS
afrE c iii 5416701 MaGali aZEVEdo da SilVa
afrE B i 54183126 MaNoEl aNildo fiGUEira BraSil
afrE c iii 5569974 MaNoEl SoarES MaToS filHo
afrE c iii 5128919 Mara lEda SEVEriNo PirES
afrE c iii 5569850 MarcEliNo fErrEira BriTo
afrE c iii 5552834 Marcia Maria coSTa SaNToS
afrE B iii 5860008 Marcio JoSE alBUQUErQUE carValHo
afrE c iii 5519799 MarcoS NaZarENo cardoSo doS rEiS
afrE B iii 5858011 Maria BETaNia carValHo coUcEiro
afrE c ii 5570271 Maria cEcilia ESTEVES diaS
afrE c iii 5097312 Maria cElMa riBEiro PErEira
afrE c iii 5570255 Maria da Graca TEiXEira liMa
afrE c iii 5519195 Maria dE faTiMa crUZ fiGUEirEdo
afrE c iii 5616450 Maria do roSario arraiS alMEida
afrE c iii 5132452 Maria do Socorro daMoUS dE MEllo rodriGUES
afrE c iii 3251489 Maria do Socorro MaciEl PErEira
afrE c iii 5128188 Maria GraciEMa dE alMEida BarBoSa
afrE c iii 5203899 Maria JoSE aNdradE dE araUJo
afrE B iii 5858003 Maria NEYara dE aNdradE MoUra
afrE c iii 5552893 Maria rUTE ToSTES da SilVa
afrE c iii 5519780 MaricElMa SoarES doS SaNToS GUTiErrEZ
afrE B i 54190290 MariloUrdES caValHEiro cardoSo
afrE c iii 5569958 Mario JorGE foNSEca daS NEVES
afrE c iii 3168980 Mario JoSE BaNdEira doS SaNToS
afrE c i 2017555 MarliZE NaZarE MorEira PalHETa dE aBrEU
afrE c iii 5519730 MarlUcia cardoSo fErrEira NEGrEiroS
afrE c iii 5392632 MarTa GoMES BENcHiMol
afrE c iii 5138590 MarTa MENEZES doS SaNToS
afrE c iii 3198723 MaUricio araUJo cardoSo
afrE c iii 5570026 MaUricio ricardo doS SaNToS do NaSciMENTo
afrE c iV 3247040 MaUro HErMES BriTo doS aNJoS
afrE c iV 5280389 MEG lUNa SoarES HaBEr
afrE c i 3246280 MiGUEl QUEiroZ NETo
afrE B i 54186045 MilToN da coNcEicao SoUSa da SilVa
afrE c iii 5607957 MiSaEl BarroSo SaldaNHa
afrE c iii 5599229 MoacYr diNEllY dE SoUZa NaVarro
afrE c iii 5570158 NadMa Maria BraGa Garcia
afrE c iii 5607981 Nara SUEli TaVarES Baia
afrE c iii 5570212 Nilo EMaNoEl rENdEiro dE NoroNHa
afrE B i 54191947 NiValdo fariaS BrEdErodE
afrE c iii 5519764 NorMa criSTiNa da SilVEira KlaUTaU
afrE B i 5107660 oldEcir ESTUMaNo roTErdaN
afrE B i 54191945 PaUlo cESar dE MoraES liMa
afrE c iii 5701155 PaUlo HErBErT SaNToS liMa
afrE c iii 5607949 PaUlo roBErTo dE NaZarENo BarBoSa SoTao
afrE c iii 5596220 PaUlo rodriGUES VEraS
afrE c iii 3233952 PaUlo SErGio diaS MacHado
afrE c ii 700665 PaUlo SErGio EPifaNio dE SoUZa
afrE B i 54190793 PaUlo TaKaSHi SaWaKi filHo
afrE c iii 5460026 PEdro carloS dE faria PiNTo
afrE c iii 5569885 PEdro fariaS dE SENa
afrE c iii 5096987 raiMUNdo aUGUSTo cardoSo dE MiraNda
afrE c iii 5570077 raiMUNdo BiTENcoUrT dE araUJo
afrE B iii 5857988 raiMUNdo NoNaTo dE oliVEira loPES
afrE B iii 5205344 rEGiNaldo TorrES MEdEiroS
afrE c iV 5186820 rEiNaldo dE oliVEira MarTiNS
afrE c iV 5280400 rEJaldiraN NEY dE oliVEira MENdES
afrE c iV 5280362 rEJaNETHE NaiSE dE oliVEira MENdES

afrE c iV 5132355 rEMiro aNdErSEN TriNdadE

afrE c iV 5280338 rENaTa ViEGaS PaUlo

afrE c iii 5082102 roBErTo iTiro aBE

afrE c iii 3085210 roBErTo lEal folHa
afrE c iii 5282268 roBErTo roWilSoN da SilVa cEciM
afrE B i 54181667 roBErTo SilVa dE MiraNda
afrE c iV 5128471 roBErTo TEiXEira dE oliVEira
afrE c iii 5096979 roMUlo roldao BraNdao dE SoUSa
afrE c iii 5570395 roSEli dE aSSUNcao NaVES
afrE c iii 5570409 roSElia MorEira PoNTES
afrE c i 2305 roSilda frEirE caldaS
afrE c iii 5128390 roSilda MEdEiroS BorGES
afrE c iii 5588294 roSilENE dUarTE liMa E liMa
afrE c iii 5522099 SaMUEl NYSTroN TEiXEira SilVa
afrE c iii 5570301 SErGio oTaVio coNTENTE fErNaNdES
afrE c iii 5275512 SHU YUNG foN
afrE c iV 3620 SilVia Maria aGUiar rEZENdE
afrE c iii 2002019 SilVio roBErTo VENTUra loPES
afrE B iii 5858224 SiMoNE alEXaNdrE SaMPaio Prado
afrE B i 54864080 SiMoNE crUZ NoBrE
afrE c iii 3255468 Socorro NaZarE fraNco HoNdErMaNN
afrE c iii 5570328 SolaNGE SaUMa roSSY
afrE c iii 5153875 SoNia Maria do carMo
afrE B i 54187297 TEodoliNo fEio GoMES JUNior
afrE c iii 3330133 UBiraNdir dE SoUZa MarTiNS
afrE c iV 700428 ValTEr dE alMEida lEiTE
afrE c iii 5519713 VENiNo corrEa da SilVa
afrE c iii 5519888 Walcir Marcal NoGUEira
afrE B i 54188490 Waldi dE SoUSa SETUBal
afrE c iii 5570034 WilSoN dE oliVEira lEao
frE B iii 5860750 aNToNio EMilio rodriGUES SilVa dE oliVEira
frE c iV 5128145 EVaNdro HiToSHi MarTiNS EGUcHi
frE c i 2005832 JoSE roBErTo fErrEira roSa
frE c i 304859 THEodoro ErNESTo caValcaNTE PalMEira
frE B ii 5839858 WaSHiNGToN JoSE forTalEZa MarTiNS
frE c iii 5128064 Wilda cElESTE da SilVa SETUBal

Protocolo: 868021
diretoria de adMiNistraÇÃo

Portaria Nº 2304 de 19 de oUtUBro de 2022
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 04/10/2022, do gozo 
das férias da servidora Maria ESTEr MoraES coUTiNHo, assistente 
fazendário, id func nº 11126/1, lotada na cEcoMT de Portos e 
aeroportos, concedida pela PorTaria Nº 1902 de 06/09/2022, publicada 
no doE nº 35.108 de 08/09/2022, referente ao exercício de 03/10/2021 
a 02/10/2022, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo 
oportuno.
loUrdES TErEZiNHa liMa GarcEZ da coSTa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2306 de 19 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias, ao servidor ricardo HENriQUE 
corrEa aTaNaSio, id func nº 5914780/1, auditor fiscal de receitas Es-
taduais, lotado na cEEaT de Grandes contribuintes, para serem usufruí-
das no período de 02/01/2023 a 31/01/2023, referentes ao exercício de 
29/07/2020 a 28/07/2021.
loUrdES TErEZiNHa liMa GarcEZ da coSTa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2264 de 14 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr à servidora loUiSE dE caSSia fErrEira BErToli, id func 
nº 55209356/1, auditor fiscal de receitas Estaduais, lotada na cEraT de 
Marabá, 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade, no período de 
27/09/2022 a 25/03/2023.
loUrdES TErEZiNHa liMa GarcEZ da coSTa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2265 de 14 de oUtUBro de 2022
iNTErroMPEr, 28 (vinte e oito) dias, a contar de 05/10/2022, do gozo 
das férias do servidor PEdro fariaS dE SENa, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 5569885/1, lotado na cEraT de castanhal, concedidas 
pela PorTaria Nº 1902 de 06/09/2022, publicada no doE nº 35.108 de 
08/09/2022, referente ao exercício de 26/11/2020 a 25/11/2021, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas no período de 03/11/2022 a 
30/11/2022.
loUrdES TErEZiNHa liMa GarcEZ da coSTa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2268 de 14 de oUtUBro de 2022
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 04/10/2022, do 
gozo das férias do servidor aBElardo MarQUES PiNHEiro dE aSSiS, 
Motorista, id func nº 5149460/1, lotado na cEcoMT de itinga, concedidas 
pela PorTaria Nº 1902 de 06/09/2022, publicada no doE nº 35.108 de 
08/09/2022, referente ao exercício de 01/08/2021 a 31/07/2022, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
loUrdES TErEZiNHa liMa GarcEZ da coSTa
diretora de administração, em exercício
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Portaria Nº 2277 de 17 de oUtUBro de 2022
iNTErroMPEr, 28 (vinte e oito) dias, a contar de 05/10/2022, do gozo 
das férias do servidor VENiNo corrEa da SilVa, auditor fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 5519713/1, lotado na cEraT de capanema, 
concedidas pela PorTaria Nº 1902 de 06/09/2022, publicada no doE 
nº 35.108 de 08/09/2022, referente ao exercício de 06/08/2021 a 
05/08/2022, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo 
oportuno.
loUrdES TErEZiNHa liMa GarcEZ da coSTa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2278 de 17 de oUtUBro de 2022
aUToriZar, 16 (dezesseis) dias de gozo de férias ao servidor arMENio 
WilSoN corrEa dE MoraES, id func nº 5097240/3, auditor fiscal de 
receitas Estaduais, lotado na cEraT de capanema, para serem usufruídas 
no período de 22/09/2022 a 07/10/2022, em virtude da interrupção das 
férias referente ao exercício de 22/04/2021 a 21/04/2022, pela PorTaria 
Nº 1396 de 06/07/2022, publicada no doE n° 35.051 de 19/07/2022.
loUrdES TErEZiNHa liMa GarcEZ da coSTa
diretora de administração, em exercício

errata
de ordeM,

Portaria Nº 2202 de 02/10/2022, PUBLicada 
No doe Nº 35.150 de 14/10/2022.

Servidora: NicE lEUda JardiM dE alMEida
onde se lê: exercício de 21/08/2021 a 20/08/2022
leia-se: exercício de 11/09/2021 a 10/09/2022.

errata
de ordeM,

Portaria Nº 2203 de 02/10/2022, PUBLicada 
No doe Nº 35.150 de 14/10/2022.

Servidora: NicE lEUda JardiM dE alMEida
onde se lê: exercício de 21/08/2021 a 20/08/2022
leia-se: exercício de 11/09/2021 a 10/09/2022.

Protocolo: 868091
GaBiNete do secretÁrio

Portaria Nº 597 de 21 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr, ao servidor colENir dE MoraiS BraSiliENSE rioS, assis-
tente administrativo, id func nº 3251608/1, lotado na cEraT de Marituba, 
a Gratificação de Tempo Integral, no percentual de 60% (sessenta por 
cento), a contar de 03/10/2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 868077
Portaria N. 599, de  24 de oUtUBro de 2022.

Dispõe sobre a promoção por merecimento dos servidores que especifica.
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por lei;
considerando o disposto no art. 25 do decreto n. 2.325, de 2 de maio de 
2022, que regulamenta a avaliação de desempenho para fins de promoção 
por merecimento no âmbito das carreiras da administração Tributária do 
Estado do Pará, e no art. 1º da Portaria n. 313, de 23 de maio de 2022, 
que dispõe sobre a autorização e procedimentos para a primeira promoção 
por merecimento no âmbito das carreiras da administração Tributária do 
Estado do Pará;
considerando o disposto no Edital n. 008, de 11 de outubro de 2022, publi-
cado no Diário Oficial do Estado em 14 de outubro de 2022;
rESolVE:
art. 1º Promover por merecimento os servidores das carreiras da admi-
nistração Tributária da Secretaria de Estado da fazenda, nas classes e 
referências, conforme discriminado no anexo Único desta Portaria.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir de 1º de novembro de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estada da fazenda

aNeXo ÚNico
 

carGo cLas. reF. id. FUNc. serVidor
afrE a iii 5914759/1 adriaNo HENriQUE corrEa fErNaNdES
afrE a iii 5914939/1 allaN do Socorro MiraNda do ESPiriTo SaNTo
afrE a iii 54190487/2 aNdrE carValHo SilVa
afrE a iii 5915730/1 aNGElo liMa cUNHa
afrE a iii 5914721/1 aNToNio MaNoEl dE SoUZa JUNior
afrE a iii 5914711/1 BErNardo riBEiro JaNoT dE MaTToS
afrE a iii 5914737/1 BrUNo TorrES dE SoUZa
afrE a iii 5914745/1 caio aUGUSTo GiBErToNi GoMES
afrE a iii 5915118/1 caio rUBio dE MElo
afrE a iii 5914712/1 claUdio JoSE da SilVa
afrE a iii 5914754/1 daNiEl dE caSTro ScHUcKar
afrE a iii 5852439/2 daNiEl fraiHa PEGado
afrE a iii 5914750/1 daNiEl HiSSa Maia
afrE a iii 5915146/1 daUGliSH SalES alVES
afrE a iii 5914949/1 daVid raPHaEl MaTEUS dE alMEida GoNÇalVES

afrE a iii 5914756/1 EdiMar SaNToS do NaSciMENTo

afrE a iii 5914758/1 EdUardo caMPoS iKETaNi

afrE a iii 5914964/1 ElTEr PaUlo fErrEira

afrE a iii 5914738/1 ENdriGoKaVEcKYMacHiTi
afrE a iii 5914735/1 ENio roBErTo alVES Maia
afrE a iii 5914869/1 EriK fEliPE SoUZa PaMPloNa
afrE a iii 5914710/1 faBio roBErTo da SilVa ViEira
afrE a iii 5914709/1 frEdErico iNacio rocHa E SilVa
afrE a iii 5915157/1 GiNa SalES corrEa
afrE a iii 5914785/1 GUilHErME foNSEca dE oliVEira MEllo
afrE a iii 5914747/1 GUSTaVo da SilVa aSSUNÇÃo
afrE a iii 5914773/1 HENriQUE MEdEiroS SilVa
afrE a iii 5914718/1 ilYicH daNTaS diNiZ
afrE a iii 5914728/1 JoSiaS da coNcEiÇÃo MoiTa
afrE a iii 5914966/1 JUliSoN MoraES dE oliVEira
afrE a iii 5914778/1 KEllY aZEVEdo BorGES lEal NEVES
afrE a iii 5914760/1 lEoNardo BarrEiroS crUZ
afrE a iii 5914763/1 lUcaS SaVEGNaGo dE SoUZa
afrE a iii 5914942/1 Marcio raYMoNd da SilVa caETaNo
afrE a iii 5914789/1 Marcio roBErTo PirES alVarEZ
afrE a iii 0591476101 Marco aNToNio riBEiro
afrE a iii 0591527901 MarcoS aUGUSTo caTHariN
afrE a iii 0591476501 Mario cESar HollaNda caMPoS
afrE a iii 5914787/1 MaTHEUS dE oliVEira MaZZa
afrE a iii 5914771/1 PEdro MarTiNS lEal
afrE a iii 5914955/1 rafaEl carloS caMEra
afrE a iii 5914780/1 ricardo HENriQUE corrEa aTaNaSio
afrE a iii 5914699/1 rodriGo caSTro da rocHa
afrE a iii 5914781/1 roMUlo rodriGUES MoTa
afrE a iii 8086375/1 SaMUEl roSa da SilVa
afrE a iii 5915311/1 SaNdro GaUdErEToBorSaTTo
afrE a iii 5915360/1 SaNdro MorEira dE araUJo
afrE a iii 5914817/1 SUYa carNEiro loSSio
afrE a iii 5915143/1 ViTor raMoS MacaU
afrE a iii 5914842/1 VolNaNdES alVES da SilVa PErEira
frE a iii 5914740/1 adalBErTo dE oliVEira coUTo
frE a iii 5914714/1 alaN da coSTa aZEVEdo
frE a iii 5914730/1 alESSaNdra aNa SUSZEK
frE a iii 5914727/1 alESSaNdro alEXaNdria loJa
frE a iii 5914716/1 alEXaNdrE coSTa NaSciMENTo
frE a iii 5914717/1 alEXaNdrE PErEira MarTiNS
frE a iii 5914713/1 aNa caroliNa dE arrUda lEao ValENTE
frE a iii 5914741/1 BrUNo aUGUSTo MoNTEiro dE oliVEira
frE a iii 5915675/1 caio filiPE dE SoUSa VaZ
frE a iii 5914742/1 carloS alBErTo GUTZMillaK JUNior
frE a iii 5914752/1 carloS BaTiSTa doS SaNToS JUNior
frE a iii 5914774/1 carloS HENriQUE Maria
frE a iii 5914786/1 ciciNaTo JoSE dE oliVEira JUNior
frE a iii 5914782/1 ciro rESENdE lEiTE
frE a iii 5914744/1 daNiEl BaTiSTa PaNiaGo dE MiraNda
frE a iii 5914791/1 daNiEl GaTTi
frE a iii 5914793/1 daNiEl GENTil rodriGUES cal
frE a iii 5914795/1 ÉdriK ciNTra SoaNE
frE a iii 5914803/1 EdUardo dUarTE dE oliVEira JUNior
frE a iii 6027154/1 EMaNUEl MESSiaS dE SoUSa
frE a iii 5915329/1 faBiaNa allEGriNiJacoBS
frE a iii 6027151/1 faBiaNa BErToliN
frE a iii 5915327/1 faBio BErNardES SaNToS
frE a iii 5914883/1 fErNaNda BarroS dE oliVEira
frE a iii 54190397/3 flaVio cliNK da SilVa
frE a iii 5914888/1 fraNciSco dE aSSiS MadEira coElHo
frE a iii 5915306/1 fraNciSco UNG JU do
frE a iii 5914792/1 GirlEidE NoVaES fEiToSa foNSEca
frE a iii 5915221/1 GiVaNildo doS SaNToS MoUra
frE a iii 5914891/1 GrEicYEllE VilaS BoaS fErNaNdES
frE a iii 5914733/1 GUSTaVo araNTES BoZola
frE a iii 5914723/1 GUSTaVo ViNiciUS SilVa BraNdao dE liMa
frE a iii 5914779/1 HErBErT dE SoUSa GoMES

frE a iii 5915202/1 Jair MUllEr MarQUES dE SoUZa

frE a iii 5915278/1 JESUS laUETE dE BriTo MorEira

frE a iii 5914901/1 JoSE MorEira NETo

frE a iii 5915321/1 JoSÉ riBaMar NaSciMENTo SaNToS
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frE a iii 5914799/1 JUliaNa roSado SoarES dE araUJo
frE a iii 5915266/1 JUlio cESar dE SoUZa NUNES
frE a iii 5915275/1 JUScEliNo doMiNGUES
frE a iii 591475501 lEoNardo fariaS SoUZa
frE a iii 5915323/1 lEoNardo ViEira BarBoSa
frE a iii 5914810/1 lUaNa caMillY PaSTaNa dE BarroS
frE a iii 5914945/1 lUiS claUdio oliVEira do NaSciMENTo
frE a iii 5914766/1 lUiS rENaTo BaTiSTa coUTo
frE a iii 5915234/1 lUiZ fEliPE SoUZa fErrEira da rocHa
frE a iii 57176048/4 MarcElo aMaral TEiXEira
frE a iii 6027150/1 MarcElo diaS fErNaNdES
frE a iii 5915211/1 MarcElo MEllo VENTUra
frE a iii 5915196/1 Marcio rodriGo da rocHa PiNHEiro
frE a iii 5915222/1 MarcoS aNToNio loPES JorGE
frE a iii 5915128/1 MarcUS ViNiciUS SoUZa doS SaNToS
frE a iii 5915083/1 MariaNa SiMÃo HENriQUES dE araUJo
frE a iii 8086379/1 Mario JorGE da SilVa MoTTa
frE a iii 5915204/1 MarloN GoMES doS SaNToS
frE a iii 5915100/1 MaYcoN aNdErSoN do VallE frEiTaS
frE a iii 5914801/1 MicHEl BaccioTTi lEiTE
frE a iii 5914814/1 NaiMa caValEiro dE MacEdo Maia dE SoUZa doS aNJoS
frE a iii 5915242/1 PaBlo KrEiTloW ViEira
frE a iii 5915248/1 rafaEl GUErSoNi BraSil
frE a iii 5914775/1 raMoN BaTiSTa SaNToS JUNior
frE a iii 5914790/1 rENaTa rodriGUES ViEira florENZaNo
frE a iii 5914928/1 ricardo MiraNda rocHa lEiTao
frE a iii 5914798/1 roBErTo MoTa BraNdÃo JUNior
frE a iii 5915258/1 rodriGo do aMaral caMPoS
frE a iii 5915281/1 roNaldo alVES friZZEra
frE a iii 5915179/1 SaNdro MarQUES MoNTEiro
frE a iii 5914917/1 SiMoNE GUiMaraES rocHa XErfaN
frE a iii 5895722/2 ValMalaENa oliVEira BUlHÕES
frE a iii 5914935/1 VirGilio GoMES da SilVa JUNior
frE a iii 5888281/2 ViTor HUGo GalVao ViEira
frE a iii 5914884/1 WElliNGToN MoNTEiro cardoSo

Protocolo: 868044
diretoria de adMiNistraÇÃo

Portaria Nº 2266 de 14 de oUtUBro de 2022
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 11/10/2022, do gozo 
das férias do servidor lUiZ GoNZaGa liMa MiraNda, Supervisor, id func 
nº 5139171/1, lotado na cEcoMT do Tapajós, concedidas pela PorTaria 
Nº 1902 de 06/09/2022, publicada no doE nº 35.108 de 08/09/2022, 
referente ao exercício de 01/07/2021 a 30/09/2022, as quais ficam 
autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
loUrdES TErEZiNHa liMa GarcEZ da coSTa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2298 de 19 de oUtUBro de 2022
alTErar, na PorTaria Nº 2160 de 04/10/2022, publicada no doE nº 
35.145 de 07/10/2022, o período de gozo de férias do servidor WilSoN 
dE oliVEira lEao, id func nº 5570034/1, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, lotado na cEraT de Santarém, do período de 28/11/2022 a 
27/12/2022 para o período de 16/11/2022 a 15/12/2022, referente ao 
exercício de 26/11/2020 a 25/11/2021.
loUrdES TErEZiNHa liMa GarcEZ da coSTa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2299 de 19 de oUtUBro de 2022
alTErar, na PorTaria Nº 2160 de 04/10/2022, publicada no doE nº 
35.145 de 07/10/2022, o período de gozo de férias da servidora KaTia 
criSTiNa da SilVa NEVES, id func nº 5128331/2, auditor fiscal de 
receitas Estaduais, lotada na cEraT de Belém, do período de 21/11/2022 
a 30/11/2022 para o período de 21/11/2022 a 20/12/2022, referente ao 
exercício de 01/10/2021 a 30/09/2022.
loUrdES TErEZiNHa liMa GarcEZ da coSTa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2302 de 19 de oUtUBro de 2022
iNTErroMPEr, 26 (vinte e seis) dias, a contar de 07/10/2022, do gozo 
das férias do servidor BrUNo aUGUSTo MoNTEiro dE oliVEira, fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 5914741/1, lotado na Julgadoria de Primeira 
instância, concedidas pela PorTaria Nº 1902 de 06/09/2022, publicada 
no doE nº 35.108 de 08/09/2022, referente ao exercício de 29/07/2020 
a 28/07/2021, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo 
oportuno.
loUrdES TErEZiNHa liMa GarcEZ da coSTa
diretora de administração, em exercício

Portaria Nº 2307 de 19 de oUtUBro de 2022
alTErar, na PorTaria Nº 2160 de 04/10/2022, publicada no doE nº 
35.145 de 07/10/2022, o período de gozo de férias do servidor Jair 
MUllEr MarQUES dE SoUZa, id func nº 5915202/1, fiscal de receitas 

Estaduais, lotado na célula de controle e cobrança da dívida ativa/daif, 
do período de 07/11/2022 a 06/12/2022 para o período de 30/11/2022 a 
29/12/2022, referente ao exercício de 29/07/2021 a 28/07/2022.
loUrdES TErEZiNHa liMa GarcEZ da coSTa
diretora de administração, em exercício

Protocolo: 868144
GaBiNete do secretÁrio

Portaria Nº 601 de 24 de oUtUBro de 2022
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas e considerando os termos dos Processos nº 2020/813404;
rESolVE:
I – RECONHECER com base no Parecer Jurídico nº 570/2012, para fins de 
regularização funcional, o ingresso no serviço público do servidor JoSE 
ANTONIO RODRIGUES SILVA DE OLIVEIRA, identificação funcional nº 
2007967/3, na condição de Prestador de Serviço, nesta Secretaria de Es-
tado da fazenda, no período de 02/05/1985 a 10/05/1990.
ii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
os seus efeitos à data de 02/05/1985.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Portaria Nº 600 de 24 de oUtUBro de 2022
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas e considerando os termos dos Processos nº 2013/258023 
e 2021/1199390.
r E S o l V E:
I – RECONHECER com base no Parecer Jurídico nº 525/2013, para fins de 
regularização funcional, o ingresso no serviço público do servidor JoSÉ 
ROBERTO FERREIRA ROSA, identificação funcional nº 2005832/1, na con-
dição de Prestador de Serviço, nesta Secretaria de Estado da fazenda, no 
período de 01/06/1986 a 20/05/1996.
ii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
os seus efeitos à data de 01/06/1986.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 868428

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 1º
coNtrato: 59/2020/seFa

data da assinatura: 25/10/2022.
da fundamentação legal: fundamento no por meio da art. 65, i da lei 
8.666/93 e na MaNifESTaÇÃo Nº 410/2022/coNJUr/SEfa/Pa
do objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato pelo período de 
12 (doze) meses, com início em 27 de outubro de 2022 e término em 27 
de outubro de 2023; o reajuste no valor do contrato, conforme Plani-
lha em anexo, considerando o Índice Nacional de Preços ao consumidor 
- iNPc, cujo custo mensal passou de r$ 70.843,00 (Setenta mil, oitocentos 
e quarenta e tres reais) para r$ 76.735,44 (Setenta e seis mil, setecentos 
e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).
fiPaT
orçamento: 170106.04.126.1508.8238
Natureza da despesa: 33.90.40
fonte de recursos: 0176 – fiPaT
Valor Mensal: r$ 76.735,44
Valor anual : r$ 920.825,30
contratado: HEWlETT PacKard BraSil lTda, inscrita sob o cNPJ/Mf nº 
61.797.924/0002-36, estabelecida na alameda rio Negro, nº 750, Térreo 
Sala rio de Janeiro, bairro alphaville industrial, cEP nº 06454-000, Ba-
rueri/SP
ordenador: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior

Protocolo: 868288

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto N.º 099/2022/seFa.
coNtrato N.º 052/2019/seFa.

ModaLidade de LicitaÇÃo: PreGÃo eLetrÔNico Nº 012/2019.
Processo adMiNistratiVo eLetrÔNico N.º 2022/1322707.
ParTES: SEcrETaria dE ESTado da faZENda E a EMPrESa NorTE TU-
riSMo lTda, sob o cNPJ/Mf nº 05.570.254/0001-69.
oBJETo do coNTraTo: Prestação de Serviços de agenciamento de Via-
gens, compreendendo as atividades de: cotação reserva marcação, emis-
são, remarcação ou alteração, cancelamento, reembolso e entrega de 
bilhetes de passagens terrestres (rodoviárias intermunicipais e interesta-
duais), fluviais (intermunicipais) e de passagens aéreas (nacionais e inter-
nacionais) para atendimento das necessidades da Secretaria de Estado da 
fazenda do Pará – SEfa.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: ajuste na fonte de recursos, no que tange a 
cobertura das despesas dos contratos no exercício de 2022, da seguinte forma:
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 170106 - fundo de investimento da administração Tri-
butária do Pará
função: 04 - administração
Sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251 - Gestão fazendária
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Natureza da despesa: 33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção
Valor Estimado Total:r$ 520.000,00
fonte de recursos: 0176 - fundo de investimento da administração Tri-
butária do Pará
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: art. 65, §8º da lei 8.666/93.
daTa do aPoSTilaMENTo: 25/10/2022.
dirETora dE adMiNiSTraÇÃo, EM EXErcÍcio: loUrdES TErEZiNHa 
liMa GarcEZ da coSTa.

Protocolo: 868277

.

.

diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no 
art.1, inciso iii, alínea “f” da Portaria Sefa no 451, de 13 de fevereiro de 
2019,publicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro 
de 2019.
anidio Moutinho da conceição
diretor  de administração
Portaria Nº 2258 de 14 de outubro de 2022 autorizar 13 e 1/2  
diárias ao servidor alBErTo aNToNio PErEira diaS, nº 0004864001, 
aSSiSTENTE faZENdário - B - iV, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE 
coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, objetivo de desempenhar 
atividade administrativa na base fluvial integrada Antônio Lemos, no 
período de 16.10.2022 à 29.10.2022, no trecho Belém - Breves - antonio 
lemos - Breves - Belém.
Portaria Nº 2259 de 14 de outubro de 2022 autorizar 13 e 1/2  
diárias ao servidor EMMaNUEl aUGUSTo Maia liMa, nº 0005088101, 
fiScal -c, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS 
EM TRÂNSITO, objetivo de participar de trabalho itinerante na base fluvial 
integrada antônio lemos, no período de 16.10.2022 à 29.10.2022, no 
trecho Belém - Breves - antonio lemos - Breves - Belém.
Portaria Nº 2378 de 25 de outubro de 2022 autorizar 1/2  
diária a servidora MarGarETE GoMES NEVES, nº 0324780501,  
GErENTE faZENdário, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE 
MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, objetivo de realizar visita técnica da na 
UEoMT São francisco, no período de 27.10.2022, no trecho Belém - São 
francisco do Pará - Belém.
Portaria Nº 2377 de 25 de outubro de 2022 autorizar 1/2  diária a 
servidora TaNia do Socorro BarroSo dE alMEida, nº 0331126002, 
aSSiSTENTE faZENdário - B - iV, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE 
coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, objetivo de realizar visita 
técnica UEcoMT São francisco, no período de 27.10.2022, no trecho 
Belém - São francisco do Pará - Belém.
Portaria Nº 2376 de 25 de outubro de 2022 autorizar 6 e 1/2  
diárias ao servidor raiMUNdo afoNSo MoUra liMa, nº 0512836601, 
fiScal -c, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS 
EM TRÂNSITO, objetivo de participar de operação de fiscalização de 
mercadorias em trânsito, no período de 23.10.2022 à 29.10.2022, no 
trecho Belém - Xinguara - Santana do araguaia - Santa Maria das Barreira 
- conceição do araguaia - Belém.
Portaria Nº 2374 de 25 de outubro de 2022 autorizar 7 e 1/2  diárias 
ao servidor lUiS carloS PErEira da SilVa, nº 0400277603, aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo, lotado na coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria 
EM TraNS. do GUrUPi, objetivo de dar suporte administrativo à equipe de 
fiscalização durante operação, no período de 23.10.2022 à 30.10.2022, no 
trecho Belém - Xinguara - Santana do araguaia - Santa Maria das Barreias 
-conceição do araguaia - Belém. .
Portaria Nº 2373 de 25 de outubro de 2022 autorizar 7 e 1/2  
diárias a servidora VaNJa Maria GoMES MiraNda, nº 0324625601, 
aUX. dE adMiNiSTracao, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE 
dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, objetivo de dar suporte administrativo 
à equipe de fiscalização durante operação, no período de 23.10.2022 à 
30.10.2022, no trecho Belém - Marabá - Palestina do Pará - São Geraldo 
do araguaia - Marabá - Belém.
Portaria Nº 2359 de 25 de outubro de 2022 autorizar 1 e 1/2  diárias 
ao servidor Horacio fErNaNdES lEiTE, nº 0508498901, MoToriSTa 
faZENdário, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  
ITINGA, objetivo de conduzir veículo oficial, no período de 20.10.2022 à 
21.10.2022, no trecho itinga - rondo do Pará  - itinga.
Portaria Nº 2358 de 25 de outubro de 2022 autorizar 7 e 1/2  
diárias ao servidor ricHard doUGlaS loPES, nº 5520939101, fiScal 
-a, coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  araGUaia, 
objetivo de participar de operação de fiscalização de mercadorias em 
trânsito, no período de 23.10.2022 à 30.10.2022, no trecho conceição do 
araguaia - Santa Maria das Barreiras - Santana do araguaia - Xinguara - 
conceição do araguaia.
Portaria Nº  2355 de 25 de outubro de 2022 autorizar 7 e 1/2  diárias 
ao servidor MarcoS corrEa da SilVa, nº 0568158801, MoToriSTa 
faZENdário - B - iii, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE 
MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, objetivo de conduzir veículo oficial, no 
período de 23.10.2022 à 30.10.2022, no trecho Belém - Xinguara - Santana 
do araguaia - Santa Maria das Barreiras - conceição do araguaia – Belém
Portaria Nº 2357 de 25 de outubro de 2022 autorizar 7 e 1/2  
diárias a servidora lUiSa HElENa do ESPiriTo SaNTo rodriGUES, nº 
0325175601, aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEcUTiVa 
dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, objetivo de dar suporte 
administrativo à equipe de fiscalização durante operação, no período 
de 23.10.2022 à 30.10.2022, no trecho Belém - Xinguara - Santana do 
araguaia - Santa Maria das Barreiras - conceição do araguaia - Belém.

Portaria N.º  2379 de 25 de outubro de 2022 autorizar 1/2  diária 
ao servidor alciNo alVES da coSTa, nº 0518637401, MoToriSTa fa-
ZENdário - B - iV, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MEr-
CADORIAS EM TRÂNSITO, objetivo de conduzir de veículo oficial para a 
UEcoMT São francisco, no período de 27.10.2022, no trecho Belém -  São 
francisco do Pará - Belém.
Portaria Nº 2375 de 25 de outubro de 2022 autorizar 6 e 1/2  
diárias ao servidor aMadEU fadUl TEiXEira, nº 0527998401, aUdiTor 
-c, dirEToria dE fiScaliZaÇÃo, objetivo de participar de operação 
de fiscalização de mercadorias em trânsito, no período de 23.10.2022 à 
29.10.2022, no trecho Belém - Xinguara - Santana do araguaia - Santa 
Maria das Barreiras - conceição do araguaia - Belém.

Protocolo: 868045

.

.

FÉrias
.

diretoria de adMiNistraÇÃo
Portaria Nº 2270 de 18 de oUtUBro de 2022

r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (Trinta) dias de férias regulamentares no mês dezem-
bro/2022 aos servidores deste órgão conforme discriminado abaixo:
SEcrETário adJUNTo do TESoUro dE ESTado da faZENda
Matrícula Nome  Período aquisitivo  fração  Período Gozo
00026905 ruth Helena farias figueiredo  30/03/2021 - 29/03/2022  1°  
15/12/2022 - 13/01/2023
dirEToria do TESoUro ESTadUal
05149673 Maria da Piedade Santos da conceicao  04/10/2021 - 03/10/2022  
1°  26/12/2022 - 09/01/2023
dirEToria dE GESTao coNTaBil E fiScal
54185527 Eraldo alves arraes  22/04/2021 - 21/04/2022  2°  05/12/2022 
- 19/12/2022
03247112 rosana Maria da Motta alcantara  07/08/2021 - 06/08/2022  2°  
01/12/2022 - 15/12/2022
57173492 Monica Helena Soares Pereira  24/07/2021 - 23/07/2022  1°  
14/12/2022 - 28/12/2022
TriBUNal adMiNiSTraTiVo dE rEcUrSoS faZENdárioS
05106230 Terezinha de Jesus da S Navegantes  06/11/2021 - 05/11/2022  
1°  05/12/2022 - 03/01/2023
05096910 Delmira Naiff de Mendonca  01/09/2021 - 31/08/2022  1°  
13/12/2022 - 11/01/2023
05128439 Estela Maria dos Santos Silva  11/05/2021 - 10/05/2022  2°  
13/12/2022 - 30/12/2022
00227749 Josiane Seixas de oliveira  04/10/2021 - 03/10/2022  2°  
21/12/2022 - 04/01/2023
05914810 luana camilly Pastana de Barros  29/07/2021 - 28/07/2022  2°  
26/12/2022 - 09/01/2023
JUlGadoria dE PriMEira iNSTÂNcia
54180898 luiz Ernesto Mauricio de abreu leitão  16/07/2020 - 15/07/2021  
2°  12/12/2022 - 31/12/2022
05915128 Marcus Vinicius Souza dos Santos  29/07/2021 - 28/07/2022  1°  
26/12/2022 - 24/01/2023
05097290 Edmundo Martin G reichel Junior  01/09/2021 - 31/08/2022  2°  
19/12/2022 - 05/01/2023
EScola faZENdária
05097223 ana cristina Moura Viana  01/09/2021 - 31/08/2022  1°  
21/12/2022 - 19/01/2023
oUVidoria faZENdária
05052653 Stelio oliveira de Moraes rego  01/08/2021 - 31/07/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
coordENaÇÃo dE aSSUNToS faZENdárioS ESTraTÉGicoS
02005816 roseli Maria Kempfer Pantoja  01/10/2021 - 30/09/2022  1°  
26/12/2022 - 06/01/2023
57202219 angelica de Jesus campos Q furtado  10/03/2021 - 09/03/2022  
2°  15/12/2022 - 03/01/2023
07004206 ana Marcia Souza Pantoja  15/07/2021 - 14/07/2022  2°  
26/12/2022 - 09/01/2023
corrEGEdoria faZENdária
05149371 Eliana de oliveira Semblano  01/08/2021 - 31/07/2022  2°  
20/12/2022 - 06/01/2023
05570255 Maria da Graca Teixeira lima  26/11/2020 - 25/11/2021  2°  
26/12/2022 - 05/01/2023
UNidadE dE coNTrolE iNTErNo
03164705 Maria do Perpetuo S c Nazareth  13/09/2021 - 12/09/2022  1°  
28/12/2022 - 26/01/2023
dirEToria dE TriBUTaÇÃo
05519756 ana do Socorro coutinho de Mesquita  06/08/2021 - 05/08/2022  
1°  26/12/2022 - 24/01/2023
54190290 Marilourdes cavalheiro cardoso  09/06/2021 - 08/06/2022  2°  
12/12/2022 - 30/12/2022
00049280 arlena Maria do amaral Savino  02/05/2021 - 01/05/2022  2°  
26/12/2022 - 14/01/2023
dirEToria dE arrEcadaÇÃo E iNforMaÇÕES faZENdáriaS
03248968 rivail araujo de figueiredo filho  14/05/2020 - 13/05/2021  1°  
05/12/2022 - 03/01/2023
05149606 Eliana de oliveira Pinto  01/08/2020 - 31/07/2021  1°  
19/12/2022 - 17/01/2023
00013927 Marivaldo Palha Palheta  02/05/2020 - 01/05/2021  1°  
05/12/2022 - 03/01/2023
03249573 lorena costa Nauar lisboa  01/07/2021 - 30/06/2022  2°  
19/12/2022 - 02/01/2023
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54190298 ana cristina Santos da Paz  09/06/2021 - 08/06/2022  2°  
12/12/2022 - 26/12/2022
dirEToria dE fiScaliZaÇÃo
03248321 ana Maria abrahao  14/03/2021 - 13/03/2022  1°  12/12/2022 
- 10/01/2023
05570336 andrea Yared de oliveira Hass  26/11/2021 - 25/11/2022  1°  
20/12/2022 - 18/01/2023
05887135 fernando da Silva ferreira Junior  27/09/2021 - 26/09/2022  1°  
12/12/2022 - 10/01/2023
05570190 luiza Helena Melo de Mendonca  26/11/2021 - 25/11/2022  1°  
07/12/2022 - 05/01/2023
05128455 carlos alberto oliveira da costa  11/05/2021 - 10/05/2022  2°  
22/12/2022 - 06/01/2023
05858160 Jose Guilherme de Souza Moitta Koury  13/05/2021 - 12/05/2022  
2°  05/12/2022 - 15/12/2022
05096537 ana Eulalia Barros Soares  01/09/2021 - 31/08/2022  2°  
19/12/2022 - 06/01/2023
dirEToria dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo
57203863 Natalie Maria Bastos franco  01/10/2021 - 30/09/2022  1°  
19/12/2022 - 05/01/2023
05858151 angela cristina aquino de c Matos  13/05/2020 - 12/05/2021  
2°  12/12/2022 - 29/12/2022
05914758 Eduardo campos iketani  29/07/2021 - 28/07/2022  1°  
05/12/2022 - 03/01/2023
05895722 Valma laena oliveira Bulhões  16/07/2020 - 15/07/2021  1°  
26/12/2022 - 24/01/2023
dirEToria dE adMiNiSTraÇÃo
00000469 Edilson ferreira Barbosa  01/09/2020 - 31/08/2021  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
05950850 ivana dos Santos Vaz  13/09/2021 - 12/09/2022  1°  15/12/2022 
- 13/01/2023
05208718 Maria de fatima loureiro Barros  02/06/2021 - 01/06/2022  2°  
05/12/2022 - 24/12/2022
05049440 ivana de Brito Bordalo  01/08/2020 - 31/07/2021  1°  
08/12/2022 - 06/01/2023
03252205 ana Silvia Nobre lopes  17/06/2020 - 16/06/2021  1°  
19/12/2022 - 17/01/2023
05937119 Jakeline da Silva Pereira  13/06/2021 - 12/06/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
03206408 Silvana de figueiredo Matos  02/06/2021 - 01/06/2022  2°  
15/12/2022 - 28/12/2022
05906036 renan Eduardo damasceno reis  04/06/2021 - 03/06/2022  1°  
27/12/2022 - 25/01/2023
00049620 auricelia Nazare de Souza Santos  06/10/2021 - 05/10/2022  2°  
22/12/2022 - 31/12/2022
57192830 Nivaldo da Silva ferreira  08/01/2021 - 07/01/2022  1°  
26/12/2022 - 24/01/2023
03250784 raimundo Nonato da Silva  28/04/2021 - 27/04/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM. TriB./NÃo TriBUTária dE BElÉM
54191947 Nivaldo farias Brederode  23/09/2020 - 22/09/2021  1°  
01/12/2022 - 10/12/2022
05276632 antonio Elias asbeg Junior  01/10/2021 - 30/09/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
03164918 inez Brigido da costa  02/01/2020 - 01/01/2021  1°  01/12/2022 
- 30/12/2022
05522099 Samuel Nystron Teixeira Silva  04/08/2021 - 03/08/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
00053740 Eliezer Pinheiro filho  27/11/2021 - 26/11/2022  1°  01/12/2022 
- 30/12/2022
05570310 fernando Jorge Maia  26/11/2021 - 25/11/2022  1°  20/12/2022 
- 03/01/2023
05138590 Marta Meneses dos Santos  01/10/2021 - 30/09/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM. TriB./NÃo TriBUTária dE caSTaNHal
05106192 luiz alfredo Serejo da Silva  06/08/2021 - 05/08/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
00050342 Luis Guilherme Duarte Maffra  28/06/2021 - 27/06/2022  1°  
12/12/2022 - 10/01/2023
05138582 america alho de freitas  28/06/2021 - 27/06/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE MaraBá
05128528 Walcinei conceicao Brito  11/05/2021 - 10/05/2022  2°  
16/12/2022 - 29/12/2022
05106095 Helcio luiz Vasconcelos de oliveira  13/11/2020 - 12/11/2021  
1°  05/12/2022 - 03/01/2023
00700509 lilian de Jesus Penha Viana Nogueira 22/04/2021 - 21/04/2022  
1°  05/12/2022 - 03/01/2023
05128625 lindemberg alvino aragao  06/08/2021 - 05/08/2022  2°  
19/12/2022 - 02/01/2023
00045276 Maria de fatima lima do amaral  05/08/2021 - 04/08/2022  1°  
05/12/2022 - 03/01/2022
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriB.dE SaNTarÉM
05066484 carlos alberto lopes cavalcante  06/11/2021 - 05/11/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
05106052 Sergio andrei lowe  06/11/2021 - 05/11/2022  1°  01/12/2022 
- 30/12/2022
03251144 raimundo Maximo Pinheiro Junior  15/05/2021 - 14/05/2022  
1°  01/12/2022 - 30/12/2022

coordENaÇÃo EXEc.rEGioNal dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE 
BrEVES
03247317 Paulo afonso Monteiro  08/10/2021 - 07/10/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
05144370 Silvia Maria Printes Gomes da Silveira  01/11/2020 - 31/10/2021  
1°  20/12/2022 - 18/01/2023
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE aBaETETUBa
05569982 Joao carlos ribeiro de Pontes  26/11/2021 - 25/11/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
54188490 Waldi de Sousa Setubal  29/11/2020 - 28/11/2021  1°  
05/12/2022 - 03/01/2023
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE rEdENÇÃo
03247392 raimundo Estevam da rocha  01/12/2021 - 30/11/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
05857996 Evandro cesar Grillo Machado  13/05/2021 - 12/05/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
05208696 Mauro cesar carvalho ramos  21/10/2021 - 20/10/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE ParaGoMiNaS
00050202 Edna constancia Gomes da r Estacio 28/06/2021 - 27/06/2022  
1°  01/12/2022 - 30/12/2022
05861187 francisco assis carolino Junior  08/07/2021 - 07/07/2022  2°  
19/12/2022 - 02/01/2023
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE MariTUBa
05280435 carlos cristovam a de castro  22/04/2021 - 21/04/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
03246973 Waldir de Moraes couto  02/07/2020 - 01/07/2021  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
05128609 raimundo Jorge costa Souza  11/05/2020 - 10/05/2021  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
05519799 Marcos Nazareno cardoso dos reis  06/08/2019 - 05/08/2020  
2°  12/12/2022 - 26/12/2022
54190289 Jose luiz Goncalves farias  09/06/2021 - 08/06/2022  2°  
26/12/2022 - 04/01/2023
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE caPaNEMa
00047791 carlos Edilson de Sousa Macedo  24/11/2021 - 23/11/2022  1°  
05/12/2022 - 03/01/2023
05186242 antonio de assis Brigido  14/03/2021 - 13/03/2022  1°  
05/12/2022 - 03/01/2023
05138558 diana ramos Silva  27/06/2021 - 26/06/2022  2°  15/12/2022 
- 29/12/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE TUcUrUÍ
05096979 romulo roldao Brandao de Sousa  01/10/2020 - 30/09/2021  2°  
15/12/2022 - 29/12/2022
00047732 celso luiz Queiroz dos Santos  22/05/2021 - 21/05/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
coordENaÇÃo EXEc. ESPEcial dE adM.TriB. dE GraNdES coNTriBUiNTES
05569850 Marcelino ferreira Brito  03/12/2020 - 02/12/2021  1°  
05/12/2022 - 03/01/2023
05097410 Maria Elvira Tuma achi Brito  01/09/2020 - 31/08/2021  1°  
05/12/2022 - 03/01/2023
05570212 Nilo Emanoel rendeiro de Noronha  26/11/2021 - 25/11/2022  
1°  01/12/2022 - 30/12/2022
coordENaÇÃo EXEc. ESPEcial dE adM.TriB. dE SUBST. TriBUTária
02017555 Marlize Nazare Moreira P de abreu  17/04/2021 - 16/04/2022  
2°  12/12/2022 - 26/12/2022
05607957 Misael Barroso Saldanha  01/03/2020 - 28/02/2021  2°  
12/12/2022 - 22/12/2022
05914735 Enio roberto alves Maia  29/07/2021 - 28/07/2022  1°  
19/12/2022 - 17/01/2023
05914789 Marcio roberto Pires alvarez  29/07/2020 - 28/07/2021  1°  
19/12/2022 - 30/12/2022
57213103 Micheline Merces leal  19/02/2021 - 18/02/2022  1°  14/12/2022 
- 29/12/2022
05701155 Paulo Herbeth Santos lima  06/01/2020 - 05/01/2021  2°  
27/12/2022 - 10/01/2023
03198723 Mauricio araujo cardoso  01/10/2020 - 30/09/2021  2°  
20/12/2022 - 06/01/2023
coordENaÇÃo EXEc. ESPEcial dE adM.TriB. do iPVa E iTcd
05914901 Jose Moreira Neto  29/07/2020 - 28/07/2021  2°  20/12/2022 
- 03/01/2023
05275512 Shu Yung fon  06/08/2020 - 05/08/2021  1°  19/12/2022 - 
17/01/2023
05915083 Mariana Simão Henriques de araujo  29/07/2021 - 28/07/2022  
1°  19/12/2022 - 17/01/2023
coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo
05149428 Manoel ainette Santos  01/08/2021 - 31/07/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
05097304 Normelia Moraes da Silva  01/09/2021 - 31/08/2022  1°  
29/12/2022 - 27/01/2023
05128579 Marilene rodrigues de araujo  11/05/2021 - 10/05/2022  2°  
01/12/2022 - 15/12/2022
05914766 luis renato Batista couto  29/07/2021 - 28/07/2022  1°  
26/12/2022 - 24/01/2023
05097282 Ubiratan Veiga Pereira  01/09/2021 - 31/08/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
00700665 Paulo Sergio Epifanio de Souza  01/10/2021 - 30/09/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
05570123 Jefferson Brasil Rebelo  26/11/2020 - 25/11/2021  1°  
06/12/2022 - 04/01/2023
05914736 andre fernando Santos camara  04/02/2021 - 03/02/2022  1°  
05/12/2022 - 03/01/2023



22  diário oficial Nº 35.164 Quarta-feira, 26 DE OUTUBRO DE 2022

05128242 ruth Maria de Neves e Sousa Melo  01/11/2019 - 31/10/2020  
2°  19/12/2022 - 02/01/2023
05121000 antonio Hermogenes dos S Maciel  02/04/2021 - 01/04/2022  
1°  01/12/2022 - 30/12/2022
05140161 antonio Pedro de farias Bastos  01/08/2021 - 31/07/2022  2°  
19/12/2022 - 01/01/2023
05144108 Simone Pontes de figueiredo  01/08/2021 - 31/07/2022  2°  
26/12/2022 - 09/01/2023
05914842 Volnandes alves da Silva Pereira  29/07/2021 - 28/07/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
00051721 antonio Souza de Mendonca  14/07/2021 - 13/07/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
00004308 angela cardoso Vilhena  13/06/2021 - 12/06/2022  2°  
15/12/2022 - 30/12/2022
05552826 antonia iranete Gadelha Staack  01/10/2020 - 30/09/2021  1°  
27/12/2022 - 25/01/2023
05128102 Elenise Siqueira Mendes  17/05/2021 - 16/05/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
05109876 Maria do Socorro Palheta cordeiro  20/11/2021 - 19/11/2022  
1°  26/12/2022 - 24/01/2023
05149657 Jose reinaldo rocha da Silva  27/09/2021 - 26/09/2022  1°  
05/12/2022 - 03/01/2023
05914791 daniel Gatti  29/07/2020 - 28/07/2021  1°  01/12/2022 - 
30/12/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do iTiNGa
05144027 Edson Ubiratan Silva Parente  01/07/2021 - 30/06/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
05052696 Benedito de Melo Vera cruz  01/08/2021 - 31/07/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
05915321 José ribamar Nascimento Santos  29/07/2021 - 28/07/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
05914755 leonardo farias Souza  29/07/2021 - 28/07/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
05074088 reinaldo Santos Paixao  28/06/2021 - 27/06/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
03245900 Mercedes Nascimento rodrigues  01/02/2020 - 31/01/2021  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
05106176 Washington Malcher Pereira  06/11/2021 - 05/11/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
05135249 Madalena Maria de castro ribeiro  18/05/2021 - 17/05/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
03248488 luiz carlos rosado Monteiro  14/03/2021 - 13/03/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do araGUaia
05186307 Joao constancio de oliveira r filho  04/02/2021 - 03/02/2022  
1°  01/12/2022 - 30/12/2022
05539420 francisco Gomes Pereira  25/08/2021 - 24/08/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
03246728 Jose afonso duarte Pinto  02/05/2021 - 01/05/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
05914742 carlos alberto Gutz Millak Junior  29/07/2021 - 28/07/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
03250873 Maria Estefania farias Marques  01/12/2021 - 30/11/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
02061180 claudio Kelson da cunha franca  04/02/2021 - 03/02/2022  1°  
07/12/2022 - 05/01/2023
06027151 fabiana Bertolin  29/07/2020 - 28/07/2021  1°  01/12/2022 - 
30/12/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do GUrUPi
05144019 alcides Pantoja da Silva  01/07/2021 - 30/06/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
03244407 Gilberto Nunes lopes  15/03/2021 - 14/03/2022  1°  19/12/2022 
- 31/12/2022
05914779 Herbert de Sousa Gomes  29/07/2021 - 28/07/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. da BaSE caNdirÚ
00251046 Walmir Vasconcelos de carvalho  06/11/2021 - 05/11/2022  1°  
05/12/2022 - 03/01/2023
05185734 Jose Maria da Silva Mafra  01/02/2021 - 31/01/2022  1°  
05/12/2022 - 03/01/2023
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. da SErra do 
cacHiMBo
05417244 Jaqueline dos Santos rodrigues  08/01/2021 - 07/01/2022  1°  
19/12/2022 - 17/01/2023
05915100 Maycon anderson do Valle freitas  29/07/2020 - 28/07/2021  1°  
05/12/2022 - 03/01/2023
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE PorToS E aE-
roPorToS
05007631 Marcia cristina de Pinho couto  11/05/2020 - 10/05/2021  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
05858011 Maria Betania carvalho couceiro  13/05/2020 - 12/05/2021  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
05132428 ricardo de oliveira Nogueira  11/05/2020 - 10/05/2021  1°  
05/12/2022 - 03/01/2023
02052130 Marco aurelio de athayde carvalho  01/09/2021 - 31/08/2022  
1°  19/12/2022 - 17/01/2023
05128420 Jairo rodrigues Miranda  11/05/2021 - 10/05/2022  2°  
05/12/2022 - 19/12/2022
05097037 antonio de azevedo Negrao  01/09/2021 - 31/08/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
05049431 antonio Edivaldo chaves  01/12/2021 - 30/11/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022

05914793 daniel Gentil rodriguez cal  29/07/2021 - 28/07/2022  1°  
15/12/2022 - 13/01/2023
00048402 Joaquim Jose alves Pessoa  19/11/2020 - 18/11/2021  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
05569915 Jose Mauricio Nery da costa  26/11/2021 - 25/11/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE caraJáS
05132460 fernando augusto Barata filho  11/05/2021 - 10/05/2022  1°  
19/12/2022 - 17/01/2023
05186463 Heraldo rodrigues de Souza  01/04/2021 - 31/03/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
03247244 lindalva Maria de oliveira Neves  04/09/2020 - 03/09/2021  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
05128790 reinaldo Queiroz Miranda  11/05/2021 - 10/05/2022  2°  
19/12/2022 - 01/01/2023
05144213 rosilene do Socorro Pereira Bessa  01/08/2021 - 31/07/2022  
1°  01/12/2022 - 30/12/2022
03245888 Sonia cristina Marques Silva  17/01/2021 - 16/01/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
05914733 Gustavo arantes Bozola  29/07/2021 - 28/07/2022  1°  
05/12/2022 - 03/01/2023
05915222 Marcos antonio lopes Jorge  29/07/2021 - 28/07/2022  1°  
01/12/2022 - 30/12/2022
loUrdES TErEZiNHa liMa GarcEZ da coSTa
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 868449

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de aUto de iNFraÇao e NotiFicaÇÃo FiscaL 
de trÂNsito - cerat BeLÉM

o coordenador regional de administração Tributária e Não Tributária da 
Secretaria da fazenda – cEraT Belém, no uso de suas atribuições, faZ 
SaBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer outro 
meio tomarem conhecimento, que foram lavrados os aUToS dE iNfraÇÃo 
E NoTificaÇÃo fiScal dE TrÂNSiTo - aiNf´S, originários de Termos de 
apreensão e depósito - Tad´s, conforme abaixo:
 

aiNF N° tad N° coNtriBUiNtes iNs.est/cNPJ/cPF

642022510000475-8 642022390000351 ra MarTiNS BorGES NEGocioS lTda 08.492.961/0003-34

812022510003408-2 812022390001109 a J S coM. iNTErMEdiacao E aGENciaMENTo 44.951.106/0001-46

812022510002343-9 812022390000181 coNcEiTo TraNSPorTES E TUriSMo EirEli 07.622.365/0001-05

382022510000615-3 382022390000400 ZaNiN GEoTEcNia diST dE MaT Para coNST c 31.258.703/0001-48

812022510003421-0 812022390001159 a J S coM. iNTErMEdiacao E aGENciaMENTo 44.951.106/0001-46

812022510002965-8 812022390001870 dEllaMEd S a cd 11.666.105/0003-62

812022510003062-1 812022390002309 lEd ToolS fErraMENTaS lTda 40.644.317/0001-85

812021510002258-3 812021390000906 JoSE lUiZ MorEira 234.080.221-00

382022510000588-2 382022390000347 diSBErriSo – ladir odETE KoWalSKi 30.172.876/0001-86

382022510000589-0 382022390000348 diSBErriSo – ladir odETE KoWalSKi 30.172.876/0001-86

472022510000089-8 472022390000029 JoSE TadEU da SilVa 246.573.282-04

642022510000474-0 642022390000350 iNSTacliK coMErcial lTda 01.220.687/0001-33

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 
desta Notificação, de acordo com o que estabelece a Lei n.º 6.182, de 30 
de dezembro de 1998, alterada pela lei nº 7.078, de 28 de dezembro de 
2007, art. 14, § 3º, o que poderá ser feito nesta coordenação, localizada 
na av. Gentil Bittencourt nº 2566, entre av. José Bonifácio e Trav. castelo 
Branco - São Braz, no horário de 08:00 as 14:00hs, findo o qual sujeitar-
se-á a cobrança executiva do crédito tributário.
ilyich dantas diniz
coordenador fazendário – cEraT - Belém

Protocolo: 868175

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria N.º202201001205 de 25/10/2022 - Proc N.º 

002022730007453/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: fabio frank Silva Siqueira – cPf: 459.656.842-15
Marca: fiaT/PUlSE driVE aT 1.3 flEX Tipo: Pas/automóvel

Portaria N.º202201001207 de 25/10/2022 - Proc N.º 
002022730007492/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: fredson andrade de lima – cPf: 570.514.292-72
Marca: ToYoTa/YariS Ha XlS15 aUToMáTico Tipo: Pas/automóvel
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Portaria N.º202201001211 de 25/10/2022 - Proc N.º 
002022730007238/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: Gilmar de Sousa frota – cPf: 760.986.642-34
Marca: cHEV/SPiN 18l aT PrEMiEr 7 lUGarES Tipo: Pas/automóvel

Portaria N.º202201001209 de 25/10/2022 - Proc N.º 
002022730003665/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: Marcio ailan Moura lobo – cPf: 490.122.902-87
Marca: VW/NiVUS cl TSi 200 Tipo: Pas/automóvel

Portaria N.º202201001203 de 25/10/2022 - Proc N.º 
002022730007457/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: rubens dario de castro Souza – cPf: 169.706.242-34
Marca: NiSSaN/KicKS SENSE cVT 1.6 ToTal flEX Tipo: Pas/automóvel
PorTariaS dE iSENÇÃo dE iPVa – caT

Portaria N.º202204006011, de 25/10/2022 - Proc N.º 
2022730007460/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose Erivaldo Silva – cPf: 251.242.772-20
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc5/Pas/automovel/9BWaG45U3NT091053

Portaria N.º202204006013, de 25/10/2022 - Proc N.º 
2022730007426/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: Benedito antonio Neves Sepeda – cPf: 428.131.402-44
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr2/Pas/automovel/9BGEY69H0lG142265

Portaria N.º202204006015, de 25/10/2022 - Proc N.º 
2022730007059/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: délio cardoso dias – cPf: 939.034.302-00
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XPlUS MT/Pas/automovel/9BrB29BT9l2254368

Portaria N.º202204006017, de 25/10/2022 - Proc N.º 
2022730007405/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 Joelson Souza Silva – cPf: 567.438.662-53
Marca/Tipo/chassi
HoNda/Hr-V EX cVT/Pas/automovel/93HrV2850MK237798

Portaria N.º202204006019, de 25/10/2022 - Proc N.º 
2022730007412/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: João Tiago de carvalho – cPf: 076.662.922-87
Marca/Tipo/chassi
cHEV/TracKEr T a Pr/Pas/automovel/9BGEY76H0PB169863

Portaria N.º202204006021, de 25/10/2022 - Proc N.º 
2022730007431/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose antonio lacerda cruz – cPf: 454.783.922-00
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69V0HB152400

Portaria N.º202204006023, de 25/10/2022 - Proc N.º 
2022730007425/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: Heleno abilio da luz arnoud – cPf: 306.555.522-00
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo foX cl MB/Pas/automovel/9BWaB45Z1f4040642

Portaria N.º202204006025, de 25/10/2022 - Proc N.º 
2022730007482/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: Marinaldo dos Santos Gomes – cPf: 252.786.222-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0NG136836

Portaria N.º202204006027, de 25/10/2022 - Proc N.º 
2022730007486/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: Gerson fiel de lima – cPf: 208.298.412-53
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713Hl3384568

Portaria N.º202204006029, de 25/10/2022 - Proc N.º 
2022730007478/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: Valdeir Gancalves – cPf: 912.484.003-30
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc4/Pas/automovel/9BWaG45U9lT082757

Portaria N.º202204006031, de 25/10/2022 - Proc N.º 
2022730007473/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: ataides da cruz frazao – cPf: 116.989.182-91
Marca/Tipo/chassi
fiaT/doBlo aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd119707d1098836

Portaria N.º202204006033, de 25/10/2022 - Proc N.º 
2022730007490/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco antonio dos Santos albuquerque – cPf: 
754.843.742-00
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi 20/Pas/automovel/9BrB33BE0M2043623

Portaria N.º202204006035, de 25/10/2022 - Proc N.º 
2022730007206/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: Saulo Brito Bohadana – cPf: 677.887.262-49
Marca/Tipo/chassi
VW/T croSS TSi ada/Pas/automovel/9BWBH6Bf3M4023072

Portaria N.º202204006037, de 25/10/2022 - Proc N.º 
42022730004729/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco Silva oliveira – cPf: 227.428.672-87
Marca/Tipo/chassi
cHEV/TracKEr T a lT/Pas/automovel/9BGEB76H0PB174289

Portaria N.º202204006040, de 25/10/2022 - Proc N.º 
2022730007406/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: Helton charles camara de oliveira – cPf: 519.164.792-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/liNEa aBSol. 1.8 dl/Pas/automovel/9Bd11056cc1545825

Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria N.º202204006039, de 25/10/2022 - Proc N.º 

0020227300074852/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2020 
a 31/12/2020
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 qde2d11
interessado: Joao andrade do carmo – cPf: 056.111.132-49
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio firE WaY/Pas/automovel/9Bd17144Zf7511838

Protocolo: 868258

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 033/sesPa/2022.
Processo: 2022/1223606.
oBJETo: Pagamento de 02 (dois) inscrições de servidores da SESPa no 
curso de forMaÇÃo E aPErfEiÇoaMENTo dE GESTorES E fiScaiS dE 
coNTraTo, que será realizado no período de 08 a 11 de novembro de 
2022, no formato presencial em fortaleza/cE.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
cNPJ N°: 05.054.929/0001-17.
coNTraTado: coNSUlTrE coNSUlToria E TrEiNaMENTo lTda
cNPJ Nº: 36.003.671/0001-53.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 25, ii, c/c art. 13, Vi, ambos da lei federal 
nº 8.666/93 e Súmula nº 252 do TcU.
Valor: r$ 7.580,00 (sete mil quinhentos e oitenta reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8887.
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-39.
foNTE: 0103.
Belém (Pá), 19 de outubro de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 033/2022.

Nesta data, raTifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
033/202022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Belém (Pá), 19 de outubro de 2022.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 867997
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LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria coLetiVa Nº 1.346 
de 25 de oUtUBro 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 art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Tratamento de Saúde, aos servidores abaixo re-
lacionados;

Matrícula Nome cargo Período Laudo

57206357/1 aldilENE SoarES doS rEiS 
VErGoliNo

aGENTE dE arTES 
PraTicaS

29/07/2022 a 
28/07/2023

95095 – 
05/10/2022

5088704/1 aNa lUZia PErEira doS SaNToS MÉdico 04/08/2022 a 
30/01/2023

95098 – 
05/10/2022

57193959/1 aNdrEa riBEiro PErEira aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

05/08/2022 a 
02/11/2022

95188 – 
06/10/2022

55585773/1 EliSaNGEla lUZia da coSTa liMa TEraPEUTa ocUPa-
cioNal

25/08/2022 a 
23/10/2022

95190 – 
06/10/2022

57198241/1 GErSilENE da coSTa E SilVa aGENTE dE Por-
Taria

19/09/2022 a 
16/01/2023

95191 – 
06/10/2022

57189255/1 JoSE EliaS dE alMEida NETo TÉcNico EM radio-
loGia

13/07/2022 a 
13/10/2022

95097 – 
05/10/2022

54190766/1 laUriENE araUJo dE oliVEira aSSiSTENTE Social 04/08/2022 a 
01/11/2022

95178 – 
06/10/2022

5414296/4 Mara HElENa fraNco MEirElES 
SaNToS fiSioTEraPEUTa 31/08/2022 a 

28/11/2022
95175 – 

06/10/2022

54192758/1 TaiNa BarBoSa ParENTE aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

01/09/2022 a 
30/10/2022

95183 – 
06/10/2022

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE
/SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 25/10/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria coLetiVa Nº 1.347 
de 25 de oUtUBro 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 art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Tratamento de Saúde - Prorrogação, aos servido-
res abaixo relacionados;

Matrícula Nome cargo Período laudo

57192705/1 EdMircE da SilVa fErrEira ENfErMEiro 14/08/2022 a 
11/11/2022

95102 – 
05/10/2022

57197556/1 EdVaN SilVa doS aNJoS aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

20/07/2022 a 
17/10/2022

95105 – 
05/10/2022

5875749/2 ErNESTiNa NaZarE cardoSo alVES ENfErMEiro 20/07/2022 a 
16/11/2022

95108 – 
05/10/2022

57195841/1 Joao BaTiSTa cardoSo dE SoUZa aGENTE dE Por-
Taria

16/07/2022 a 
12/11/2022

95107 – 
05/10/2022

54183817/2 lEila GoNcalVES SoUZa ENfErMEiro 20/05/2022 a 
31/10/2022

95100 – 
05/10/2022

5118409/1 MariliNa TorrES caMPoS daTiloGrafo 13/09/2022 a 
11/12/2022

95186 – 
06/10/2022

5096081/1 roSirENE SilVa SoUZa aGENTE dE SaÚdE 26/05/2022 a 
31/10/2022

95103 – 
05/10/2022

54192762/1 WilliaM fErrEira riBEiro aGENTE dE Por-
Taria

05/09/2022 a 
03/11/2022

95104 – 
05/10/2022

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE
/SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 25/10/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 868261

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 154, de 19 de oUtUBro de 2022.
o diretor do 10° centro regional de Saúde, no uso de suas atribuições 
legais delegadas por meio da PorTaria Nº. 1.082/2021-ccG, de 6 de julho 
de 2021, publicado no d.o.E n° 34.630 de 07/07/2021 e considerando a 
exigência contida no art. 67 da lei 8.666/93 e o disposto no decreto nº 
870, de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
i – designar a servidora efetivo roSilENE cordEiro corrEia, Matrícula 
5900489/1, cPf. 607.62*.***-53, para exercer o encargo de fiscal Titular 
do contrato 07/2022, decorrente dos autos 2022/627531, ora objeto da 
fiscalização, que tem como objetivo a locação de imóvel para atender as 

necessidades do cerest Trabalhador, divisão de Endemias e almoxarifa-
do, ambas, unidades do 10° crS/SESPa no período de 12 (doze) meses, 
firmado pela SESPA/10° CENTRO REGIONAL DE SAÚDE com o Locador 
claUdoMiro GoMES da SilVa, cPf n° 249.356.972-53.
ii - designar a servidora efetivo Maria EUSilENE rodriGUES Garcia, 
Matrícula 5892303/1, cPf. 482.46*.***-34, para exercer o encargo de 
fiscal Suplente de contrato, para atuar em todas as situações de impedi-
mentos do titular.
III – Além das atribuições do fiscal de contrato na legislação vigente, em 
especial atribuir ao fiscal do contrato as seguintes atividades:
1. a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos 
e qualitativos;
2. b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
3. c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas do 
locador, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
4. d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
5. e) Exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabe-
lecidos;
6. f) Exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos;
7. g) atestar e encaminhar as faturas/recibos, devidamente atestados à 
diretoria administrativa e financeira;
8. h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocor-
rência que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua com-
petência, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iV – determinar à diretoria administrativa e financeira que adote as devi-
das providências ao fiel cumprimento do presente Ato.
V – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
altamira-Pa, 19 de outubro de 2022.
WaldEcir araNHa Maia
diretor do 10° crS/SESPa
Nos extratos de publicação na internet, os últimos 4 números do cPf dos 
Servidores poderão serem ocultados para preservar dado sensível da pessoa. 
o Número completo do cPf está registrado no documento original de designa-
ção e na cláusula décima quinta do contrato 01/2022-10°crS/SESPa

Protocolo: 868087

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato 10° crs/sesPa
coNtrato: 07/2022-10° crs/sesPa

EXErcÍcio: 2022
oBJETo: locação de imóvel para atender às necessidades de funcionamen-
to do do cerest Trabalhador.
daTa da aSSiNaTUra: 19/10/2022
ViGÊNcia: 19/10/2022 a 18/10/2023
dispensa de licitação: 01/2022
orÇaMENTo:
Programa: 908881, 908302;
Elemento de despesa: 3390-36
fonte de recurso: 0149003082, 0349003082 e 0149001435;
origem: federal
locador: claUdoMiro GoMES da SilVa, inscrito no cPf sob o nº 
249.356.972-53
Endereço: rua Salu de almeida, 3735, Jardim independente i, altamira-Pa
Valor GloBal ESTiMaTiVo: r$ 106.800,00 (cento e seis mil e oitocentos 
reais).
ordenador de despesas:
WaldEcir araNHa Maia
diretor do 10° crS/SESPa

Protocolo: 868105

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

 aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico 
srP Nº 042/sesPa/2022

Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de sua Pregoeira, comunica 
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônica do tipo “MENor 
PrEÇo Por iTEM”, conforme abaixo:
oBJETo: o objeto da presente licitação é registro de Preços para eventual 
e futura aquisição dos equipamentos médicos hospitalares, para renovação 
do parque tecnológico dos Estabelecimentos de assistência à Saúde (EaS) 
do Estado do Pará, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde Pú-
blica do Pará (SESPa), com validade de 12 (doze) meses, de acordo com 
as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência, que 
integra este Edital.
daTa da aBErTUra: 09/11/2022.
Horário: 09h:00min. (Horário de Brasília).
local: Portal de compras do Governo federal – www.comprasgoverna-
mentais.gov.br
UaSG: 925856.
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8289
ElEMENTo dE dESPESa: 449052
foNTE: 0103/0101/0149/0349/0303/0301
ENTrEGa do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br.
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oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com a pregoei-
ra responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 26 de outubro de 2022.
aNGEla caNTo
PrEGoEira/cPl/SESPa

Protocolo: 868178

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo - 10° crs/sesPa aLtaMira
disPeNsa: 01/2022-10° crs/sesPa – Processo 2022/627531
o diretor Geral do 10° centro regional de Saúde, no uso de suas 
atribuições legais que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº. 1.082/2021-
ccG, de 6 de julho de 2021, publicado no d.o.E n° 34.630 de 07/06/2021 
e considerando a exigência contida no art. 26 da lei federal n° 8.666/93.
rESolVE:
i – Nos termos do artigo 26 da lei federal n° 8.666/93, raTificar a dis-
pensa de licitação n° 01/2022-10° crS/SESPa – Processo 2022/627531 
face ao ato declaratório e homologação pela autoridade competente GEl-
CIDES SOARES MODESTO, tornando classificado e contratado o Locador 
claUdoMiro GoMES da SilVa, cPf. 249.356.972-53.
ii - Providencie publicação do ato declaratório da dispensa e do presente 
ato de ratificação na imprensa oficial do estado sem prejuízo de prosse-
guimento.
daTa: 19/10/2020
WaldEcir araNHa Maia
diretor regional
10° crS/SESPa

Protocolo: 868100

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

ato decLaratÓrio – disPeNsa de LicitaÇÃo N° 01/2022
Processo 2022/627531 – HoMoLoGaÇÃo

No uso das atribuições a mim conferidas por designação do diretor Geral 
do órgão e considerando o parecer normativo da assessoria Jurídica da 
SESPa vide sequência 55 e decisões da comissão Permanente de licita-
ção, da justificativa da escolha do fornecedor e da justificativa do preço. 
declaro e homologo a dispensa de licitação n° 01/2022 para locação de 
imóvel para atender o cerest Trabalhador, divisão de Endemias e almo-
xarifado. ModalidadE: dispensa de licitação n° 01/2022. orÇaMENTo: 
Programa: 908881 e 908302; Elemento de despesa: 3390-36; fonte de 
recurso: 0149003082, 0349003082 e 0149001435; origem: federal. 
coNTraTado: claUdoMiro GoMES da SilVa, inscrito n° cPf sob o nº 
249.356.972-53 Endereço: rua Salu de almeida nº 3735, bairro Jardim 
independente i, cidade de altamira, estado do Pará. Valor ToTal: r$ 
106.800,00 (cento e seis mil e oitocentos reais). fundamento legal: art. 
24 inciso X da lei federal nº 8.666/93.
À consideração do diretor Geral do 10° centro regional de Saúde, para 
fins de ratificação do ato, de acordo com o Artigo 26, da Lei 8.666/93 e 
suas alterações.
altamira-Pa, 19 de outubro de 2022.
GElcidES SoarES ModESTo
diretora administrativa do 10° crS/SESPa
autoridade competente de Homologação

Protocolo: 868090

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 1.349 de 25 de oUtUBro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº039/03.04.1996, 
publicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que 
dispõe os arts. 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo o processo 2022/842147;
rESolVE:
aUToriZar o gozo de 29 (vinte e nove) dias de férias regulamentares, a 
servidora MarYcÉlia doMiNGUES rodriGUES, matricula nº 5674743/3, 
lotada no Gabinete do Secretário, no período de 07.11.2022 a 05.12.2022, 
referente ao período aquisitivo de 03 de julho de 2021 a 02 de julho de 
2022, interrompidas através da PorTaria Nº881/14.07.2022, publicada 
no doE nº 35.048/15.07.2022.
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 25.10.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 868456

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

errata de FÉrias
Retifica-se a Portaria n°. 1.067/14.10.2022, publicada no DOE 
N°.35.152/17.10.2022, referente a servidora EdilEUSa alcaNTara 
GoMES, matrícula 5884101/2, o PEriodo dE GoZo dE fEriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 12.11.2022 a 11.12.2022.

Leia-se: PEriodo dE GoZo: 16.11.2022 a 15.12.2022.
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 25.10.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 868286
errata de FÉrias

Retifica-se a Portaria n°. 1.067/14.10.2022, publicada no DOE 
N°.35.152/17.10.2022, referente a servidora Maria dE NaZarÉ araÚ-
Jo alVES, matrícula 94358/1, o PEriodo dE GoZo dE fEriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 12.11.2022 a 11.12.2022.
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 16.11.2022 a 15.12.2022.
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 25.10.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 868292
errata de FÉrias

Retifica-se a Portaria n°. 1.067/14.10.2022, publicada no DOE 
N°.35.152/17.10.2022, referente ao servidor NilToN NaSciMENTo 
BarroSo, matrícula 57207576/1, o PEriodo dE GoZo dE fEriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 06.11.2022 a 05.12.2022.
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 07.11.2022 a 06.12.2022.
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 25.10.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 868295
errata de FÉrias

Retifica-se a Portaria n°. 1.067/14.10.2022, publicada no DOE 
N°.35.152/17.10.2022, referente ao servidor aNTÔNio GEraldo da Sil-
Va HENriQUES, matrícula 55589045/2, o PEriodo dE GoZo dE fEriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 12.11.2022 a 11.12.2022.
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 16.11.2022 a 15.12.2022.
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 25.10.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 868304
errata de FÉrias

Retifica-se a Portaria n°. 1.067/14.10.2022, publicada no DOE 
N°.35.152/17.10.2022, referente a servidora EliBETE GoNÇalVES NErY 
dE alMEida, matrícula 5115280/1, o PEriodo dE GoZo dE fEriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 06.11.2022 a 05.12.2022.
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 07.11.2022 a 06.12.2022.
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 25.10.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 868311
errata de FÉrias

Retifica-se a Portaria n°. 1.067/14.10.2022, publicada no DOE 
N°.35.152/17.10.2022, referente ao servidor MarcoS ViNiciUS NEVES 
doS SaNToS, matrícula 57191128/1, o PEriodo dE GoZo dE fEriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 05.11.2022 a 04.12.2022.
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 07.11.2022 a 06.12.2022.
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 25.10.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 868330
errata de FÉrias

Retifica-se a Portaria n°. 1.067/14.10.2022, publicada no DOE 
N°.35.152/17.10.2022, referente a servidora SilVaNa Maria MoNTElo 
loPES, matrícula 57191136/1, o PEriodo dE GoZo dE fEriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 05.11.2022 a 04.12.2022.
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 07.11.2022 a 06.12.2022.
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 25.10.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 868338

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1.348 de 25 de oUtUBro 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 art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e ainda o laudo Médico nº 95099 de 05/10/2022;
rESolVE:
coNcEdEr o afastamento por iNcaPacidadE dEfiNiTiVa Para o Tra-
BalHo a servidora Maria dE faTiMa SoUZa da SilVa, id. funcional nº 
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57206407/1, ocupante do cargo de agente de controle de Endemias, lota-
da no 3º centro regional de Saúde - castanhal, a contar de 04/08/2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 25/10/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 868263

.

.

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 033/2022 de 25 de oUtUBro 
de 2022 iNscriÇÕes Para o cUrso de caPacitaÇÃo 

eM terMos de reFerÊNcia Para coNtratos 
adMiNistratiVos da Área da saÚde PÚBLica

a diretora, Elizeth do Socorro da Silva Braga, da Escola Técnica do Sistema 
Único de Saúde do Pará “dr. Manuel ayres” - ETSUS/Pa, diretoria vinculada 
à Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, no uso de suas atribui-
ções legais, torna público as inscrições para o curso de capacitação em 
Termos de referência para contratos administrativos da área da Saúde 
Pública.
1- das disPosiÇÕes PreLiMiNares
o presente Edital tem por objeto a realização do curso de capacitação em 
Termos de referência para contratos administrativos da área da Saúde 
Pública, destinado a Técnicos da área administrativas da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública do Pará –SESPa/Nível/central, centros regionais 
de Saúde (crS/SESPa) e Hospitais regionais.
2- do cUrso
2.1 o curso de capacitação em Termos de referência para contratos admi-
ninstrativos da área da Saúde Pública, tem carga horária de 20 (vinte) horas;
2.2 a primeira turma terá 80 (oitenta) discentes, carga horária 20h, com 
duração de 2 (dois) dias e ½ (meio) de capacitação;
2.3 a segunda turma terá 60 (sessenta) discentes, carga horária 20h, com 
duração de 4 (quatro) dias de capacitação;
2.4 a primeira turma será realizada no período de 16 a 18 de novembro de 2022;
2.5 a Segunda turma será realizada no período de 21 a 24 de novembro de 2022;
2.6 as aulas da 1ª primeira turma ocontecerão na modalidade presencial 
no município de Belém no auditório da Secretaria de Estado da Saúde Pú-
blica do Pará - SESPa, munícipio de Belém, localizado na Travessa lomas 
Valentinas, Nº 2190, Marco /Pa, cEP: 66093-677, conforme (anexo i);
2.7 as aulas da 2ª segunta turma aconterão na modalidade presencial 
no município de Belém no Centro de Formação Profissionais de Educação 
Básica do Estado do Pará, situada na rua Gama abreu, nº 256, Bairro de 
Nazaré, cEP: 66.015-130, em horário da tarde de 14h as 18h, conforme 
(anexo i).
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 Ter concluído o Ensino Médio e ou/ Superior;
3.1.2 Ser Servidores Técnicos da área administrativa da Secretaria de Es-
tado de Saúde Pública do Pará – SESPa/Nível central, centros regionais de 
Saúde - crS/SESPa e Hospitais regionais;
3.1.3 desenvolver sua atividade na execução de contratos administrativos 
na área da Saúde Pública do Estado do Pará.
4- das iNscriÇÕes
4.1 as inscrições são gratuitas;
4.2 o Edital estará disponível no portal da SESPa: http://www.saude.pa.
gov.br/rede-sespa/etsus/etsus-pa-edital/;
4.3 o período das inscrições ocorrerá a partir de 08:00h do dia 26 de ou-
tubro até as 16h do dia 09 de novembro de 2022;
4.4 as inscrições deverão ser enviadas para o e-mail: etsus.secretariaes-
colar@escola.seduc.pa.gov.br;
4.5 o envio das inscrições para a ETSUS/Pa, será de responsabilidade da 
Secretaria de Estado da Saúde do Pará – SESPa, /Nível central, centros 
regionais de Saúde - crS/SESPa e Hospitais regionais;
4.6 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
4.6.1 ficha de inscrição (anexo ii);
4.6.2 declaração de liberação para participar do curso (anexo iii);
4.6.3 cópia do rG;
4.6.4 cópia do cPf;
4.6.5 cópia do diploma de Graduação ou diploma de Ensino Médio, emitido 
por instituição de ensino devidamente reconhecida pelo MEc;
4.6.6 Termo de compromisso do Gestor (anexo iV), sendo necessário ape-
nas 01 (um) documento da área administrativo da SESPa – Nível central, 
centros regionais de Saúde (crS/SESPa) e Hospitais regionais.
5- das VaGas
5.1 Serão ofertadas 140 (cento e quarenta) vagas;
5.2 a distribuição de vagas encontra-se no (anexo i) deste Edital;

5.3 a oferta das vagas será destinada prioritariamente para área adminis-
trativo da SESPa – Nível central, centros regionais de Saúde - crS/SESPa 
e Hospitais regionais;
5.4 Em caso de não preenchimento de vagas a ETSUS/Pa poderá absorver 
demanda espontânea social;
5.5 realização do curso:

Mês Período turma

Novembro
16 a 18/11/2022 1ª Turma

21 a 24/11/2022 2ª Turma

6- das disPosiÇÕes Gerais
6.1 a inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas 
neste edital;
6.2 Somente serão aceitas as inscrições que não apresentarem pendências;
6.3 a ETSUS/Pa não receberá inscrições fora do prazo estabelecido neste edital;
6.4 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;
6.5 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.
6.6 os casos omissos serão resolvidos pela direção da ETSUS/Pa.
Belém, 25 de outubro de 2022.
Elizeth do Socorro da Silva Braga
diretora da ETSUS/Pa

aNeXo i
distriBUiÇÃo das VaGas

turma Local do curso Período do curso Público alvo Vagas ofertadas

Turma 01
curso de capacitação em 
Termos de referência para 
contratos admininstrativos 
da área da Saúde Pública

aula Presencial
auditório da Secre-
taria de Estado da 
Saúde Pública do 

Pará - SESPa
Endereço:

Travessa lomas Va-
lentinas, Nº 2190, 

Bairro: Marco, 
Belém/Pa,

cEP: 66093-677

16 a 18/11/2022
Horário:

16 e 17/11
08h às 12h - 14h 

às 18h
18/11

08h às 12h

SESPa/central
1º crS
7ª crS

80

Turma 02

curso de capacitação em 
Termos de referência para 
contratos admininstrativos 
da área da Saúde Pública

aula Presencial
auditório do centro 

de formação de 
Educação Básica do 
Estado do Pará – 

cEfor
Endereço:

rua Gama abreu, 
Nº 256, Bairro: Na-
zaré, cEP:66.015 

- 130

21 a 24/11/2022
Horário:

14h ás 18h

2º crS
3º crS
4º crS
5º crS
6º crS
7º crS
8º crS
9º crS

Hospitais regionais

60

ToTal: 140

* Em caso de não preenchimento de vagas a ETSUS, poderá absorver de-
manda espontânea.

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 capacitação em Termos de referência para contra-
tos administrativos da área da Saúde Pública, oferecido pela Escola Técni-
ca do SUS “dr. Manuel ayres” – ETSUS/Pa. o Participante deverá cumprir 
o mínimo de 75% de frequência no curso/capacitação/oficina citado 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
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aNeXo iii
decLaraÇÃo de LiBeraÇÃo Para ParticiPar do cUrso

declaro que o (a) servidor (a) ____________________________ lotado 
(a) no Setor _______________________ do (a) ___________________, 
tem disponibilidade para participar do curso de capacitação em Termos de 
referência para contratos administrativos da área da Saúde Pública, com 
liberação para cumprir a carga horária de 20 horas:
1ª Turma, 80 discentes, período: 16 a 18/11/2022 (  )
2ª Tutma, 60 discentes, período: 21 a 24/11/2022 (  )
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 (a) Secretário 
(a) de Saúde do Municipio de ____________ celebram entre si o presen-
te TErMo dE coMProMiSSo que estabelece as condições que regerão a 
participação dos profissionais da área da Saúde para a realização do Curso 
de capcitação em Termos de referência para contratos administrativos da 
área da Saúde Pública.
cláUSUla PriMEira: Este Termo de compromisso assegura o direito pro-
fissionais da saúde, área de Educação Permanente, Atenção Primária, pro-
fissional da Educação ou do Conselho/Usuário (Controle Social), ofertado 
pela ETSUS/Pa.
cláUSUla SEGUNda: fica a Secretaria de Estado da Saúde do Pará – SES-
Pa, /Nível central, centros regionais de Saúde - crS/SESPa e Hospitais 
regionais, responsável em prover todas as facilidades e estímulos para os 
candidatos participarem e concluírem o curso, sala de aula com compu-
tadores, acesso à internet, inclusive o almoço e o deslocamento para os 
candidatos da zona rural;
cláUSUla TErcEira: fica a Secretaria de Estado da Saúde do Pará – SES-
Pa, /Nível central, centros regionais de Saúde - crS/SESPa e Hospitais 
regionais ciente de que uma vez inscrito e iniciado o curso, o candidato 
deverá cumprir o mínimo de 75% de frequência, mediante comprovação 
em lista de frequência, resguardando direito de apresentar atestado médi-
co 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 infra-
estrutura pedagógica necessária para a realização do curso.
Município, ___ de _________ de 2022.
_______________________________________________________
cariMBo E aSSiNaTUra da cHEfia iMEdiaTa

Protocolo: 868439
GoVerNo do estado do ParÁ

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

editaL de aBertUra Nº 034/2022 de 25 de oUtUBro de 
2022 iNscriÇÕes Para o cUrso de caPacitaÇÃo eM 

Uso racioNaL, arMaZeNaMeNto adeQUado e descarte 
reGULar de MedicaMeNtos UtiLiZados eM doMicÍLios

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 Qualificação 
em Uso racional, armazenamento adequado e descarte regular de Medi-
camentos Utilizados em domicílios.
1- das disPosiÇÕes PreLiMiNares
O presente Edital tem por objeto a realização do Curso de Qualificação em 
Uso racional, armazenamento adequado e descarte regular de Medica-
mentos Utilizados em domicílios, o qual será destinado, prioritariamente, 
para a região de Saúde Tapajós do Estado do Pará.
2- do cUrso
2.1 O Curso de Qualificação em Uso Racional, Armazenamento Adequado 
e descarte de Medicamento Utilizados em domicílios para agente comu-
nitário de Saúde, tem carga horária de 40 (Quarenta) horas, com duração 
de 01 (uma) semana;
2.2 o curso terá 1 (uma) turma com 51 (cinquenta e um) discentes;
2.3 as aulas acontecerão no município de itaituba, em horário integral de 
08h às 12h e de 14h às 18h, conforme articulado com os gestores muni-
cipais;
2.4 o curso será realizado no período de 28 de novembro a 02 de dezem-
bro de 2022;
2.5 as aulas presenciais acontecerão no auditório da Secretaria Municipal 
de Educação - SEMEd, situada na rua 15 de agosto, S/N, Bairro: centro, 
cEP: 68180 - 610, itaituba, Pará, em horário manhã/tarde de 08h às 12h 
e de 14h às 18h, conforme (anexo i).
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 Ter concluído o Ensino Médio e ou/Superior;
3.1.2 Ser agente comunitário de Saúde – acS do munícipio;
3.1.3 Preferencialmente deverá estar exercendo suas funções no Sistema 
Único de Saúde – SUS.
4- das iNscriÇÕes
4.1 as inscrições são gratuitas;
4.2 o Edital estará disponível no portal da SESPa: http://www.saude.pa.
gov.br/rede-sespa/etsus/etsus-pa-edital/;
4.3 o período das inscrições ocorrerá a partir de 08:00h do dia 26 de ou-
tubro até às 17:00h do dia 18 de novembro de 2022;
4.4 as inscrições deverão ser enviadas para o e-mail: etsus.secretariaes-
colar@escola.seduc.pa.gov.br;

4.5 o envio das inscrições para a ETSUS/Pa, será de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Saúde;
4.6 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
4.6.1 ficha de inscrição (anexo ii);
4.6.2 declaração de liberação para participar do curso (anexo iii);
4.6.3 cópia do rG;
4.6.4 cópia do cPf;
4.6.5 Cópia do certificado de conclusão da escolaridade exigida, emitido 
por instituição formadora devidamente reconhecida pelo MEc;
4.6.6 Termo de compromisso do Gestor (anexo iV), sendo necessário ape-
nas 01 (um) documento dos municípios da região de Saúde Tapajós do 
estado do Pará.
5- das VaGas
5.1 Serão ofertadas 51 (cinquenta e um) 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 Tapajós;
5.4 Em caso de não preenchimento de vagas a ETSUS/Pa poderá absorver 
demanda espontânea social;
5.5 realização do curso:

Mês Período
Novembro e dezembro  28/11 a 02/12/2022

6- das disPosiÇÕes Gerais
6.1 a inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas 
neste edital;
6.2 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;
6.3 a ETSUS/Pa não receberá inscrições fora do prazo estabelecido neste 
edital;
6.4 de acordo com o regimento interno da ETSUS/Pa, são critérios para 
a certificação a frequência mínima de 75% no curso das aulas teórico-prá-
tica, conforme regimento interno da Escola em com base no artigo 24 da 
ldB de 1996.
6.5 os casos omissos serão resolvidos pela direção da ETSUS/Pa.
Belém, 25 de outubro de 2022.
Elizeth do Socorro da Silva Braga
diretora da ETSUS/Pa

 aNeXo i
distriBUiÇÃo das VaGas

turma Local de realização Período do curso oferta de vagas Nº de 
vagas

Curso de Qualifica-
ção em Uso racional, 

armazenamento adequado 
e descarte regular de 

Medicamentos Utilizados 
em domicílios

aula Presencial
auditório da Secretaria Munici-

pal de Educação – SEMEd
Endereço

End. rua 15 de agosto, S/N 
Bairro de centro, cEP: 68180-

610, itaituba, Pará.

Período
28/11 a 02/12/2022

Horário:
08 às 12h
14 ás 18h

Jacareacanga
Novo Progresso

itaituba
Trairão

rurópolis
aveiro

51

Total 51

* Em caso de não preenchimento de vagas a ETSUS, poderá absorver de-
manda espontânea.

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 cUrSo dE QUalifcaÇÃo EM USo racioNal, ar-
MaZENaMENTo adEQUado E dEScarTE rEGUlar dE MEdicaMENToS 
UTiliZadoS EM doMicÍlioS, 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 citado 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
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aNeXo iii
decLaraÇÃo de LiBeraÇÃo Para ParticiPar do cUrso

declaro que o (a)  servidor  (a) ______________________________, 
lotado na atenção Básica do município _______________ da região de 
Saúde do Tapajos, tem disponibilidade para participar do Curso de Qualifi-
cação em Uso racional, armazenamento adequado e descarte regular de 
Medicamentos Utilizados em domicílios, para cumprir a carga horária de 40 
horas, com duração de 1 (uma) semana.
Município, ___ de _________ de 2022.
_______________________________________________________
Carimbo e assinatura da chefia imediata
obs. fazer a declaração com a logomarca do município de origem.

aeNXo iV
terMo de coMProMisso do Gestor

a Escola Técnica do SUS do Pará “dr. Manuel ayres” e o (a) Secretário (a) 
de Saúde do Município de ________________ celebram entre si o presen-
te TErMo dE coMProMiSSo que estabelece as condições que regerão a 
participação dos profissionais da área da Saúde para a realização do Curso 
de Qualificação em Uso Racional, Armazenamento Adequado e Descarte 
regular de Medicamentos Utilizados em domicílios.
cláUSUla PriMEira: Este Termo de compromisso assegura o direito a 
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 todasas facilidades e estímulos para os candidatos participarem 
e concluírem o curso, sala de aula com computadores, acesso à internet, 
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 inscrito e iniciado o curso, o candidato deverá cumprir o mínimo 
de 75% de frequência, mediante comprovação em lista de frequência, res-
guardando 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 infra-
estrutura pedagógica necessária para a realização do curso.
Município, ___ de _________ de 2022.
_______________________________________________________
NoME do SEcrETário (a) MUNiciPal dE SaÚdE

Protocolo: 868506
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de saÚde PÚBLica
escoLa tÉcNica do sUs do ParÁ “dr. MaNUeL aYres”
editaL de aBertUra Nº 035/2022 de 25 de oUtUBro 

de 2022 iNscriÇÕes Para o cUrso de atUaLiZaÇÃo Na 
assistÊNcia ao PrÉ-NataL e eMerGÊNcias oBstÉtricas

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 assistência ao Pré-Natal e Emergências obstétricas.
1- das disPosiÇÕes PreLiMiNares
o presente Edital tem por objeto a realização do curso de atualização na 
assistência ao Pré-Natal e Emergências obstétricas, destinado aos pro-
fissionais médicos e enfermeiros que atuam na assistência ao Pré-Natal, 
prioritariamente para os municípios da região de Saúde Tapajós do Estado 
do Pará.
2-do cUrso
2.1 o curso de atualização na assistência ao Pré-Natal e Emergências 
obstétricas, tem carga horária de 30 (trinta) horas, sendo 6 (seis) horas 
diárias, com duração de 01 semana;
2.2 o curso terá 1 (uma) turma com 51 (cinquenta e um) discentes;
2.3 o curso será realizado no período de 28 de novembro a 02 de dezem-
bro de 2022;
2.4 as aulas acontecerão na modalidade presencial no município de itai-
tuba, durante 01 semana, no horário de 08h as 14h, conforme articulado 
com os gestores municipais;
2.5 as aulas presenciais acontecerão no auditório do Hospital regional do 
Tapajós, situado na av. Marechal rondon, S/N, Boa Esperança cEP: 68181-
010, itaituba, Pará (anexo i).
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 Ter concluído o ensino Superior;
3.1.2 Ser profissional da área da saúde médicos e enfermeiros que atuam 
na assistência ao Pré-Natal;
3.1.3 Preferencialmente deverá estar exercendo suas funções no Sistema 
Único de Saúde–SUS.
4-das iNscriÇÕes
4.1 as inscrições são gratuitas;
4.2 o Edital estará disponível no portal da SESPa: http://www.saude.pa.
gov.br/rede-sespa/etsus/etsus-pa-edital/;
4.3 o período das inscrições ocorrerá a partir de 08:00h do dia 26 de ou-
tubro até às 17:00h do dia 18 de novembro de 2022;
4.4 as inscrições deverão ser enviadas por para o e-mail: etsus.secretaria-
escolar@escola.seduc.pa.gov.br;
4.5 o envio das inscrições para a ETSUS/Pa, será de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Saúde;
4.6 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
4.6.1 ficha de inscrição (anexo ii);
4.6.2 declaração de liberação para participar do curso (anexo iii);
4.6.3 cópia do rG;
4.6.4 cópia do cPf;

4.6.5 cópia do diploma de Graduação, emitido por instituição de eb=nsino 
devidamente reconhecida pelo MEc;
4.6.6 Termo de compromisso do Gestor (anexo iV), sendo necessário ape-
nas 01(um) documento dos municípios da região de Saúde Tapajós do 
Estado do Pará.
5- das VaGas
5.1 Serão ofertadas 51 (cinquenta e um) 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 Tapajós do Estado do Pará;
5.4 Em caso de não preenchimento de vagas a ETSUS/Pa poderá absorver 
demanda espontânea social;
5.5 realização do curso:

Mês Período
Novembro e dezembro 28/11 a 02/12/2022

6-das disPosiÇÕes Gerais
6.1 a inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas 
neste edital;
6.2 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;
6.3 a ETSUS/Pa não receberá inscrições fora do prazo estabelecido neste edital;
6.4 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.
6.5 os casos omissos serão resolvidos pela direção da ETSUS/Pa.
Belém, 25 de outubro de 2022.
Elizeth do Socorro da Silva Braga
diretora da ETSUS/Pa

 aNeXo i
distriBUiÇÃo das VaGas

região de 
saúde Local do curso Período do curso 9° centro regional de saúde/

Município
Vagas ofer-

tadas

Tapajós
(9° crS)

aula Presencial
auditório do Hospital 
regional do Tapajós.

Endereço:
av. Marechal rondon, 

S/N, Boa Esperança cEP: 
68181-010, itaituba, Pará

28/11 a 02/12/2022
Horário:

08:00 as 14:00h

itaituba 45
Saúde indígena 01
Jacareacanga 01

Novo Progresso 01
Trairão 01

rurópolis 01
aveiro 01

Total: 51

* Em caso de não preenchimento de vagas a ETSUS, poderá absorver de-
manda espontânea.

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 par-
ticipar do curso cUrSo dE aTUaliZaÇÃo Na aSSiSTÊNcia ao PrÉ-NaTal E 
EMErGÊNciaS oBSTÉTricaS, oferecido pela Escola Técnica do SUS “dr. Ma-
nuel ayres” – ETSUS/Pa. o Participante deverá cumprir o mínimo de 75% de 
frequência no curso/capacitação/oficina citado 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 na atenção Básica 
do município____________da região de Saúde Tapajós tem disponibilida-
de para participar do curso de atualização na assistência ao Pré-Natal e 
Emergências obstétricas com liberação para cumprir a carga horária de 30 
horas, sendo 6 horas diárias, com duração de 01 semana.
Município, ___ de _________ de 2022.
_______________________________________________________
Carimbo e assinatura da chefia imediata
obs. fazer a declaração com a logomarca do município de origem.
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aNeXo iV
terMo de coMProMisso do Gestor

a Escola Técnica do SUS do Pará “dr. Manuel ayres” e o (a) Secretário (a) 
de Saúde do Município de _____________ celebram entre si o presente 
TErMo dE coMProMiSSo que estabelece as condições que regerão a par-
ticipação dos profissionais da área da Saúde para a realização do Curso de 
atualização na assistência ao Pré-Natal e Emergências obstétricas.
cláUSUla PriMEira: Este Termo de compromisso assegura o direito 
a 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 todasas facilidades e estímulos para os candidatos participarem 
e concluírem o curso, sala de aula com computadores, acesso à internet, 
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 inscrito e iniciado o curso, o candidato deverá cumprir o mínimo 
de 75% de frequência, mediante comprovação em lista de frequência, res-
guardando 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 infra-
estrutura pedagógica necessária para a realização do curso.
Município, ___ de _________ de 2022.
_______________________________________________________
NoME do SEcrETário (a) MUNiciPal dE SaÚdE

Protocolo: 868535

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 222 de 25 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr a servidora raiMUNda MarQUES dE carValHo, matrícula nº 
5160502-2, ocupante do cargo de farMacÊUTico BioQUiMico, lotada 
no laboratório central, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio, no período de 
05 de dezembro de 2022 a 03 de janeiro de 2023, referente ao triênio de 
20/04/2017 a 19/04/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 868243
Portaria Nº 221 de 19 de oUtUBro de 2022

coNcEdEr a servidora Maria dE BElÉM MarQUES, matrícula nº 
3261220-1, ocupante do cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo i, lotada no 
laboratório central, 60 (Sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 
01 de dezembro de 2022 a 29 de janeiro de 2023, referente ao triênio de 
06/05/2019 a 05/05/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 868278
Portaria Nº 225 de 25 de oUtUBro de 2022

coNcEdEr a servidora Maria aMElia dE oliVEira da coSTa, matrícula 
nº 54182572-2, ocupante do cargo de farMacÊUTico BioQUiMico, lota-
da no laboratório central, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio, no período 
de 15 de dezembro de 2022 a 13 de janeiro de 2023, referente ao triênio 
de 30/05/2013 a 29/05/2016.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 868279

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 223 de 24/10/2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: Participar do i Treinamento da rede Nacional de Sequenciamento 
Genético.
Período da viagem: 21 a 25/11/2022.
Quantidade: 04 e ½ (Quatro e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destinos: Brasília-df.
Servidor: Shirley Moreira da Silva chagas / Mat. 57190504-1/ farmacêutico
ordenador: alberto Simões Jorge Junior.

Protocolo: 868062
Portaria Nº 224 de 24/10/2022

fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: Capacitar profissionais do 9º CRS e da SMS em coleta, armaze-
namento, transporte e rejeição de amostras, visando nivelamento técnico 
nos hospitais regionais, laboratórios e vigilâncias que encaminham amos-
tras/produtos ao lacEN-Pa. realizar visita técnica aos laboratórios descen-
tralizados da rede para agravos de notificação compulsória.

Período da viagem: 21 a 25/11/2022.
Quantidade: 04 e ½ (Quatro e Meia) diárias.
origem: Belém-Pa.
destinos: Santarém-Pa.
Servidor: cristiane Shibata ikeda / Mat. 5875366-2 / farmacêutico-Bio-
químico
ordenador: alberto Simões Jorge Junior.

Protocolo: 868063

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 818 de 25 de oUtUBro de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) alZiNEi SiMor , cargo ENfEr-
MEiro, Matrícula 57191222-1, com lotação no (a) UrE Mia, goze de li-
cença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
31.12.2013 a 30.12.2016.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.12.2022 a 30.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 25.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 868379

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 817 de 25 de oUtUBro de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) aNa lidia GoMES NaSciMENTo 
, cargo aaSSiSTENTE Social, Matrícula 57200364-1, com lotação no (a) 
UrE MarcElo caNdia, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 23.07.2014 a 22.07.2017.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 02.01.2023 a 31.01.2023 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 25.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 868329
Portaria Nº. 816 de 25 de oUtUBro de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) EdilciNHa dE SoUSa caValcaN-
TE , cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo, Matrícula 57190871-1, com lotação 
no (a) 1°crS -ENdEMiaS, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 29.10.2016 a 28.10.2019.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.12.2022 a 30.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 25.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 868303
Portaria Nº. 826 de 25 de oUtUBro de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) aNdrEZZa dE NaZarE BarBoSa 
da coNcEiÇÃo, cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo, Matrícula 5913103-
1, com lotação no (a) UrE MarcElo caNdia, goze de licença prêmio, 
01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 15.06.2016 a 
14.06.2019.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 02.01.2023 a 31.01.2023 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 25.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 868509
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Portaria Nº. 827 de 25 de oUtUBro de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) SHirlENE PaZ dE SoUZa car-
doSo, cargo adMiNiSTrador, Matrícula 54189036-1, com lotação no (a) 
UrE MarcElo caNdia, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 25.02.2014 a 24.02.2017.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 19.12.2022 a 17.01.2023 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 25.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 868519
Portaria Nº. 822 de 25 de oUtUBro de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria dE JESUSaTaidE oliVEira 
, cargo aGENTE dE SaUdE, Matrícula 722510-1, com lotação no (a) UrE 
PrESidENTE VarGaS, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 13.06.2016 a 12.06.2019.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 27.12.2022 a 25.01.2023 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 25.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 868464
Portaria Nº. 823 de 25 de oUtUBro de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria claUdia EMErENciaNo 
, cargo aGENTE dE SaUdE, Matrícula 87335-1, com lotação no (a) UrE 
PrESidENTE VarGaS, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 28.06.2017 a 27.06.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 19.12.2022 a 17.01.2023 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 25.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 868480
Portaria Nº. 824 de 25 de oUtUBro de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) JadilENE rodriGUES GoMES 
lEal, cargo odoNToloGo, Matrícula 54186200-2, com lotação no (a) 
UrE PrESidENTE VarGaS, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licen-
ça Prêmio, correspondente ao triênio 12.04.2017 a 11.04.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.12.2022 a 30.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 25.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 868491
Portaria Nº. 825 de 25 de oUtUBro de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) HElaNE criSTiNa BarBoSa 
araUJo GoNÇalVES, cargo ENfErMEiro, Matrícula 5888829-1, com lota-
ção no (a) UrE PrESidENTE VarGaS, goze de licença prêmio, 01 (um) mês 
de licença Prêmio, correspondente ao triênio 27.04.2017 a 26.04.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.12.2022 a 30.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 25.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 868499
Portaria Nº. 821 de 25 de oUtUBro de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) lUiZ flaVio riBEiro carNEiro , 
cargo TEcNico EM SaUdE, Matrícula 54190408-1, com lotação no (a) UrE 
PrESidENTE VarGaS, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 13.06.2015 a 12.06.2018.

aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.12.2022 a 30.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 25.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 868438
Portaria Nº. 819 de 25 de oUtUBro de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) dErloN SilVa dE frEiTaS , car-
go MEdico, Matrícula 54190638-1, com lotação no (a) UrE PrESidENTE 
VarGaS, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, corres-
pondente ao triênio 18.04.2009 a 17.04.2012.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.12.2022 a 30.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 25.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 868426
Portaria Nº. 820 de 25 de oUtUBro de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) SErGio dE oliVEira MENdES 
JUNior , cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo, Matrícula 54190408-1, com 
lotação no (a) UrE PrESidENTE VarGaS, goze de licença prêmio, 01 
(um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 05.12.2010 a 
04.12.2013.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.12.2022 a 30.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 25.10.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 868434

.

.

coNtrato
.

coNtrato N°: 67
Exercício: 2022
Processo n°: 2021/1018232
Classificação do objeto: outros
objeto: aquisição de MaTErial TÉcNico odoNTolÓGico Para oS cEo’S 
(PrESidENTE VarGaS, UrEMia E PEdrEira), UrE rEdUTo, UrEdiPE, 
aBriGo JoÃo PaUlo ii, ciic, UrE MarcElo cÂNdia e MaNGUEirÃo, 
EVENToS dE aBraNGÊNcia do 1º crS/SESPa.
Valor Total: r$ 14.396,00 (QUaTorZE Mil TrEZENToS E NoVENTa E SEiS 
rEaiS)
data da assinatura: 20/10/2022
Vigência: 20/10/2022 à 20/10/2023
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico
licitação n°: 07/2022
orçamento
  Programa de Trabalho: 908288
  Natureza da despesa: 339030
  fonte do recurso: 0149/0349
  origem do recurso: fEdEral
EMPrESa EliSVaNdia MaToS doNiNi EirEli - EPP
rua: rUa EGidio fErroNaTo, 188 - insira aqui o complemento loT.
iNdUSTrial - caiBi/Sc
cEP: 89.888-000
Telefone: (49) 99832-0373/(49) 3648-0897
cNPJ: 13547970000153 iE: 256386641 iM: 997-0
Email: Site: insira aqui o Endereço do Site
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

Protocolo: 868483

.

.

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo N° 772/2022 – 25/10/2022
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.
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  resolve:
conceder: meia diária a  Servidor(a):
57196503/2 /dENiSE HElENa riBEiro rodriGUES (Enfermeira)
5146640/1 /Maria do carMo dE liMa BiTENcoUrT (Enfermeira)
57190719/1 /BaraBara dE oliVEira PErEira aQUiNo (farmacêutica)
5147140/1 Maria TErEZa ParENTE SilVa JUSTiNo (odontóloga)
57173282-1 /EdiNaldo MiraNda da SilVa (Motorista)
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s): MariTUBa - Pa
objetivo: Participar do fórum Peri-natal em Marituba, para acompanha-
mento dos indicadores materno-infantil da região Metropolitana, no dia 
01/11/2022, com deslocamento.<br

Portaria de coNcessÃo N° 773/2022 – 25/10/2022
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 meia diária a  Servidor(a):
5687519/1 /PaTricia dE SoUZa corrÊa (Enfermeira)
5856094/2 / MariaNa EliZaBETH loPES dE SalES (Enfermeira)
57196503/2 /dENiSE HElENa riBEiro rodriGUES (Enfermeira)
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s): aNaNiNdEUa - Pa
Objetivo: Fazer visita Técnica com finalidade de participar de Auditoria 
ao hospital Santa Maria de Ananindeua, para fiscalização de contrato de 
n° 063/202, nos dias 08 e 09/11/2022, referente ao mês de outubro.<br
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 868209

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  2ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 587 de 25 de oUtUBro de 2022
o diretor do 2° centro regional de Saúde, usando de suas atribuições, 
delegadas através da Portaria n°. 1.444/ 06.02.2019, publicada no doE 
n°. 33.799/07.02.2019.
E considerando o teor do PaE nº 2022/632666.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei n°. 5.810/ 24.01.1994, a 
servidora Maria lÚcia carNEiro fiGUEirEdo, matrícula 5094453-1, 
cargo de auxiliar de informática área Saúde, regime Jurídico Estatutá-
rio Não Estável, lotada no 2º centro regional de Saúde – Santa izabel 
do Pará, 02 (dois) meses de licença Prêmio correspondente ao triênio de 
16.10.2010 a 15.10.2013.
aUToriZar, que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 05.12.2022 a 02.02.2023, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTra-SE E cUMPra-SE.
2° centro regional de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
em: 25.10.2022
carlos Marió de Brito Kato
diretor do 2º centro regional de Saúde

Protocolo: 868289
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

diÁria

Portarias Nº 1197 de diÁrias de 25/10/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar busca ativa iN loco nas unidades de saúde municipal, 
nas zonas urbanas  e rural do município registros de doses aplicadas bem 
como realizar a verificação em sistemas de informação o registros dessas 
doses de rotina e campanha.
origem: castanhal –Pará
destinos: São joão da Ponta - Pa | Período: 03 e 04 /11/2022
Servidores: Marinês Borges Silva cargo: Téc. de Enfermagem cPf- 
334.307.722.49 mat. 57206411/1
Michelle aparecida cordeiro da conceição cargo: ag. administrativo cPf-
606.650.172.00 mat. 54194498/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Portaria Nº 1198 de diÁrias de 25/10/2022
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 busca ativa iN loco nas 
unidades de saúde municipal, nas zonas urbanas  e rural do município re-
gistros de doses aplicadas bem como realizar a verificação em sistemas de 
informação o registros dessas doses de rotina e campanha.
destino: São João da Ponta – Pa  | Período: 03 e 04 /11/2022
Servidor: Waldocelys Pereira Manos Moraes cargo: Motorista cPf- 
410.549.542.91 mat. 57206406/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 867977

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo cir rio caetÉs Nº 021/2022, 
de 20 de oUtUBro de 2022

aProVa o PLaNo de aÇÃo da rede de ateNÇÃo 
PsicossociaL da reGiÃo rio reGiÃo – raPs/caetÉs

a comissão intergestores regional rio caetés, no uso de suas atribuições e:
1. considerando a Portaria MS/GM Nº 3.588, de 21 de dezembro de 2017, 
que altera as Portarias de consolidação no 3 e nº 6, de 28 de setembro 
de 2017, para dispor sobre a rede de atenção Psicossocial, e dá outras 
providências; e
2. considerando a deliberação consensual da comissão intergestores re-
gional (cir) rio caetés, em reunião ordinária, em 20 de outubro de 2022.
rESolVE:
art.1º - aprovar o Plano de ação da rede de atenção Psicossocial da região 
rio caetés – raPS/caetés.
art.2º - revogam-se todas as disposições em contrário.
art.3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
capanema, 21 de outubro de 2022.
Patrícia de fátima lima da Silva - diretora 4°crS/SESPa
Presidenta da cir-rio caetés
Elainy Nazaré de Sousa - Secretária Municipal de Saúde de ourém
representante dos Gestores na cir rio caetés

aNeXo
PLaNo de aÇÃo da rede de ateNÇÃo PsicossociaL

• CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO:
a região de Saúde rio caetés agrupa dezesseis municípios que integram a 
região Nordeste do Estado do Pará. a região coincide com a constituição da 
4ª região administrativa da SESPa e compõe com as demais 11 regiões, o 
novo desenho do Plano diretor de regionalização – Pdr, aprovado em ciB 
(res.nº 83, de 16 de abril de 2012).
os municípios que compõem a região rio caetés são augusto correa, 
Bonito, Bragança, cachoeira do Piriá, capanema, ourém, Nova Timboteua, 
Peixe-Boi, Quatipuru, Santarém Novo, Santa luzia, Salinópolis, Primavera, 
São João de Pirabas, Salinópolis, Tracuateua e Viseu. destes, sete (augus-
to correa, Bragança, cachoeira do Piriá, Primavera, Quatipuru, Santarém 
Novo e Tracuateua) ainda estão sob gestão estadual, os demais estão em 
gestão Plena.
A Região de Saúde Rio Caetés tem especificidades como outras regiões do 
Estado tais como as distâncias entre as sedes dos municípios e suas locali-
dades das zonas rurais (especialmente os municipios de Viseu e cachoeira 
do Piria), dificuldade de acesso devido a ausência de estradas vicinais e 
ainda dificuldades com as condições de trafegabilidade destas e de algu-
mas rodovias oficiais, dificultando o transporte de pacientes em situação 
de risco ou agravamento das condições de saúde. assim como a concen-
tração de serviços nas zonas urbanas dos municípios.
Quanto às políticas públicas, a necessidade maior da região se relaciona às 
áreas de saneamento básico, saúde, educação, segurança e infraestrutura. 
No setor Saúde, a Região apresenta dificuldades importantes quanto ao 
acesso universal e qualificado aos serviços,  à ampliação de equipamentos/
serviços em especial nas zonas rurais, e quanto à integralidade da atenção.
Entretanto, com relação à política de saúde, verifica-se um cenário regional 
de avanços no nível da atenção primária, sobretudo no que tange à cober-
tura da população assistida. Todavia, a realidade da cobertura assistencial 
tanto na atenção primária, quanto na média e alta complexidade ainda 
apresenta condições desafiadoras para os 16 municípios que a compõem, 
onde ainda se constata vazios assistenciais que impedem e/ou dificultam 
os usuários do SUS de acessarem ao conjunto de ações de serviços de 
saúde em sua plenitude na região, garantindo a equidade e integralidade 
da atenção.
i.1  - asPectos deMoGrÁFicos:
a região de saúde rio caetés possui 548.688 habitantes, representando 
6,2% da população do estado do Pará, distribuídos em 16 municípios que 
ocupam 174.103,44 Km2(14% da área total do estado) apresentando den-
sidade demográfica média de 28,05hab/Km2, com maiores concentrações 
populacionais nos municípios de capanema (103,72hab/Km²), Salinópolis 
(157,57hab/Km²) e Bragança (54,13hab/Km2). (iBGE-2010/2017)
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com relação à situação de domicílio 46,50% da população reside na área 
urbana dos municípios, sendo em Salinópolis a maior concentração urbana 
(89%), seguido de capanema (80%), Bragança (64%) e Primavera (62%). 
dos 53,50% dos domicílios da zona rural temos os municípios de cachoeira 
do Piriá (79%), Tracuateua (74%), Bonito (72%), Santarém Novo (70%), 
Viseu (68%) e Nova Timboteua (60%) com os maiores percentuais de 
concentração de população rural.

PoPULaÇÃo, Área, deNsidade deMoGrÁFica 
e sitUaÇÃo de doMicÍLio

 

Município População**

situação de domicílio

Área (Km2)

densidade de-
mográfica (Hab./

Km2)Urbana(%) rural (%)

aUGUSTo corrEa 46.937 45 55 1.091,541 37,10
BoNiTo 16.769 28 72 586,737 23,23

BraGaNÇa 130.122 64 36 2.091,930 54,13
cacHoEira do Piriá 33.659 21 79 2.461,972 10,76

caPaNEMa 69.828 80 20 614,693 113,72
NoVa TiMBoTEUa 15.646 40 60 489,852 27,91

*oUrÉM 18.079 46 54 562,387 29,00
PEiXE Boi 8.084 53 47 450,222 17,44
PriMaVEra 10.889 62 38 258,600 39,71
QUaTiPUrU 13.794 43 57 326,113 38,28

SaliNoPoliS 41.164 89 11 237,738 157,57
SaNTa lUZia do Pará 19.839 45 55 1.356,124 14,32

SaNTarEM NoVo 6.796 30 70 229,510 26,76
SÃo JoÃo dE PiraBaS 23.440 51 49 705,542 29,25

TracUaTEUa 31.549 26 74 934,272 29,33
ViSEU 56.209 32 68 4.915,073 11,54
ToTal 548.688 46,50 53,50 17.312,306 28,05

fonte: *iBGE 2010/**ESTiMaTiVa 2021
ii-  oBJetiVos:
considerando as propostas de trabalho da coordenação para o estado do 
Pará, organizado por região temos como objetivos afins:
-  Estabelecer parcerias estratégicas para efetivação de ampliação de lei-
tos, via Hospitais Gerais públicos e/ou regionalizados;
-  aprimorar estratégias para abordagem de pessoas com uso de drogas e 
dependência de substancias psicoativas (caPS ad) para 2022;
-  Qualificar as Urgências e Emergências em saúde mental na Regiões de 
rio caetés;
-  Trabalhar articulado com a Serviço avaliação e acompanhamento de Me-
didas Terapêuticas Aplicáveis a Pessoa com Transtorno Mental em Conflito 
com a lei/EaP (egresso do HGP), fomentando o cuidado humanizado e 
integrado de forma intersetorial na região;
-  Monitorar cuidado e acompanhamento contínuo preventivo na lógica de 
rede de SM na região;
-  Buscar estabelecer parceria através com instituições de ensino superior, a fim 
de favorecer aproximação com sistema SUS e demandas da saúde mental;
-  Sensibilizar gestões municipais sobre cuidado integral, humanizado atra-
vés de ações matriciais na atenção básica, sendo este o indicador nacional 
de saúde mental.
iii-  ForMaÇÃo da rede PsicossociaL-
de acordo com a nota técnica nº11/2019- cGMad/daPES/SaS/MS os servi-
ços existentes na região e que precisam ser implementados são seguintes:
• CAPS (diferentes modalidades) em 07 municípios
-atenção Básica
• Enfermarias especializadas em Hospital Geral (23 leitos)
-  Urgência e emergência- UPa- capanema, Bragança e Viseu
• Comunidades terapêuticas (apenas privadas e/ou ONG)
os serviços que precisam ser implantados:
• Unidade de Acolhimento (adulto e infanto juvenil)
-  comunidades Terapêuticas regionais
-  Ambulatório Multiprofissional de Saúde Mental (EMAESM) é de funda-
mental importância à implantação destas equipes considerando o grande 
numera de casos novos de pacientes com ansiedade, depressão, síndrome 
de pânico
-  centro de atendimento Psicossocial- ca
rEGiÃo dE SaÚdE do rio caETÉS – EXiSTENTE
caPS i: 1 cachoeira do Piriá; 1 Salinópolis; 1 capanema; 1 augusto cor-
rêa; 1 Tracuateua e 1 ourém
caPS ii; caPS ad, caPS i, coNSUlTorio dE rUa (1 em Bragança)
EMaESM: São João de Pirabas; Primavera (financiamento municipal)
leitos: 23 leitos: Hospital de clinicas em Bragança
rEGiÃo dE SaÚdE do rio caETÉS – NEcESSário
EMaESM i: 4-augusto corrêa; 1-Quatipuru; 1 capanema; 1 Peixe-Boi; 1 
Nova Timboteua; 1- ourem; 1 – Viseu; 2 cachoeira do Piriá e 2-Santa 
luzia do Pa
EMaESM ii: 1 Primavera; 1 Bonito; 2- Viseu; 6-Bragança (rural); 1-Santarem
Novo; 1-Tracuateua
EMaESM iii: 1-Salinopolis; 15-Bragança (urbana) e 1 -São João de Pirabas
caPS i:1- Santa luzia do Para; 1 Primavera e Quatipuru (caPS regional); 
1 Nova Timboteus e Peixe-Boi  (caPS regional); 1 São João de Pirabas e 
1 Viseu

UNidadE dE acolHiMENTo (adUlTo E iNfaNTo JUVENil): 2-Bragança
lEiToS: 16-Bragança
SErViÇo dE rESidÊNcia TEraPÊUTica rEGioNal EM BraGaNÇa: 
1-Bragança
obs.: apesar de que a região de caETÉS tenha alcançado a meta planejada 
(23 leitos em saúde mental/Bragança)
– PT nº 3.919/2020; consideramos que nos próximos anos teremos au-
mento de demanda, sendo 01 leito a mais para casa município, propondo 
o total de 39 leitos.

PoNtos de ateNÇÃo PLaNeJados Para a reGiÃo 
do caetÉs (NoVas deMaNdas)

 

Munícipios dispositivos Quant. ano incentivo para 
implantação

custeio 
Mensal

custeio
anual

Nova Timbo-
teua

caPS i regional (pac-
tuado com Novatimb. E 

Peixe-Boi) 01 2022 a 
2024 20.000,00 28.305,00 339.660,00

Peixe-Boi EMaESM (tipo i) 01 2022 a 
2024  12.000,00 144.000,00

Nova Timbo-
teua EMaESM (tipo i) 01 2022 a 

2024 - 12.000,00 144.000,00

Primavera
caPS i regional(pac-
tuado comQuatipuru e 

Primavera) 01 2022 a 
2024 20.000,00 28.305,00 339.660,00

Quatipuru EMaESM i 01 2022 a 
2024  12.000,00 144.000,00

Primavera EMaESM ii 01 2022 a 
2024  21.000,00 252.000,00

Bonito EMaESM ii 01 2022 a 
2024  21.000,00 252.000,00

Salinópolis

Reclassificação de CAPS 
i para caPS ii 01 2022 a 

2024
   

EMaESM iii 01 2022 a 
2024  30.000,00 360.000,00

ourem EMaESM i 01 2022 a 
2024  12.000,00 144.000,00

Viseu

caPS i 01 2022 a 
2024 20.000,00 28.305,00 339.660,00

EMaESM i 01 2022 a 
2024  12.000,00 144.000,00

EMaSESM ii 02 2022 a 
2024

 21.000,00 252.000,00

Bragança

EMaESM ii ( rural) 06 2022 a 
2024 - 21.000,00 252.000,00

EMaESM iii (urbana) 15 2022 a 
2024 - 30.000,00 360.000,00

caPS ii para caPS iii
(tipologia) regional 01 2022 a 

2024 20.000,00 33.086,00  

Unidade de acolhimento 
infantil(Uai) municipal 01 2022 a 

2024
  360.000,00

caPS ad para caPS
ad iii (tipologia) 

regional 01 2022 a 
2024

   

Serviço de residência 
terapêutica regional

ii 01 2022 a 
2024

   

leitos 16 2022 a 
2024 80.000,00 112.202,2

0
1.346.426,4

0
Unidade de acolhimento 

adulto(Uaa)
regional 01 2022 a 

2024
   

capanema EMaESM i 01 2022 a 
2024 - 12.000,00 144.000,00

Santa luzia 
do Para

EMaESM i 02 2022 a 
2024 - 24.000,00 288.000,00

caPS i 01 2022 a 
2024 20.000,00 28.305,00 339.660,00

cachoeira
do Piriá EMaESM i 02 2022 a 

2024 - 24.000,00 288.000,00

São João
de Pirabas

caPS i 01 2022 a 
2024 20.000,00 28.305,00 339.660,00

EMaESM iii 01 2022 a 
2024 - 30.000,00 360.000,00

Santarém
Novo EMaSESM ii 01 2022 a 

2024  21.000,00 252.000,00
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augusto
corrêa EMaSESM i 04 2022 a 

2024  21.000,00 252.000,00

Tracuateua EMaSESM ii 01 2022 a 
2024  21.000,00 252.000,00

 

tiPo iNceNtiVa Par-
ceLa ÚNica

Portaria de 
iNceNtiVo cUsteio MeNsaL Portaria de 

cUsteio PoPULaÇ Ão

caPS i r$ 20.000,00

PT
consolidação 

nº 6, de 28 de 
setembro de 
2017 (art.

997, fl.179)

r$ 28.305,00

PT consolidação 
nº 6, de 28 de 

setembro de 2017 
(Art. 999, fl.179)

15 mil
caPS ii r$ 30.000,00 r$ 33.086,25 70 mil

QUalificaÇÃo caPS
i para caPS ii r$ 10.000,00 r$ 4.781,25  

  
r$ 32.130,00 70 milcaPSi r$ 30.000,00

caPS ad r$ 50.000,00 r$ 39.780,00 70 mil
Equipe

Multiprofissional
Não se aplica  

 PT 3.588, de 21
de dezembro de 

2017 (art. 1.062-
 

Tipo i r$ 12.000,00
Tipo ii

  
r$ 21.000,00

a)  
Tipo iii r$ 30.000,00
lEiToS 16 lEiToS PT 3.588, de

21 de dezembro 
de 2017 (art.

1.032-a)
r$ 5.610,11

PT consolidação 
nº 6, de 28 de 

dezembro de 2017 
(art. 1.033

fl. 185)

20 mil 

Referências Bibliográficas:
-lei orgânica da Saúde (leis federais nº 8.080/90 e 8.142/90)
-Instituto brasileiro de geografia e estatística- IBGE
-PorTaria Nº 3588, de 21 de dezembro de 2017
-Nota técnica nº 11/2019-cGMad/daPS/SaS/MS
- Portaria GM Nº 1.875, de 09 de agosto de 2021

Protocolo: 868526

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 249 de 25/10/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar oficiNa rEGioNal da METroPoliTaNa iii - Pri 
(PlaNEJaMENTo rEGioNal iNTEGrado).
PErÍodo: 25 a 27/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): caSTaNHal-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
SaloMÃo lira da SilVa 572061311 aG. dE ENdEMiaS

BENEdiTo daMaScENo QUadroS 0498852 aG. dE SaÚdE PÚBlica
EdiNa araÚJo GoNÇalVES 571744831 MÉdico VETEriNário

fErNaNdo MaUricio ViEGaS fErNaNdES 5719800101 ENfErMEiro

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 868280

Portaria Nº 250 de 25/10/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar oficiNa rEGioNal 
da METroPoliTaNa iii - Pri (PlaNEJaMENTo rEGioNal iNTEGrado).
VEÍcUlo oficial S10, Placa rfW-4d40
PErÍodo: 25 a 27/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): caSTaNHal-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
JoÃo carloS riBEiro fidEliS 58530102 MoToriSTa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 868281

Portaria Nº 246 de 24/10/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar PalESTra SoBrE acidENTE Por aNiMaiS PEÇo-
NHENToS EM coNJUNTo coM a EQUiPE do cErEST.
PErÍodo: 25 a 27/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): ParaGoMiNaS-Pa.

SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
roNaldo da SilVa SaNToS 1122321 MÉdico VETEriNário

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 868237

Portaria Nº 247 de 24/10/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar oficiNa rEGioNal da METroPoliTaNa iii - Pri 
(PlaNEJaMENTo rEGioNal iNTEGrado).
PErÍodo: 25 a 27/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): caSTaNHal-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
Maria dE NaZarÉ oliVEira E SoUZa 5145031 aG. dE SaÚdE

lENNa Karlla diaS daNTaS 5966796 ENfErMEira
aNdrEa oliVEira dUTra 572344501 NUTricioNiSTa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 868364

Portaria Nº 248 de 24/10/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar oficiNa rEGioNal 
da METroPoliTaNa iii - Pri (PlaNEJaMENTo rEGioNal iNTEGrado).
VEÍcUlo oficial S10, Placa rfW-4d89
PErÍodo: 25 a 27/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): caSTaNHal-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
aNToNio carloS NUNES dE oliVEira 572340801 MoToriSTa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 868370

Portaria Nº 251 de 25/10/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar oficiNa rEGioNal da METroPoliTaNa iii - Pri 
(PlaNEJaMENTo rEGioNal iNTEGrado).
PErÍodo: 25 a 27/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): caSTaNHal-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
EdilZa rEiS fElGUEiraS 59192482 cHEfE dE diViSÃo

Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS 56874892 dirETor dE cENTro rEGioNal
faBio alEXaNdrE dE SoUSa SaNToS 59666851 adMiNiSTrador

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 868434

..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

errata
.

errata de diÁria Portaria Nº 362 de 05 de oUtUBro de 
2022. PUBLicado No diÁrio oFiciaL No 35.150 
de 14 de oUtUBro de 2022. ProtocoLo:863445.

Servidor:Nesildo oliveira Pinto.onde se lê:destino: almeirim/Pa – Brasil.
Leia-se:destino: almeirim e Monte dourado/Pa – Brasil.ordenador: aline 
Nair liberal cunha.

Protocolo: 868264

diÁria
.

Portaria Nº 386 de 19 de outubro de 2022. fundamento legal: 
dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994. objetivo: realizar supervisão 
direta e assessoramento técnico nas atividades do Programa da raiva, 
atualização das normas que se refere ao alErTa TÉcNico da raiVa e 
Nota Técnica informativa de Nº 08/2022 - cGZV/dEidT/SVS/MS. origem: 
Santarém/ Pa- Brasil. destino: Prainha/ Pa – Brasil. Período: 21/11/2022 a 
25/11/2022 / N° de diárias: 4 ½ (quatro diárias e meia). Servidor: Jucilene 
Marinho Torres. cPf: 674.114.872-87. Matrícula: 8051997/1. cargo: 
Técnico de Enfermagem. felipe dos Santos dantas. cPf: 944.910.202-30.
Matrícula: 55209557-1.cargo: Médico Veterinário. raylan Sebastião de 
Matos Silva. cPf: 780.047.992-72. Matrícula: 57916392.cargo: Técnico 
de Enfermagem. ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 868307
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Portaria Nº383 de 17de outubro de 2022.fundamento legal: 
dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994..objetivo: realizar 
capacitação em Hanseníase e Tuberculose e descentralização dos Programas 
para a atenção Primária à Saúde..origem: Santarém/ Pa- Brasil.destino: 
Mojuí dos campos Pa – Brasil.Período: 08/11/2022 à 09/11/2022 / N° 
de diária:  2 meias diárias .Servidores:.luis filipe Pinheiro Gomes.cPf: 
835.921.302-00.Matricula: 57197095.cargo: fisioterapeuta .ordenador: 
aline Nair liberal cunha

Protocolo: 868183
Portaria Nº385 de 17de oUtUBro de 2022

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir a equipe da SESPa que irá realizar capacitação em 
Hanseníase e Tuberculose e descentralização dos Programas para a aten-
ção Primária à Saúde.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Mojuí dos campos Pa – Brasil
Período: 08/11/2022 à 11/11/2022 / N° de diária: 4 meias diárias
osvaldo carlos Sousa da Silveira
Matrícula: 498858
cPf: 180.563.932-34
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 868179
Portaria Nº382 de 17de outubro de 2022. fundamento legal: 
dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.objetivo: realizar 
capacitação em Hanseníase e Tuberculose e descentralização dos 
Programas para a atenção Primária à Saúde. origem: Santarém/ Pa- 
Brasil. destino: Mojuí dos campos Pa – Brasil. Período: 08/11/2022 à 
11/11/2022 / N° de diária: 4 meias diárias ). Servidores:andréa leite 
de alencar Salgado.cPf: 742.920.302-78.Matricula: 5895957/1.cargo: 
Enfermeira.ordenador: aline Nair liberal

Protocolo: 868181
Portaria Nº384 de 17de outubro de 2022. fundamento legal: 
dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.objetivo: realizar 
capacitação em Hanseníase e Tuberculose e descentralização dos 
Programas para a atenção Primária à Saúde.origem: Santarém/ Pa- Brasil.
destino: Mojuí dos campos Pa – Brasil.Período: 10/11/2022 à 11/11/2022 
/ N° de diária: duas meias diárias. Servidora: aUdElaiNE MiraNda 
da crUZ. cPf: 788.113.172-15. Matricula: 57207911. cargo: Técnica 
Enfermagem.ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 868151
Portaria Nº388 de 21 de oUtUBro de 2022

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
Objetivo: Conduzir a equipe da SESPA que irá participar da Oficina de Capaci-
tação de Política Nacional de atenção integral a Saúde do Homem (PNaiSH), 
monitoramento do projeto de prevenção ao câncer de Pênis, Pré- natal do 
Parceiro, acesso e acolhimento, violência e acidentes e atenção Primaria em 
Saúde (aPS) e atividade de entrega do cartão do caminhoneiro
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: itaituba/ Pa – Brasil
Período: 15/11/2022 a 17/11/2022 / N° de diária: 2 ½ (duas diárias e 
meia)
osvaldo carlos Sousa da Silveira
Matrícula: 498858
cPf: 180.563.932-34
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 868453
Portaria Nº 387 de 21 de oUtUBro de 2022

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
Objetivo: Participar da Oficina de Capacitação de Política Nacional de Aten-
ção integral a Saúde do Homem (PNaiSH), monitoramento do projeto de 
prevenção ao câncer de Pênis, Pré- natal do Parceiro, acesso e acolhimen-
to, violência e acidentes e atenção Primaria em Saúde (aPS) e atividade de 
entrega do cartão do caminhoneiro
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: itaituba/ Pa – Brasil
Período: 15/11/2022 a 17/11/2022 / N° de diária: 2 ½ (duas diárias e 
meia)
Servidor:
Kelly cristina fonseca Soares
cPf: 592.883.102-15
Matrícula: 5941802/2
cargo: Enfermeira.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 868455
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 455, de 25 de oUtUBro de 2022.
o diretor do 10° centro regional de Saúde, no uso de suas atribuições 
legais que lhe foram delegadas pela Portaria n° 1.082/2021 –ccG de 
06/07/2021, publicado no doE no 34.630 de 07 de julho de 2021. consi-

derando a lei 8080 de 1990, com as diretrizes do Sistema único de saúde 
– SUS, e a hierarquização da rede assistencial. considerando a portaria 
55/1999, que institui o Programa de Tratamento fora de domicílio – Tfd.
considerando a necessidade de constituir a nova comissão com intuito de 
avaliação dos processos de tratamento fora do domicílio nesta regional,
rESolVE:
i – revogar a Portaria n° 38 de 23 de abril de 2020, publicado no doE no 
34.194 de 23/04/2020.
ii – designar os servidores abaixo relacionados a baixo, a constituir a 
comissão de Tratamento fora do domicílio do 10° crS/SESPa/alTaMira.
Presidente: Socorro dE JESUS GoMES MoTa - Enfermeira, Matrícula 
5088941/2;
Membros:
• HERVANA DO SOCORRO RIBEIRO – Médica, matrícula: 55586599/2;
• FRANCISCA ILVANE DE OLIVEIRA GOUVEIA – Enfermeira, matrícula: 
57224945/2;
• DILMA FERNANDES PEREIRA BEZERRA – Técnica de Enfermagem, ma-
trícula: 57224755/1;
• MONICA MACIEL ALMEIDA STORCH – Técnica de Enfermagem, matrícula: 
73504365/1.
iii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
Waldecir aranha Maia
diretor do 10° crS/SESPa

Protocolo: 868524
Portaria Nº 721 / 2022, de 13 de oUtUBro de 2022.

o diretor do 10º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições
que foram conferidas pela PorTaria No 1.082/2021-ccG, dE 6 dE JUlHo
DE 2021 publicado o Diário Oficial do Estado no 34.630 de 07/07/2021 e
ainda considerando o que dispõe os artigos 27 e 28 da Portaria conjunta nº
1.689/SEfa/SEPlaN/SEad/aGE de 18 de novembro de 2016.
resolve:
– designar a contar de 02/11/2022, os Servidores abaixo relacionados, 
para atuarem como responsável e substituto, pelo Setor do Patrimônio do 
10º crS/SESPa.
responsável: - NilSoN carValHo BoTElHo, Matrícula: 57224621/1
Substituto: - fraNciSco fraNco rodriGUES filHo, Matricula: 
5148898/1
ii - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura revogando-se
as disposições em contrário.
SEcrETaria dE SaÚdE PUBlica altamira Pa, 13 de outubro de 2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa.
Port. Nº 1.082/2021-ccG, de 6 de julho de 2021
Publicada no doE N° 34.630 de 07 de julho de 2021

Protocolo: 868465

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 256 de 14 de oUtUBro de 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
 objetivo: realizar capacitação técnica para médicos e enfermeiros refe-
rente ao Projeto retomada das ações de Busca ativa e capacitação em 
Hanseníase
 MUNiciPio: MaraBá/ rondon do Pará
 PEriodo: 16 a 22/10/2022
(6/5 Seis diárias e meias)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa
MilToN carloS carValHo NaZarÉ Enfermeiro 57197520-1
SaNdra dE araUJo dE oliVEira Técnica de Enfermagem 5960467-1

irlaNdia da SilVa GalVÃo
ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 868463
Portaria Nº 257 de 14 de oUtUBro de 2022

o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
 objetivo: conduzindo servidores da dVS que ira realizar uma capacitação 
Técnica para médicos e enfermeiros referente ao Projeto retomada das 
ações de Busca ativa e capacitação em Hanseníase
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 MUNiciPio: MaraBá/ rondon do Pará
 PEriodo: 16 a 22/10/2022
(6/5 Seis diárias e meias)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa

iZaQUE caValcaNTE dE araUJo Motorista 505659

irlaNdia da SilVa GalVÃo
ordenadora de despesa

Protocolo: 868473

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria de desiGNaÇÃo Nº 024/2022
coNTraTo 24/2022 - ProcESSo Nº 2022/1349941 -13ºcrS/SESPa
fiScal dESiGNado: SHirlE PoENTES dE frEiTaS, Matricula nº 5948119-1.
SUPlENTE: Maria ZUlEidE fariaS cEi, Matrícula: 9566195-1.
oBJETo do coNTraTo: Transporte de Paciente.
HEliUS cEZar TocaNTiNS dE SoUZa
dirETor do 13º crS

Protocolo: 868026

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato 24/2022 - Processo 
Nº 2022/1349941 -13ºcrs/sesPa

ModalidadE: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 96/2022 – 13ºcrS.
oBJETo: Transporte de Paciente.
coNTraTaNTE: 13º cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa
coNTraTada: PraTiQUE TraNSPorTES dE UrGENcia E EMErGENcia 
EirEli - EPP (cNPJ/Nf n° 21.458.346/0001-08).
ViGÊNcia do coNTraTo oriGiNal: 25/10/2022 à 25/11/2022.
Valor ESTiMado: r$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).
aSSiNaTUra: 25/10/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
PTrES: 908288, fonte de recursos: 0103000000, Elemento de despesa: 
339033.
foro: cidade de cametá, Estado do Pará.
HEliUS cEZar TocaNTiNS dE SoUZa
dirETor do 13º crS

Protocolo: 868029

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

errata
.

errata
Na Portaria N° 01/2021-GaB/dG/HoL de 04 de janeiro de 2022, 
que trata sobre a prorrogação de cessão da servidora lUciaNa lEiTE MES-
QUiTa TriNdadE riBEiro, no cargo de fonoaudiólogo, para o Tribunal 
regional federal da 1ª região, com ônus para o órgão cessionário.
oNde se LÊ:
coNSidEraNdo o que o art. 3º, § 2º, que dispõe sobre a cessão de servi-
dor no âmbito do Poder Executivo Estadual, inclusive para suas empresas 
públicas e sociedades de economia mista, onde cessão será concedida pelo 
prazo de até 4 (quatro) anos, podendo ser prorrogada no interesse dos ór-
gãos e entidade cedentes e cessionários, mediante ato publicado no diário 
Oficial do Estado
Leia-se:
coNSidEraNdo o que o art. 3º, § 3º, que dispõe sobre a cessão de ser-
vidor no âmbito do distrito federal e dos Municípios, a cessão observará 
o prazo de até 02 (dois) anos, podendo ser prorrogada no interesse dos 
órgãos e entidades cedentes e cessionários, sem prejuízo da necessidade 
de anuência do servidor cedido, podendo ser prorrogada no interesse dos 
órgãos e entidade cedentes e cessionários, mediante ato publicado no di-
ário Oficial do Estado.

Protocolo: 868505

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 157/2022 - irP
Processo nº 2022/957.460
objeto: forNEciMENTo de Medicamento NiVolUMaBE.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
BriSTol-MiErS SQUiBB farMacEUTica lTda
Valor Total da licitação: r$ 486.536,80
Belém, 21 de outubro de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 867998

coNVÊNio
.

terMo de coNVÊNio
Processo nº 2022/1180569
daS ParTES: HoSPiTal oPHir loYola – Hol E aSSociaÇÃo Pro TraUMa.
do oBJETo: a mútua cooperação entre as partes e o intercâmbio entre 
as entidades coNVENENTES, visando a realização de atividades técnicas 
em nível de Pós-Graduação – programas de Residência Multiprofissional e 
Uniprofissional (COREMU) e Médica (COREME) da Associação Pro Trauma.
do PraZo: a vigência do presente instrumento terá a duração de 60 (ses-
senta) meses, contado da data de sua assinatura.
do foro: Belém – Pará
daTa: 13/09/2022
aSSiNaTUraS:
iVETE GadElHa VaZ - dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola - Hol
GiSElE MaradEi PErEira raPoSo – dirETora da aSSociaÇÃo Pro TraUMa
ENdErEÇo: avenida Nazaré, 1203, Bairro Nazaré, cEP: 66035-145 – Belém/Pa.

Protocolo: 868474

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 838/2022 - 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 2022/1308924 de 
11/10/2022.
rESolVE:
SUSPENdEr por necessidade de serviço a contar 03/10/2022 a 01/11/2022 o 
gozo de férias da servidora KEllY criSTiNa NUNES WaNZElEr, Procurador 
autárquico, matricula n° 5902799/1, concedido por meio da PorTaria Nº 
527/2022 de 18/07/2022, Publicado no doE Nº 35.076 de 12/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Belém, 19 de outubro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 868046
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 097/2022 - 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 157/2022
Processo nº. 2022/957.460
forNEcEdor: BriSTol-MYErS SQUiBB farMacÊUTica lTda
Valor Total: r$ 486.536,80
data de assinatura: 21/10/2022
ViGÊNcia: 21/10/2022 a 20/10/2023
oBJETo: fornecimento do medicamento NiVolUMaBE, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario
1 NiVolUMaBE 100MG/10Ml fr 40 r$ 10.136,19
2 NiVolUMaBE 40MG/10Ml fr 20 r$ 4.054,46

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 868486

Portaria Nº 839/2022 - GaB/dG/HoL
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no 
doE nº 34.783 de 02/12/2021 e tendo em vista o disposto nos arts. 199, 
204 e 205 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa),
resolve:
coNSidEraNdo solicitação de prorrogação de prazo de trinta dias, formulada 
pela presidência da comissão de Sindicância administrativa investigatória - 
Sai, através do Processo nº 2022/1345861 dE 19/10/2022, coNSTiTUÍda 
PEla PorTaria Nº 745/2022 -GaB/dG/Hol dE 21/09/2022.
rESolVE:
ProrroGar por trinta dias, o prazo para apresentação de relatório conclusi-
vo do Processo de comissão de Sindicância administrativa investigatória - Sai 
instituída pela PorTaria Nº 745/2022 - GaB/dG/Hol de 21/09/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 25 de outubro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 868436
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FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria coLetiVa Nº 881/2022 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
rESolVE: coNcEdEr, licença Prêmio de acordo com o art. 98, da lei nº 
5.810/94, de 24.01.1994, aos servidores desta fundação abaixo discrimi-
nados, referente ao mês de NoVEMBro/2022.

serVidor MatrÍcULa carGo triÊNio PerÍodo Processo

adilENE raMoS PoMPEU 54190703/2 assistente Social 10/10/2015 a 
09/10/2018

01/11/2022 a 
30/11/2022 2022/947645

adriaNa GoMES SaNToS 57192857/1 assistente admi-
nistrativo

04/01/2014 a 
03/01/2017

02/11/2022 a 
01/12/2022 2022/1119286

alEXaNdrE dE SoUZa 
alVES 54190031/2 fisioterapeuta 21/12/2016 a 

20/12/2019
01/11/2022 a 
30/11/2022 2022/925400

aNa Maria riBEiro 57196184/1 agente de artes 
Práticas

25/04/2014 a 
24/04/2017

01/11/2022 a 
30/11/2022 2022/465476

aNToNio rENaTo PiNTo 
NETo 57193795/2 farmacêutico 23/04/2014 a 

22/04/2017
01/11/2022 a 
30/11/2022 2022/1136550

BENEdiTa carMEN QUa-
rESMa cardoSo 57201361/1 Técnico de Enfer-

magem
03/07/2011 a 
02/07/2014

03/11/2022 a 
02/12/2022 2022/954062

aUdENi da SilVa coSTa 57175908/1 agente de artes 
Práticas

01/01/2010 a 
31/12/2012

01/11/2022 a 
30/11/2022 2021/864693

claUdio doS rEiS 
coElHo 57196425/1 agente de artes 

Práticas
30/04/2011 a 
29/04/2014

01/11/2022 a 
30/11/2022 2022/143404

EliSaNGEla do carMo 
fErrEira 57188316/2 Técnico de Enfer-

magem
31/01/2011 a 
30/01/2014

01/11/2022 a 
30/11/2022 2022/620109

EliZaBETH rEGiNa da 
SilVa caSTro 5762243/3 Médico com 

Especialidade
01/01/2012 a 
31/12/2014

01/11/2022 a 
30/11/2022 2022/507989

EllaiNE ValEria araUJo 
da SilVa liMa 57197508/1 Enfermeiro - 

Generalista
30/05/2014 a 
29/05/2017

03/11/2022 a 
02/12/2022 2022/629062

EMaNUEllE cHriSTiNa 
loBaTo aNdradE 55586594/2 Nutricionista 01/08/2012 a 

31/07/2015
01/11/2022 a 
30/11/2022 2022/871869

JoSE aNToNio da SilVa 
HaGE KaraM 771600/2 Médico com 

Especialidade
03/01/2014 a 
02/01/2017

01/11/2022 a 
30/11/2022 2022/857322

lENa claUdia Maia 
alENcar 57174557/1 Médico com 

Especialidade
01/08/2014 a 
31/07/2017

01/11/2022 a 
30/12/2022 2022/1089622

liliaM dE faTiMa MiraN-
da dUarTE 54183714/2 Psicologo 01/04/2011 a 

31/03/2014
01/11/2022 a 
30/11/2022 2022/1131612

lUciaNa GoNcalVES 
MoNTEiro 57198073/1 agente de artes 

Práticas
05/06/2017 a 
04/06/2020

20/11/2022 a 
18/01/2023 2022/831812

lUcENira YaMaNE oYaMa 
TEiXEira 54180341/2 farmacêutico 01/12/2006 a 

13/03/2010
01/11/2022 a 
30/11/2022 2022/708321

Marcia MarlY da SilVa 
GoNcalVES rEiS 57199093/1 Técnico de Enfer-

magem
20/06/2011 a 
19/06/2014

01/11/2022 a 
30/11/2022 2022/619974

Maria daS dorES da 
SilVa SiQUEira 57195887/1 agente de artes 

Práticas
03/04/2011 a 
02/04/2014

01/11/2022 a 
30/11/2022 2022/651676

rEGiNa carla SilVa 
MarTiNHo 5322545/2 Enfermeiro - 

Generalista
01/11/2016 a 
31/10/2019

01/11/2022 a 
30/11/2022 2022/642433

VaNia rEGiNa MElo 
BarBaGElaTa 54189795/1 odontólogo 20/04/2014 a 

19/04/2017
01/11/2022 a 
30/11/2022 2021/1043783

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 13 de Setembro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 868270

LiceNÇa Para cUrso
.

Portaria Nº. 966 /GedP/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864 de 02/05/2019,
 coNSidEraNdo os termos dos artigos 26 e 72, inciso Vii da lei 
5.810/1994, que dispõe sobre o regime Jurídico Único dos Servidores Pú-
blicos civis do Estado do Pará, e
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Estudo em Mestrado, no “Programa de Saúde, 
ambiente e Sociedade na amazônia” com remuneração, à Servidora, Edia-
ne Nunes de araújo, Matrícula n° 57196162/1, cargo Nutricionista, lotada 
na Gerência de Hotelaria, no período de 01.08.2022 a 30.04.2024, em 
sistema de Módulos.

art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 1º de agosto de 2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 21 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 868159

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 3
coNtrato: 222/2021/FscMP

coNcorrÊNcia Nº 002/2020/FscMP - Pae Nº 2020/708476
Objeto: Presente Termo Aditivo tem por finalidade o acréscimo de quanti-
dade 24,22% (vinte e quatro inteiros e vinte e dois centésimos por cento) 
sobre o valor atual do contrato supramencionado, consoante dispõe o arti-
go 65, inciso i, alínea “b”, e § 1º, ambos da lei federal n.º 8.666/93, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada em manutenção predial 
preventiva, preditiva e corretiva dos blocos do complexo centenário, dos 
blocos 43 (unidade almir Gabriel), 44 (apoio técnico logístico), e da subes-
tação de energia, usina de geração e cabine de medição
data da assinatura: 25/10/2022
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 
10.122.1297.8338; fontes: 0101, 0103, 0261, 0269 e seus respectivos 
superavits; Elemento de despesa: 339037.
contratada: ProMac ProJEToS E coNSTrUÇÕES lTda
cNPJ/Mf sob o n.º 13.418.982/0001-88
Endereço: av. almirante Barroso, 2010, Sala 12, Bairro do Marco, Belém/
Pa, cEP 66.093-020, Telefone: (91) 98128-6345 / 99116-1414 / 3237-1721
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 868326

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 073/2022-cPL/FscMP

a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
da Pregoeira designada pela PorTaria Nº 770/2022-GP/fScMP, torna 
público data da licitação em referência, no dia 09/11/2022 às 09:30 
(Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço Global.
oBJETo: a presente licitação tem como objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço médico radiologista intervencionista 
para exames de ultrassonografia com doppler e execução de procedimen-
tos de punções e biópsias guiadas por ultrassonografia, para atender os 
pacientes internados e ambulatoriais, contemplando todas as faixas etárias 
e perfis, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme as especifi-
cações contidas no anexo i, Termo de referência do presente Edital.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.compras.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites: www.compras.gov.br ou pelo Portal 
de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 25 de outubro de 2022.
claudine Sarmanho ferreira
Pregoeira/NPEl/fScMP

Protocolo: 868208
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico N° 072/2022-cPL/FscMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
do Pregoeiro designado pela PorTaria Nº 770/2022-GP/fScMP, torna 
público data da licitação em referência, no dia 10/11/2022 às 09:30 
(Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço Global.
oBJETo: a presente licitação tem como objeto a contratação de empresa 
especializada para execução de serviço de Manutenção Preventiva e corre-
tiva da Frota da FSCM/PA, conforme as especificações contidas no Anexo I, 
Termo de referência do presente Edital.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.compras.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido a partir do dia 26/10/2022 nos sites: www.
compras.gov.br ou pelo Portal de compras: compras Pará: www.compras-
para.pa.gov.br
Belém/Pa, 25 de outubro de 2022.
rodrigo fernando rodrigues Wanzeller
Pregoeiro/NPEl/fScMP

Protocolo: 868185

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Número: 2
data de assinatura: 25/10/2022
oBJETo: o presente instrumento de apostilamento tem como objetivo a 
rETificaÇÃo UNilaTEral do cNPJ informado nos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º 
TErMoS adiTiVoS ao coNTraTo Nº 334/2017/fScMP, por parte desta 
administração, devendo ser considerado o cNPJ Nº 91.879.544/0001-20
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PaE Nº 2020/100795 - Proc. original: 2017/410530
coNTraTo nº 334/2017-fScMP - iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
034/2017/fScMP
coNTraTada: MV SiSTEMaS lTda, cNPJ/Mf sob o n.º 91.879.544/0001-20,
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 868273
aPostiLaMeNto

Número: 2
data de assinatura: 25/10/2022
oBJETo: o presente Termo de apostilamento é referente a iNclUSÃo daS 
foNTES dE rEcUrSo 0349009607 E SEUS rESPEcTiVoS SUPEraViTS.
PaE Nº 2021/1053114 - Proc. original: 2021/182950
coNTraTo nº 171/2021 - PE 016/2021
coNTraTada: oPEN farMa coMÉrcio dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda,
cNPJ/Mf sob o n.º 27.130.979/0001-79,
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 868133

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 959/2022-GaPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo caSa dE MiSEricÓr-
dia do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo decreto do dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864, de 02
/05/2019;
considerando o processo nº 2022/1313682
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo o período de férias de EMilia MaToS MoNTEiro 
GoNcalVES, cargo enfermeiro, Matricula Nº 107310/3, concedida de 
17/10/2022 a 31/10/2022, conforme PorTaria Nº. 855/2022- GaPE/GP/
fScMP, publicada no doE Nº. 35.114 de 14/09/2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 15 de outubro de 2022
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 868020

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01941

Valor: r$94.229,72
data: 20/10/2022
oBJETo: MaTErial dEcoNSUMo, EQUiPo E EXTENSÃo P/diáliSE, 
com base no artigo 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93
PaE nº 2022/1231784 - diSPENSa 098/2022
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0103000000; Elemento de despesa: 33903000
coNTraTada: NoVa MEdica coMErcio E SErVicoS dE ProdUToS HoS-
PiTalarES lTda, cNPJ/Mf: 19.769.575/0001-00 ENdErEÇo: TV WE-12 
(cJ SaTEliTE), nº 1000, GalPÃo a, coQUEiro, BElÉM/Pa, cEP:66.670-
260 TElEfoNE: (91) 8233-5951
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 868191

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1105/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
de 07 de oUtUBro 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 2022/956475;
rESolVE,
• – 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

rebeca fadya fontes de oliveira 57192580/2 Técnico de enfer-
magem cHr-caS 27/06/2022

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 07 de outubro de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 868123

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 095/2022- decorreNte de 
disPeNsa de LicitaÇÃo- Processo adMiNistratiVo 

Nº 2022/560885.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: J r coMErcial lTda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ sob o nº 22.955.868/0003-40 com sede na rua icoa-
raci, nº 01, Bairro: São francisco, cEP: 68.459-320, Tucuruí-Pa, neste 
ato representada por seu representante legal armenio oliveira Barreiri-
nhas, portador da cédula de identidade nº. 3263124, cPf/Mf sob o nº. 
033.064.532-34, doravante denominada coNTraTada
do oBJETo: o objeto do presente contrato é aquisição de áGUa MiNEral 
NaTUral, acoNdicioNada EM GarrafÕES PláSTicoS dE 20 liTroS, 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES do HEMoNÚclEo dE TUcUrUÍ.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo 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: 10122129783380000 e 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000,0 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 3.168,00 (três mil 
cento e sessenta e oito reais).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato a servi-
dora renata Sousa ferreira, assessora Técnica do Serviço de Nutrição, tendo 
como fiscal Técnica o servidor responsável pelo Hemonúcleo de Tucuruí.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 15 de Setembro de 2022
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
armenio oliveira Barreirinhas -J r coMErcial lTda -contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 868176
..

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

aViso de LicitaÇÃo

aViso de reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo
a fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHc-
GV, torna público a rEVoGaÇÃo do processo licitatório Nº 886078/2020 
do Pregão Eletrônico Nº 120/2021, que tem por objeto a aquisição de 01 
(um) sistema para Angiografia Digital para para atender as necessidades 
da fundação Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV) e clínica de He-
modiálise Monteiro leite (cHMl).
PreGÃo eLetrÔNico 120/2021/FHcGV-PreGÃo rEVoGado: com 
fulcro no art. 49 da lei 8.666/93 tendo em vista alterações substanciais no 
Termo de referência, após pedido de impugnação ao edital, não podendo 
tal correção ser realizada no sistema coMPraSNET, bem como propostas 
comerciais se encontram fora da validade.
Belém/Pa, 25 de outubro de 2022.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordenador responsável

Protocolo: 868259
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 601, de 25 de oUtUBro de 2022.
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
PaE: 2022/1301424.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
4.000,00 (Quatro Mil reais), para pagamento de despesas miúdas durante 
o mês de oUTUBro/2022, que não podem subordinar-se ao processo nor-
mal de aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (TriNTa) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: JoSiE PErEira da MoTa
carGo: PSicoloGo
MaTrÍcUla: 54190144/2
rG: 3174098
cPf: 648.125.532-53
333903096 – MaTErial dE coNSUMo…...............................r$ 4.000,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fHcGV

Protocolo: 868121
Portaria Nº 602, de 25 de oUtUBro de 2022.

o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
PaE: 2022/1319939.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
4.000,00 (Quatro Mil reais), para pagamento de despesas miúdas durante 
o mês de oUTUBro/2022, que não podem subordinar-se ao processo nor-
mal de aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (TriNTa) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: ocYr carValHo PErEira
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo
MaTrÍcUla: 5148138/1
rG: 4760417
cPf: 291.728.022-00
333903096 – MaTErial dE coNSUMo…...............................r$ 3.000,00
333903996 – SErViÇo dE TErcEiroS – PESSoa JUrÍdica…...r$ 1.000,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fHcGV

Protocolo: 868460

.

.

oUtras MatÉrias
.

errata
Na Publicação do eXtrato da ata de reGistro de PreÇo 
Nº 185/2022/FPeHcGV, no doe nº 35.162 de 25/10/2022, que 
publicou o número da publicação nº 867350.
oNde se LÊ:
ViGENcia: EXTraTo da aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 184/2022.
Leia-se: EXTraTo da aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº 185/2022.
Nome: dE PaUli coMErcio rEPrESENTaÇÃo iMPorTaÇÃo E EXPorTa-
ÇÃo lTda
Endereço: rUa SÃo fraNciSco do VErMElHo
SÃo PaUlo – SP cEP: 03725-130
Telefone: (11) 2621-8884 – 2621-0387
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 868043

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria: 133/2022, caMetÁ, 13/10/2022
NoME: MarcElo VEiGa coSTa
MaTrÍcUla: 5967228-1
carGo/fUNÇÃo: dirETor
NoME: ElViS roNiS aMÉrico GoMES
MaTrÍcUla: 57194871-1
carGo/fUNÇÃo: aGENTE adMiNiSTraTiVo
NoME: SilVaNE Baia da SilVa
MaTrÍcUla: 5967115-1
carGo/fUNÇÃo: coNTadora
NoME: Maria dE fáTiMa MiraNda BaTiSTa
MaTrÍcUla: 5520860-2
carGo/fUNÇÃo: TÉcNico dE ENfErMaGEM/EXEcUÇÃo fiNaNcEira
NoME: ValdiNEi VUlcÃo NUNES
MaTrÍcUla: 54193891-1
carGo/fUNÇÃo: aGENTE adMiNiSTraTiVo/aPc
NoME: oScar da coNcEiÇÃo ParaENSE NETo
MaTrÍcUla: 57175375-1
carGo/fUNÇÃo: aGENTE adMiNiSTraTiVo/fiNaNcEiro
NoME: rENaTa do Socorro da rocHa dE aQUiNo
MaTrÍcUla: 5966201-1
carGo/fUNÇÃo: adMiNiSTradora
oBJETiVo: Participar de capacitação E-Social, Efd-reinf, dcTfWEB e re-
tenção de Tributos na administração Pública.
oriGEM: caMETá
dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: 18 à 21/10/2022
Nº dE dÍariaS: 3,5 (TrÊS E MEia) diáriaS Para cada SErVidor
Valor daS diáriaS: r$ 830,83 (oitocentos e Trinta reais e oitenta e 
Três centavos).
rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
MarcElo VEiGa coSTa
dirETor do Hrc

Portaria: 137/2022, caMetÁ, 25/10/2022
NoME: JoSÉ EdUardo ToBiaS dE SoUZa
MaTrÍcUla: 5900452-1
carGo/fUNÇÃo: MaQUEiro
oBJETiVo: Transportar material Histopatológico do Hospital regional de 
cametá para o lacEN/Pa e Hemocomponentes do HENaB-abaetetuba para 
o Hospital regional de cametá.
oriGEM: caMETá
dESTiNo: aBaETETUBa/BElÉM
PErÍodo: 25 à 27/10/2022
Nº dE dÍariaS: 2,5 (dUaS E MEia) diáriaS
Valor daS diáriaS: r$ 593,45 (Quinhentos Noventa e Três reais e Qua-
renta e cinco centavos)
rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
MarcElo VEiGa coSTa
dirETor do Hrc

Protocolo: 868189

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo Nº 023/2022/Hrs
o presente contrato decorre do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 
14/2022/HrS, Processo PaE Nº 2022/743753, e possui por objeto: aquisi-
ção de MaTErial dE coNSUMo: MaTErial dE HiGiENE E liMPEZa Para 
o SETor da laVaNdEria HoSPiTalar, para atender pelo período de 12 
meses, as necessidades do HRS, de acordo com as especificações e quan-
tidades constantes do anexo i do Edital.
Valor do coNTraTo: r$ 39.749,40 (Trinta e nove mil setecentos e qua-
renta e nove reais e quarenta centavos).
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ViGÊNcia do coNTraTo oriGiNal: 25/10/2022 a 25/10/2023
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Gestão/Unidade: ESTadUal
PTrES: 10302150782880000
fonte de recursos (SUS): 0132000000 / 0332000000
fonte de recursos (fES): 0103000000
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008288c
coNTraTada: SMl – SiSTEMaS MUlTi liMPEZa iNdUSTria E coMEr-
cio EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 18.549.387/0001-03, sediada 
na aVENida caiENa, 1201, Bairro: Vila rica, cidadE: ParaUaPEBaS, 
cEP: 68.515-000.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
dirETora do HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS

Protocolo: 868016
..

secretaria de estado
de traNsPortes

.

Portaria
.

assunto: licença Prêmio
Portaria Nº 415 de 24 de oUtUBro de 2022

Servidor (a): raiMUNdo WalTErloo da SilVa
id. funcional: 2041049/1
cargo: Braçal
Período: 04.11.2022 a 02.01.2023
Nº de dias: 60 (sessenta)
Triênio: 01/03/2017 a 28/02/2020

Portaria Nº 416 de 24 de oUtUBro de 2022
Servidor (a): Maria ciSTiNa MacEdo Barra
id. funcional: 3275850/1
cargo: Engenheiro civil
Período: 18.11.2022 a 16.01.2023
Nº de dias: 60 (sessenta)
Triênio: 16/02/2011 a 15/02/2014

Portaria Nº 419 de 24 de oUtUBro de 2022
Servidor (a): Maria EdilENE coNcEiÇÃo NaSciMENTo
id. funcional: 3277763/1
cargo: auxiliar de Portaria
Período: 03.11.2022 a 01.01.2023
Nº de dias: 60 (sessenta)
Triênio: 02/05/2004 a 01/05/2007
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 868285

diÁria
.

Portaria Nº 414 de 21 de oUtUBro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
PaE nº 2022/1341736
objetivo: o servidor se deslocará para acompanhar os serviços executados 
nos municipios de São felix do Xingu, Morada Nova, ipixuna, Jacundá e 
Goianésia
origem: Marabá
destino(s): São felix do Xingu, Morada Nova, ipixuna, Jacundá e Goianésia
Servidor (a): José Silva leite
cargo: chefe do 5º Núcleo regional
id. funcional: 5946472/1
Período: 10 a 11/10/2022
diária(s): 1,5 (uma e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Portaria Nº 417 de 24 de oUtUBro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
PaE nº 2022/1355951
objetivo: acompanhar a Engenheira alcilene ao municipio de cametá 
(curuçambaba).
origem: Belém
destino(s): cametá
Servidor (a): Edson lima rodrigues
cargo: Braçal
id. funcional: 2037777/1
Período: 20/10/2022
diária(s): 0,5 (meia)

Portaria Nº 418 de 24 de oUtUBro de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
PaE nº 2022/1355978
objetivo: acompanhar o Engª. alvilene ao municipio de Magalhães Barata..
origem: Belém
destino(s): Magalhães Barata
Servidor (a): Edson lima rodrigues
cargo: Braçal
id. funcional: 2037777/1
Período: 19/10/2022
diária(s): 0,5 (meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Protocolo: 868276

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 3
coNtrato: 020/2021-cPH

Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração con-
tratual, com acréscimo e supressão do valor original, que resultam em 
aumento do valor global do contrato de nº 020/2021-cPH, versando sobre 
a prestação de obras e serviços de engenharia para reforma e adequação 
do Terminal Hidroviário de Passageiros e cargas do Município de Portel, 
Estado do Pará. o contrato suportará supressão no valor de r$ 43.524,44 
(quarenta e três mil quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro 
centavos), o que representa aproximadamente 1,65% (um vírgula sessen-
ta e cinco por cento) do valor originalmente avençado. o mesmo suportará 
acréscimo no valor de r$ 407.594.84 (quatrocentos e sete mil, quinhentos 
e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos), o que representa 
15,44% (quinze vírgula quarenta e quatro por cento) do valor originalmen-
te avençado.
Valor: o valor do contrato, após as alterações supramencionadas, passará 
a ser de r$ 3.355.814,28 (três milhões trezentos e cinquenta e cinco mil 
oitocentos e quatorze reais e vinte e oito centavos).
data de assinatura: 21/10/2022
Projeto atividade: 26.784.1486.7576
Natureza: 449051
fonte do recurso: 0301
cNPJ: 08.064.865/0001-23 - ENGEPorT ENGENHaria EirEli
Endereço: rodovia Mário covas, nº 615, lote Nova União 47a, bairro co-
queiro, cEP: 67.113-330, cidade ananindeua, Estado do Pará
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 868297
terMo aditiVo: 3

coNtrato: 021/2021-cPH
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração contra-
tual, com acréscimo e supressão do valor original, que resultam em au-
mento do valor global do contrato de nº 021/2021-cPH, versando sobre a 
prestação de obras e serviços de engenharia para reforma e adequação do 
Terminal Hidroviário de Passageiros e cargas do Município de afuá, Estado 
do Pará. o contrato suportará supressão no valor de r$ 96.432,45 (noven-
ta e seis mil quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos), 
o que representa aproximadamente 2,64% (dois vírgula sessenta e quatro 
por cento) do valor originalmente avençado. o mesmo suportará acréscimo 
no valor de r$ 219.799,24 (duzentos e dezenove mil, setecentos e noventa 
e nove reais e vinte e quatro centavos), o que representa 6,02% (seis vír-
gula zero dois por cento) do valor originalmente avençado.
Valor: o valor do contrato, após as alterações supramencionadas, passará 
a ser de r$ 4.408.146,08 (quatro milhões quatrocentos e oito mil cento e 
quarenta e seis reais e oito centavos).
data de assinatura: 21/10/2022
Projeto atividade: 26.784.1486.7576
Natureza: 449051
fonte do recurso: 0301
cNPJ: 08.064.865/0001-23 - ENGEPorT ENGENHaria EirEli
Endereço: rodovia Mário covas, nº 615, lote Nova União 47a, bairro co-
queiro, cEP: 67.113-330, cidade ananindeua, Estado do Pará
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 868309
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AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

Portaria
.

Portaria Nº918 /2022 – arcoN - Pa, de 25 oUtUBro de 2022. o 
diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei 
nº 6.099, de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei 
nº 6.838, de 20 de fevereiro de 2006 e considerando o disposto no art. 
74 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; considerando o processo 
eletrônico 2022/1207876 – arcoN-GTH; rESolVE: i – aUToriZar 
GaBriEl NEPUMUcENo BriTo fEio, matricula nº 8002832/1, ocupante 
do cargo de coNTrolador, a gozar vinte (20) dias de férias, referente ao 
período aquisitivo 2021/2022, no período de 19/12/2022 a 07/01/2023. ii 
- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNTrolE 
dE SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará, 25 dE oUTUBro dE 
2022. eUriPedes reis da crUZ FiLHo diretor Geral – arcoN-Pa

Protocolo: 868244

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

Portaria Nº 322 de 25 de oUtUBro de 2022.
 o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no doE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
 coNSidEraNdo o Processo nº 2022/792005;
 coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art.1º - dESiGNar, o servidor lUiZ ocTaVio raBElo JUNior, ocupante 
do cargo de Engenheiro agrônomo, matrícula nº 23795/1, como fiscal do 
convênio nº 67/2022 – SEdaP, celebrado com o MUNicÍPio dE MEdici-
lÂNdia, cNPJ/Mf sob o nº 34.593.525/0001-08;
art. 2º - São atribuições do fiScal do coNVÊNio: i – acompanhar e 
fiscalizar a execução do convênio sob sua responsabilidade e emitir respec-
tivos relatórios; ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário; iii – controlar o prazo de vigência do convênio sob sua res-
ponsabilidade; iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, 
em ordem cronológica, cuidando para que o valor do convênio não seja 
ultrapassado; V – comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a conveniada, as irregularidades cometidas passíveis 
de penalidade; Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acer-
ca do convênio sob sua responsabilidade; Viii – Manter, sob sua guarda, 
cópia do processo de convênio; iX – Encaminhar, à autoridade competente, 
eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro;
art. 3º. fica garantido ao fiscal do convênio amplo e irrestrito acesso aos 
autos do processo administrativo relativo ao Convênio sob fiscalização.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino.

Protocolo: 868479
Portaria Nº 321 de 25 de oUtUBro de 2022

o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUario E da 
PESca, iNTEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 04 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial 
n° 34.920 de 04 de abril de 2022;
coNSidEraNdo o decreto nº 795, de 29 de maio de 2020, publicado no 
doE nº 34.240 de 01/06/2020, que dispõe sobre a cessão de servidores de 
Órgãos e entidades da administração Pública Estadual direta, autárquica 
e fundacional;
coNSidEraNdo o art. 3º § 2º a cessão de servidor no âmbito do Poder 
Executivo Estadual, inclusive para suas empresas públicas e sociedade de 
economia mista, observará o prazo de até 04 (quatro) anos, conforme 
previsto no instrumento respectivo de cessão, podendo ser prorrogado por 
iguais e sucessivos períodos, a critério dos órgãos ou entidades envolvidos 
e com a anuência do servidor cedido.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1356903,

rESolVE:
ProrroGar a cessão do servidor de cargo efetivo, cedido para a assem-
bleia legislativa do Estado do Pará-alEPa, por um período de 02 anos, de 
01.01.2023 a 30.12.2024, com ônus para o órgão cessionário.
 

MatrÍcULa NoMe
24945/1 JESiEl fiGUEira coSTa BarroS

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 868488

.

.

errata
.

Portaria de diÁrias 904/2022 BENEficiário (a): Thiago Neves 
cruz. PorTaria dE diáriaS 905/2022 BENEficiário (a): Jailton Barros 
Serejo
oNde se LÊ: PErÍodo: 20/10/2022 Nº dE diáriaS: ½ (meia)  Leia 
se: PErÍodo: 21/10/2022 Nº dE diáriaS: 1(uma)  ordENador: Marcio 
Marcelo de Souza Trindade- diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 868302
Na Portaria Nº 320 de 21 de oUtUBro de 2022, PUBlicada No 
doE Nº 35.160 dE 24.10.2022
SErVidor: cliVEr rEiS BaraTa, MaTrÍcUla Nº 54187789/1
oNde se LÊ: dE: 06/10/2022 a 04/10/2024
Leia-se: dE: 31/10/2022 a 29/10/2024

Protocolo: 867995

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 911/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019. 
BENEficiário: ariolando Jorge lima Belfort. carGo: Engenheiro agrônomo. 
MaTrÍcUla: 832103. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Gurupá e Breves/Pa. 
oBJETiVo: complementação de diárias referente a Portaria 890/2022, com 
objetivo de reunião com o prefeito, secretário municipal de agricultura dos 
municípios de Gurupá e Breves, e técnicos da EMaTEr e da SEMaGri para 
orientação e alinhamento das ações estabelecidas no convênio formalizado 
com a SEdaP, no Programa Territórios Sustentáveis PErÍodo: 25 a 
28/10/2022. Nº dE diáriaS: 4 (quatro). ordENador: Márcio Marcelo de 
Souza Trindade /diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 912 /2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019. 
BENEficiário: Marlene Evangelista Vieira. carGo: Técnica em Gestão 
agropecuária. MaTrÍcUla: 5961456/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: 
Gurupá e Breves/Pa. oBJETiVo: complementação de diárias referente 
a Portaria 891/2022, com objetivo de reunião com o prefeito, secretário 
municipal de agricultura dos municípios de Gurupá e Breves, e técnicos 
da EMaTEr e da SEMaGri para orientação e alinhamento das ações 
estabelecidas no convênio formalizado com a SEdaP, no Programa 
Territórios Sustentáveis PErÍodo: 25 a 28/10/2022. Nº dE diáriaS: 
4 (quatro). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade /diretor 
administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 868452

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 175/2022
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE iPiXUNa do Pará.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) TraTor coM PlaiNa cHaSSi: GYWd-
J1163840MS
daTa dE aSSiNaTUra: 25/10/2022
ViGÊNcia: 25/10/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 868039
terMo de cessÃo de Uso Nº 176/2022

cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE BaiÃo.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) TraTor coM PlaiNa cHaSSi: GYWd-
J1163832MS
daTa dE aSSiNaTUra: 25/10/2022
ViGÊNcia: 25/10/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 868049
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..

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria N° 1774 de 25 de oUtUBro 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 conceição do araguaia, abrangendo 
uma área de 184,5932 ha;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2022/1329924.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 184,5932 ha (cento e oiten-
ta e quatro hectares, cinquenta e nove ares e trinta e dois centiares), de-
nominada GlEBa caScalHEira, localizada no Município conceição do ara-
guaia, com limites, confrontações e demais especificações técnicas cons-
tantes no Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes ter-
mos: Partindo do marco P-001, de coordenada N = 9.097.646,77m e E = 
696.271,91m; deste, segue pela Margem direita do rio araguaia, com a 
seguinte distância:  1.182,73 m até o marco M-001, de coordenada N = 
9.096.478,94m e E = 696.132,74m; deste, segue pelo ramal de acesso 
que liga o rio araguaia ao ramal do Bacabal, com a seguinte distância: 
30,26 m e azimute plano 295°51’44” até o marco M-002, de coordenada N 
= 9.096.492,14m e E = 696.105,51m; 1,53 m e azimute plano 295°53’49” 
até o marco M-003, de coordenada N = 9.096.492,81m e E = 696.104,13m; 
29,92 m e azimute plano 296°03’04” até o marco M-004, de coordenada N 
= 9.096.505,95m e E = 696.077,25m; 22,31 m e azimute plano 287°13’59” 
até o marco M-005, de coordenada N = 9.096.512,56m e E = 696.055,94m; 
2,91 m e azimute plano 287°11’23” até o marco M-006, de coordenada N 
= 9.096.513,42m e E = 696.053,16m; 0,09 m e azimute plano 288°26’06” 
até o marco M-007, de coordenada N = 9.096.513,45m e E = 696.053,07m; 
3,00 m e azimute plano 288°15’14” até o marco M-008, de coordenada N 
= 9.096.514,39m e E = 696.050,22m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido Norte-Sul) do ramal do Bacabal, com a se-
guinte distância: 3,01 m e azimute plano 196°01’26” até o marco M-009, 
de coordenada N = 9.096.511,50m e E = 696.049,39m; 6,19 m e azimute 
plano 195°51’23” até o marco M-010, de coordenada N = 9.096.505,55m 
e E = 696.047,70m; deste, segue pela faixa de domínio pela Margem di-
reita (sentido Sudeste-Noroeste) do ramal de acesso que liga o ramal do 
Bacabal à Estrada Vicinal cascalheira , com a seguinte distância: 10,41 m 
e azimute plano 268°27’33” até o marco M-011, de coordenada N = 
9.096.505,27m e E = 696.037,29m; 0,81 m e azimute plano 268°35’08” 
até o marco M-012, de coordenada N = 9.096.505,25m e E = 696.036,48m; 
9,46 m e azimute plano 268°25’32” até o marco M-013, de coordenada N 
= 9.096.504,99m e E = 696.027,02m; 0,47 m e azimute plano 268°46’52” 
até o marco M-014, de coordenada N = 9.096.504,98m e E = 696.026,55m; 
8,08 m e azimute plano 298°16’36” até o marco M-015, de coordenada N 
= 9.096.508,81m e E = 696.019,43m; 10,80 m e azimute plano 298°15’02” 
até o marco M-016, de coordenada N = 9.096.513,92m e E = 696.009,92m; 
18,08 m e azimute plano 317°38’43” até o marco M-017, de coordenada N 
= 9.096.527,28m e E = 695.997,74m; 0,47 m e azimute plano 312°26’10” 
até o marco M-018, de coordenada N = 9.096.527,60m e E = 695.997,39m; 
0,48 m e azimute plano 304°01’10” até o marco M-019, de coordenada N 
= 9.096.527,87m e E = 695.996,99m; 0,48 m e azimute plano 294°26’38” 
até o marco M-020, de coordenada N = 9.096.528,07m e E = 695.996,55m; 
0,48 m e azimute plano 285°46’51” até o marco M-021, de coordenada N 
= 9.096.528,20m e E = 695.996,09m; 17,01 m e azimute plano 280°54’49” 
até o marco M-022, de coordenada N = 9.096.531,42m e E = 695.979,39m; 
18,07 m e azimute plano 283°32’11” até o marco M-023, de coordenada N 
= 9.096.535,65m e E = 695.961,82m; 20,75 m e azimute plano 290°32’24” 
até o marco M-024, de coordenada N = 9.096.542,93m e E = 695.942,39m; 
19,55 m e azimute plano 302°37’59” até o marco M-025, de coordenada N 
= 9.096.553,47m e E = 695.925,93m; 3,40 m e azimute plano 302°36’49” 
até o marco M-026, de coordenada N = 9.096.555,30m e E = 695.923,07m; 
18,84 m e azimute plano 315°21’56” até o marco M-027, de coordenada N 
= 9.096.568,71m e E = 695.909,83m; 23,02 m e azimute plano 320°52’12” 
até o marco M-028, de coordenada N = 9.096.586,57m e E = 695.895,30m; 
0,14 m e azimute plano 320°42’38” até o marco M-029, de coordenada N 
= 9.096.586,68m e E = 695.895,21m; 18,60 m e azimute plano 317°38’14” 

até o marco M-030, de coordenada N = 9.096.600,42m e E = 695.882,68m; 
0,39 m e azimute plano 313°57’30” até o marco M-031, de coordenada N 
= 9.096.600,69m e E = 695.882,40m; 10,18 m e azimute plano 310°08’14” 
até o marco M-032, de coordenada N = 9.096.607,25m e E = 695.874,62m; 
14,45 m e azimute plano 310°10’16” até o marco M-033, de coordenada N 
= 9.096.616,57m e E = 695.863,58m; 0,21 m e azimute plano 309°05’38” 
até o marco M-034, de coordenada N = 9.096.616,70m e E = 695.863,42m; 
32,36 m e azimute plano 306°06’06” até o marco M-035, de coordenada N 
= 9.096.635,77m e E = 695.837,27m; 30,89 m e azimute plano 305°39’38” 
até o marco M-036, de coordenada N = 9.096.653,78m e E = 695.812,17m; 
0,30 m e azimute plano 304°12’57” até o marco M-037, de coordenada N 
= 9.096.653,95m e E = 695.811,92m; 0,35 m e azimute plano 295°06’53” 
até o marco M-038, de coordenada N = 9.096.654,10m e E = 695.811,60m; 
29,63 m e azimute plano 293°15’34” até o marco M-039, de coordenada N 
= 9.096.665,80m e E = 695.784,38m; 0,17 m e azimute plano 293°37’46” 
até o marco M-040, de coordenada N = 9.096.665,87m e E = 695.784,22m; 
0,06 m e azimute plano 288°26’06” até o marco M-041, de coordenada N 
= 9.096.665,89m e E = 695.784,16m; 19,91 m e azimute plano 288°45’13” 
até o marco M-042, de coordenada N = 9.096.672,29m e E = 695.765,31m; 
0,21 m e azimute plano 286°41’57” até o marco M-043, de coordenada N 
= 9.096.672,35m e E = 695.765,11m; 33,59 m e azimute plano 284°45’52” 
até o marco M-044, de coordenada N = 9.096.680,91m e E = 695.732,63m; 
0,25 m e azimute plano 284°02’10” até o marco M-045, de coordenada N 
= 9.096.680,97m e E = 695.732,39m; 0,51 m e azimute plano 274°29’05” 
até o marco M-046, de coordenada N = 9.096.681,01m e E = 695.731,88m; 
16,79 m e azimute plano 270°16’23” até o marco M-047, de coordenada N 
= 9.096.681,09m e E = 695.715,09m; 0,45 m e azimute plano 264°55’13” 
até o marco M-048, de coordenada N = 9.096.681,05m e E = 695.714,64m; 
17,85 m e azimute plano 261°29’35” até o marco M-049, de coordenada N 
= 9.096.678,41m e E = 695.696,99m; 9,17 m e azimute plano 261°28’20” 
até o marco M-050, de coordenada N = 9.096.677,05m e E = 695.687,92m; 
31,73 m e azimute plano 283°25’55” até o marco M-051, de coordenada N 
= 9.096.684,42m e E = 695.657,06m; 31,28 m e azimute plano 283°52’19” 
até o marco M-052, de coordenada N = 9.096.691,92m e E = 695.626,69m; 
0,12 m e azimute plano 279°27’44” até o marco M-053, de coordenada N 
= 9.096.691,94m e E = 695.626,57m; 12,45 m e azimute plano 281°38’06” 
até o marco M-054, de coordenada N = 9.096.694,45m e E = 695.614,38m; 
7,50 m e azimute plano 281°36’34” até o marco M-055, de coordenada N 
= 9.096.695,96m e E = 695.607,03m; 0,97 m e azimute plano 281°18’36” 
até o marco M-056, de coordenada N = 9.096.696,15m e E = 695.606,08m;  
0,09 m e azimute plano 282°31’44” até o marco M-057, de coordenada N 
= 9.096.696,17m e E = 695.605,99m; deste, segue confrontando com o 
limite do imóvel chácara arara azul, com a seguinte distância: 1,76 m e 
azimute plano 8°29’55” até o marco M-058, de coordenada N = 
9.096.697,91m e E = 695.606,25m; 30,27 m e azimute plano 8°31’44” até 
o marco M-059, de coordenada N = 9.096.727,85m e E = 695.610,74m; 
19,68 m e azimute plano 8°32’01” até o marco M-060, de coordenada N = 
9.096.747,31m e E = 695.613,66m; 49,93 m e azimute plano 8°32’03” até 
o marco M-061, de coordenada N = 9.096.796,69m e E = 695.621,07m; 
70,10 m e azimute plano 8°31’57” até o marco M-062, de coordenada N = 
9.096.866,01m e E = 695.631,47m; 201,57 m e azimute plano 8°32’00” 
até o marco M-063, de coordenada N = 9.097.065,35m e E = 695.661,38m; 
134,05 m e azimute plano 270°44’07” até o marco M-064, de coordenada 
N = 9.097.067,07m e E = 695.527,34m; 99,61 m e azimute plano 
270°44’11” até o marco M-065, de coordenada N = 9.097.068,35m e E = 
695.427,74m; 272,91 m e azimute plano 270°44’13” até o marco M-066, 
de coordenada N = 9.097.071,86m e E = 695.154,85m; 64,92 m e azimu-
te plano 270°44’29” até o marco M-067, de coordenada N = 9.097.072,70m 
e E = 695.089,94m; 274,55 m e azimute plano 270°44’12” até o marco 
M-068, de coordenada N = 9.097.076,23m e E = 694.815,41m; 111,79 m 
e azimute plano 270°43’59” até o marco M-069, de coordenada N = 
9.097.077,66m e E = 694.703,63m; 244,20 m e azimute plano 270°44’12” 
até o marco M-070, de coordenada N = 9.097.080,80m e E = 694.459,45m; 
103,95 m e azimute plano 270°43’59” até o marco M-071, de coordenada 
N = 9.097.082,13m e E = 694.355,51m; 257,16 m e azimute plano 
270°44’07” até o marco M-072, de coordenada N = 9.097.085,43m e E = 
694.098,37m; 91,24 m e azimute plano 270°44’28” até o marco M-073, de 
coordenada N = 9.097.086,61m e E = 694.007,14m; 263,57 m e azimute 
plano 270°44’05” até o marco M-074, de coordenada N = 9.097.089,99m 
e E = 693.743,59m; 91,63 m e azimute plano 270°43’54” até o marco 
M-075, de coordenada N = 9.097.091,16m e E = 693.651,97m; 273,15 m 
e azimute plano 270°44’03” até o marco M-076, de coordenada N = 
9.097.094,66m e E = 693.378,84m; 1,78 m e azimute plano 271°36’32” 
até o marco M-077, de coordenada N = 9.097.094,71m e E = 693.377,06m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido Sudeste-
Noroeste) da Estrada Vicinal cascalheira, com a seguinte distância: 0,56 m 
e azimute plano 1°01’23” até o marco M-078, de coordenada N = 
9.097.095,27m e E = 693.377,07m; 7,56 m e azimute plano 0°13’39” até 
o marco M-079, de coordenada N = 9.097.102,83m e E = 693.377,10m; 
28,59 m e azimute plano 0°14’26” até o marco M-080, de coordenada N = 
9.097.131,42m e E = 693.377,22m; 0,61 m e azimute plano 357°11’04” 
até o marco M-081, de coordenada N = 9.097.132,03m e E = 693.377,19m; 
16,97 m e azimute plano 353°07’49” até o marco M-082, de coordenada N 
= 9.097.148,88m e E = 693.375,16m; 0,27 m e azimute plano 351°34’23” 
até o marco M-083, de coordenada N = 9.097.149,15m e E = 693.375,12m; 
0,16 m e azimute plano 349°22’49” até o marco M-084, de coordenada N 
= 9.097.149,31m e E = 693.375,09m; 13,55 m e azimute plano 348°12’02” 
até o marco M-085, de coordenada N = 9.097.162,57m e E = 693.372,32m; 
1,52 m e azimute plano 348°14’49” até o marco M-086, de coordenada N 
= 9.097.164,06m e E = 693.372,01m; 0,72 m e azimute plano 344°36’16” 
até o marco M-087, de coordenada N = 9.097.164,75m e E = 693.371,82m; 
0,36 m e azimute plano 337°00’41” até o marco M-088, de coordenada N 
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= 9.097.165,08m e E = 693.371,68m; 12,71 m e azimute plano 335°53’44” 
até o marco M-089, de coordenada N = 9.097.176,68m e E = 693.366,49m; 
0,67 m e azimute plano 331°31’33” até o marco M-090, de coordenada N 
= 9.097.177,27m e E = 693.366,17m; 0,67 m e azimute plano 324°39’36” 
até o marco M-091, de coordenada N = 9.097.177,82m e E = 693.365,78m; 
0,66 m e azimute plano 316°13’08” até o marco M-092, de coordenada N 
= 9.097.178,30m e E = 693.365,32m; 16,99 m e azimute plano 312°52’38” 
até o marco M-093, de coordenada N = 9.097.189,86m e E = 693.352,87m; 
23,43 m e azimute plano 315°20’45” até o marco M-094, de coordenada N 
= 9.097.206,53m e E = 693.336,40m; 30,79 m e azimute plano 320°47’59” 
até o marco M-095, de coordenada N = 9.097.230,39m e E = 693.316,94m; 
12,94 m e azimute plano 328°20’15” até o marco M-096, de coordenada N 
= 9.097.241,40m e E = 693.310,15m; 3,45 m e azimute plano 314°45’55” 
até o marco M-097, de coordenada N = 9.097.243,83m e E = 693.307,70m; 
deste, segue confrontando com o limite do imóvel fazenda rancho do 
araguaia i, com a seguinte distância:  1,63 m e azimute plano 59°49’10” 
até o marco M-098, de coordenada N = 9.097.244,65m e E = 693.309,11m; 
1,71 m e azimute plano 59°50’24” até o marco M-099, de coordenada N = 
9.097.245,51m e E = 693.310,59m; 2,27 m e azimute plano 59°35’54” até 
o marco M-100, de coordenada N = 9.097.246,66m e E = 693.312,55m; 
81,52 m e azimute plano 79°50’23” até o marco M-101, de coordenada N 
= 9.097.261,04m e E = 693.392,79m; 3,96 m e azimute plano 79°58’01” 
até o marco M-102, de coordenada N = 9.097.261,73m e E = 693.396,69m; 
41,15 m e azimute plano 79°50’14” até o marco M-103, de coordenada N 
= 9.097.268,99m e E = 693.437,19m; 180,99 m e azimute plano 79°50’42” 
até o marco M-104, de coordenada N = 9.097.300,90m e E = 693.615,34m; 
108,09 m e azimute plano 80°05’48” até o marco M-105, de coordenada N 
= 9.097.319,49m e E = 693.721,82m; 11,75 m e azimute plano 80°05’48” 
até o marco M-106, de coordenada N = 9.097.321,51m e E = 693.733,39m; 
185,85 m e azimute plano 80°05’52” até o marco M-107, de coordenada N 
= 9.097.353,47m e E = 693.916,47m; 16,75 m e azimute plano 80°05’56” 
até o marco M-108, de coordenada N = 9.097.356,35m e E = 693.932,97m; 
0,95 m e azimute plano 80°20’24” até o marco M-109, de coordenada N = 
9.097.356,51m e E = 693.933,91m; 2,73 m e azimute plano 80°05’21” até 
o marco M-110, de coordenada N = 9.097.356,98m e E = 693.936,60m; 
8,70 m e azimute plano 80°04’20” até o marco P-091, de coordenada N = 
9.097.358,48m e E = 693.945,17m; deste, segue pela Margem Esquerda 
do córrego areial, com a seguinte distância:  389,85 m até o marco M-111, 
de coordenada N = 9.097.316,44m e E = 694.234,27m; deste, segue con-
frontando com o limite do imóvel fazenda rancho do araguaia i, com a 
seguinte distância: 2,99 m e azimute plano 5°10’38” até o marco M-112, 
de coordenada N = 9.097.319,42m e E = 694.234,54m; 6,75 m e azimute 
plano 358°23’16” até o marco M-113, de coordenada N = 9.097.326,17m 
e E = 694.234,35m; 8,37 m e azimute plano 358°25’33” até o marco 
M-114, de coordenada N = 9.097.334,54m e E = 694.234,12m; 46,15 m 
e azimute plano 358°24’38” até o marco M-115, de coordenada N = 
9.097.380,67m e E = 694.232,84m; 22,26 m e azimute plano 358°24’14” 
até o marco M-116, de coordenada N = 9.097.402,92m e E = 694.232,22m; 
197,87 m e azimute plano 358°24’26” até o marco M-117, de coordenada 
N = 9.097.600,71m e E = 694.226,72m; 54,99 m e azimute plano 
358°24’20” até o marco M-118, de coordenada N = 9.097.655,68m e E = 
694.225,19m; 133,27 m e azimute plano 358°24’33” até o marco M-119, 
de coordenada N = 9.097.788,90m e E = 694.221,49m; deste, segue con-
frontando com o limite do imóvel fazenda Sete lagos, com a seguinte 
distância: 151,38 m e azimute plano 90°34’04” até o marco M-120, de 
coordenada N = 9.097.787,40m e E = 694.372,86m; 124,12 m e azimute 
plano 90°34’21” até o marco M-121, de coordenada N = 9.097.786,16m e 
E = 694.496,97m; 57,67 m e azimute plano 90°33’59” até o marco M-122, 
de coordenada N = 9.097.785,59m e E = 694.554,64m; 189,59 m e 
azimute plano 86°18’49” até o marco M-123, de coordenada N = 
9.097.797,78m e E = 694.743,84m; 53,85 m e azimute plano 86°18’58” 
até o marco M-124, de coordenada N = 9.097.801,24m e E = 694.797,58m; 
283,27 m e azimute plano 86°18’51” até o marco M-125, de coordenada N 
= 9.097.819,45m e E = 695.080,26m; 56,15 m e azimute plano 86°18’49” 
até o marco M-126, de coordenada N = 9.097.823,06m e E = 695.136,29m; 
23,09 m e azimute plano 86°17’59” até o marco M-127, de coordenada N 
= 9.097.824,55m e E = 695.159,33m; 13,60 m e azimute plano 86°19’54” 
até o marco M-128, de coordenada N = 9.097.825,42m e E = 695.172,90m; 
3,46 m e azimute plano 86°21’05” até o marco M-129, de coordenada N = 
9.097.825,64m e E = 695.176,35m; 3,43 m e azimute plano 86°19’10” até 
o marco M-130, de coordenada N = 9.097.825,86m e E = 695.179,77m; 
0,75 m e azimute plano 86°11’09” até o marco M-131, de coordenada N = 
9.097.825,91m e E = 695.180,52m; deste, segue confrontando com o li-
mite da Gleba Estadual Sete lagos, com a seguinte distância: 0,10 m e 
azimute plano 163°18’03” até o marco M-132, de coordenada N = 
9.097.825,81m e E = 695.180,55m; 0,28 m e azimute plano 100°07’29” 
até o marco M-133, de coordenada N = 9.097.825,76m e E = 695.180,83m; 
0,81 m e azimute plano 98°31’51” até o marco M-134, de coordenada N = 
9.097.825,64m e E = 695.181,63m; 1,54 m e azimute plano 98°36’16” até 
o marco M-135, de coordenada N = 9.097.825,41m e E = 695.183,15m; 
276,52 m e azimute plano 98°38’39” até o marco M-136, de coordenada N 
= 9.097.783,85m e E = 695.456,53m; 78,92 m e azimute plano 98°38’37” 
até o marco M-137, de coordenada N = 9.097.771,99m e E = 695.534,55m; 
105,08 m e azimute plano 98°38’32” até o marco M-138, de coordenada N 
= 9.097.756,20m e E = 695.638,44m; 246,20 m e azimute plano 99°48’03” 
até o marco M-139, de coordenada N = 9.097.714,29m e E = 695.881,05m; 
50,93 m e azimute plano 99°48’03” até o marco M-140, de coordenada N 
= 9.097.705,62m e E = 695.931,24m; 329,20 m e azimute plano 99°48’04” 
até o marco M-141, de coordenada N = 9.097.649,58m e E = 696.255,64m; 
11,90 m e azimute plano 99°49’06” até o marco M-142, de coordenada N 
= 9.097.647,55m e E = 696.267,37m;  4,61 m e azimute plano 99°44’55” 
m até o marco P-001, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as 

coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano central nº 51°00’, fuso -22, tendo como datum 
o SirGaS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram 
calculados no plano de projeção UTM.
II – Ressalvar que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas in-
cidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
ii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de conceição do araguaia/Pará.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Protocolo: 868296
Portaria N° 1772 de 25 de oUtUBro 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 conceição do araguaia, abrangendo 
uma área de 11,2152 ha;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2022/661934.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 11,2152 ha (onze hecta-
res, vinte e um ares e cinquenta e dois centiares), denominada GlEBa 
cÓrrEGo MaraJá, localizada no Município conceição do araguaia, com 
limites, confrontações e demais especificações técnicas constantes no Me-
morial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos: Partin-
do do marco iBlU-M-0105, de coordenada N =  9.099.638,08m e E = 
650.887,92m; deste, segue pelo limite do imóvel, Propriedade de Paulo 
roberto franzin, com a seguinte distância:  219,69 m e azimute plano 
221°39’10” até o marco iBlU-M-0106, de coordenada N = 9.099.473,93m 
e E = 650.741,91m; 4,48 m e azimute plano 257°53’15” até o marco iBlU
-M-0107, de coordenada N = 9.099.472,99m e E = 650.737,53m; 140,88 
m e azimute plano 209°19’51” até o marco iBlU-M-0108, de coordena-
da N = 9.099.350,17m e E = 650.668,52m; 438,24 m e azimute plano 
281°09’36” até o marco iBlU-M-0111, de coordenada N = 9.099.434,99m 
e E = 650.238,57m; deste, segue pelo limite do imóvel, Proprieda-
de de isolina alves de oliveira , com a seguinte distância:  126,30 m e 
azimute plano 19°02’36” até o marco iBlU-M-0110, de coordenada N = 
9.099.554,38m e E = 650.279,78m; deste, segue pelo limite do imovel, 
Propriedade de Nicanor Jesuino Junior, com a seguinte distância:  55,58 m 
e azimute plano 296°23’57” até o marco iBlU-M-0109, de coordenada N 
= 9.099.579,09m e E = 650.230,00m; deste, segue pelo limite da Gleba 
arraias – Jurisdição iNcra, com a seguinte distância:  660,56 m e azimute 
plano 84°52’35” m até o marco iBlU-M-0105, ponto inicial da descrição 
deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas encontram-se repre-
sentadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano central nº 51°00’, 
fuso -22, tendo como datum o SirGaS2000.
Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano 
de projeção UTM.
ii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de conceição do araguaia/Pará.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Protocolo: 868230
Portaria N° 1773 de 25 de oUtUBro 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 execu-
tor 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 conceição do araguaia, abrangendo 
uma área de 5.794,8381;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2022/611089.
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rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 5.794,8381 ha (cinco mil, 
setecentos e noventa e quatro hectares, oitenta e três ares e oitenta e um 
centiares), denominada GlEBa rio araGUaia, localizada no Município 
Conceição do Araguaia, com limites, confrontações e demais especificações 
técnicas constantes no Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos 
seguintes termos: Partindo do marco P-001, de coordenada N = 
9.096.437,40m e E = 696.125,80m; deste, segue pela Margem direita do 
rio araguaia, com a seguinte distância 9.843,87 m e azimute plano 
185°19’29” até o marco M-001, de coordenada N = 9.088.167,09m e E = 
692.123,32m; deste, segue pela Margem direita (sentido Norte-oeste) da 
avenida contorno, com a seguinte distância 32,23 m e azimute plano 
288°44’59” até o marco M-002, de coordenada N = 9.088.177,45m e E = 
692.092,80m; 0,21 m e azimute plano 286°41’57” até o marco M-003, de 
coordenada N = 9.088.177,51m e E = 692.092,60m; 23,88 m e azimute 
plano 282°47’49” até o marco M-004, de coordenada N = 9.088.182,80m 
e E = 692.069,31m; 0,25 m e azimute plano 279°05’25” até o marco 
M-005, de coordenada N = 9.088.182,84m e E = 692.069,06m; 0,26 m e 
azimute plano 272°12’09” até o marco M-006, de coordenada N = 
9.088.182,85m e E = 692.068,80m; 0,26 m e azimute plano 265°36’05” 
até o marco M-007, de coordenada N = 9.088.182,83m e E = 692.068,54m; 
32,05 m e azimute plano 260°32’05” até o marco M-008, de coordenada N 
= 9.088.177,56m e E = 692.036,93m; 49,54 m e azimute plano 268°46’26” 
até o marco M-009, de coordenada N = 9.088.176,50m e E = 691.987,40m; 
66,56 m e azimute plano 272°43’48” até o marco M-010, de coordenada N 
= 9.088.179,67m e E = 691.920,92m; 62,16 m e azimute plano 279°46’50” 
até o marco M-011, de coordenada N = 9.088.190,23m e E = 691.859,66m; 
0,10 m e azimute plano 281°18’36” até o marco M-012, de coordenada N 
= 9.088.190,25m e E = 691.859,56m; 71,41 m e azimute plano 276°48’13” 
até o marco M-013, de coordenada N = 9.088.198,71m e E = 691.788,65m; 
0,19 m e azimute plano 276°00’32” até o marco M-014, de coordenada N 
= 9.088.198,73m e E = 691.788,46m; 84,70 m e azimute plano 271°25’39” 
até o marco M-015, de coordenada N = 9.088.200,84m e E = 691.703,79m; 
0,05 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-016, de coordenada N 
= 9.088.200,84m e E = 691.703,74m; 0,33 m e azimute plano 266°31’54” 
até o marco M-017, de coordenada N = 9.088.200,82m e E = 691.703,41m; 
37,59 m e azimute plano 260°16’28” até o marco M-018, de coordenada N 
= 9.088.194,47m e E = 691.666,36m; 27,64 m e azimute plano 260°16’19” 
até o marco M-019, de coordenada N = 9.088.189,80m e E = 691.639,12m; 
9,94 m e azimute plano 260°12’56” até o marco M-020, de coordenada N 
= 9.088.188,11m e E = 691.629,32m; 0,20 m e azimute plano 258°41’24” 
até o marco M-021, de coordenada N = 9.088.188,07m e E = 691.629,12m; 
54,96 m e azimute plano 254°21’19” até o marco M-022, de coordenada N 
= 9.088.173,25m e E = 691.576,20m; 91,34 m e azimute plano 254°12’23” 
até o marco M-023, de coordenada N = 9.088.148,39m e E = 691.488,31m; 
17,49 m e azimute plano 254°14’21” até o marco M-024, de coordenada N 
= 9.088.143,64m e E = 691.471,48m; 104,97 m e azimute plano 
257°46’45” até o marco M-025, de coordenada N = 9.088.121,42m e E = 
691.368,89m; 0,07 m e azimute plano 261°52’12” até o marco M-026, de 
coordenada N = 9.088.121,41m e E = 691.368,82m; 64,44 m e azimute 
plano 255°43’59” até o marco M-027, de coordenada N = 9.088.105,53m 
e E = 691.306,37m; 33,89 m e azimute plano 255°31’30” até o marco 
M-028, de coordenada N = 9.088.097,06m e E = 691.273,56m; 0,19 m e 
azimute plano 254°28’33” até o marco M-029, de coordenada N = 
9.088.097,01m e E = 691.273,38m; 0,09 m e azimute plano 249°26’38” 
até o marco M-030, de coordenada N = 9.088.096,98m e E = 691.273,30m; 
30,85 m e azimute plano 247°49’59” até o marco M-031, de coordenada N 
= 9.088.085,34m e E = 691.244,73m; 0,28 m e azimute plano 244°21’32” 
até o marco M-032, de coordenada N = 9.088.085,22m e E = 691.244,48m; 
0,16 m e azimute plano 235°18’17” até o marco M-033, de coordenada N 
= 9.088.085,13m e E = 691.244,35m; 20,25 m e azimute plano 235°30’06” 
até o marco M-034, de coordenada N = 9.088.073,66m e E = 691.227,66m; 
20,79 m e azimute plano 252°28’18” até o marco M-035, de coordenada N 
= 9.088.067,40m e E = 691.207,84m; 0,05 m e azimute plano 258°41’24” 
até o marco M-036, de coordenada N = 9.088.067,39m e E = 691.207,79m; 
35,78 m e azimute plano 251°00’47” até o marco M-037, de coordenada N 
= 9.088.055,75m e E = 691.173,96m; 54,16 m e azimute plano 252°59’01” 
até o marco M-038, de coordenada N = 9.088.039,90m e E = 691.122,17m; 
12,56 m e azimute plano 255°19’59” até o marco M-039, de coordenada N 
= 9.088.036,72m e E = 691.110,02m; 54,05 m e azimute plano 255°17’43” 
até o marco M-040, de coordenada N = 9.088.023,00m e E = 691.057,74m; 
43,95 m e azimute plano 260°19’09” até o marco M-041, de coordenada N 
= 9.088.015,61m e E = 691.014,42m; 0,16 m e azimute plano 255°57’50” 
até o marco M-042, de coordenada N = 9.088.015,57m e E = 691.014,26m; 
20,79 m e azimute plano 255°15’43” até o marco M-043, de coordenada N 
= 9.088.010,28m e E = 690.994,15m; 0,19 m e azimute plano 251°33’54” 
até o marco M-044, de coordenada N = 9.088.010,22m e E = 690.993,97m; 
0,04 m e azimute plano 255°57’50” até o marco M-045, de coordenada N 
= 9.088.010,21m e E = 690.993,93m; 31,75 m e azimute plano 248°33’02” 
até o marco M-046, de coordenada N = 9.087.998,60m e E = 690.964,38m; 
126,50 m e azimute plano 253°59’21” até o marco M-047, de coordenada 
N = 9.087.963,71m e E = 690.842,79m; 93,89 m e azimute plano 
255°39’00” até o marco M-048, de coordenada N = 9.087.940,44m e E = 
690.751,83m; 61,85 m e azimute plano 257°09’17” até o marco M-049, de 
coordenada N = 9.087.926,69m e E = 690.691,53m; 0,17 m e azimute 
plano 252°38’46” até o marco M-050, de coordenada N = 9.087.926,64m 
e E = 690.691,37m; 28,22 m e azimute plano 252°15’30” até o marco 
M-051, de coordenada N = 9.087.918,04m e E = 690.664,49m; 0,06 m e 
azimute plano 251°33’54” até o marco M-052, de coordenada N = 
9.087.918,02m e E = 690.664,43m; 26,93 m e azimute plano 252°15’05” 
até o marco M-053, de coordenada N = 9.087.909,81m e E = 690.638,78m; 

0,18 m e azimute plano 308°09’26” até o marco M-054, de coordenada N 
= 9.087.909,92m e E = 690.638,64m; deste, segue pela Margem direita 
(sentido Norte-Sul) da avenida Joaquim lima, com a seguinte distância 
0,35 m e azimute plano 297°17’58” até o marco M-055, de coordenada N 
= 9.087.910,08m e E = 690.638,33m; 0,34 m e azimute plano 286°51’30” 
até o marco M-056, de coordenada N = 9.087.910,18m e E = 690.638,00m; 
0,34 m e azimute plano 276°42’35” até o marco M-057, de coordenada N 
= 9.087.910,22m e E = 690.637,66m; 0,35 m e azimute plano 268°21’48” 
até o marco M-058, de coordenada N = 9.087.910,21m e E = 690.637,31m; 
0,35 m e azimute plano 256°45’34” até o marco M-059, de coordenada N 
= 9.087.910,13m e E = 690.636,97m; 0,35 m e azimute plano 247°53’26” 
até o marco M-060, de coordenada N = 9.087.910,00m e E = 690.636,65m; 
0,36 m e azimute plano 237°39’09” até o marco M-061, de coordenada N 
= 9.087.909,81m e E = 690.636,35m; 0,35 m e azimute plano 226°10’09” 
até o marco M-062, de coordenada N = 9.087.909,57m e E = 690.636,10m; 
0,35 m e azimute plano 216°52’12” até o marco M-063, de coordenada N 
= 9.087.909,29m e E = 690.635,89m; 23,78 m e azimute plano 212°16’25” 
até o marco M-064, de coordenada N = 9.087.889,18m e E = 690.623,19m; 
0,28 m e azimute plano 210°15’23” até o marco M-065, de coordenada N 
= 9.087.888,94m e E = 690.623,05m; 0,29 m e azimute plano 200°19’23” 
até o marco M-066, de coordenada N = 9.087.888,67m e E = 690.622,95m; 
0,27 m e azimute plano 190°29’29” até o marco M-067, de coordenada N 
= 9.087.888,40m e E = 690.622,90m; 23,07 m e azimute plano 188°04’26” 
até o marco M-068, de coordenada N = 9.087.865,56m e E = 690.619,66m; 
0,53 m e azimute plano 188°44’46” até o marco M-069, de coordenada N 
= 9.087.865,04m e E = 690.619,58m; 127,09 m e azimute plano 
188°04’26” até o marco M-070, de coordenada N = 9.087.739,21m e E = 
690.601,73m; 156,92 m e azimute plano 190°05’49” até o marco M-071, 
de coordenada N = 9.087.584,72m e E = 690.574,22m; 0,05 m e azimute 
plano 191°18’36” até o marco M-072, de coordenada N = 9.087.584,67m 
e E = 690.574,21m; 44,87 m e azimute plano 188°22’52” até o marco 
M-073, de coordenada N = 9.087.540,28m e E = 690.567,67m; 56,76 m 
e azimute plano 188°22’43” até o marco M-074, de coordenada N = 
9.087.484,13m e E = 690.559,40m; 123,19 m e azimute plano 188°53’45” 
até o marco M-075, de coordenada N = 9.087.362,42m e E = 690.540,35m; 
148,62 m e azimute plano 188°11’22” até o marco M-076, de coordenada 
N = 9.087.215,32m e E = 690.519,18m; 88,01 m e azimute plano 
189°41’13” até o marco M-077, de coordenada N = 9.087.128,56m e E = 
690.504,37m; 114,68 m e azimute plano 189°01’49” até o marco M-078, 
de coordenada N = 9.087.015,30m e E = 690.486,37m; 113,44 m e 
azimute plano 188°34’59” até o marco M-079, de coordenada N = 
9.086.903,13m e E = 690.469,44m; 85,87 m e azimute plano 189°55’27” 
até o marco M-080, de coordenada N = 9.086.818,54m e E = 690.454,64m; 
45,99 m e azimute plano 193°05’47” até o marco M-081, de coordenada N 
= 9.086.773,75m e E = 690.444,22m; 14,37 m e azimute plano 230°42’18” 
até o marco M-082, de coordenada N = 9.086.764,65m e E = 690.433,10m; 
0,29 m e azimute plano 226°23’50” até o marco M-083, de coordenada N 
= 9.086.764,45m e E = 690.432,89m; 0,28 m e azimute plano 217°41’39” 
até o marco M-084, de coordenada N = 9.086.764,23m e E = 690.432,72m; 
0,29 m e azimute plano 209°14’56” até o marco M-085, de coordenada N 
= 9.086.763,98m e E = 690.432,58m; 0,28 m e azimute plano 202°55’56” 
até o marco M-086, de coordenada N = 9.086.763,72m e E = 690.432,47m; 
0,29 m e azimute plano 194°02’10” até o marco M-087, de coordenada N 
= 9.086.763,44m e E = 690.432,40m; 12,69 m e azimute plano 189°15’16” 
até o marco M-088, de coordenada N = 9.086.750,92m e E = 690.430,36m; 
10,57 m e azimute plano 189°18’39” até o marco M-089, de coordenada N 
= 9.086.740,49m e E = 690.428,65m; 29,24 m e azimute plano 189°17’18” 
até o marco M-090, de coordenada N = 9.086.711,63m e E = 690.423,93m; 
6,93 m e azimute plano 189°17’57” até o marco M-091, de coordenada N 
= 9.086.704,79m e E = 690.422,81m; 22,70 m e azimute plano 189°18’17” 
até o marco M-092, de coordenada N = 9.086.682,39m e E = 690.419,14m; 
0,02 m e azimute plano 180°00’00” até o marco M-093, de coordenada N 
= 9.086.682,37m e E = 690.419,14m; 11,04 m e azimute plano 189°39’00” 
até o marco M-094, de coordenada N = 9.086.671,49m e E = 690.417,29m; 
0,33 m e azimute plano 190°37’11” até o marco M-095, de coordenada N 
= 9.086.671,17m e E = 690.417,23m; 89,56 m e azimute plano 189°39’17” 
até o marco M-096, de coordenada N = 9.086.582,88m e E = 690.402,21m; 
125,28 m e azimute plano 188°44’47” até o marco M-097, de coordenada 
N = 9.086.459,06m e E = 690.383,16m; 107,34 m e azimute plano 
189°38’54” até o marco M-098, de coordenada N = 9.086.353,24m e E = 
690.365,17m; 0,06 m e azimute plano 189°27’44” até o marco M-099, de 
coordenada N = 9.086.353,18m e E = 690.365,16m; 50,46 m e azimute 
plano 187°55’40” até o marco M-100, de coordenada N = 9.086.303,20m 
e E = 690.358,20m; deste, segue pela Margem direita (sentido Norte-o-
este) da avenida intendente Norberto, com a seguinte distância 28,08 m e 
azimute plano 278°17’30” até o marco M-101, de coordenada N = 
9.086.307,25m e E = 690.330,41m; 167,38 m e azimute plano 279°27’48” 
até o marco M-102, de coordenada N = 9.086.334,77m e E = 690.165,31m; 
159,58 m e azimute plano 278°46’24” até o marco M-103, de coordenada 
N = 9.086.359,11m e E = 690.007,60m; 175,04 m e azimute plano 
278°26’10” até o marco M-104, de coordenada N = 9.086.384,79m e E = 
689.834,45m; 164,10 m e azimute plano 278°25’51” até o marco M-105, 
de coordenada N = 9.086.408,85m e E = 689.672,12m; 230,39 m e 
azimute plano 278°59’14” até o marco M-106, de coordenada N = 
9.086.444,84m e E = 689.444,56m; 77,90 m e azimute plano 277°54’08” 
até o marco M-107, de coordenada N = 9.086.455,55m e E = 689.367,40m; 
100,63 m e azimute plano 277°53’56” até o marco M-108, de coordenada 
N = 9.086.469,38m e E = 689.267,72m; deste, segue pela faixa de domí-
nio pela Margem direita (sentido oeste-leste) da rodovia Estadual Pa-
449, com a seguinte distância 0,44 m e azimute plano 27°08’59” até o 
marco M-109, de coordenada N = 9.086.469,77m e E = 689.267,92m; 
0,85 m e azimute plano 16°18’50” até o marco M-110, de coordenada N = 
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9.086.470,59m e E = 689.268,16m; 0,85 m e azimute plano 6°47’20” até 
o marco M-111, de coordenada N = 9.086.471,43m e E = 689.268,26m; 
0,86 m e azimute plano 356°40’21” até o marco M-112, de coordenada N 
= 9.086.472,29m e E = 689.268,21m; 291,62 m e azimute plano 
352°04’36” até o marco M-113, de coordenada N = 9.086.761,13m e E = 
689.228,01m; 370,82 m e azimute plano 354°03’39” até o marco M-114, 
de coordenada N = 9.087.129,96m e E = 689.189,64m; 0,81 m e azimute 
plano 353°39’35” até o marco M-115, de coordenada N = 9.087.130,77m 
e E = 689.189,55m; 129,50 m e azimute plano 354°03’38” até o marco 
M-116, de coordenada N = 9.087.259,57m e E = 689.176,15m; 127,89 m 
e azimute plano 352°52’34” até o marco M-117, de coordenada N = 
9.087.386,47m e E = 689.160,29m; 102,48 m e azimute plano 352°52’32” 
até o marco M-118, de coordenada N = 9.087.488,16m e E = 689.147,58m; 
299,84 m e azimute plano 354°19’44” até o marco M-119, de coordenada 
N = 9.087.786,53m e E = 689.117,95m; 77,60 m e azimute plano 
354°31’41” até o marco M-120, de coordenada N = 9.087.863,78m e E = 
689.110,55m; 0,40 m e azimute plano 351°28’09” até o marco M-121, de 
coordenada N = 9.087.864,18m e E = 689.110,49m; 0,27 m e azimute 
plano 349°30’31” até o marco M-122, de coordenada N = 9.087.864,45m 
e E = 689.110,44m; 69,57 m e azimute plano 346°48’17” até o marco 
M-123, de coordenada N = 9.087.932,18m e E = 689.094,56m; 0,59 m e 
azimute plano 343°23’35” até o marco M-124, de coordenada N = 
9.087.932,75m e E = 689.094,39m; 61,94 m e azimute plano 340°01’24” 
até o marco M-125, de coordenada N = 9.087.990,96m e E = 689.073,23m; 
0,91 m e azimute plano 334°33’50” até o marco M-126, de coordenada N 
= 9.087.991,78m e E = 689.072,84m; 145,92 m e azimute plano 
329°02’01” até o marco M-127, de coordenada N = 9.088.116,90m e E = 
688.997,76m; 39,23 m e azimute plano 329°02’29” até o marco M-128, de 
coordenada N = 9.088.150,54m e E = 688.977,58m; 192,06 m e azimute 
plano 329°54’14” até o marco M-129, de coordenada N = 9.088.316,71m 
e E = 688.881,27m; 179,45 m e azimute plano 328°44’52” até o marco 
M-130, de coordenada N = 9.088.470,12m e E = 688.788,17m; 64,28 m 
e azimute plano 331°12’22” até o marco M-131, de coordenada N = 
9.088.526,45m e E = 688.757,21m; 45,52 m e azimute plano 331°13’00” 
até o marco M-132, de coordenada N = 9.088.566,35m e E = 688.735,29m; 
110,46 m e azimute plano 330°44’02” até o marco M-133, de coordenada 
N = 9.088.662,71m e E = 688.681,29m; 0,34 m e azimute plano 
328°10’21” até o marco M-134, de coordenada N = 9.088.663,00m e E = 
688.681,11m; 105,19 m e azimute plano 326°27’56” até o marco M-135, 
de coordenada N = 9.088.750,68m e E = 688.623,00m; 96,63 m e azimu-
te plano 330°38’39” até o marco M-136, de coordenada N = 9.088.834,90m 
e E = 688.575,63m; 48,43 m e azimute plano 338°26’09” até o marco 
M-137, de coordenada N = 9.088.879,94m e E = 688.557,83m; 93,18 m 
e azimute plano 342°10’39” até o marco M-138, de coordenada N = 
9.088.968,65m e E = 688.529,31m; 104,08 m e azimute plano 342°51’24” 
até o marco M-139, de coordenada N = 9.089.068,11m e E = 688.498,63m; 
0,21 m e azimute plano 340°42’36” até o marco M-140, de coordenada N 
= 9.089.068,31m e E = 688.498,56m; 120,19 m e azimute plano 
340°26’58” até o marco M-141, de coordenada N = 9.089.181,57m e E = 
688.458,34m; 0,54 m e azimute plano 337°13’03” até o marco M-142, de 
coordenada N = 9.089.182,07m e E = 688.458,13m; 98,92 m e azimute 
plano 333°59’03” até o marco M-143, de coordenada N = 9.089.270,97m 
e E = 688.414,74m; 0,35 m e azimute plano 331°15’37” até o marco 
M-144, de coordenada N = 9.089.271,28m e E = 688.414,57m; 0,29 m e 
azimute plano 329°02’10” até o marco M-145, de coordenada N = 
9.089.271,53m e E = 688.414,42m; 119,20 m e azimute plano 326°35’28” 
até o marco M-146, de coordenada N = 9.089.371,03m e E = 688.348,79m; 
85,44 m e azimute plano 326°06’46” até o marco M-147, de coordenada N 
= 9.089.441,96m e E = 688.301,15m; 0,53 m e azimute plano 322°41’46” 
até o marco M-148, de coordenada N = 9.089.442,38m e E = 688.300,83m; 
0,46 m e azimute plano 317°38’33” até o marco M-149, de coordenada N 
= 9.089.442,72m e E = 688.300,52m; 127,99 m e azimute plano 
314°39’52” até o marco M-150, de coordenada N = 9.089.532,69m e E = 
688.209,49m; 140,72 m e azimute plano 314°23’23” até o marco M-151, 
de coordenada N = 9.089.631,13m e E = 688.108,93m; 29,25 m e azimu-
te plano 314°06’49” até o marco M-152, de coordenada N = 9.089.651,49m 
e E = 688.087,93m; 65,95 m e azimute plano 314°06’33” até o marco 
M-153, de coordenada N = 9.089.697,39m e E = 688.040,58m; 67,40 m 
e azimute plano 328°16’10” até o marco M-154, de coordenada N = 
9.089.754,72m e E = 688.005,13m; 65,50 m e azimute plano 337°31’34” 
até o marco M-155, de coordenada N = 9.089.815,25m e E = 687.980,09m; 
56,92 m e azimute plano 349°30’12” até o marco M-156, de coordenada N 
= 9.089.871,22m e E = 687.969,72m; 61,99 m e azimute plano 4°50’56” 
até o marco M-157, de coordenada N = 9.089.932,99m e E = 687.974,96m; 
0,42 m e azimute plano 2°43’35” até o marco M-158, de coordenada N = 
9.089.933,41m e E = 687.974,98m; 68,79 m e azimute plano 0°00’00” até 
o marco M-159, de coordenada N = 9.090.002,20m e E = 687.974,98m; 
0,69 m e azimute plano 355°51’19” até o marco M-160, de coordenada N 
= 9.090.002,89m e E = 687.974,93m; 76,93 m e azimute plano 352°05’17” 
até o marco M-161, de coordenada N = 9.090.079,09m e E = 687.964,34m; 
0,63 m e azimute plano 349°02’45” até o marco M-162, de coordenada N 
= 9.090.079,71m e E = 687.964,22m; 0,64 m e azimute plano 340°42’36” 
até o marco M-163, de coordenada N = 9.090.080,31m e E = 687.964,01m; 
72,13 m e azimute plano 337°34’50” até o marco M-164, de coordenada N 
= 9.090.146,99m e E = 687.936,50m; 0,66 m e azimute plano 333°49’29” 
até o marco M-165, de coordenada N = 9.090.147,58m e E = 687.936,21m; 
0,32 m e azimute plano 327°48’15” até o marco M-166, de coordenada N 
= 9.090.147,85m e E = 687.936,04m; 64,88 m e azimute plano 326°18’27” 
até o marco M-167, de coordenada N = 9.090.201,83m e E = 687.900,05m; 
0,54 m e azimute plano 323°20’38” até o marco M-168, de coordenada N 
= 9.090.202,26m e E = 687.899,73m; 278,68 m e azimute plano 
320°04’54” até o marco M-169, de coordenada N = 9.090.416,00m e E = 

687.720,90m; 88,04 m e azimute plano 321°20’43” até o marco M-170, de 
coordenada N = 9.090.484,75m e E = 687.665,91m; 133,77 m e azimute 
plano 321°24’35” até o marco M-171, de coordenada N = 9.090.589,31m 
e E = 687.582,47m; 140,24 m e azimute plano 327°35’34” até o marco 
M-172, de coordenada N = 9.090.707,71m e E = 687.507,31m; 3,43 m e 
azimute plano 327°36’20” até o marco M-173, de coordenada N = 
9.090.710,61m e E = 687.505,47m; 134,30 m e azimute plano 332°25’46” 
até o marco M-174, de coordenada N = 9.090.829,66m e E = 687.443,31m; 
96,05 m e azimute plano 341°34’01” até o marco M-175, de coordenada N 
= 9.090.920,78m e E = 687.412,94m; 94,98 m e azimute plano 355°32’58” 
até o marco M-176, de coordenada N = 9.091.015,47m e E = 687.405,57m; 
119,15 m e azimute plano 354°23’37” até o marco M-177, de coordenada 
N = 9.091.134,05m e E = 687.393,93m; 0,44 m e azimute plano 
350°45’14” até o marco M-178, de coordenada N = 9.091.134,48m e E = 
687.393,86m; 152,19 m e azimute plano 348°46’11” até o marco M-179, 
de coordenada N = 9.091.283,76m e E = 687.364,22m; 0,15 m e azimute 
plano 348°41’24” até o marco M-180, de coordenada N = 9.091.283,91m 
e E = 687.364,19m; 46,73 m e azimute plano 347°02’25” até o marco 
M-181, de coordenada N = 9.091.329,45m e E = 687.353,71m; 90,00 m 
e azimute plano 347°02’13” até o marco M-182, de coordenada N = 
9.091.417,16m e E = 687.333,52m; 171,19 m e azimute plano 349°18’54” 
até o marco M-183, de coordenada N = 9.091.585,38m e E = 687.301,78m; 
125,37 m e azimute plano 348°18’39” até o marco M-184, de coordenada 
N = 9.091.708,15m e E = 687.276,38m; 75,19 m e azimute plano 
349°28’45” até o marco M-185, de coordenada N = 9.091.782,08m e E = 
687.262,65m; 50,98 m e azimute plano 351°41’59” até o marco M-186, de 
coordenada N = 9.091.832,53m e E = 687.255,29m; 74,96 m e azimute 
plano 357°35’02” até o marco M-187, de coordenada N = 9.091.907,42m 
e E = 687.252,13m; 0,12 m e azimute plano 355°14’11” até o marco 
M-188, de coordenada N = 9.091.907,54m e E = 687.252,12m; 144,25 m 
e azimute plano 356°12’58” até o marco M-189, de coordenada N = 
9.092.051,48m e E = 687.242,60m; 237,93 m e azimute plano 356°05’37” 
até o marco M-190, de coordenada N = 9.092.288,86m e E = 687.226,39m; 
26,18 m e azimute plano 356°06’05” até o marco M-191, de coordenada N 
= 9.092.314,98m e E = 687.224,61m; 65,92 m e azimute plano 356°43’17” 
até o marco M-192, de coordenada N = 9.092.380,79m e E = 687.220,84m; 
82,46 m e azimute plano 356°43’58” até o marco M-193, de coordenada N 
= 9.092.463,12m e E = 687.216,14m; 0,12 m e azimute plano 355°14’11” 
até o marco M-194, de coordenada N = 9.092.463,24m e E = 687.216,13m; 
105,11 m e azimute plano 355°23’01” até o marco M-195, de coordenada 
N = 9.092.568,01m e E = 687.207,67m; 0,25 m e azimute plano 
353°09’26” até o marco M-196, de coordenada N = 9.092.568,26m e E = 
687.207,64m; 72,60 m e azimute plano 352°27’25” até o marco M-197, de 
coordenada N = 9.092.640,23m e E = 687.198,11m; 0,21 m e azimute 
plano 351°52’12” até o marco M-198, de coordenada N = 9.092.640,44m 
e E = 687.198,08m; 0,13 m e azimute plano 351°15’14” até o marco 
M-199, de coordenada N = 9.092.640,57m e E = 687.198,06m; 85,20 m 
e azimute plano 348°32’42” até o marco M-200, de coordenada N = 
9.092.724,07m e E = 687.181,14m; 147,43 m e azimute plano 350°56’32” 
até o marco M-201, de coordenada N = 9.092.869,66m e E = 687.157,93m; 
150,92 m e azimute plano 359°11’56” até o marco M-202, de coordenada 
N = 9.093.020,57m e E = 687.155,82m; 136,51 m e azimute plano 
0°53’24” até o marco M-203, de coordenada N = 9.093.157,06m e E = 
687.157,94m; 58,10 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-204, de 
coordenada N = 9.093.215,16m e E = 687.157,94m; 53,29 m e azimute 
plano 3°22’02” até o marco M-205, de coordenada N = 9.093.268,36m e E 
= 687.161,07m; 64,36 m e azimute plano 17°51’08” até o marco M-206, 
de coordenada N = 9.093.329,62m e E = 687.180,80m; 79,61 m e azimu-
te plano 31°36’20” até o marco M-207, de coordenada N = 9.093.397,42m 
e E = 687.222,52m; 153,60 m e azimute plano 44°26’46” até o marco 
M-208, de coordenada N = 9.093.507,08m e E = 687.330,08m; 0,24 m e 
azimute plano 41°38’01” até o marco M-209, de coordenada N = 
9.093.507,26m e E = 687.330,24m; 203,89 m e azimute plano 41°38’02” 
até o marco M-210, de coordenada N = 9.093.659,65m e E = 687.465,70m; 
349,98 m e azimute plano 41°56’08” até o marco M-211, de coordenada N 
= 9.093.920,00m e E = 687.699,59m; 296,38 m e azimute plano 41°42’48” 
até o marco M-212, de coordenada N = 9.094.141,24m e E = 687.896,80m; 
0,47 m e azimute plano 41°31’54” até o marco M-213, de coordenada N = 
9.094.141,59m e E = 687.897,11m; 17,22 m e azimute plano 41°43’39” 
até o marco M-214, de coordenada N = 9.094.154,44m e E = 687.908,57m; 
64,45 m e azimute plano 41°43’01” até o marco M-215, de coordenada N 
= 9.094.202,55m e E = 687.951,46m; 145,26 m e azimute plano 42°38’03” 
até o marco M-216, de coordenada N = 9.094.309,42m e E = 688.049,85m; 
0,76 m e azimute plano 39°07’49” até o marco M-217, de coordenada N = 
9.094.310,01m e E = 688.050,33m; 0,77 m e azimute plano 28°54’33” até 
o marco M-218, de coordenada N = 9.094.310,68m e E = 688.050,70m; 
77,17 m e azimute plano 25°09’38” até o marco M-219, de coordenada N 
= 9.094.380,53m e E = 688.083,51m; 0,44 m e azimute plano 22°31’14” 
até o marco M-220, de coordenada N = 9.094.380,94m e E = 688.083,68m; 
0,31 m e azimute plano 19°01’32” até o marco M-221, de coordenada N = 
9.094.381,23m e E = 688.083,78m; 24,13 m e azimute plano 16°32’32” 
até o marco M-222, de coordenada N = 9.094.404,36m e E = 688.090,65m; 
57,58 m e azimute plano 16°33’33” até o marco M-223, de coordenada N 
= 9.094.459,55m e E = 688.107,06m; 0,28 m e azimute plano 14°32’04” 
até o marco M-224, de coordenada N = 9.094.459,82m e E = 688.107,13m; 
78,19 m e azimute plano 13°17’11” até o marco M-225, de coordenada N 
= 9.094.535,92m e E = 688.125,10m; 105,44 m e azimute plano 15°42’37” 
até o marco M-226, de coordenada N = 9.094.637,42m e E = 688.153,65m; 
0,14 m e azimute plano 12°05’41” até o marco M-227, de coordenada N = 
9.094.637,56m e E = 688.153,68m; 23,47 m e azimute plano 14°03’14” 
até o marco M-228, de coordenada N = 9.094.660,33m e E = 688.159,38m; 
94,30 m e azimute plano 14°02’10” até o marco M-229, de coordenada N 
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= 9.094.751,81m e E = 688.182,25m; 17,15 m e azimute plano 15°06’21” 
até o marco M-230, de coordenada N = 9.094.768,37m e E = 688.186,72m; 
63,87 m e azimute plano 15°07’42” até o marco M-231, de coordenada N 
= 9.094.830,03m e E = 688.203,39m; 81,63 m e azimute plano 16°33’17” 
até o marco M-232, de coordenada N = 9.094.908,28m e E = 688.226,65m; 
0,14 m e azimute plano 17°06’10” até o marco M-233, de coordenada N = 
9.094.908,41m e E = 688.226,69m; 41,71 m e azimute plano 14°56’57” 
até o marco M-234, de coordenada N = 9.094.948,71m e E = 688.237,45m; 
233,23 m e azimute plano 14°56’44” até o marco M-235, de coordenada N 
= 9.095.174,05m e E = 688.297,60m; 232,32 m e azimute plano 15°02’56” 
até o marco M-236, de coordenada N = 9.095.398,40m e E = 688.357,92m; 
4,28 m e azimute plano 15°25’52” até o marco M-237, de coordenada N = 
9.095.402,53m e E = 688.359,06m; 92,36 m e azimute plano 15°26’52” 
até o marco M-238, de coordenada N = 9.095.491,55m e E = 688.383,66m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (Sentido Noroes-
te-Sudeste) do ramal que liga a rodovia Estadual Pa-448 à chácara Mode-
lo, com a seguinte distância 2,61 m e azimute plano 138°15’26” até o 
marco M-239, de coordenada N = 9.095.489,60m e E = 688.385,40m; 
0,44 m e azimute plano 152°51’01” até o marco M-240, de coordenada N 
= 9.095.489,21m e E = 688.385,60m; 0,44 m e azimute plano 148°08’02” 
até o marco M-241, de coordenada N = 9.095.488,84m e E = 688.385,83m; 
0,44 m e azimute plano 143°23’35” até o marco M-242, de coordenada N 
= 9.095.488,49m e E = 688.386,09m; 0,44 m e azimute plano 136°50’51” 
até o marco M-243, de coordenada N = 9.095.488,17m e E = 688.386,39m; 
0,45 m e azimute plano 132°16’25” até o marco M-244, de coordenada N 
= 9.095.487,87m e E = 688.386,72m; 17,40 m e azimute plano 130°00’44” 
até o marco M-245, de coordenada N = 9.095.476,68m e E = 688.400,05m; 
98,40 m e azimute plano 130°05’25” até o marco M-246, de coordenada N 
= 9.095.413,31m e E = 688.475,33m; 2,01 m e azimute plano 129°57’06” 
até o marco M-247, de coordenada N = 9.095.412,02m e E = 688.476,87m; 
806,95 m e azimute plano 130°05’34” até o marco M-248, de coordenada 
N = 9.094.892,32m e E = 689.094,19m; 62,45 m e azimute plano 
130°05’23” até o marco M-249, de coordenada N = 9.094.852,10m e E = 
689.141,97m; 0,43 m e azimute plano 128°27’13” até o marco M-250, de 
coordenada N = 9.094.851,83m e E = 689.142,31m; 0,43 m e azimute 
plano 122°34’27” até o marco M-251, de coordenada N = 9.094.851,60m 
e E = 689.142,67m; 0,44 m e azimute plano 117°08’59” até o marco 
M-252, de coordenada N = 9.094.851,40m e E = 689.143,06m; 0,43 m e 
azimute plano 113°01’32” até o marco M-253, de coordenada N = 
9.094.851,23m e E = 689.143,46m; 0,43 m e azimute plano 107°35’33” 
até o marco M-254, de coordenada N = 9.094.851,10m e E = 689.143,87m; 
0,44 m e azimute plano 103°05’31” até o marco M-255, de coordenada N 
= 9.094.851,00m e E = 689.144,30m; 0,43 m e azimute plano 97°56’36” 
até o marco M-256, de coordenada N = 9.094.850,94m e E = 689.144,73m; 
0,44 m e azimute plano 92°36’09” até o marco M-257, de coordenada N = 
9.094.850,92m e E = 689.145,17m; 0,43 m e azimute plano 87°20’13” até 
o marco M-258, de coordenada N = 9.094.850,94m e E = 689.145,60m; 
0,44 m e azimute plano 83°31’01” até o marco M-259, de coordenada N = 
9.094.850,99m e E = 689.146,04m; 0,43 m e azimute plano 76°36’27” até 
o marco M-260, de coordenada N = 9.094.851,09m e E = 689.146,46m; 
0,44 m e azimute plano 72°48’05” até o marco M-261, de coordenada N = 
9.094.851,22m e E = 689.146,88m; 0,43 m e azimute plano 68°11’55” até 
o marco M-262, de coordenada N = 9.094.851,38m e E = 689.147,28m; 
0,44 m e azimute plano 62°51’01” até o marco M-263, de coordenada N = 
9.094.851,58m e E = 689.147,67m; 0,44 m e azimute plano 58°08’02” até 
o marco M-264, de coordenada N = 9.094.851,81m e E = 689.148,04m; 
0,44 m e azimute plano 52°21’09” até o marco M-265, de coordenada N = 
9.094.852,08m e E = 689.148,39m; 0,43 m e azimute plano 47°48’56” até 
o marco M-266, de coordenada N = 9.094.852,37m e E = 689.148,71m; 
0,45 m e azimute plano 42°16’25” até o marco M-267, de coordenada N = 
9.094.852,70m e E = 689.149,01m; 51,77 m e azimute plano 40°03’49” 
até o marco M-268, de coordenada N = 9.094.892,32m e E = 689.182,33m; 
105,79 m e azimute plano 40°04’09” até o marco M-269, de coordenada N 
= 9.094.973,28m e E = 689.250,43m; 142,81 m e azimute plano 40°03’48” 
até o marco M-270, de coordenada N = 9.095.082,58m e E = 689.342,35m; 
314,22 m e azimute plano 40°03’53” até o marco M-271, de coordenada N 
= 9.095.323,06m e E = 689.544,60m; 46,74 m e azimute plano 40°04’15” 
até o marco M-272, de coordenada N = 9.095.358,83m e E = 689.574,69m; 
207,43 m e azimute plano 40°03’51” até o marco M-273, de coordenada N 
= 9.095.517,58m e E = 689.708,20m; 85,25 m e azimute plano 40°03’56” 
até o marco M-274, de coordenada N = 9.095.582,82m e E = 689.763,07m; 
25,39 m e azimute plano 40°03’46” até o marco M-275, de coordenada N 
= 9.095.602,25m e E = 689.779,41m; 32,02 m e azimute plano 40°04’17” 
até o marco M-276, de coordenada N = 9.095.626,75m e E = 689.800,02m; 
0,43 m e azimute plano 37°24’19” até o marco M-277, de coordenada N = 
9.095.627,09m e E = 689.800,28m; 5,39 m e azimute plano 305°24’06” 
até o marco M-278, de coordenada N = 9.095.630,21m e E = 689.795,89m; 
0,01 m e azimute plano 315°00’00” até o marco M-279, de coordenada N 
= 9.095.630,22m e E = 689.795,88m; 1,29 m e azimute plano 308°43’44” 
até o marco M-280, de coordenada N = 9.095.631,03m e E = 689.794,87m; 
0,31 m e azimute plano 307°14’05” até o marco M-281, de coordenada N 
= 9.095.631,22m e E = 689.794,62m; 90,28 m e azimute plano 308°34’43” 
até o marco M-282, de coordenada N = 9.095.687,52m e E = 689.724,04m; 
2,28 m e azimute plano 308°34’52” até o marco M-283, de coordenada N 
= 9.095.688,94m e E = 689.722,26m; 112,40 m e azimute plano 
308°34’14” até o marco M-284, de coordenada N = 9.095.759,02m e E = 
689.634,38m; 39,14 m e azimute plano 308°34’47” até o marco M-285, de 
coordenada N = 9.095.783,43m e E = 689.603,78m; 269,42 m e azimute 
plano 308°34’28” até o marco M-286, de coordenada N = 9.095.951,42m 
e E = 689.393,15m; 323,44 m e azimute plano 308°34’24” até o marco 
M-287, de coordenada N = 9.096.153,09m e E = 689.140,28m; deste, 
segue confrontando com o limite do imóvel da chácara Modelo, de Proprie-

dade de Maria alves rezende de castro, com a seguinte distância 139,83 
m e azimute plano 40°05’29” até o marco M-288, de coordenada N = 
9.096.260,06m e E = 689.230,33m; 359,06 m e azimute plano 40°05’25” 
até o marco M-289, de coordenada N = 9.096.534,75m e E = 689.461,56m; 
120,58 m e azimute plano 309°15’18” até o marco M-290, de coordenada 
N = 9.096.611,05m e E = 689.368,19m; 1,71 m e azimute plano 
309°04’39” até o marco M-291, de coordenada N = 9.096.612,13m e E = 
689.366,86m; 204,90 m e azimute plano 309°15’23” até o marco M-292, 
de coordenada N = 9.096.741,79m e E = 689.208,20m; 649,76 m e 
azimute plano 309°15’21” até o marco M-293, de coordenada N = 
9.097.152,95m e E = 688.705,07m; deste, segue confrontando com o li-
mite do imóvel da fazenda João e Maria B, de Propriedade de Eloisio rodri-
gues Gomes, com a seguinte distância 504,26 m e azimute plano 38°33’18” 
até o marco M-294, de coordenada N = 9.097.547,29m e E = 689.019,36m; 
808,28 m e azimute plano 129°16’44” até o marco M-295, de coordenada 
N = 9.097.035,57m e E = 689.645,03m; 181,02 m e azimute plano 
129°16’43” até o marco M-296, de coordenada N = 9.096.920,97m e E = 
689.785,15m; deste, segue confrontando com o limite do imóvel da fazen-
da racho do araguaia i / Gleba a, de Propriedade de José Eloi Schaefer, 
com a seguinte distância 832,24 m e azimute plano 129°25’46” até o mar-
co M-297, de coordenada N = 9.096.392,39m e E = 690.427,98m; 180,05 
m e azimute plano 39°44’27” até o marco M-298, de coordenada N = 
9.096.530,84m e E = 690.543,09m; 339,06 m e azimute plano 39°44’23” 
até o marco M-299, de coordenada N = 9.096.791,56m e E = 690.759,85m; 
5,29 m e azimute plano 112°06’11” até o marco M-300, de coordenada N 
= 9.096.789,57m e E = 690.764,75m; 5,26 m e azimute plano 112°07’31” 
até o marco M-301, de coordenada N = 9.096.787,59m e E = 690.769,62m; 
169,16 m e azimute plano 79°39’52” até o marco M-302, de coordenada N 
= 9.096.817,94m e E = 690.936,04m; 1,17 m e azimute plano 79°39’05” 
até o marco M-303, de coordenada N = 9.096.818,15m e E = 690.937,19m; 
549,61 m e azimute plano 79°39’58” até o marco M-304, de coordenada N 
= 9.096.916,74m e E = 691.477,88m; 603,01 m e azimute plano 
119°05’19” até o marco M-305, de coordenada N = 9.096.623,58m e E = 
692.004,83m; 5,04 m e azimute plano 56°05’21” até o marco M-306, de 
coordenada N = 9.096.626,39m e E = 692.009,01m; 212,31 m e azimute 
plano 118°13’20” até o marco M-307, de coordenada N = 9.096.525,99m 
e E = 692.196,08m; 232,72 m e azimute plano 118°13’28” até o marco 
M-308, de coordenada N = 9.096.415,93m e E = 692.401,13m; 167,87 m 
e azimute plano 45°43’44” até o marco M-309, de coordenada N = 
9.096.533,11m e E = 692.521,33m; 584,02 m e azimute plano 46°16’06” 
até o marco M-310, de coordenada N = 9.096.936,83m e E = 692.943,33m; 
198,96 m e azimute plano 47°23’21” até o marco M-311, de coordenada N 
= 9.097.071,53m e E = 693.089,76m; 49,05 m e azimute plano 116°17’55” 
até o marco M-312, de coordenada N = 9.097.049,80m e E = 693.133,73m; 
0,04 m e azimute plano 116°33’54” até o marco M-313, de coordenada N 
= 9.097.049,78m e E = 693.133,77m; 217,79 m e azimute plano 
116°17’44” até o marco M-314, de coordenada N = 9.096.953,30m e E = 
693.329,02m; 58,62 m e azimute plano 116°17’54” até o marco M-315, de 
coordenada N = 9.096.927,33m e E = 693.381,57m; 10,50 m e azimute 
plano 116°17’47” até o marco M-316, de coordenada N = 9.096.922,68m 
e E = 693.390,98m; 10,32 m e azimute plano 337°11’16” até o marco 
M-317, de coordenada N = 9.096.932,19m e E = 693.386,98m; 6,01 m e 
azimute plano 353°41’29” até o marco M-318, de coordenada N = 
9.096.938,16m e E = 693.386,32m; 7,86 m e azimute plano 87°18’05” até 
o marco M-319, de coordenada N = 9.096.938,53m e E = 693.394,17m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (Sentido Noroes-
te-Sudeste) do ramal que liga a fazenda racho do araguaia i / Gleba a ao 
ramal que liga a chácara arara azul, com a seguinte distância 0,44 m e 
azimute plano 127°38’51” até o marco M-320, de coordenada N = 
9.096.938,26m e E = 693.394,52m; 0,44 m e azimute plano 121°51’58” 
até o marco M-321, de coordenada N = 9.096.938,03m e E = 693.394,89m; 
0,43 m e azimute plano 117°45’31” até o marco M-322, de coordenada N 
= 9.096.937,83m e E = 693.395,27m; 0,43 m e azimute plano 113°01’32” 
até o marco M-323, de coordenada N = 9.096.937,66m e E = 693.395,67m; 
0,62 m e azimute plano 106°57’58” até o marco M-324, de coordenada N 
= 9.096.937,48m e E = 693.396,26m; 21,14 m e azimute plano 103°12’29” 
até o marco M-325, de coordenada N = 9.096.932,65m e E = 693.416,84m; 
17,77 m e azimute plano 190°34’13” até o marco M-326, de coordenada N 
= 9.096.915,18m e E = 693.413,58m; 0,02 m e azimute plano 180°00’00” 
até o marco M-327, de coordenada N = 9.096.915,16m e E = 693.413,58m; 
0,44 m e azimute plano 187°45’55” até o marco M-328, de coordenada N 
= 9.096.914,72m e E = 693.413,52m; 0,43 m e azimute plano 182°39’47” 
até o marco M-329, de coordenada N = 9.096.914,29m e E = 693.413,50m; 
0,44 m e azimute plano 178°41’53” até o marco M-330, de coordenada N 
= 9.096.913,85m e E = 693.413,51m; 0,43 m e azimute plano 172°03’24” 
até o marco M-331, de coordenada N = 9.096.913,42m e E = 693.413,57m; 
0,44 m e azimute plano 168°10’43” até o marco M-332, de coordenada N 
= 9.096.912,99m e E = 693.413,66m; 0,43 m e azimute plano 162°24’27” 
até o marco M-333, de coordenada N = 9.096.912,58m e E = 693.413,79m; 
0,44 m e azimute plano 157°28’46” até o marco M-334, de coordenada N 
= 9.096.912,17m e E = 693.413,96m; 0,43 m e azimute plano 152°14’29” 
até o marco M-335, de coordenada N = 9.096.911,79m e E = 693.414,16m; 
0,44 m e azimute plano 148°08’02” até o marco M-336, de coordenada N 
= 9.096.911,42m e E = 693.414,39m; 0,44 m e azimute plano 143°23’35” 
até o marco M-337, de coordenada N = 9.096.911,07m e E = 693.414,65m; 
0,44 m e azimute plano 136°50’51” até o marco M-338, de coordenada N 
= 9.096.910,75m e E = 693.414,95m; 0,44 m e azimute plano 133°09’09” 
até o marco M-339, de coordenada N = 9.096.910,45m e E = 693.415,27m; 
0,43 m e azimute plano 128°27’13” até o marco M-340, de coordenada N 
= 9.096.910,18m e E = 693.415,61m; 0,44 m e azimute plano 121°51’58” 
até o marco M-341, de coordenada N = 9.096.909,95m e E = 693.415,98m; 
0,43 m e azimute plano 118°55’35” até o marco M-342, de coordenada N 
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= 9.096.909,74m e E = 693.416,36m; 0,44 m e azimute plano 111°19’04” 
até o marco M-343, de coordenada N = 9.096.909,58m e E = 693.416,77m; 
0,04 m e azimute plano 123°41’24” até o marco M-344, de coordenada N 
= 9.096.909,56m e E = 693.416,80m; 12,54 m e azimute plano 109°45’52” 
até o marco M-345, de coordenada N = 9.096.905,32m e E = 693.428,60m; 
52,26 m e azimute plano 109°47’14” até o marco M-346, de coordenada N 
= 9.096.887,63m e E = 693.477,77m; 2,20 m e azimute plano 109°54’59” 
até o marco M-347, de coordenada N = 9.096.886,88m e E = 693.479,84m; 
177,02 m e azimute plano 109°47’17” até o marco M-348, de coordenada 
N = 9.096.826,95m e E = 693.646,41m; 118,20 m e azimute plano 
109°47’24” até o marco M-349, de coordenada N = 9.096.786,93m e E = 
693.757,63m; 0,42 m e azimute plano 106°41’57” até o marco M-350, de 
coordenada N = 9.096.786,81m e E = 693.758,03m; 0,42 m e azimute 
plano 102°22’51” até o marco M-351, de coordenada N = 9.096.786,72m 
e E = 693.758,44m; 0,43 m e azimute plano 97°56’36” até o marco M-352, 
de coordenada N = 9.096.786,66m e E = 693.758,87m; 0,43 m e azimute 
plano 92°39’47” até o marco M-353, de coordenada N = 9.096.786,64m e 
E = 693.759,30m; 0,34 m e azimute plano 88°18’55” até o marco M-354, 
de coordenada N = 9.096.786,65m e E = 693.759,64m; 111,68 m e 
azimute plano 86°25’18” até o marco M-355, de coordenada N = 
9.096.793,62m e E = 693.871,10m; 52,03 m e azimute plano 86°25’08” 
até o marco M-356, de coordenada N = 9.096.796,87m e E = 693.923,03m; 
0,05 m e azimute plano 78°41’24” até o marco M-357, de coordenada N = 
9.096.796,88m e E = 693.923,08m; 24,01 m e azimute plano 85°52’07” 
até o marco M-358, de coordenada N = 9.096.798,61m e E = 693.947,03m; 
7,79 m e azimute plano 85°52’40” até o marco M-359, de coordenada N = 
9.096.799,17m e E = 693.954,80m; 67,56 m e azimute plano 85°51’27” 
até o marco M-360, de coordenada N = 9.096.804,05m e E = 694.022,18m; 
202,61 m e azimute plano 85°51’43” até o marco M-361, de coordenada N 
= 9.096.818,67m e E = 694.224,26m; 139,32 m e azimute plano 85°51’33” 
até o marco M-362, de coordenada N = 9.096.828,73m e E = 694.363,22m; 
7,13 m e azimute plano 85°53’50” até o marco M-363, de coordenada N = 
9.096.829,24m e E = 694.370,33m; 102,59 m e azimute plano 85°51’48” 
até o marco M-364, de coordenada N = 9.096.836,64m e E = 694.472,65m; 
211,53 m e azimute plano 85°51’37” até o marco M-365, de coordenada N 
= 9.096.851,91m e E = 694.683,63m; 149,94 m e azimute plano 85°51’43” 
até o marco M-366, de coordenada N = 9.096.862,73m e E = 694.833,18m; 
79,69 m e azimute plano 102°44’39” até o marco M-367, de coordenada N 
= 9.096.845,15m e E = 694.910,91m; 17,38 m e azimute plano 102°43’58” 
até o marco M-368, de coordenada N = 9.096.841,32m e E = 694.927,86m; 
1,26 m e azimute plano 102°49’28” até o marco M-369, de coordenada N 
= 9.096.841,04m e E = 694.929,09m; 70,26 m e azimute plano 102°45’09” 
até o marco M-370, de coordenada N = 9.096.825,53m e E = 694.997,62m; 
126,10 m e azimute plano 102°44’44” até o marco M-371, de coordenada 
N = 9.096.797,71m e E = 695.120,61m; 103,51 m e azimute plano 
102°44’50” até o marco M-372, de coordenada N = 9.096.774,87m e E = 
695.221,57m; 0,59 m e azimute plano 102°38’00” até o marco M-373, de 
coordenada N = 9.096.774,74m e E = 695.222,15m; 150,20 m e azimute 
plano 102°44’47” até o marco M-374, de coordenada N = 9.096.741,60m 
e E = 695.368,65m; 102,33 m e azimute plano 102°44’51” até o marco 
M-375, de coordenada N = 9.096.719,02m e E = 695.468,46m; 53,58 m 
e azimute plano 112°35’16” até o marco M-376, de coordenada N = 
9.096.698,44m e E = 695.517,93m; 0,24 m e azimute plano 112°14’56” 
até o marco M-377, de coordenada N = 9.096.698,35m e E = 695.518,15m; 
84,32 m e azimute plano 112°35’02” até o marco M-378, de coordenada N 
= 9.096.665,97m e E = 695.596,00m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (Sentido oeste-leste) do ramal que liga a chácara 
arara azul ao rio araguaia, com a seguinte distância 0,86 m e azimute 
plano 30°44’08” até o marco M-379, de coordenada N = 9.096.666,71m e 
E = 695.596,44m; 0,88 m e azimute plano 40°23’22” até o marco M-380, 
de coordenada N = 9.096.667,38m e E = 695.597,01m; 0,87 m e azimute 
plano 50°37’03” até o marco M-381, de coordenada N = 9.096.667,93m e 
E = 695.597,68m; 0,87 m e azimute plano 60°29’57” até o marco M-382, 
de coordenada N = 9.096.668,36m e E = 695.598,44m; 0,87 m e azimute 
plano 70°31’24” até o marco M-383, de coordenada N = 9.096.668,65m e 
E = 695.599,26m; 0,87 m e azimute plano 80°45’14” até o marco M-384, 
de coordenada N = 9.096.668,79m e E = 695.600,12m; 0,87 m e azimute 
plano 90°39’31” até o marco M-385, de coordenada N = 9.096.668,78m e 
E = 695.600,99m; 0,87 m e azimute plano 99°53’38” até o marco M-386, 
de coordenada N = 9.096.668,63m e E = 695.601,85m; 0,87 m e azimute 
plano 110°56’34” até o marco M-387, de coordenada N = 9.096.668,32m 
e E = 695.602,66m; 18,13 m e azimute plano 115°32’51” até o marco 
M-388, de coordenada N = 9.096.660,50m e E = 695.619,02m; 87,36 m 
e azimute plano 115°32’08” até o marco M-389, de coordenada N = 
9.096.622,84m e E = 695.697,85m; 26,76 m e azimute plano 113°53’35” 
até o marco M-390, de coordenada N = 9.096.612,00m e E = 695.722,32m; 
75,06 m e azimute plano 113°54’05” até o marco M-391, de coordenada N 
= 9.096.581,59m e E = 695.790,94m; 115,10 m e azimute plano 
114°26’43” até o marco M-392, de coordenada N = 9.096.533,96m e E = 
695.895,72m; 93,73 m e azimute plano 113°57’52” até o marco M-393, de 
coordenada N = 9.096.495,89m e E = 695.981,37m; 117,95 m e azimute 
plano 112°39’30” até o marco M-394, de coordenada N = 9.096.450,45m 
e E = 696.090,22m; 36,15 m e azimute plano 110°07’46” até o marco 
M-395, de coordenada N = 9.096.438,01m e E = 696.124,16m; 0,04 m e 
azimute plano 123°41’24” até o marco M-396, de coordenada N = 
9.096.437,99m e E = 696.124,19m;  1,71 m e azimute plano 110°07’33” 
m até o marco P-001, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no Sis-
tema UTM, referenciadas ao Meridiano central nº 51°00’, fuso -22, tendo 
como datum o SirGaS2000.
Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano 
de projeção UTM.

II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
ii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de conceição do araguaia/Pará.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Protocolo: 868241
Portaria N° 1771 de 25 de oUtUBro 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 itupiranga, abrangendo uma área de 
18.655,2419 ha;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2022/792398.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 18.655,2419 ha (dezoito mil, 
seiscentos e cinquenta e cinco hectares, vinte e quatro ares e dezenove 
centiares), denominada GlEBa SaNTa crUZ, localizada no Município itupi-
ranga, com limites, confrontações e demais especificações técnicas cons-
tantes no Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes ter-
mos: Partindo do marco M-001, de coordenada N =  9.437.451,36m e E = 
570.789,94m; deste, segue confinando com a Terra indígena Parakanã, 
com a seguinte distância 7,89 m e azimute plano 124°21’18” até o marco 
M-002, de coordenada N = 9.437.446,91m e E = 570.796,45m; 13,32 m 
e azimute plano 124°25’04” até o marco M-003, de coordenada N = 
9.437.439,38m e E = 570.807,44m; 8,99 m e azimute plano 124°23’49” 
até o marco M-004, de coordenada N = 9.437.434,30m e E = 570.814,86m; 
288,91 m e azimute plano 124°23’23” até o marco M-005, de coordenada 
N = 9.437.271,12m e E = 571.053,27m; 143,04 m e azimute plano 
124°23’40” até o marco M-006, de coordenada N = 9.437.190,32m e E = 
571.171,30m; 88,46 m e azimute plano 124°23’33” até o marco M-007, de 
coordenada N = 9.437.140,35m e E = 571.244,30m; 212,52 m e azimute 
plano 124°26’03” até o marco M-008, de coordenada N = 9.437.020,18m 
e E = 571.419,58m; 75,30 m e azimute plano 124°26’36” até o marco 
M-009, de coordenada N = 9.436.977,59m e E = 571.481,68m; 361,92 m 
e azimute plano 124°26’04” até o marco M-010, de coordenada N = 
9.436.772,94m e E = 571.780,18m; 54,51 m e azimute plano 124°26’43” 
até o marco M-011, de coordenada N = 9.436.742,11m e E = 571.825,13m; 
367,56 m e azimute plano 124°26’04” até o marco M-012, de coordenada 
N = 9.436.534,27m e E = 572.128,28m; 67,58 m e azimute plano 
124°26’16” até o marco M-013, de coordenada N = 9.436.496,05m e E = 
572.184,02m; 310,88 m e azimute plano 124°26’11” até o marco M-014, 
de coordenada N = 9.436.320,25m e E = 572.440,42m; 98,05 m e azimu-
te plano 124°26’14” até o marco M-015, de coordenada N = 9.436.264,80m 
e E = 572.521,29m; 322,78 m e azimute plano 124°26’04” até o marco 
M-016, de coordenada N = 9.436.082,28m e E = 572.787,51m; 46,85 m 
e azimute plano 124°26’35” até o marco M-017, de coordenada N = 
9.436.055,78m e E = 572.826,15m; 56,71 m e azimute plano 124°26’18” 
até o marco M-018, de coordenada N = 9.436.023,71m e E = 572.872,92m; 
294,82 m e azimute plano 124°16’51” até o marco M-019, de coordenada 
N = 9.435.857,65m e E = 573.116,53m; 37,17 m e azimute plano 
124°17’19” até o marco M-020, de coordenada N = 9.435.836,71m e E = 
573.147,24m; 355,79 m e azimute plano 124°16’53” até o marco M-021, 
de coordenada N = 9.435.636,31m e E = 573.441,22m; 57,58 m e azimu-
te plano 124°17’30” até o marco M-022, de coordenada N = 9.435.603,87m 
e E = 573.488,79m; 305,75 m e azimute plano 124°16’57” até o marco 
M-023, de coordenada N = 9.435.431,65m e E = 573.741,42m; 55,94 m 
e azimute plano 124°17’02” até o marco M-024, de coordenada N = 
9.435.400,14m e E = 573.787,64m; 246,02 m e azimute plano 124°16’52” 
até o marco M-025, de coordenada N = 9.435.261,57m e E = 573.990,92m; 
151,37 m e azimute plano 124°16’56” até o marco M-026, de coordenada 
N = 9.435.176,31m e E = 574.115,99m; 243,58 m e azimute plano 
124°16’57” até o marco M-027, de coordenada N = 9.435.039,11m e E = 
574.317,25m; 71,15 m e azimute plano 124°16’39” até o marco M-028, de 
coordenada N = 9.434.999,04m e E = 574.376,04m; 177,06 m e azimute 
plano 124°17’03” até o marco M-029, de coordenada N = 9.434.899,30m 
e E = 574.522,34m; 8,66 m e azimute plano 124°16’37” até o marco 
M-030, de coordenada N = 9.434.894,42m e E = 574.529,50m; 96,14 m 
e azimute plano 124°16’01” até o marco M-031, de coordenada N = 
9.434.840,29m e E = 574.608,95m; 210,63 m e azimute plano 124°16’05” 
até o marco M-032, de coordenada N = 9.434.721,69m e E = 574.783,02m; 
72,25 m e azimute plano 124°15’59” até o marco M-033, de coordenada N 
= 9.434.681,01m e E = 574.842,73m; 236,03 m e azimute plano 
124°16’04” até o marco M-034, de coordenada N = 9.434.548,11m e E = 
575.037,79m; 65,65 m e azimute plano 124°16’24” até o marco M-035, de 
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coordenada N = 9.434.511,14m e E = 575.092,04m; 266,19 m e azimute 
plano 124°16’00” até o marco M-036, de coordenada N = 9.434.361,26m 
e E = 575.312,03m; 98,45 m e azimute plano 124°15’59” até o marco 
M-037, de coordenada N = 9.434.305,83m e E = 575.393,39m; 253,20 m 
e azimute plano 124°16’05” até o marco M-038, de coordenada N = 
9.434.163,26m e E = 575.602,64m; 71,98 m e azimute plano 124°16’15” 
até o marco M-039, de coordenada N = 9.434.122,73m e E = 575.662,12m; 
294,98 m e azimute plano 124°16’01” até o marco M-040, de coordenada 
N = 9.433.956,64m e E = 575.905,90m; 42,41 m e azimute plano 
124°16’02” até o marco M-041, de coordenada N = 9.433.932,76m e E = 
575.940,95m; 266,29 m e azimute plano 124°16’04” até o marco M-042, 
de coordenada N = 9.433.782,82m e E = 576.161,02m; 6,35 m e azimute 
plano 124°17’25” até o marco M-043, de coordenada N = 9.433.779,24m 
e E = 576.166,27m; deste, segue confinando com a Gleba federal carajás 
– 2ª Parte, com a seguinte distância 21,03 m e azimute plano 175°06’59” 
até o marco M-044, de coordenada N = 9.433.758,29m e E = 576.168,06m; 
93,09 m e azimute plano 173°45’11” até o marco M-045, de coordenada N 
= 9.433.665,75m e E = 576.178,19m; 71,05 m e azimute plano 173°45’15” 
até o marco M-046, de coordenada N = 9.433.595,12m e E = 576.185,92m; 
84,66 m e azimute plano 173°44’53” até o marco M-047, de coordenada N 
= 9.433.510,96m e E = 576.195,14m; deste, segue confinando com o Pa 
cinturão Verde i e ii, com a seguinte distância 145,60 m e azimute plano 
194°59’40” até o marco M-048, de coordenada N = 9.433.370,32m e E = 
576.157,47m; 27,50 m e azimute plano 194°59’11” até o marco M-049, de 
coordenada N = 9.433.343,76m e E = 576.150,36m; 245,21 m e azimute 
plano 194°59’30” até o marco M-050, de coordenada N = 9.433.106,90m 
e E = 576.086,93m; 10,35 m e azimute plano 195°00’10” até o marco 
M-051, de coordenada N = 9.433.096,90m e E = 576.084,25m; 28,73 m 
e azimute plano 194°44’33” até o marco M-052, de coordenada N = 
9.433.069,12m e E = 576.076,94m; 269,30 m e azimute plano 194°44’34” 
até o marco M-053, de coordenada N = 9.432.808,69m e E = 576.008,41m; 
8,41 m e azimute plano 194°44’49” até o marco M-054, de coordenada N 
= 9.432.800,56m e E = 576.006,27m; 39,66 m e azimute plano 194°44’26” 
até o marco M-055, de coordenada N = 9.432.762,21m e E = 575.996,18m; 
243,69 m e azimute plano 194°44’30” até o marco M-056, de coordenada 
N = 9.432.526,54m e E = 575.934,17m; 33,61 m e azimute plano 
185°06’12” até o marco M-057, de coordenada N = 9.432.493,06m e E = 
575.931,18m; 38,98 m e azimute plano 185°05’31” até o marco M-058, de 
coordenada N = 9.432.454,23m e E = 575.927,72m; 226,72 m e azimute 
plano 185°05’19” até o marco M-059, de coordenada N = 9.432.228,40m 
e E = 575.907,61m; 44,35 m e azimute plano 184°48’43” até o marco 
M-060, de coordenada N = 9.432.184,21m e E = 575.903,89m; 49,78 m 
e azimute plano 184°49’02” até o marco M-061, de coordenada N = 
9.432.134,61m e E = 575.899,71m; 204,48 m e azimute plano 184°49’00” 
até o marco M-062, de coordenada N = 9.431.930,85m e E = 575.882,54m; 
63,44 m e azimute plano 184°49’44” até o marco M-063, de coordenada N 
= 9.431.867,64m e E = 575.877,20m; 28,93 m e azimute plano 184°50’16” 
até o marco M-064, de coordenada N = 9.431.838,81m e E = 575.874,76m; 
212,27 m e azimute plano 184°49’45” até o marco M-065, de coordenada 
N = 9.431.627,29m e E = 575.856,89m; 196,75 m e azimute plano 
100°16’46” até o marco M-066, de coordenada N = 9.431.592,18m e E = 
576.050,48m; 205,94 m e azimute plano 100°16’57” até o marco M-067, 
de coordenada N = 9.431.555,42m e E = 576.253,11m; 125,92 m e 
azimute plano 100°16’45” até o marco M-068, de coordenada N = 
9.431.532,95m e E = 576.377,01m; 35,95 m e azimute plano 100°17’16” 
até o marco M-069, de coordenada N = 9.431.526,53m e E = 576.412,38m; 
deste, segue confinando com a Gleba federal carajás – 2ª Parte, com a 
seguinte distância 33,60 m e azimute plano 173°45’48” até o marco 
M-070, de coordenada N = 9.431.493,13m e E = 576.416,03m; 6,44 m e 
azimute plano 173°45’29” até o marco M-071, de coordenada N = 
9.431.486,73m e E = 576.416,73m; 200,95 m e azimute plano 173°45’07” 
até o marco M-072, de coordenada N = 9.431.286,97m e E = 576.438,60m; 
27,09 m e azimute plano 173°44’55” até o marco M-073, de coordenada N 
= 9.431.260,04m e E = 576.441,55m; 285,24 m e azimute plano 
173°45’10” até o marco M-074, de coordenada N = 9.430.976,49m e E = 
576.472,59m; 17,65 m e azimute plano 173°45’24” até o marco M-075, de 
coordenada N = 9.430.958,94m e E = 576.474,51m; 277,87 m e azimute 
plano 173°45’08” até o marco M-076, de coordenada N = 9.430.682,72m 
e E = 576.504,75m; 28,75 m e azimute plano 173°45’00” até o marco 
M-077, de coordenada N = 9.430.654,14m e E = 576.507,88m; 260,48 m 
e azimute plano 173°45’06” até o marco M-078, de coordenada N = 
9.430.395,21m e E = 576.536,23m; 42,94 m e azimute plano 173°45’25” 
até o marco M-079, de coordenada N = 9.430.352,52m e E = 576.540,90m; 
262,70 m e azimute plano 173°45’07” até o marco M-080, de coordenada 
N = 9.430.091,38m e E = 576.569,49m; 19,43 m e azimute plano 
173°46’02” até o marco M-081, de coordenada N = 9.430.072,06m e E = 
576.571,60m; 281,95 m e azimute plano 173°45’11” até o marco M-082, 
de coordenada N = 9.429.791,78m e E = 576.602,28m; 34,25 m e azimu-
te plano 173°44’55” até o marco M-083, de coordenada N = 9.429.757,73m 
e E = 576.606,01m; 265,94 m e azimute plano 173°45’09” até o marco 
M-084, de coordenada N = 9.429.493,37m e E = 576.634,95m; 38,55 m 
e azimute plano 173°44’43” até o marco M-085, de coordenada N = 
9.429.455,05m e E = 576.639,15m; 258,18 m e azimute plano 173°45’14” 
até o marco M-086, de coordenada N = 9.429.198,40m e E = 576.667,24m; 
37,80 m e azimute plano 173°44’31” até o marco M-087, de coordenada N 
= 9.429.160,83m e E = 576.671,36m; 276,96 m e azimute plano 
173°45’09” até o marco M-088, de coordenada N = 9.428.885,51m e E = 
576.701,50m; 8,89 m e azimute plano 173°48’08” até o marco M-089, de 
coordenada N = 9.428.876,67m e E = 576.702,46m; 260,86 m e azimute 
plano 173°45’07” até o marco M-090, de coordenada N = 9.428.617,36m 
e E = 576.730,85m; 65,99 m e azimute plano 173°45’14” até o marco 
M-091, de coordenada N = 9.428.551,76m e E = 576.738,03m; 108,07 m 

e azimute plano 173°45’10” até o marco M-092, de coordenada N = 
9.428.444,33m e E = 576.749,79m; 7,22 m e azimute plano 173°43’16” 
até o marco M-093, de coordenada N = 9.428.437,15m e E = 576.750,58m; 
12,29 m e azimute plano 156°21’17” até o marco M-094, de coordenada N 
= 9.428.425,89m e E = 576.755,51m; 29,05 m e azimute plano 212°02’35” 
até o marco M-095, de coordenada N = 9.428.401,27m e E = 576.740,10m; 
36,43 m e azimute plano 190°12’53” até o marco M-096, de coordenada N 
= 9.428.365,42m e E = 576.733,64m; 120,13 m e azimute plano 
190°12’29” até o marco M-097, de coordenada N = 9.428.247,19m e E = 
576.712,35m; 32,54 m e azimute plano 190°12’54” até o marco M-098, de 
coordenada N = 9.428.215,17m e E = 576.706,58m; 78,23 m e azimute 
plano 190°12’19” até o marco M-099, de coordenada N = 9.428.138,18m 
e E = 576.692,72m; 115,35 m e azimute plano 190°12’43” até o marco 
M-100, de coordenada N = 9.428.024,66m e E = 576.672,27m; 111,24 m 
e azimute plano 161°21’24” até o marco M-101, de coordenada N = 
9.427.919,26m e E = 576.707,83m; 56,57 m e azimute plano 161°21’02” 
até o marco M-102, de coordenada N = 9.427.865,66m e E = 576.725,92m; 
167,82 m e azimute plano 161°21’20” até o marco M-103, de coordenada 
N = 9.427.706,65m e E = 576.779,57m; 105,29 m e azimute plano 
161°21’18” até o marco M-104, de coordenada N = 9.427.606,89m e E = 
576.813,23m; 3,87 m e azimute plano 161°19’52” até o marco M-105, de 
coordenada N = 9.427.603,22m e E = 576.814,47m; 6,70 m e azimute 
plano 161°22’33” até o marco M-106, de coordenada N = 9.427.596,87m 
e E = 576.816,61m; 126,92 m e azimute plano 161°21’14” até o marco 
M-107, de coordenada N = 9.427.476,61m e E = 576.857,19m; 57,99 m 
e azimute plano 161°21’21” até o marco M-108, de coordenada N = 
9.427.421,66m e E = 576.875,73m; 43,54 m e azimute plano 161°21’10” 
até o marco M-109, de coordenada N = 9.427.380,41m e E = 576.889,65m; 
146,32 m e azimute plano 161°21’16” até o marco M-110, de coordenada 
N = 9.427.241,77m e E = 576.936,43m; 66,43 m e azimute plano 
161°21’08” até o marco M-111, de coordenada N = 9.427.178,83m e E = 
576.957,67m; 21,25 m e azimute plano 161°22’08” até o marco M-112, de 
coordenada N = 9.427.158,69m e E = 576.964,46m; 198,45 m e azimute 
plano 161°21’12” até o marco M-113, de coordenada N = 9.426.970,66m 
e E = 577.027,91m; 72,79 m e azimute plano 161°21’21” até o marco 
M-114, de coordenada N = 9.426.901,69m e E = 577.051,18m; 27,00 m 
e azimute plano 161°21’25” até o marco M-115, de coordenada N = 
9.426.876,11m e E = 577.059,81m; 231,63 m e azimute plano 161°21’19” 
até o marco M-116, de coordenada N = 9.426.656,64m e E = 577.133,86m; 
9,87 m e azimute plano 161°19’35” até o marco M-117, de coordenada N 
= 9.426.647,29m e E = 577.137,02m; 168,45 m e azimute plano 
161°21’23” até o marco M-118, de coordenada N = 9.426.487,68m e E = 
577.190,87m; 105,34 m e azimute plano 161°21’13” até o marco M-119, 
de coordenada N = 9.426.387,87m e E = 577.224,55m; 42,64 m e azimu-
te plano 161°21’25” até o marco M-120, de coordenada N = 9.426.347,47m 
e E = 577.238,18m; 261,02 m e azimute plano 161°21’17” até o marco 
M-121, de coordenada N = 9.426.100,15m e E = 577.321,63m; 41,68 m 
e azimute plano 161°20’52” até o marco M-122, de coordenada N = 
9.426.060,66m e E = 577.334,96m; 193,19 m e azimute plano 161°21’21” 
até o marco M-123, de coordenada N = 9.425.877,61m e E = 577.396,72m; 
67,37 m e azimute plano 161°21’09” até o marco M-124, de coordenada N 
= 9.425.813,78m e E = 577.418,26m; 46,61 m e azimute plano 161°21’18” 
até o marco M-125, de coordenada N = 9.425.769,62m e E = 577.433,16m; 
252,91 m e azimute plano 161°21’16” até o marco M-126, de coordenada 
N = 9.425.529,98m e E = 577.514,02m; 39,17 m e azimute plano 
161°21’25” até o marco M-127, de coordenada N = 9.425.492,87m e E = 
577.526,54m; 282,62 m e azimute plano 161°21’15” até o marco M-128, 
de coordenada N = 9.425.225,08m e E = 577.616,90m; 34,60 m e azimu-
te plano 161°21’20” até o marco M-129, de coordenada N = 9.425.192,30m 
e E = 577.627,96m; 252,41 m e azimute plano 161°21’22” até o marco 
M-130, de coordenada N = 9.424.953,14m e E = 577.708,65m; 67,60 m 
e azimute plano 161°21’22” até o marco M-131, de coordenada N = 
9.424.889,09m e E = 577.730,26m; 269,86 m e azimute plano 161°21’15” 
até o marco M-132, de coordenada N = 9.424.633,39m e E = 577.816,54m; 
16,08 m e azimute plano 161°21’44” até o marco M-133, de coordenada N 
= 9.424.618,15m e E = 577.821,68m; 296,19 m e azimute plano 
161°21’12” até o marco M-134, de coordenada N = 9.424.337,51m e E = 
577.916,38m; 43,92 m e azimute plano 161°21’32” até o marco M-135, de 
coordenada N = 9.424.295,89m e E = 577.930,42m; 117,42 m e azimute 
plano 161°21’19” até o marco M-136, de coordenada N = 9.424.184,63m 
e E = 577.967,96m; 0,76 m e azimute plano 161°33’54” até o marco 
M-137, de coordenada N = 9.424.183,91m e E = 577.968,20m; 85,48 m 
e azimute plano 161°21’11” até o marco M-138, de coordenada N = 
9.424.102,92m e E = 577.995,53m; 1,75 m e azimute plano 161°21’30” 
até o marco M-139, de coordenada N = 9.424.101,26m e E = 577.996,09m; 
44,14 m e azimute plano 161°21’20” até o marco M-140, de coordenada N 
= 9.424.059,44m e E = 578.010,20m; 47,57 m e azimute plano 161°21’06” 
até o marco M-141, de coordenada N = 9.424.014,37m e E = 578.025,41m; 
23,33 m e azimute plano 161°21’19” até o marco M-142, de coordenada N 
= 9.423.992,26m e E = 578.032,87m; 29,61 m e azimute plano 161°21’03” 
até o marco M-143, de coordenada N = 9.423.964,20m e E = 578.042,34m; 
4,49 m e azimute plano 161°26’39” até o marco M-144, de coordenada N 
= 9.423.959,94m e E = 578.043,77m; 47,61 m e azimute plano 161°20’40” 
até o marco M-145, de coordenada N = 9.423.914,83m e E = 578.059,00m; 
0,42 m e azimute plano 161°59’45” até o marco M-146, de coordenada N 
= 9.423.914,43m e E = 578.059,13m; 83,23 m e azimute plano 161°21’14” 
até o marco M-147, de coordenada N = 9.423.835,57m e E = 578.085,74m; 
1,33 m e azimute plano 161°33’54” até o marco M-148, de coordenada N 
= 9.423.834,31m e E = 578.086,16m; 9,89 m e azimute plano 161°21’49” 
até o marco M-149, de coordenada N = 9.423.824,94m e E = 578.089,32m; 
13,59 m e azimute plano 161°19’30” até o marco M-150, de coordenada N 
= 9.423.812,07m e E = 578.093,67m; 112,25 m e azimute plano 
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161°21’13” até o marco M-151, de coordenada N = 9.423.705,71m e E = 
578.129,56m; 57,50 m e azimute plano 161°21’25” até o marco M-152, de 
coordenada N = 9.423.651,23m e E = 578.147,94m; 4,36 m e azimute 
plano 161°23’55” até o marco M-153, de coordenada N = 9.423.647,10m 
e E = 578.149,33m; 198,68 m e azimute plano 161°21’16” até o marco 
M-154, de coordenada N = 9.423.458,85m e E = 578.212,85m; 30,84 m 
e azimute plano 161°21’13” até o marco M-155, de coordenada N = 
9.423.429,63m e E = 578.222,71m; 59,91 m e azimute plano 161°21’34” 
até o marco M-156, de coordenada N = 9.423.372,86m e E = 578.241,86m; 
180,69 m e azimute plano 161°21’16” até o marco M-157, de coordenada 
N = 9.423.201,65m e E = 578.299,63m; 62,80 m e azimute plano 
161°21’06” até o marco M-158, de coordenada N = 9.423.142,15m e E = 
578.319,71m; 39,83 m e azimute plano 161°20’48” até o marco M-159, de 
coordenada N = 9.423.104,41m e E = 578.332,45m; 200,31 m e azimute 
plano 161°21’19” até o marco M-160, de coordenada N = 9.422.914,61m 
e E = 578.396,49m; 52,50 m e azimute plano 161°21’41” até o marco 
M-161, de coordenada N = 9.422.864,86m e E = 578.413,27m; 108,87 m 
e azimute plano 161°21’07” até o marco M-162, de coordenada N = 
9.422.761,71m e E = 578.448,08m; 128,81 m e azimute plano 161°21’20” 
até o marco M-163, de coordenada N = 9.422.639,66m e E = 578.489,26m; 
55,52 m e azimute plano 161°21’22” até o marco M-164, de coordenada N 
= 9.422.587,05m e E = 578.507,01m; 233,41 m e azimute plano 
161°21’20” até o marco M-165, de coordenada N = 9.422.365,89m e E = 
578.581,63m; 49,74 m e azimute plano 161°20’47” até o marco M-166, de 
coordenada N = 9.422.318,76m e E = 578.597,54m; 277,66 m e azimute 
plano 161°21’18” até o marco M-167, de coordenada N = 9.422.055,67m 
e E = 578.686,31m; 36,20 m e azimute plano 161°21’35” até o marco 
M-168, de coordenada N = 9.422.021,37m e E = 578.697,88m; 294,15 m 
e azimute plano 161°21’18” até o marco M-169, de coordenada N = 
9.421.742,66m e E = 578.791,92m; 28,09 m e azimute plano 161°21’31” 
até o marco M-170, de coordenada N = 9.421.716,04m e E = 578.800,90m; 
247,99 m e azimute plano 161°21’11” até o marco M-171, de coordenada 
N = 9.421.481,07m e E = 578.880,19m; 53,59 m e azimute plano 
161°21’32” até o marco M-172, de coordenada N = 9.421.430,29m e E = 
578.897,32m; 235,72 m e azimute plano 161°21’19” até o marco M-173, 
de coordenada N = 9.421.206,94m e E = 578.972,68m; 47,43 m e azimu-
te plano 161°20’50” até o marco M-174, de coordenada N = 9.421.162,00m 
e E = 578.987,85m; 280,23 m e azimute plano 161°21’18” até o marco 
M-175, de coordenada N = 9.420.896,48m e E = 579.077,44m; 7,04 m e 
azimute plano 161°21’33” até o marco M-176, de coordenada N = 
9.420.889,81m e E = 579.079,69m; 94,86 m e azimute plano 161°21’11” 
até o marco M-177, de coordenada N = 9.420.799,93m e E = 579.110,02m; 
33,94 m e azimute plano 161°21’25” até o marco M-178, de coordenada N 
= 9.420.767,77m e E = 579.120,87m; 282,52 m e azimute plano 
161°21’19” até o marco M-179, de coordenada N = 9.420.500,08m e E = 
579.211,19m; 37,49 m e azimute plano 161°20’51” até o marco M-180, de 
coordenada N = 9.420.464,56m e E = 579.223,18m; 268,19 m e azimute 
plano 161°21’20” até o marco M-181, de coordenada N = 9.420.210,44m 
e E = 579.308,92m; 43,44 m e azimute plano 161°21’08” até o marco 
M-182, de coordenada N = 9.420.169,28m e E = 579.322,81m; 280,02 m 
e azimute plano 161°21’22” até o marco M-183, de coordenada N = 
9.419.903,95m e E = 579.412,33m; 37,75 m e azimute plano 161°21’14” 
até o marco M-184, de coordenada N = 9.419.868,18m e E = 579.424,40m; 
281,85 m e azimute plano 161°21’17” até o marco M-185, de coordenada 
N = 9.419.601,12m e E = 579.514,51m; 32,01 m e azimute plano 
161°20’40” até o marco M-186, de coordenada N = 9.419.570,79m e E = 
579.524,75m; 273,39 m e azimute plano 161°21’20” até o marco M-187, 
de coordenada N = 9.419.311,75m e E = 579.612,15m; 55,56 m e azimu-
te plano 161°21’23” até o marco M-188, de coordenada N = 9.419.259,11m 
e E = 579.629,91m; 283,35 m e azimute plano 161°21’17” até o marco 
M-189, de coordenada N = 9.418.990,63m e E = 579.720,50m; 21,57 m 
e azimute plano 161°20’48” até o marco M-190, de coordenada N = 
9.418.970,19m e E = 579.727,40m; 274,85 m e azimute plano 161°21’20” 
até o marco M-191, de coordenada N = 9.418.709,76m e E = 579.815,27m; 
56,89 m e azimute plano 161°21’06” até o marco M-192, de coordenada N 
= 9.418.655,86m e E = 579.833,46m; 279,15 m e azimute plano 
161°21’15” até o marco M-193, de coordenada N = 9.418.391,36m e E = 
579.922,71m; 39,73 m e azimute plano 161°21’35” até o marco M-194, de 
coordenada N = 9.418.353,71m e E = 579.935,41m; 281,92 m e azimute 
plano 161°21’18” até o marco M-195, de coordenada N = 9.418.086,59m 
e E = 580.025,54m; 39,77 m e azimute plano 161°20’47” até o marco 
M-196, de coordenada N = 9.418.048,91m e E = 580.038,26m; 285,92 m 
e azimute plano 161°21’17” até o marco M-197, de coordenada N = 
9.417.778,00m e E = 580.129,67m; 30,18 m e azimute plano 161°21’18” 
até o marco M-198, de coordenada N = 9.417.749,40m e E = 580.139,32m; 
290,07 m e azimute plano 161°21’23” até o marco M-199, de coordenada 
N = 9.417.474,55m e E = 580.232,05m; 34,97 m e azimute plano 
161°21’09” até o marco M-200, de coordenada N = 9.417.441,42m e E = 
580.243,23m; 287,65 m e azimute plano 161°21’12” até o marco M-201, 
de coordenada N = 9.417.168,87m e E = 580.335,20m; 35,71 m e azimu-
te plano 161°22’02” até o marco M-202, de coordenada N = 9.417.135,03m 
e E = 580.346,61m; 261,77 m e azimute plano 161°21’17” até o marco 
M-203, de coordenada N = 9.416.887,00m e E = 580.430,30m; 54,88 m 
e azimute plano 161°21’02” até o marco M-204, de coordenada N = 
9.416.835,00m e E = 580.447,85m; 297,15 m e azimute plano 161°21’19” 
até o marco M-205, de coordenada N = 9.416.553,44m e E = 580.542,85m; 
17,84 m e azimute plano 161°21’43” até o marco M-206, de coordenada N 
= 9.416.536,54m e E = 580.548,55m; 220,73 m e azimute plano 
161°21’18” até o marco M-207, de coordenada N = 9.416.327,39m e E = 
580.619,12m; deste, segue confinando com o Pa cinturão Verde i e ii, 
com a seguinte distância 17,41 m e azimute plano 272°34’05” até o marco 
M-208, de coordenada N = 9.416.328,17m e E = 580.601,73m; 63,42 m 

e azimute plano 181°44’06” até o marco M-209, de coordenada N = 
9.416.264,78m e E = 580.599,81m; 53,16 m e azimute plano 181°44’07” 
até o marco M-210, de coordenada N = 9.416.211,64m e E = 580.598,20m; 
57,28 m e azimute plano 181°44’27” até o marco M-211, de coordenada N 
= 9.416.154,39m e E = 580.596,46m; 104,42 m e azimute plano 
114°01’20” até o marco M-212, de coordenada N = 9.416.111,88m e E = 
580.691,84m; deste, segue confinando com a Gleba federal carajás – 2ª 
Parte, com a seguinte distância 86,34 m e azimute plano 161°21’04” até o 
marco M-213, de coordenada N = 9.416.030,07m e E = 580.719,45m; 
114,42 m e azimute plano 161°21’22” até o marco M-214, de coordenada 
N = 9.415.921,65m e E = 580.756,03m; 104,94 m e azimute plano 
161°21’16” até o marco M-215, de coordenada N = 9.415.822,22m e E = 
580.789,58m; 35,24 m e azimute plano 161°21’52” até o marco M-216, de 
coordenada N = 9.415.788,83m e E = 580.800,84m; 256,59 m e azimute 
plano 161°21’19” até o marco M-217, de coordenada N = 9.415.545,71m 
e E = 580.882,87m; 65,66 m e azimute plano 161°20’49” até o marco 
M-218, de coordenada N = 9.415.483,50m e E = 580.903,87m; 127,09 m 
e azimute plano 161°21’20” até o marco M-219, de coordenada N = 
9.415.363,08m e E = 580.944,50m; 0,77 m e azimute plano 161°05’44” 
até o marco M-220, de coordenada N = 9.415.362,35m e E = 580.944,75m; 
10,38 m e azimute plano 161°21’20” até o marco M-221, de coordenada N 
= 9.415.352,51m e E = 580.948,07m; 1,00 m e azimute plano 161°55’40” 
até o marco M-222, de coordenada N = 9.415.351,56m e E = 580.948,38m; 
1,46 m e azimute plano 161°11’32” até o marco M-223, de coordenada N 
= 9.415.350,18m e E = 580.948,85m; 42,54 m e azimute plano 161°21’23” 
até o marco M-224, de coordenada N = 9.415.309,87m e E = 580.962,45m; 
deste, segue confinando com o Pa cinturão Verde i e ii, com a seguinte 
distância 10,24 m e azimute plano 182°07’38” até o marco M-225, de co-
ordenada N = 9.415.299,64m e E = 580.962,07m; 5,73 m e azimute plano 
182°05’56” até o marco M-226, de coordenada N = 9.415.293,91m e E = 
580.961,86m; 4,70 m e azimute plano 182°04’17” até o marco M-227, de 
coordenada N = 9.415.289,21m e E = 580.961,69m; 7,18 m e azimute 
plano 182°09’24” até o marco M-228, de coordenada N = 9.415.282,04m 
e E = 580.961,42m; 13,76 m e azimute plano 115°31’21” até o marco 
M-229, de coordenada N = 9.415.276,11m e E = 580.973,84m; deste, 
segue confinando com a Gleba federal carajás – 2ª Parte, com a seguinte 
distância 53,35 m e azimute plano 161°21’04” até o marco M-230, de co-
ordenada N = 9.415.225,56m e E = 580.990,90m; 46,45 m e azimute 
plano 161°21’16” até o marco M-231, de coordenada N = 9.415.181,55m 
e E = 581.005,75m; 56,16 m e azimute plano 161°21’31” até o marco 
M-232, de coordenada N = 9.415.128,34m e E = 581.023,70m; 192,25 m 
e azimute plano 161°21’11” até o marco M-233, de coordenada N = 
9.414.946,18m e E = 581.085,17m; 24,44 m e azimute plano 161°21’54” 
até o marco M-234, de coordenada N = 9.414.923,02m e E = 581.092,98m; 
296,13 m e azimute plano 161°21’14” até o marco M-235, de coordenada 
N = 9.414.642,43m e E = 581.187,66m; 41,19 m e azimute plano 
161°21’14” até o marco M-236, de coordenada N = 9.414.603,40m e E = 
581.200,83m; 283,91 m e azimute plano 161°21’16” até o marco M-237, 
de coordenada N = 9.414.334,39m e E = 581.291,60m; 39,44 m e azimu-
te plano 161°21’13” até o marco M-238, de coordenada N = 9.414.297,02m 
e E = 581.304,21m; 264,57 m e azimute plano 161°21’22” até o marco 
M-239, de coordenada N = 9.414.046,33m e E = 581.388,79m; 34,78 m 
e azimute plano 161°21’05” até o marco M-240, de coordenada N = 
9.414.013,38m e E = 581.399,91m; 154,91 m e azimute plano 161°21’12” 
até o marco M-241, de coordenada N = 9.413.866,60m e E = 581.449,44m; 
deste, segue confinando com o Pa cinturão Verde i e ii, com a seguinte 
distância 84,57 m e azimute plano 190°33’38” até o marco M-242, de co-
ordenada N = 9.413.783,46m e E = 581.433,94m; 20,00 m e azimute 
plano 190°34’26” até o marco M-243, de coordenada N = 9.413.763,80m 
e E = 581.430,27m; 59,53 m e azimute plano 182°56’13” até o marco 
M-244, de coordenada N = 9.413.704,35m e E = 581.427,22m; 213,21 m 
e azimute plano 182°55’50” até o marco M-245, de coordenada N = 
9.413.491,42m e E = 581.416,32m; 48,01 m e azimute plano 182°56’13” 
até o marco M-246, de coordenada N = 9.413.443,47m e E = 581.413,86m; 
253,21 m e azimute plano 182°56’02” até o marco M-247, de coordenada 
N = 9.413.190,59m e E = 581.400,90m; 30,79 m e azimute plano 
182°55’22” até o marco M-248, de coordenada N = 9.413.159,84m e E = 
581.399,33m; 206,98 m e azimute plano 182°55’58” até o marco M-249, 
de coordenada N = 9.412.953,13m e E = 581.388,74m; 48,62 m e azimu-
te plano 52°51’58” até o marco M-250, de coordenada N = 9.412.982,48m 
e E = 581.427,50m; 10,99 m e azimute plano 58°23’33” até o marco 
M-251, de coordenada N = 9.412.988,24m e E = 581.436,86m; 300,38 m 
e azimute plano 58°23’41” até o marco M-252, de coordenada N = 
9.413.145,66m e E = 581.692,69m; deste, segue confinando com a Gleba 
federal carajás – 2ª Parte, com a seguinte distância 94,81 m e azimute 
plano 161°21’17” até o marco M-253, de coordenada N = 9.413.055,83m 
e E = 581.723,00m; 142,11 m e azimute plano 161°21’08” até o marco 
M-254, de coordenada N = 9.412.921,18m e E = 581.768,44m; 69,81 m 
e azimute plano 161°21’17” até o marco M-255, de coordenada N = 
9.412.855,03m e E = 581.790,76m; 33,04 m e azimute plano 161°21’44” 
até o marco M-256, de coordenada N = 9.412.823,72m e E = 581.801,32m; 
5,88 m e azimute plano 161°20’58” até o marco M-257, de coordenada N 
= 9.412.818,15m e E = 581.803,20m; 124,02 m e azimute plano 
161°21’17” até o marco M-258, de coordenada N = 9.412.700,64m e E = 
581.842,85m; deste, segue confinando com o Pa cinturão Verde i e ii, 
com a seguinte distância 141,19 m e azimute plano 174°01’40” até o mar-
co M-259, de coordenada N = 9.412.560,22m e E = 581.857,54m; 9,86 m 
e azimute plano 174°00’22” até o marco M-260, de coordenada N = 
9.412.550,41m e E = 581.858,57m; 37,47 m e azimute plano 177°07’26” 
até o marco M-261, de coordenada N = 9.412.512,99m e E = 581.860,45m; 
221,21 m e azimute plano 177°07’35” até o marco M-262, de coordenada 
N = 9.412.292,06m e E = 581.871,54m; 32,58 m e azimute plano 
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177°07’56” até o marco M-263, de coordenada N = 9.412.259,52m e E = 
581.873,17m; 246,94 m e azimute plano 177°07’35” até o marco M-264, 
de coordenada N = 9.412.012,89m e E = 581.885,55m; 53,48 m e azimu-
te plano 177°07’39” até o marco M-265, de coordenada N = 9.411.959,48m 
e E = 581.888,23m; 225,60 m e azimute plano 177°07’35” até o marco 
M-266, de coordenada N = 9.411.734,16m e E = 581.899,54m; 54,68 m 
e azimute plano 177°07’40” até o marco M-267, de coordenada N = 
9.411.679,55m e E = 581.902,28m; 84,59 m e azimute plano 177°07’36” 
até o marco M-268, de coordenada N = 9.411.595,07m e E = 581.906,52m; 
202,86 m e azimute plano 134°24’53” até o marco M-269, de coordenada 
N = 9.411.453,10m e E = 582.051,42m; 73,39 m e azimute plano 
134°24’53” até o marco M-270, de coordenada N = 9.411.401,74m e E = 
582.103,84m; 63,14 m e azimute plano 134°24’58” até o marco M-271, de 
coordenada N = 9.411.357,55m e E = 582.148,94m; 8,62 m e azimute 
plano 134°23’20” até o marco M-272, de coordenada N = 9.411.351,52m 
e E = 582.155,10m; 187,91 m e azimute plano 134°24’57” até o marco 
M-273, de coordenada N = 9.411.220,01m e E = 582.289,32m; 91,16 m 
e azimute plano 134°24’48” até o marco M-274, de coordenada N = 
9.411.156,21m e E = 582.354,44m; 19,92 m e azimute plano 134°24’37” 
até o marco M-275, de coordenada N = 9.411.142,27m e E = 582.368,67m; 
deste, segue confinando com a Gleba federal carajás – 2ª Parte, com a 
seguinte distância 155,80 m e azimute plano 161°21’16” até o marco 
M-276, de coordenada N = 9.410.994,65m e E = 582.418,48m; 49,53 m 
e azimute plano 161°20’57” até o marco M-277, de coordenada N = 
9.410.947,72m e E = 582.434,32m; 213,23 m e azimute plano 161°21’19” 
até o marco M-278, de coordenada N = 9.410.745,68m e E = 582.502,49m; 
49,25 m e azimute plano 161°21’46” até o marco M-279, de coordenada N 
= 9.410.699,01m e E = 582.518,23m; 255,78 m e azimute plano 
161°21’12” até o marco M-280, de coordenada N = 9.410.456,66m e E = 
582.600,01m; 37,43 m e azimute plano 161°22’00” até o marco M-281, de 
coordenada N = 9.410.421,19m e E = 582.611,97m; 267,31 m e azimute 
plano 161°21’10” até o marco M-282, de coordenada N = 9.410.167,91m 
e E = 582.697,44m; 38,17 m e azimute plano 161°21’39” até o marco 
M-283, de coordenada N = 9.410.131,74m e E = 582.709,64m; 271,02 m 
e azimute plano 161°21’16” até o marco M-284, de coordenada N = 
9.409.874,94m e E = 582.796,29m; 48,98 m e azimute plano 161°21’15” 
até o marco M-285, de coordenada N = 9.409.828,53m e E = 582.811,95m; 
255,73 m e azimute plano 161°21’17” até o marco M-286, de coordenada 
N = 9.409.586,22m e E = 582.893,71m; 55,90 m e azimute plano 
161°21’27” até o marco M-287, de coordenada N = 9.409.533,25m e E = 
582.911,58m; 263,24 m e azimute plano 161°21’16” até o marco M-288, 
de coordenada N = 9.409.283,83m e E = 582.995,74m; 40,58 m e azimu-
te plano 161°21’35” até o marco M-289, de coordenada N = 9.409.245,38m 
e E = 583.008,71m; 281,20 m e azimute plano 161°21’18” até o marco 
M-290, de coordenada N = 9.408.978,94m e E = 583.098,61m; 44,39 m 
e azimute plano 161°20’41” até o marco M-291, de coordenada N = 
9.408.936,88m e E = 583.112,81m; 272,23 m e azimute plano 161°21’19” 
até o marco M-292, de coordenada N = 9.408.678,94m e E = 583.199,84m; 
50,01 m e azimute plano 161°21’18” até o marco M-293, de coordenada N 
= 9.408.631,55m e E = 583.215,83m; 272,45 m e azimute plano 
161°21’20” até o marco M-294, de coordenada N = 9.408.373,40m e E = 
583.302,93m; 35,27 m e azimute plano 161°20’58” até o marco M-295, de 
coordenada N = 9.408.339,98m e E = 583.314,21m; 290,76 m e azimute 
plano 161°21’16” até o marco M-296, de coordenada N = 9.408.064,48m 
e E = 583.407,17m; 35,96 m e azimute plano 161°21’49” até o marco 
M-297, de coordenada N = 9.408.030,41m e E = 583.418,66m; 212,47 m 
e azimute plano 161°21’16” até o marco M-298, de coordenada N = 
9.407.829,09m e E = 583.486,59m; 90,22 m e azimute plano 161°21’01” 
até o marco M-299, de coordenada N = 9.407.743,61m e E = 583.515,44m; 
176,61 m e azimute plano 161°21’21” até o marco M-300, de coordenada 
N = 9.407.576,27m e E = 583.571,90m; deste, segue pelo limite Munici-
pal (iBGE), com a seguinte distância: 30,59 m e azimute plano 280°14’40” 
até o marco M-301, de coordenada N = 9.407.581,71m e E = 583.541,80m; 
5,74 m e azimute plano 280°14’00” até o marco M-302, de coordenada N 
= 9.407.582,73m e E = 583.536,15m; 114,91 m e azimute plano 
280°15’03” até o marco M-303, de coordenada N = 9.407.603,18m e E = 
583.423,07m; 108,10 m e azimute plano 280°14’48” até o marco M-304, 
de coordenada N = 9.407.622,41m e E = 583.316,69m; 40,16 m e azimu-
te plano 271°35’02” até o marco M-305, de coordenada N = 9.407.623,52m 
e E = 583.276,55m; 261,65 m e azimute plano 271°34’37” até o marco 
M-306, de coordenada N = 9.407.630,72m e E = 583.015,00m; 81,91 m 
e azimute plano 271°34’27” até o marco M-307, de coordenada N = 
9.407.632,97m e E = 582.933,12m; 84,38 m e azimute plano 271°34’32” 
até o marco M-308, de coordenada N = 9.407.635,29m e E = 582.848,77m; 
268,92 m e azimute plano 271°35’00” até o marco M-309, de coordenada 
N = 9.407.642,72m e E = 582.579,95m; 122,31 m e azimute plano 
271°35’01” até o marco M-310, de coordenada N = 9.407.646,10m e E = 
582.457,69m; 32,26 m e azimute plano 271°34’51” até o marco M-311, de 
coordenada N = 9.407.646,99m e E = 582.425,44m; 10,11 m e azimute 
plano 256°37’24” até o marco M-312, de coordenada N = 9.407.644,65m 
e E = 582.415,60m; 109,86 m e azimute plano 256°35’42” até o marco 
M-313, de coordenada N = 9.407.619,18m e E = 582.308,73m; 4,08 m e 
azimute plano 256°32’33” até o marco M-314, de coordenada N = 
9.407.618,23m e E = 582.304,76m; 9,74 m e azimute plano 259°56’52” 
até o marco M-315, de coordenada N = 9.407.616,53m e E = 582.295,17m; 
167,20 m e azimute plano 256°34’17” até o marco M-316, de coordenada 
N = 9.407.577,70m e E = 582.132,54m; 84,75 m e azimute plano 
256°34’20” até o marco M-317, de coordenada N = 9.407.558,02m e E = 
582.050,11m; 4,72 m e azimute plano 256°31’23” até o marco M-318, de 
coordenada N = 9.407.556,92m e E = 582.045,52m; 3,06 m e azimute 
plano 247°57’20” até o marco M-319, de coordenada N = 9.407.555,77m 
e E = 582.042,68m; 72,14 m e azimute plano 256°35’23” até o marco 

M-320, de coordenada N = 9.407.539,04m e E = 581.972,51m; 86,41 m 
e azimute plano 261°58’36” até o marco M-321, de coordenada N = 
9.407.526,98m e E = 581.886,95m; 5,30 m e azimute plano 261°58’37” 
até o marco M-322, de coordenada N = 9.407.526,24m e E = 581.881,70m; 
27,53 m e azimute plano 261°57’40” até o marco M-323, de coordenada N 
= 9.407.522,39m e E = 581.854,44m; 303,48 m e azimute plano 
261°58’42” até o marco M-324, de coordenada N = 9.407.480,04m e E = 
581.553,93m; 51,07 m e azimute plano 295°14’43” até o marco M-325, de 
coordenada N = 9.407.501,82m e E = 581.507,74m; 5,82 m e azimute 
plano 295°12’04” até o marco M-326, de coordenada N = 9.407.504,30m 
e E = 581.502,47m; 10,48 m e azimute plano 295°14’41” até o marco 
M-327, de coordenada N = 9.407.508,77m e E = 581.492,99m; 160,36 m 
e azimute plano 295°14’54” até o marco M-328, de coordenada N = 
9.407.577,17m e E = 581.347,95m; 129,00 m e azimute plano 295°14’46” 
até o marco M-329, de coordenada N = 9.407.632,19m e E = 581.231,27m; 
63,75 m e azimute plano 314°32’56” até o marco M-330, de coordenada N 
= 9.407.676,91m e E = 581.185,84m; 148,26 m e azimute plano 
314°32’37” até o marco M-331, de coordenada N = 9.407.780,91m e E = 
581.080,17m; 56,92 m e azimute plano 314°32’40” até o marco M-332, de 
coordenada N = 9.407.820,84m e E = 581.039,60m; 271,01 m e azimute 
plano 314°32’39” até o marco M-333, de coordenada N = 9.408.010,94m 
e E = 580.846,45m; 146,93 m e azimute plano 314°32’32” até o marco 
M-334, de coordenada N = 9.408.114,00m e E = 580.741,73m; 24,32 m 
e azimute plano 314°33’01” até o marco M-335, de coordenada N = 
9.408.131,06m e E = 580.724,40m; 279,78 m e azimute plano 287°10’01” 
até o marco M-336, de coordenada N = 9.408.213,64m e E = 580.457,08m; 
36,00 m e azimute plano 308°28’51” até o marco M-337, de coordenada N 
= 9.408.236,04m e E = 580.428,90m; 16,95 m e azimute plano 308°29’08” 
até o marco M-338, de coordenada N = 9.408.246,59m e E = 580.415,63m; 
83,22 m e azimute plano 341°50’45” até o marco M-339, de coordenada N 
= 9.408.325,67m e E = 580.389,70m; 18,06 m e azimute plano 341°50’09” 
até o marco M-340, de coordenada N = 9.408.342,83m e E = 580.384,07m; 
44,85 m e azimute plano 324°34’25” até o marco M-341, de coordenada N 
= 9.408.379,38m e E = 580.358,07m; 68,39 m e azimute plano 273°35’46” 
até o marco M-342, de coordenada N = 9.408.383,67m e E = 580.289,81m; 
45,65 m e azimute plano 303°41’24” até o marco M-343, de coordenada N 
= 9.408.408,99m e E = 580.251,83m; 54,96 m e azimute plano 2°46’26” 
até o marco M-344, de coordenada N = 9.408.463,89m e E = 580.254,49m; 
73,74 m e azimute plano 293°13’01” até o marco M-345, de coordenada N 
= 9.408.492,96m e E = 580.186,72m; 65,45 m e azimute plano 296°30’23” 
até o marco M-346, de coordenada N = 9.408.522,17m e E = 580.128,15m; 
53,48 m e azimute plano 313°27’15” até o marco M-347, de coordenada N 
= 9.408.558,95m e E = 580.089,33m; 21,76 m e azimute plano 338°05’28” 
até o marco M-348, de coordenada N = 9.408.579,14m e E = 580.081,21m; 
16,34 m e azimute plano 338°04’53” até o marco M-349, de coordenada N 
= 9.408.594,30m e E = 580.075,11m; 40,17 m e azimute plano 352°59’37” 
até o marco M-350, de coordenada N = 9.408.634,17m e E = 580.070,21m; 
59,94 m e azimute plano 352°59’41” até o marco M-351, de coordenada N 
= 9.408.693,66m e E = 580.062,90m; 90,27 m e azimute plano 0°04’11” 
até o marco M-352, de coordenada N = 9.408.783,93m e E = 580.063,01m; 
94,91 m e azimute plano 0°03’59” até o marco M-353, de coordenada N = 
9.408.878,84m e E = 580.063,12m; 32,40 m e azimute plano 20°08’47” 
até o marco M-354, de coordenada N = 9.408.909,26m e E = 580.074,28m; 
96,47 m e azimute plano 20°08’53” até o marco M-355, de coordenada N 
= 9.408.999,83m e E = 580.107,51m; 78,52 m e azimute plano 20°08’34” 
até o marco M-356, de coordenada N = 9.409.073,55m e E = 580.134,55m; 
152,44 m e azimute plano 318°16’05” até o marco M-357, de coordenada 
N = 9.409.187,31m e E = 580.033,08m; 51,55 m e azimute plano 
318°15’47” até o marco M-358, de coordenada N = 9.409.225,78m e E = 
579.998,76m; 199,18 m e azimute plano 318°15’59” até o marco M-359, 
de coordenada N = 9.409.374,42m e E = 579.866,17m; 116,24 m e 
azimute plano 314°28’38” até o marco M-360, de coordenada N = 
9.409.455,86m e E = 579.783,23m; 77,19 m e azimute plano 314°29’08” 
até o marco M-361, de coordenada N = 9.409.509,95m e E = 579.728,16m; 
210,63 m e azimute plano 314°28’43” até o marco M-362, de coordenada 
N = 9.409.657,53m e E = 579.577,87m; 108,66 m e azimute plano 
281°45’24” até o marco M-363, de coordenada N = 9.409.679,67m e E = 
579.471,49m; 207,23 m e azimute plano 281°45’20” até o marco M-364, 
de coordenada N = 9.409.721,89m e E = 579.268,61m; 133,86 m e 
azimute plano 281°45’33” até o marco M-365, de coordenada N = 
9.409.749,17m e E = 579.137,56m; 78,09 m e azimute plano 319°34’14” 
até o marco M-366, de coordenada N = 9.409.808,61m e E = 579.086,92m; 
99,13 m e azimute plano 319°34’11” até o marco M-367, de coordenada N 
= 9.409.884,07m e E = 579.022,63m; 193,32 m e azimute plano 
319°34’10” até o marco M-368, de coordenada N = 9.410.031,22m e E = 
578.897,26m; 61,01 m e azimute plano 358°36’36” até o marco M-369, de 
coordenada N = 9.410.092,21m e E = 578.895,78m; 62,81 m e azimute 
plano 358°36’15” até o marco M-370, de coordenada N = 9.410.155,00m 
e E = 578.894,25m; 177,77 m e azimute plano 358°36’39” até o marco 
M-371, de coordenada N = 9.410.332,72m e E = 578.889,94m; 59,61 m 
e azimute plano 358°36’57” até o marco M-372, de coordenada N = 
9.410.392,31m e E = 578.888,50m; 56,24 m e azimute plano 317°38’41” 
até o marco M-373, de coordenada N = 9.410.433,87m e E = 578.850,61m; 
282,65 m e azimute plano 317°39’10” até o marco M-374, de coordenada 
N = 9.410.642,77m e E = 578.660,21m; 38,83 m e azimute plano 
317°39’03” até o marco M-375, de coordenada N = 9.410.671,47m e E = 
578.634,05m; 3,94 m e azimute plano 317°40’38” até o marco M-376, de 
coordenada N = 9.410.674,38m e E = 578.631,40m; 309,88 m e azimute 
plano 314°11’45” até o marco M-377, de coordenada N = 9.410.890,40m 
e E = 578.409,23m; 64,73 m e azimute plano 314°11’33” até o marco 
M-378, de coordenada N = 9.410.935,52m e E = 578.362,82m; 59,84 m 
e azimute plano 314°12’04” até o marco M-379, de coordenada N = 
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9.410.977,24m e E = 578.319,92m; 218,10 m e azimute plano 284°41’35” 
até o marco M-380, de coordenada N = 9.411.032,56m e E = 578.108,95m; 
144,08 m e azimute plano 284°41’42” até o marco M-381, de coordenada 
N = 9.411.069,11m e E = 577.969,58m; 59,50 m e azimute plano 
258°24’18” até o marco M-382, de coordenada N = 9.411.057,15m e E = 
577.911,29m; 275,77 m e azimute plano 258°24’16” até o marco M-383, 
de coordenada N = 9.411.001,72m e E = 577.641,15m; 55,10 m e azimu-
te plano 258°23’54” até o marco M-384, de coordenada N = 9.410.990,64m 
e E = 577.587,18m; 97,34 m e azimute plano 238°54’18” até o marco 
M-385, de coordenada N = 9.410.940,37m e E = 577.503,83m; 229,98 m 
e azimute plano 238°54’04” até o marco M-386, de coordenada N = 
9.410.821,58m e E = 577.306,90m; 40,02 m e azimute plano 253°28’00” 
até o marco M-387, de coordenada N = 9.410.810,19m e E = 577.268,53m; 
170,22 m e azimute plano 253°27’59” até o marco M-388, de coordenada 
N = 9.410.761,75m e E = 577.105,35m; 30,34 m e azimute plano 
253°26’05” até o marco M-389, de coordenada N = 9.410.753,10m e E = 
577.076,27m; 24,65 m e azimute plano 253°27’16” até o marco M-390, de 
coordenada N = 9.410.746,08m e E = 577.052,64m; 36,01 m e azimute 
plano 253°26’49” até o marco M-391, de coordenada N = 9.410.735,82m 
e E = 577.018,12m; 7,30 m e azimute plano 253°27’04” até o marco 
M-392, de coordenada N = 9.410.733,74m e E = 577.011,12m; 2,35 m e 
azimute plano 253°25’03” até o marco M-393, de coordenada N = 
9.410.733,07m e E = 577.008,87m; 137,83 m e azimute plano 253°26’47” 
até o marco M-394, de coordenada N = 9.410.693,80m e E = 576.876,75m; 
111,10 m e azimute plano 250°40’23” até o marco M-395, de coordenada 
N = 9.410.657,03m e E = 576.771,91m; 160,73 m e azimute plano 
250°40’28” até o marco M-396, de coordenada N = 9.410.603,84m e E = 
576.620,24m; 133,90 m e azimute plano 250°40’34” até o marco M-397, 
de coordenada N = 9.410.559,53m e E = 576.493,88m; 12,17 m e azimu-
te plano 250°39’24” até o marco M-398, de coordenada N = 9.410.555,50m 
e E = 576.482,40m; 0,43 m e azimute plano 251°08’49” até o marco 
M-399, de coordenada N = 9.410.555,36m e E = 576.481,99m; 0,14 m e 
azimute plano 248°57’45” até o marco M-400, de coordenada N = 
9.410.555,31m e E = 576.481,86m; 0,33 m e azimute plano 252°07’17” 
até o marco M-401, de coordenada N = 9.410.555,21m e E = 576.481,55m; 
0,30 m e azimute plano 246°02’15” até o marco M-402, de coordenada N 
= 9.410.555,09m e E = 576.481,28m; 0,59 m e azimute plano 315°41’25” 
até o marco M-403, de coordenada N = 9.410.555,51m e E = 576.480,87m; 
210,94 m e azimute plano 316°43’44” até o marco M-404, de coordenada 
N = 9.410.709,10m e E = 576.336,28m; 2,99 m e azimute plano 
316°37’44” até o marco M-405, de coordenada N = 9.410.711,27m e E = 
576.334,23m; 4,93 m e azimute plano 320°00’58” até o marco M-406, de 
coordenada N = 9.410.715,05m e E = 576.331,06m; 6,77 m e azimute 
plano 316°44’09” até o marco M-407, de coordenada N = 9.410.719,98m 
e E = 576.326,42m; 68,04 m e azimute plano 316°43’37” até o marco 
M-408, de coordenada N = 9.410.769,52m e E = 576.279,78m; 36,96 m 
e azimute plano 316°43’57” até o marco M-409, de coordenada N = 
9.410.796,43m e E = 576.254,45m; 41,87 m e azimute plano 324°47’30” 
até o marco M-410, de coordenada N = 9.410.830,64m e E = 576.230,31m; 
108,47 m e azimute plano 324°47’31” até o marco M-411, de coordenada 
N = 9.410.919,27m e E = 576.167,77m; 61,21 m e azimute plano 
324°47’00” até o marco M-412, de coordenada N = 9.410.969,28m e E = 
576.132,47m; 134,14 m e azimute plano 324°47’28” até o marco M-413, 
de coordenada N = 9.411.078,88m e E = 576.055,13m; 220,67 m e 
azimute plano 306°18’49” até o marco M-414, de coordenada N = 
9.411.209,56m e E = 575.877,32m; 92,88 m e azimute plano 306°18’31” 
até o marco M-415, de coordenada N = 9.411.264,56m e E = 575.802,47m; 
94,82 m e azimute plano 306°18’37” até o marco M-416, de coordenada N 
= 9.411.320,71m e E = 575.726,06m; 286,60 m e azimute plano 
296°08’09” até o marco M-417, de coordenada N = 9.411.446,96m e E = 
575.468,76m; 128,73 m e azimute plano 296°07’59” até o marco M-418, 
de coordenada N = 9.411.503,66m e E = 575.353,19m; 70,66 m e azimu-
te plano 286°25’00” até o marco M-419, de coordenada N = 9.411.523,63m 
e E = 575.285,41m; 252,67 m e azimute plano 286°25’00” até o marco 
M-420, de coordenada N = 9.411.595,04m e E = 575.043,04m; 68,63 m 
e azimute plano 300°46’50” até o marco M-421, de coordenada N = 
9.411.630,16m e E = 574.984,08m; 151,07 m e azimute plano 300°46’49” 
até o marco M-422, de coordenada N = 9.411.707,47m e E = 574.854,29m; 
116,39 m e azimute plano 300°46’41” até o marco M-423, de coordenada 
N = 9.411.767,03m e E = 574.754,29m; 200,65 m e azimute plano 
305°54’07” até o marco M-424, de coordenada N = 9.411.884,69m e E = 
574.591,76m; 92,13 m e azimute plano 305°54’26” até o marco M-425, de 
coordenada N = 9.411.938,72m e E = 574.517,14m; 102,68 m e azimute 
plano 305°54’08” até o marco M-426, de coordenada N = 9.411.998,93m 
e E = 574.433,97m; 241,85 m e azimute plano 283°46’33” até o marco 
M-427, de coordenada N = 9.412.056,52m e E = 574.199,08m; 148,42 m 
e azimute plano 283°46’44” até o marco M-428, de coordenada N = 
9.412.091,87m e E = 574.054,93m; 49,23 m e azimute plano 279°45’11” 
até o marco M-429, de coordenada N = 9.412.100,21m e E = 574.006,41m; 
313,05 m e azimute plano 279°45’24” até o marco M-430, de coordenada 
N = 9.412.153,26m e E = 573.697,89m; 5,32 m e azimute plano 
279°44’45” até o marco M-431, de coordenada N = 9.412.154,16m e E = 
573.692,65m; 116,01 m e azimute plano 292°49’07” até o marco M-432, 
de coordenada N = 9.412.199,15m e E = 573.585,72m; 221,98 m e 
azimute plano 292°49’08” até o marco M-433, de coordenada N = 
9.412.285,24m e E = 573.381,11m; 162,75 m e azimute plano 286°20’26” 
até o marco M-434, de coordenada N = 9.412.331,03m e E = 573.224,93m; 
142,37 m e azimute plano 286°20’18” até o marco M-435, de coordenada 
N = 9.412.371,08m e E = 573.088,31m; 130,95 m e azimute plano 
286°20’23” até o marco M-436, de coordenada N = 9.412.407,92m e E = 
572.962,65m; 230,01 m e azimute plano 291°04’21” até o marco M-437, 
de coordenada N = 9.412.490,62m e E = 572.748,02m; 152,51 m e 

azimute plano 291°04’28” até o marco M-438, de coordenada N = 
9.412.545,46m e E = 572.605,71m; 69,36 m e azimute plano 291°04’27” 
até o marco M-439, de coordenada N = 9.412.570,40m e E = 572.540,99m; 
260,31 m e azimute plano 313°01’56” até o marco M-440, de coordenada 
N = 9.412.748,04m e E = 572.350,71m; 93,50 m e azimute plano 
313°01’41” até o marco M-441, de coordenada N = 9.412.811,84m e E = 
572.282,36m; 15,61 m e azimute plano 313°01’37” até o marco M-442, de 
coordenada N = 9.412.822,49m e E = 572.270,95m; 224,37 m e azimute 
plano 335°20’58” até o marco M-443, de coordenada N = 9.413.026,41m 
e E = 572.177,37m; 80,65 m e azimute plano 335°20’29” até o marco 
M-444, de coordenada N = 9.413.099,71m e E = 572.143,72m; 27,07 m 
e azimute plano 335°20’51” até o marco M-445, de coordenada N = 
9.413.124,31m e E = 572.132,43m; 139,73 m e azimute plano 356°47’01” 
até o marco M-446, de coordenada N = 9.413.263,82m e E = 572.124,59m; 
84,73 m e azimute plano 356°47’11” até o marco M-447, de coordenada N 
= 9.413.348,42m e E = 572.119,84m; 107,10 m e azimute plano 
356°46’59” até o marco M-448, de coordenada N = 9.413.455,35m e E = 
572.113,83m; 162,15 m e azimute plano 292°53’24” até o marco M-449, 
de coordenada N = 9.413.518,42m e E = 571.964,45m; 218,65 m e 
azimute plano 292°53’36” até o marco M-450, de coordenada N = 
9.413.603,48m e E = 571.763,02m; 62,95 m e azimute plano 292°53’12” 
até o marco M-451, de coordenada N = 9.413.627,96m e E = 571.705,03m; 
179,72 m e azimute plano 229°47’13” até o marco M-452, de coordenada 
N = 9.413.511,93m e E = 571.567,79m; 154,91 m e azimute plano 
229°47’21” até o marco M-453, de coordenada N = 9.413.411,92m e E = 
571.449,49m; 36,81 m e azimute plano 229°46’55” até o marco M-454, de 
coordenada N = 9.413.388,15m e E = 571.421,38m; 123,81 m e azimute 
plano 281°56’33” até o marco M-455, de coordenada N = 9.413.413,77m 
e E = 571.300,25m; 217,98 m e azimute plano 281°56’37” até o marco 
M-456, de coordenada N = 9.413.458,88m e E = 571.086,99m; 7,00 m e 
azimute plano 281°57’07” até o marco M-457, de coordenada N = 
9.413.460,33m e E = 571.080,14m; 148,08 m e azimute plano 305°25’44” 
até o marco M-458, de coordenada N = 9.413.546,17m e E = 570.959,48m; 
76,94 m e azimute plano 305°26’08” até o marco M-459, de coordenada N 
= 9.413.590,78m e E = 570.896,79m; 140,61 m e azimute plano 
305°25’38” até o marco M-460, de coordenada N = 9.413.672,29m e E = 
570.782,21m; 267,21 m e azimute plano 265°12’07” até o marco M-461, 
de coordenada N = 9.413.649,94m e E = 570.515,94m; 145,95 m e 
azimute plano 265°12’04” até o marco M-462, de coordenada N = 
9.413.637,73m e E = 570.370,50m; 41,10 m e azimute plano 265°11’58” 
até o marco M-463, de coordenada N = 9.413.634,29m e E = 570.329,54m; 
300,49 m e azimute plano 257°42’37” até o marco M-464, de coordenada 
N = 9.413.570,33m e E = 570.035,94m; 80,03 m e azimute plano 
257°42’21” até o marco M-465, de coordenada N = 9.413.553,29m e E = 
569.957,75m; 353,25 m e azimute plano 257°42’37” até o marco M-466, 
de coordenada N = 9.413.478,10m e E = 569.612,60m; 139,07 m e 
azimute plano 257°42’39” até o marco M-467, de coordenada N = 
9.413.448,50m e E = 569.476,72m; 18,56 m e azimute plano 274°27’03” 
até o marco M-468, de coordenada N = 9.413.449,94m e E = 569.458,22m; 
172,48 m e azimute plano 274°28’08” até o marco M-469, de coordenada 
N = 9.413.463,38m e E = 569.286,26m; deste, segue confinando com a 
Gleba federal Buritirana, com a seguinte distância 12,02 m e azimute pla-
no 3°17’27” até o marco M-470, de coordenada N = 9.413.475,38m e E = 
569.286,95m; 0,42 m e azimute plano 4°05’08” até o marco M-471, de 
coordenada N = 9.413.475,80m e E = 569.286,98m; 4,58 m e azimute 
plano 3°15’22” até o marco M-472, de coordenada N = 9.413.480,37m e E 
= 569.287,24m; 1,44 m e azimute plano 3°34’35” até o marco M-473, de 
coordenada N = 9.413.481,81m e E = 569.287,33m; 100,67 m e azimute 
plano 3°18’52” até o marco M-474, de coordenada N = 9.413.582,31m e E 
= 569.293,15m; 46,59 m e azimute plano 3°18’36” até o marco M-475, de 
coordenada N = 9.413.628,82m e E = 569.295,84m; 208,35 m e azimute 
plano 3°18’56” até o marco M-476, de coordenada N = 9.413.836,82m e E 
= 569.307,89m; 76,30 m e azimute plano 3°19’16” até o marco M-477, de 
coordenada N = 9.413.912,99m e E = 569.312,31m; 180,01 m e azimute 
plano 3°18’55” até o marco M-478, de coordenada N = 9.414.092,70m e E 
= 569.322,72m; 20,16 m e azimute plano 15°17’51” até o marco M-479, 
de coordenada N = 9.414.112,15m e E = 569.328,04m; 62,74 m e azimu-
te plano 93°40’25” até o marco M-480, de coordenada N = 9.414.108,13m 
e E = 569.390,65m; 245,40 m e azimute plano 93°40’56” até o marco 
M-481, de coordenada N = 9.414.092,37m e E = 569.635,54m; 75,98 m 
e azimute plano 93°40’58” até o marco M-482, de coordenada N = 
9.414.087,49m e E = 569.711,36m; 259,68 m e azimute plano 93°40’50” 
até o marco M-483, de coordenada N = 9.414.070,82m e E = 569.970,50m; 
45,62 m e azimute plano 93°40’10” até o marco M-484, de coordenada N 
= 9.414.067,90m e E = 570.016,03m; 268,82 m e azimute plano 93°40’52” 
até o marco M-485, de coordenada N = 9.414.050,64m e E = 570.284,30m; 
48,96 m e azimute plano 93°40’37” até o marco M-486, de coordenada N 
= 9.414.047,50m e E = 570.333,16m; 3,78 m e azimute plano 93°47’38” 
até o marco M-487, de coordenada N = 9.414.047,25m e E = 570.336,93m; 
25,97 m e azimute plano 93°39’52” até o marco M-488, de coordenada N 
= 9.414.045,59m e E = 570.362,85m; 124,18 m e azimute plano 95°03’48” 
até o marco M-489, de coordenada N = 9.414.034,63m e E = 570.486,55m; 
254,99 m e azimute plano 95°03’44” até o marco M-490, de coordenada N 
= 9.414.012,13m e E = 570.740,55m; 83,11 m e azimute plano 95°03’59” 
até o marco M-491, de coordenada N = 9.414.004,79m e E = 570.823,34m; 
9,87 m e azimute plano 95°03’28” até o marco M-492, de coordenada N = 
9.414.003,92m e E = 570.833,17m; 61,98 m e azimute plano 2°03’43” até 
o marco M-493, de coordenada N = 9.414.065,86m e E = 570.835,40m; 
deste, segue confinando com o Pa cinturão Verde i e ii, com a seguinte 
distância 71,35 m e azimute plano 93°35’31” até o marco M-494, de coor-
denada N = 9.414.061,39m e E = 570.906,61m; 112,57 m e azimute 
plano 353°28’15” até o marco M-495, de coordenada N = 9.414.173,23m 
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e E = 570.893,81m; 19,59 m e azimute plano 353°29’31” até o marco 
M-496, de coordenada N = 9.414.192,69m e E = 570.891,59m; 83,21 m 
e azimute plano 353°28’19” até o marco M-497, de coordenada N = 
9.414.275,36m e E = 570.882,13m; 178,50 m e azimute plano 353°28’11” 
até o marco M-498, de coordenada N = 9.414.452,70m e E = 570.861,83m; 
83,55 m e azimute plano 353°28’41” até o marco M-499, de coordenada N 
= 9.414.535,71m e E = 570.852,34m; deste, segue confinando com a 
Gleba federal Buritirana, com a seguinte distância 10,60 m e azimute pla-
no 2°03’18” até o marco M-500, de coordenada N = 9.414.546,30m e E = 
570.852,72m; 83,23 m e azimute plano 2°03’31” até o marco M-501, de 
coordenada N = 9.414.629,48m e E = 570.855,71m; 5,28 m e azimute 
plano 2°10’09” até o marco M-502, de coordenada N = 9.414.634,76m e E 
= 570.855,91m; 118,21 m e azimute plano 2°03’38” até o marco M-503, 
de coordenada N = 9.414.752,89m e E = 570.860,16m; 21,49 m e azimu-
te plano 2°04’47” até o marco M-504, de coordenada N = 9.414.774,37m 
e E = 570.860,94m; 276,98 m e azimute plano 2°03’46” até o marco 
M-505, de coordenada N = 9.415.051,17m e E = 570.870,91m; 12,13 m 
e azimute plano 2°04’45” até o marco M-506, de coordenada N = 
9.415.063,29m e E = 570.871,35m; 291,57 m e azimute plano 2°03’50” 
até o marco M-507, de coordenada N = 9.415.354,67m e E = 570.881,85m; 
38,31 m e azimute plano 2°03’51” até o marco M-508, de coordenada N = 
9.415.392,96m e E = 570.883,23m; 243,08 m e azimute plano 2°03’46” 
até o marco M-509, de coordenada N = 9.415.635,88m e E = 570.891,98m; 
60,87 m e azimute plano 2°04’17” até o marco M-510, de coordenada N = 
9.415.696,71m e E = 570.894,18m; 251,92 m e azimute plano 2°03’48” 
até o marco M-511, de coordenada N = 9.415.948,47m e E = 570.903,25m; 
33,48 m e azimute plano 2°04’16” até o marco M-512, de coordenada N = 
9.415.981,93m e E = 570.904,46m; 233,02 m e azimute plano 2°03’48” 
até o marco M-513, de coordenada N = 9.416.214,80m e E = 570.912,85m; 
73,04 m e azimute plano 2°03’49” até o marco M-514, de coordenada N = 
9.416.287,79m e E = 570.915,48m; 179,73 m e azimute plano 2°03’47” 
até o marco M-515, de coordenada N = 9.416.467,40m e E = 570.921,95m; 
deste, segue confinando com o Pa cinturão Verde i e ii, com a seguinte 
distância 137,14 m e azimute plano 82°46’41” até o marco M-516, de co-
ordenada N = 9.416.484,64m e E = 571.058,00m; 56,83 m e azimute 
plano 82°46’21” até o marco M-517, de coordenada N = 9.416.491,79m e 
E = 571.114,38m; 64,23 m e azimute plano 349°52’35” até o marco 
M-518, de coordenada N = 9.416.555,02m e E = 571.103,09m; 158,16 m 
e azimute plano 349°52’08” até o marco M-519, de coordenada N = 
9.416.710,71m e E = 571.075,27m; 55,79 m e azimute plano 349°52’21” 
até o marco M-520, de coordenada N = 9.416.765,63m e E = 571.065,46m; 
221,15 m e azimute plano 349°52’17” até o marco M-521, de coordenada 
N = 9.416.983,33m e E = 571.026,57m; 12,04 m e azimute plano 
349°51’25” até o marco M-522, de coordenada N = 9.416.995,18m e E = 
571.024,45m; 1,05 m e azimute plano 350°05’14” até o marco M-523, de 
coordenada N = 9.416.996,21m e E = 571.024,27m; 52,41 m e azimute 
plano 349°52’02” até o marco M-524, de coordenada N = 9.417.047,80m 
e E = 571.015,05m; 18,68 m e azimute plano 349°53’14” até o marco 
M-525, de coordenada N = 9.417.066,19m e E = 571.011,77m; 156,76 m 
e azimute plano 349°52’15” até o marco M-526, de coordenada N = 
9.417.220,51m e E = 570.984,20m; 6,23 m e azimute plano 349°55’03” 
até o marco M-527, de coordenada N = 9.417.226,64m e E = 570.983,11m; 
159,90 m e azimute plano 349°52’17” até o marco M-528, de coordenada 
N = 9.417.384,05m e E = 570.954,99m; deste, segue confinando com a 
Gleba federal Buritirana, com a seguinte distância 10,60 m 43,74 m e 
azimute plano 2°03’26” até o marco M-529, de coordenada N = 
9.417.427,76m e E = 570.956,56m; 34,01 m e azimute plano 2°04’21” até 
o marco M-530, de coordenada N = 9.417.461,75m e E = 570.957,79m; 
104,55 m e azimute plano 2°03’40” até o marco M-531, de coordenada N 
= 9.417.566,23m e E = 570.961,55m; 57,48 m e azimute plano 2°03’50” 
até o marco M-532, de coordenada N = 9.417.623,67m e E = 570.963,62m; 
15,55 m e azimute plano 2°03’50” até o marco M-533, de coordenada N = 
9.417.639,21m e E = 570.964,18m; 8,41 m e azimute plano 2°06’49” até 
o marco M-534, de coordenada N = 9.417.647,61m e E = 570.964,49m; 
135,59 m e azimute plano 2°03’45” até o marco M-535, de coordenada N 
= 9.417.783,11m e E = 570.969,37m; deste, segue confinando com o Pa 
cinturão Verde i e ii, com a seguinte distância 118,68 m e azimute plano 
116°57’05” até o marco M-536, de coordenada N = 9.417.729,32m e E = 
571.075,16m; 224,23 m e azimute plano 116°57’17” até o marco M-537, 
de coordenada N = 9.417.627,68m e E = 571.275,03m; 36,63 m e azimu-
te plano 116°57’50” até o marco M-538, de coordenada N = 9.417.611,07m 
e E = 571.307,68m; 96,62 m e azimute plano 116°56’58” até o marco 
M-539, de coordenada N = 9.417.567,28m e E = 571.393,81m; 5,55 m e 
azimute plano 116°58’49” até o marco M-540, de coordenada N = 
9.417.564,76m e E = 571.398,76m; 158,79 m e azimute plano 18°37’28” 
até o marco M-541, de coordenada N = 9.417.715,23m e E = 571.449,47m; 
38,23 m e azimute plano 18°36’37” até o marco M-542, de coordenada N 
= 9.417.751,46m e E = 571.461,67m; 189,91 m e azimute plano 18°37’26” 
até o marco M-543, de coordenada N = 9.417.931,43m e E = 571.522,32m; 
32,89 m e azimute plano 18°37’00” até o marco M-544, de coordenada N 
= 9.417.962,60m e E = 571.532,82m; 120,21 m e azimute plano 18°37’24” 
até o marco M-545, de coordenada N = 9.418.076,52m e E = 571.571,21m; 
164,08 m e azimute plano 296°24’49” até o marco M-546, de coordenada 
N = 9.418.149,51m e E = 571.424,26m; 80,34 m e azimute plano 
296°24’55” até o marco M-547, de coordenada N = 9.418.185,25m e E = 
571.352,31m; 278,79 m e azimute plano 296°24’48” até o marco M-548, 
de coordenada N = 9.418.309,27m e E = 571.102,62m; 70,04 m e azimu-
te plano 296°24’54” até o marco M-549, de coordenada N = 9.418.340,43m 
e E = 571.039,89m; 55,32 m e azimute plano 296°24’44” até o marco 
M-550, de coordenada N = 9.418.365,04m e E = 570.990,34m; deste, 
segue confinando com a Gleba federal Buritirana, com a seguinte distância 
26,64 m e azimute plano 2°03’55” até o marco M-551, de coordenada N = 

9.418.391,66m e E = 570.991,30m; 4,39 m e azimute plano 2°05’14” até 
o marco M-552, de coordenada N = 9.418.396,05m e E = 570.991,46m; 
127,89 m e azimute plano 2°03’57” até o marco M-553, de coordenada N 
= 9.418.523,86m e E = 570.996,07m; 24,55 m e azimute plano 2°03’16” 
até o marco M-554, de coordenada N = 9.418.548,39m e E = 570.996,95m; 
218,07 m e azimute plano 2°03’47” até o marco M-555, de coordenada N 
= 9.418.766,32m e E = 571.004,80m; 20,21 m e azimute plano 2°04’11” 
até o marco M-556, de coordenada N = 9.418.786,52m e E = 571.005,53m; 
226,50 m e azimute plano 2°03’53” até o marco M-557, de coordenada N 
= 9.419.012,87m e E = 571.013,69m; 15,35 m e azimute plano 2°03’12” 
até o marco M-558, de coordenada N = 9.419.028,21m e E = 571.014,24m; 
226,68 m e azimute plano 2°03’56” até o marco M-559, de coordenada N 
= 9.419.254,74m e E = 571.022,41m; 24,72 m e azimute plano 2°03’49” 
até o marco M-560, de coordenada N = 9.419.279,44m e E = 571.023,30m; 
223,12 m e azimute plano 2°03’45” até o marco M-561, de coordenada N 
= 9.419.502,42m e E = 571.031,33m; 17,14 m e azimute plano 2°04’22” 
até o marco M-562, de coordenada N = 9.419.519,55m e E = 571.031,95m; 
226,42 m e azimute plano 2°03’46” até o marco M-563, de coordenada N 
= 9.419.745,82m e E = 571.040,10m; 20,99 m e azimute plano 2°04’29” 
até o marco M-564, de coordenada N = 9.419.766,80m e E = 571.040,86m; 
218,94 m e azimute plano 2°03’55” até o marco M-565, de coordenada N 
= 9.419.985,60m e E = 571.048,75m; 19,34 m e azimute plano 2°02’40” 
até o marco M-566, de coordenada N = 9.420.004,93m e E = 571.049,44m; 
232,14 m e azimute plano 2°03’50” até o marco M-567, de coordenada N 
= 9.420.236,92m e E = 571.057,80m; 12,49 m e azimute plano 2°03’54” 
até o marco M-568, de coordenada N = 9.420.249,40m e E = 571.058,25m; 
228,78 m e azimute plano 2°03’51” até o marco M-569, de coordenada N 
= 9.420.478,03m e E = 571.066,49m; 23,41 m e azimute plano 2°03’24” 
até o marco M-570, de coordenada N = 9.420.501,42m e E = 571.067,33m; 
208,91 m e azimute plano 2°03’56” até o marco M-571, de coordenada N 
= 9.420.710,19m e E = 571.074,86m; 27,39 m e azimute plano 2°04’18” 
até o marco M-572, de coordenada N = 9.420.737,56m e E = 571.075,85m; 
210,30 m e azimute plano 2°03’46” até o marco M-573, de coordenada N 
= 9.420.947,72m e E = 571.083,42m; 28,38 m e azimute plano 2°03’35” 
até o marco M-574, de coordenada N = 9.420.976,08m e E = 571.084,44m; 
201,42 m e azimute plano 2°03’56” até o marco M-575, de coordenada N 
= 9.421.177,37m e E = 571.091,70m; 30,11 m e azimute plano 2°03’20” 
até o marco M-576, de coordenada N = 9.421.207,46m e E = 571.092,78m; 
207,51 m e azimute plano 2°03’47” até o marco M-577, de coordenada N 
= 9.421.414,84m e E = 571.100,25m; 26,80 m e azimute plano 2°04’28” 
até o marco M-578, de coordenada N = 9.421.441,62m e E = 571.101,22m; 
193,71 m e azimute plano 2°03’54” até o marco M-579, de coordenada N 
= 9.421.635,20m e E = 571.108,20m; 39,81 m e azimute plano 2°03’32” 
até o marco M-580, de coordenada N = 9.421.674,98m e E = 571.109,63m; 
184,75 m e azimute plano 2°03’46” até o marco M-581, de coordenada N 
= 9.421.859,61m e E = 571.116,28m; 36,45 m e azimute plano 2°04’31” 
até o marco M-582, de coordenada N = 9.421.896,04m e E = 571.117,60m; 
188,79 m e azimute plano 2°03’51” até o marco M-583, de coordenada N 
= 9.422.084,71m e E = 571.124,40m; 35,98 m e azimute plano 2°03’16” 
até o marco M-584, de coordenada N = 9.422.120,67m e E = 571.125,69m; 
169,69 m e azimute plano 2°03’49” até o marco M-585, de coordenada N 
= 9.422.290,25m e E = 571.131,80m; 49,53 m e azimute plano 2°04’16” 
até o marco M-586, de coordenada N = 9.422.339,75m e E = 571.133,59m; 
131,73 m e azimute plano 2°03’44” até o marco M-587, de coordenada N 
= 9.422.471,39m e E = 571.138,33m; 69,62 m e azimute plano 2°03’59” 
até o marco M-588, de coordenada N = 9.422.540,96m e E = 571.140,84m; 
21,88 m e azimute plano 2°04’08” até o marco M-589, de coordenada N = 
9.422.562,83m e E = 571.141,63m; deste, segue confinando com o Pa 
cinturão Verde i e ii, com a seguinte distância 62,40 m e azimute plano 
18°43’21” até o marco M-590, de coordenada N = 9.422.621,93m e E = 
571.161,66m; 4,25 m e azimute plano 18°49’08” até o marco M-591, de 
coordenada N = 9.422.625,95m e E = 571.163,03m; 9,11 m e azimute 
plano 18°41’37” até o marco M-592, de coordenada N = 9.422.634,58m e 
E = 571.165,95m; 86,37 m e azimute plano 18°43’36” até o marco M-593, 
de coordenada N = 9.422.716,38m e E = 571.193,68m; 36,22 m e azimu-
te plano 18°43’48” até o marco M-594, de coordenada N = 9.422.750,68m 
e E = 571.205,31m; 23,79 m e azimute plano 18°05’59” até o marco 
M-595, de coordenada N = 9.422.773,29m e E = 571.212,70m; 31,15 m 
e azimute plano 18°06’12” até o marco M-596, de coordenada N = 
9.422.802,90m e E = 571.222,38m; 147,66 m e azimute plano 18°06’22” 
até o marco M-597, de coordenada N = 9.422.943,25m e E = 571.268,27m; 
41,90 m e azimute plano 18°06’07” até o marco M-598, de coordenada N 
= 9.422.983,08m e E = 571.281,29m; 186,08 m e azimute plano 18°06’11” 
até o marco M-599, de coordenada N = 9.423.159,95m e E = 571.339,11m; 
30,63 m e azimute plano 18°06’34” até o marco M-600, de coordenada N 
= 9.423.189,06m e E = 571.348,63m; 177,92 m e azimute plano 18°06’18” 
até o marco M-601, de coordenada N = 9.423.358,17m e E = 571.403,92m; 
54,66 m e azimute plano 18°06’36” até o marco M-602, de coordenada N 
= 9.423.410,12m e E = 571.420,91m; 136,16 m e azimute plano 18°06’13” 
até o marco M-603, de coordenada N = 9.423.539,54m e E = 571.463,22m; 
73,45 m e azimute plano 18°06’07” até o marco M-604, de coordenada N 
= 9.423.609,35m e E = 571.486,04m; 99,95 m e azimute plano 18°06’18” 
até o marco M-605, de coordenada N = 9.423.704,35m e E = 571.517,10m; 
158,23 m e azimute plano 304°59’30” até o marco M-606, de coordenada 
N = 9.423.795,09m e E = 571.387,47m; 80,48 m e azimute plano 
304°59’29” até o marco M-607, de coordenada N = 9.423.841,24m e E = 
571.321,54m; 58,30 m e azimute plano 304°59’25” até o marco M-608, de 
coordenada N = 9.423.874,67m e E = 571.273,78m; 99,36 m e azimute 
plano 19°51’00” até o marco M-609, de coordenada N = 9.423.968,13m e 
E = 571.307,52m; 126,66 m e azimute plano 19°51’05” até o marco 
M-610, de coordenada N = 9.424.087,26m e E = 571.350,53m; 21,87 m 
e azimute plano 19°50’07” até o marco M-611, de coordenada N = 



52  diário oficial Nº 35.164 Quarta-feira, 26 DE OUTUBRO DE 2022

9.424.107,83m e E = 571.357,95m; 226,38 m e azimute plano 19°51’00” 
até o marco M-612, de coordenada N = 9.424.320,76m e E = 571.434,82m; 
15,40 m e azimute plano 19°51’33” até o marco M-613, de coordenada N 
= 9.424.335,24m e E = 571.440,05m; 235,79 m e azimute plano 19°50’56” 
até o marco M-614, de coordenada N = 9.424.557,02m e E = 571.520,11m; 
28,35 m e azimute plano 19°51’38” até o marco M-615, de coordenada N 
= 9.424.583,68m e E = 571.529,74m; 199,59 m e azimute plano 19°50’58” 
até o marco M-616, de coordenada N = 9.424.771,41m e E = 571.597,51m; 
43,45 m e azimute plano 19°51’25” até o marco M-617, de coordenada N 
= 9.424.812,28m e E = 571.612,27m; 31,58 m e azimute plano 19°50’26” 
até o marco M-618, de coordenada N = 9.424.841,99m e E = 571.622,99m; 
164,15 m e azimute plano 304°07’36” até o marco M-619, de coordenada 
N = 9.424.934,08m e E = 571.487,11m; 0,78 m e azimute plano 
304°30’31” até o marco M-620, de coordenada N = 9.424.934,52m e E = 
571.486,47m; 128,66 m e azimute plano 304°07’38” até o marco M-621, 
de coordenada N = 9.425.006,70m e E = 571.379,97m; 19,42 m e azimu-
te plano 303°40’55” até o marco M-622, de coordenada N = 9.425.017,47m 
e E = 571.363,81m; 156,91 m e azimute plano 303°40’26” até o marco 
M-623, de coordenada N = 9.425.104,47m e E = 571.233,23m; deste, 
segue confinando com a Gleba federal Buritirana, com a seguinte distância 
46,81 m e azimute plano 2°03’24” até o marco M-624, de coordenada N = 
9.425.151,25m e E = 571.234,91m; 57,55 m e azimute plano 2°03’41” até 
o marco M-625, de coordenada N = 9.425.208,76m e E = 571.236,98m; 
101,08 m e azimute plano 2°03’50” até o marco M-626, de coordenada N 
= 9.425.309,77m e E = 571.240,62m; 42,69 m e azimute plano 2°04’03” 
até o marco M-627, de coordenada N = 9.425.352,43m e E = 571.242,16m; 
161,58 m e azimute plano 2°03’51” até o marco M-628, de coordenada N 
= 9.425.513,91m e E = 571.247,98m; 56,84 m e azimute plano 2°04’01” 
até o marco M-629, de coordenada N = 9.425.570,71m e E = 571.250,03m; 
145,65 m e azimute plano 2°03’42” até o marco M-630, de coordenada N 
= 9.425.716,27m e E = 571.255,27m; 56,49 m e azimute plano 2°04’11” 
até o marco M-631, de coordenada N = 9.425.772,72m e E = 571.257,31m; 
104,46 m e azimute plano 2°03’46” até o marco M-632, de coordenada N 
= 9.425.877,11m e E = 571.261,07m; 5,01 m e azimute plano 2°03’28” 
até o marco M-633, de coordenada N = 9.425.882,12m e E = 571.261,25m; 
136,27 m e azimute plano 2°03’54” até o marco M-634, de coordenada N 
= 9.426.018,30m e E = 571.266,16m; 37,18 m e azimute plano 2°03’55” 
até o marco M-635, de coordenada N = 9.426.055,46m e E = 571.267,50m; 
179,93 m e azimute plano 2°03’50” até o marco M-636, de coordenada N 
= 9.426.235,27m e E = 571.273,98m; 45,65 m e azimute plano 2°03’32” 
até o marco M-637, de coordenada N = 9.426.280,89m e E = 571.275,62m; 
175,84 m e azimute plano 2°03’58” até o marco M-638, de coordenada N 
= 9.426.456,62m e E = 571.281,96m; 34,63 m e azimute plano 2°03’07” 
até o marco M-639, de coordenada N = 9.426.491,23m e E = 571.283,20m; 
188,35 m e azimute plano 2°03’57” até o marco M-640, de coordenada N 
= 9.426.679,46m e E = 571.289,99m; 36,82 m e azimute plano 2°03’15” 
até o marco M-641, de coordenada N = 9.426.716,26m e E = 571.291,31m; 
196,85 m e azimute plano 2°03’51” até o marco M-642, de coordenada N 
= 9.426.912,98m e E = 571.298,40m; 27,93 m e azimute plano 2°04’21” 
até o marco M-643, de coordenada N = 9.426.940,89m e E = 571.299,41m; 
207,87 m e azimute plano 2°03’54” até o marco M-644, de coordenada N 
= 9.427.148,63m e E = 571.306,90m; 14,92 m e azimute plano 2°02’09” 
até o marco M-645, de coordenada N = 9.427.163,54m e E = 571.307,43m; 
165,71 m e azimute plano 2°03’53” até o marco M-646, de coordenada N 
= 9.427.329,14m e E = 571.313,40m; 80,12 m e azimute plano 2°04’02” 
até o marco M-647, de coordenada N = 9.427.409,21m e E = 571.316,29m; 
109,77 m e azimute plano 2°03’44” até o marco M-648, de coordenada N 
= 9.427.518,91m e E = 571.320,24m; 62,98 m e azimute plano 2°03’56” 
até o marco M-649, de coordenada N = 9.427.581,85m e E = 571.322,51m; 
145,71 m e azimute plano 2°03’53” até o marco M-650, de coordenada N 
= 9.427.727,47m e E = 571.327,76m; 5,63 m e azimute plano 2°02’04” 
até o marco M-651, de coordenada N = 9.427.733,10m e E = 571.327,96m; 
97,60 m e azimute plano 2°03’39” até o marco M-652, de coordenada N = 
9.427.830,64m e E = 571.331,47m; deste, segue confinando com o Pa 
cinturão Verde i e ii, com a seguinte distância 56,64 m e azimute plano 
9°25’09” até o marco M-653, de coordenada N = 9.427.886,52m e E = 
571.340,74m; 5,80 m e azimute plano 9°19’56” até o marco M-654, de 
coordenada N = 9.427.892,24m e E = 571.341,68m; 7,01 m e azimute 
plano 9°26’56” até o marco M-655, de coordenada N = 9.427.899,15m e E 
= 571.342,83m; 27,16 m e azimute plano 9°24’37” até o marco M-656, de 
coordenada N = 9.427.925,94m e E = 571.347,27m; 149,22 m e azimute 
plano 9°24’40” até o marco M-657, de coordenada N = 9.428.073,15m e E 
= 571.371,67m; 24,98 m e azimute plano 9°24’07” até o marco M-658, de 
coordenada N = 9.428.097,79m e E = 571.375,75m; 174,74 m e azimute 
plano 9°24’36” até o marco M-659, de coordenada N = 9.428.270,18m e E 
= 571.404,32m; 40,08 m e azimute plano 9°25’12” até o marco M-660, de 
coordenada N = 9.428.309,72m e E = 571.410,88m; 194,56 m e azimute 
plano 9°24’36” até o marco M-661, de coordenada N = 9.428.501,66m e E 
= 571.442,69m; 21,47 m e azimute plano 9°24’35” até o marco M-662, de 
coordenada N = 9.428.522,84m e E = 571.446,20m; 193,00 m e azimute 
plano 9°24’31” até o marco M-663, de coordenada N = 9.428.713,24m e E 
= 571.477,75m; 34,70 m e azimute plano 9°25’18” até o marco M-664, de 
coordenada N = 9.428.747,47m e E = 571.483,43m; 219,49 m e azimute 
plano 9°24’39” até o marco M-665, de coordenada N = 9.428.964,01m e E 
= 571.519,32m; 6,59 m e azimute plano 9°20’53” até o marco M-666, de 
coordenada N = 9.428.970,51m e E = 571.520,39m; 7,87 m e azimute 
plano 9°26’18” até o marco M-667, de coordenada N = 9.428.978,27m e E 
= 571.521,68m; 186,99 m e azimute plano 9°17’51” até o marco M-668, 
de coordenada N = 9.429.162,80m e E = 571.551,89m; 42,02 m e azimu-
te plano 9°17’55” até o marco M-669, de coordenada N = 9.429.204,27m 
e E = 571.558,68m; 36,04 m e azimute plano 9°17’33” até o marco M-670, 
de coordenada N = 9.429.239,84m e E = 571.564,50m; 153,89 m e 

azimute plano 9°17’47” até o marco M-671, de coordenada N = 
9.429.391,71m e E = 571.589,36m; 30,86 m e azimute plano 9°18’24” até 
o marco M-672, de coordenada N = 9.429.422,16m e E = 571.594,35m; 
80,30 m e azimute plano 9°17’41” até o marco M-673, de coordenada N = 
9.429.501,41m e E = 571.607,32m; 97,24 m e azimute plano 16°16’29” 
até o marco M-674, de coordenada N = 9.429.594,75m e E = 571.634,57m; 
48,84 m e azimute plano 16°16’04” até o marco M-675, de coordenada N 
= 9.429.641,63m e E = 571.648,25m; 170,50 m e azimute plano 16°16’15” 
até o marco M-676, de coordenada N = 9.429.805,30m e E = 571.696,02m; 
14,88 m e azimute plano 16°16’43” até o marco M-677, de coordenada N 
= 9.429.819,58m e E = 571.700,19m; 36,27 m e azimute plano 18°33’17” 
até o marco M-678, de coordenada N = 9.429.853,96m e E = 571.711,73m; 
180,49 m e azimute plano 18°33’38” até o marco M-679, de coordenada N 
= 9.430.025,06m e E = 571.769,18m; 39,30 m e azimute plano 18°33’34” 
até o marco M-680, de coordenada N = 9.430.062,32m e E = 571.781,69m; 
147,56 m e azimute plano 18°33’37” até o marco M-681, de coordenada N 
= 9.430.202,21m e E = 571.828,66m; 104,25 m e azimute plano 
271°06’17” até o marco M-682, de coordenada N = 9.430.204,22m e E = 
571.724,43m; 35,18 m e azimute plano 266°02’23” até o marco M-683, de 
coordenada N = 9.430.201,79m e E = 571.689,33m; 75,66 m e azimute 
plano 242°56’26” até o marco M-684, de coordenada N = 9.430.167,37m 
e E = 571.621,95m; 46,78 m e azimute plano 267°52’07” até o marco 
M-685, de coordenada N = 9.430.165,63m e E = 571.575,20m; 34,46 m 
e azimute plano 283°51’03” até o marco M-686, de coordenada N = 
9.430.173,88m e E = 571.541,74m; 21,89 m e azimute plano 283°51’08” 
até o marco M-687, de coordenada N = 9.430.179,12m e E = 571.520,49m; 
85,09 m e azimute plano 210°30’36” até o marco M-688, de coordenada N 
= 9.430.105,81m e E = 571.477,29m; 99,29 m e azimute plano 248°38’59” 
até o marco M-689, de coordenada N = 9.430.069,66m e E = 571.384,81m; 
18,83 m e azimute plano 248°40’03” até o marco M-690, de coordenada N 
= 9.430.062,81m e E = 571.367,27m; deste, segue confinando com a 
Gleba federal Buritirana, com a seguinte distância 13,36 m e azimute pla-
no 351°23’27” até o marco M-691, de coordenada N = 9.430.076,02m e E 
= 571.365,27m; 4,37 m e azimute plano 351°26’36” até o marco M-692, 
de coordenada N = 9.430.080,34m e E = 571.364,62m; 151,74 m e 
azimute plano 351°24’29” até o marco M-693, de coordenada N = 
9.430.230,38m e E = 571.341,95m; 34,31 m e azimute plano 351°24’00” 
até o marco M-694, de coordenada N = 9.430.264,30m e E = 571.336,82m; 
203,92 m e azimute plano 351°24’34” até o marco M-695, de coordenada 
N = 9.430.465,93m e E = 571.306,36m; 38,12 m e azimute plano 
351°24’00” até o marco M-696, de coordenada N = 9.430.503,62m e E = 
571.300,66m; 181,34 m e azimute plano 351°24’32” até o marco M-697, 
de coordenada N = 9.430.682,93m e E = 571.273,57m; 51,85 m e azimu-
te plano 351°24’15” até o marco M-698, de coordenada N = 9.430.734,20m 
e E = 571.265,82m; 178,95 m e azimute plano 351°24’22” até o marco 
M-699, de coordenada N = 9.430.911,14m e E = 571.239,08m; 37,40 m 
e azimute plano 351°25’09” até o marco M-700, de coordenada N = 
9.430.948,12m e E = 571.233,50m; 179,08 m e azimute plano 351°24’22” 
até o marco M-701, de coordenada N = 9.431.125,19m e E = 571.206,74m; 
1,94 m e azimute plano 351°24’39” até o marco M-702, de coordenada N 
= 9.431.127,11m e E = 571.206,45m; 54,19 m e azimute plano 351°24’12” 
até o marco M-703, de coordenada N = 9.431.180,69m e E = 571.198,35m; 
166,79 m e azimute plano 351°24’27” até o marco M-704, de coordenada 
N = 9.431.345,61m e E = 571.173,43m; 1,79 m e azimute plano 
351°38’36” até o marco M-705, de coordenada N = 9.431.347,38m e E = 
571.173,17m; 54,58 m e azimute plano 351°24’08” até o marco M-706, de 
coordenada N = 9.431.401,35m e E = 571.165,01m; 173,39 m e azimute 
plano 351°24’21” até o marco M-707, de coordenada N = 9.431.572,79m 
e E = 571.139,10m; 49,38 m e azimute plano 351°25’01” até o marco 
M-708, de coordenada N = 9.431.621,62m e E = 571.131,73m; 146,63 m 
e azimute plano 351°24’22” até o marco M-709, de coordenada N = 
9.431.766,60m e E = 571.109,82m; 80,55 m e azimute plano 351°24’15” 
até o marco M-710, de coordenada N = 9.431.846,25m e E = 571.097,78m; 
114,51 m e azimute plano 351°24’23” até o marco M-711, de coordenada 
N = 9.431.959,47m e E = 571.080,67m; 76,55 m e azimute plano 
351°24’45” até o marco M-712, de coordenada N = 9.432.035,16m e E = 
571.069,24m; 111,01 m e azimute plano 351°24’18” até o marco M-713, 
de coordenada N = 9.432.144,92m e E = 571.052,65m; 87,68 m e azimu-
te plano 351°24’28” até o marco M-714, de coordenada N = 9.432.231,62m 
e E = 571.039,55m; 54,45 m e azimute plano 351°24’47” até o marco 
M-715, de coordenada N = 9.432.285,46m e E = 571.031,42m; 4,55 m e 
azimute plano 351°24’25” até o marco M-716, de coordenada N = 
9.432.289,96m e E = 571.030,74m; 121,62 m e azimute plano 351°24’27” 
até o marco M-717, de coordenada N = 9.432.410,21m e E = 571.012,57m; 
26,66 m e azimute plano 351°23’34” até o marco M-718, de coordenada N 
= 9.432.436,57m e E = 571.008,58m; 113,01 m e azimute plano 
351°24’34” até o marco M-719, de coordenada N = 9.432.548,31m e E = 
570.991,70m; deste, segue confinando com o Pa cinturão Verde i e ii, 
com a seguinte distância 15,94 m e azimute plano 4°44’55” até o marco 
M-720, de coordenada N = 9.432.564,20m e E = 570.993,02m; 39,28 m 
e azimute plano 4°45’40” até o marco M-721, de coordenada N = 
9.432.603,34m e E = 570.996,28m; 5,28 m e azimute plano 4°46’54” até 
o marco M-722, de coordenada N = 9.432.608,60m e E = 570.996,72m; 
24,98 m e azimute plano 4°45’15” até o marco M-723, de coordenada N = 
9.432.633,49m e E = 570.998,79m; 64,28 m e azimute plano 4°45’22” até 
o marco M-724, de coordenada N = 9.432.697,55m e E = 571.004,12m; 
146,06 m e azimute plano 4°45’35” até o marco M-725, de coordenada N 
= 9.432.843,11m e E = 571.016,24m; 8,02 m e azimute plano 4°47’36” 
até o marco M-726, de coordenada N = 9.432.851,10m e E = 571.016,91m; 
28,32 m e azimute plano 4°46’50” até o marco M-727, de coordenada N = 
9.432.879,32m e E = 571.019,27m; 196,22 m e azimute plano 4°46’47” 
até o marco M-728, de coordenada N = 9.433.074,86m e E = 571.035,62m; 
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31,98 m e azimute plano 4°47’20” até o marco M-729, de coordenada N = 
9.433.106,73m e E = 571.038,29m; 34,57 m e azimute plano 4°46’44” até 
o marco M-730, de coordenada N = 9.433.141,18m e E = 571.041,17m; 
173,30 m e azimute plano 4°41’24” até o marco M-731, de coordenada N 
= 9.433.313,90m e E = 571.055,34m; 17,92 m e azimute plano 4°42’19” 
até o marco M-732, de coordenada N = 9.433.331,76m e E = 571.056,81m; 
129,08 m e azimute plano 4°41’17” até o marco M-733, de coordenada N 
= 9.433.460,41m e E = 571.067,36m; 90,30 m e azimute plano 12°30’12” 
até o marco M-734, de coordenada N = 9.433.548,57m e E = 571.086,91m; 
18,58 m e azimute plano 12°31’32” até o marco M-735, de coordenada N 
= 9.433.566,71m e E = 571.090,94m; 213,54 m e azimute plano 12°30’22” 
até o marco M-736, de coordenada N = 9.433.775,18m e E = 571.137,18m; 
2,04 m e azimute plano 12°28’04” até o marco M-737, de coordenada N = 
9.433.777,17m e E = 571.137,62m; 36,53 m e azimute plano 12°57’21” 
até o marco M-738, de coordenada N = 9.433.812,77m e E = 571.145,81m; 
160,47 m e azimute plano 12°56’58” até o marco M-739, de coordenada N 
= 9.433.969,16m e E = 571.181,77m; 74,91 m e azimute plano 12°57’10” 
até o marco M-740, de coordenada N = 9.434.042,16m e E = 571.198,56m; 
27,36 m e azimute plano 12°56’57” até o marco M-741, de coordenada N 
= 9.434.068,82m e E = 571.204,69m; 134,10 m e azimute plano 13°00’22” 
até o marco M-742, de coordenada N = 9.434.199,48m e E = 571.234,87m; 
37,73 m e azimute plano 13°00’18” até o marco M-743, de coordenada N 
= 9.434.236,24m e E = 571.243,36m; 175,41 m e azimute plano 13°00’26” 
até o marco M-744, de coordenada N = 9.434.407,15m e E = 571.282,84m; 
3,70 m e azimute plano 12°56’54” até o marco M-745, de coordenada N = 
9.434.410,76m e E = 571.283,67m; 55,09 m e azimute plano 12°58’36” 
até o marco M-746, de coordenada N = 9.434.464,44m e E = 571.296,04m; 
143,60 m e azimute plano 12°58’11” até o marco M-747, de coordenada N 
= 9.434.604,38m e E = 571.328,27m; 74,29 m e azimute plano 12°58’32” 
até o marco M-748, de coordenada N = 9.434.676,77m e E = 571.344,95m; 
77,58 m e azimute plano 12°58’07” até o marco M-749, de coordenada N 
= 9.434.752,37m e E = 571.362,36m; 78,18 m e azimute plano 13°03’44” 
até o marco M-750, de coordenada N = 9.434.828,53m e E = 571.380,03m; 
51,18 m e azimute plano 13°04’00” até o marco M-751, de coordenada N 
= 9.434.878,38m e E = 571.391,60m; 175,49 m e azimute plano 13°03’53” 
até o marco M-752, de coordenada N = 9.435.049,33m e E = 571.431,27m; 
24,16 m e azimute plano 13°00’45” até o marco M-753, de coordenada N 
= 9.435.072,87m e E = 571.436,71m; 28,49 m e azimute plano 13°01’18” 
até o marco M-754, de coordenada N = 9.435.100,63m e E = 571.443,13m; 
213,42 m e azimute plano 13°00’50” até o marco M-755, de coordenada N 
= 9.435.308,57m e E = 571.491,19m; 24,06 m e azimute plano 13°01’11” 
até o marco M-756, de coordenada N = 9.435.332,01m e E = 571.496,61m; 
6,76 m e azimute plano 12°59’18” até o marco M-757, de coordenada N = 
9.435.338,60m e E = 571.498,13m; 205,81 m e azimute plano 12°59’11” 
até o marco M-758, de coordenada N = 9.435.539,15m e E = 571.544,38m; 
39,54 m e azimute plano 12°59’33” até o marco M-759, de coordenada N 
= 9.435.577,68m e E = 571.553,27m; 50,82 m e azimute plano 12°59’10” 
até o marco M-760, de coordenada N = 9.435.627,20m e E = 571.564,69m; 
139,36 m e azimute plano 13°00’01” até o marco M-761, de coordenada N 
= 9.435.762,99m e E = 571.596,04m; 44,83 m e azimute plano 13°00’25” 
até o marco M-762, de coordenada N = 9.435.806,67m e E = 571.606,13m; 
117,37 m e azimute plano 12°59’56” até o marco M-763, de coordenada N 
= 9.435.921,03m e E = 571.632,53m; 234,90 m e azimute plano 
276°48’24” até o marco M-764, de coordenada N = 9.435.948,87m e E = 
571.399,29m; 84,27 m e azimute plano 276°48’04” até o marco M-765, de 
coordenada N = 9.435.958,85m e E = 571.315,61m; 138,42 m e azimute 
plano 276°48’31” até o marco M-766, de coordenada N = 9.435.975,26m 
e E = 571.178,17m; 116,58 m e azimute plano 276°48’11” até o marco 
M-767, de coordenada N = 9.435.989,07m e E = 571.062,41m; 146,84 m 
e azimute plano 276°48’34” até o marco M-768, de coordenada N = 
9.436.006,48m e E = 570.916,61m; 80,60 m e azimute plano 276°48’18” 
até o marco M-769, de coordenada N = 9.436.016,03m e E = 570.836,58m; 
142,26 m e azimute plano 276°48’23” até o marco M-770, de coordenada 
N = 9.436.032,89m e E = 570.695,32m; 116,34 m e azimute plano 
276°48’09” até o marco M-771, de coordenada N = 9.436.046,67m e E = 
570.579,80m; 119,71 m e azimute plano 276°48’27” até o marco M-772, 
de coordenada N = 9.436.060,86m e E = 570.460,93m; 12,70 m e azimu-
te plano 351°26’33” até o marco M-773, de coordenada N = 9.436.073,42m 
e E = 570.459,04m; 4,33 m e azimute plano 351°21’52” até o marco 
M-774, de coordenada N = 9.436.077,70m e E = 570.458,39m; 22,36 m 
e azimute plano 351°24’35” até o marco M-775, de coordenada N = 
9.436.099,81m e E = 570.455,05m; 62,99 m e azimute plano 351°24’29” 
até o marco M-776, de coordenada N = 9.436.162,09m e E = 570.445,64m; 
53,64 m e azimute plano 351°24’06” até o marco M-777, de coordenada N 
= 9.436.215,13m e E = 570.437,62m; 84,71 m e azimute plano 11°00’41” 
até o marco M-778, de coordenada N = 9.436.298,28m e E = 570.453,80m; 
5,21 m e azimute plano 10°57’52” até o marco M-779, de coordenada N = 
9.436.303,39m e E = 570.454,79m; 34,18 m e azimute plano 10°59’51” 
até o marco M-780, de coordenada N = 9.436.336,94m e E = 570.461,31m; 
26,46 m e azimute plano 11°01’31” até o marco M-781, de coordenada N 
= 9.436.362,91m e E = 570.466,37m; 8,14 m e azimute plano 10°58’43” 
até o marco M-782, de coordenada N = 9.436.370,90m e E = 570.467,92m; 
161,72 m e azimute plano 12°22’33” até o marco M-783, de coordenada N 
= 9.436.528,86m e E = 570.502,58m; 23,10 m e azimute plano 12°22’32” 
até o marco M-784, de coordenada N = 9.436.551,42m e E = 570.507,53m; 
130,05 m e azimute plano 12°22’28” até o marco M-785, de coordenada N 
= 9.436.678,45m e E = 570.535,40m; 68,06 m e azimute plano 16°45’47” 
até o marco M-786, de coordenada N = 9.436.743,62m e E = 570.555,03m; 
30,14 m e azimute plano 16°45’27” até o marco M-787, de coordenada N 
= 9.436.772,48m e E = 570.563,72m; 196,81 m e azimute plano 16°45’43” 
até o marco M-788, de coordenada N = 9.436.960,93m e E = 570.620,48m; 
8,43 m e azimute plano 16°45’28” até o marco M-789, de coordenada N = 

9.436.969,00m e E = 570.622,91m; 16,98 m e azimute plano 17°16’17” 
até o marco M-790, de coordenada N = 9.436.985,21m e E = 570.627,95m; 
169,13 m e azimute plano 17°16’37” até o marco M-791, de coordenada N 
= 9.437.146,71m e E = 570.678,18m; 52,81 m e azimute plano 17°16’56” 
até o marco M-792, de coordenada N = 9.437.197,14m e E = 570.693,87m; 
59,36 m e azimute plano 17°16’41” até o marco M-793, de coordenada N 
= 9.437.253,82m e E = 570.711,50m; 84,84 m e azimute plano 21°39’26” 
até o marco M-794, de coordenada N = 9.437.332,67m e E = 570.742,81m; 
57,87 m e azimute plano 21°39’42” até o marco M-795, de coordenada N 
= 9.437.386,45m e E = 570.764,17m; 16,77 m e azimute plano 21°39’20” 
até o marco M-796, de coordenada N = 9.437.402,04m e E = 570.770,36m; 
6,52 m e azimute plano 21°36’20” até o marco M-797, de coordenada N = 
9.437.408,10m e E = 570.772,76m; 42,01 m e azimute plano 21°40’02” 
até o marco M-798, de coordenada N = 9.437.447,14m e E = 570.788,27m;  
4,54 m e azimute plano 21°35’26” m até o marco M-001, ponto inicial da 
descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas 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 in-
cidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
ii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de itupiranga.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Protocolo: 868222
Portaria Nº 1756 /2022.
 o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas no decreto Governamental de 02//01/2019, 
doE nº 33.771 de 02/01/2019, art. 5º, alínea b da lei Estadual nº 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e combinado com o art. 1º da lei nº 5.810, de 
21 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013, 
o teor do artigo 58, inciso iii, 66 e 67 da lei nº 8.666/93, com suas alte-
rações e regulamentações posteriores, que regulam os procedimentos de 
fiscalização de contratos no âmbito da Administração Pública;
rESolVE:
art.1º – dESiGNar os servidores abaixo para exercer o encargo de fiS-
caiS dE coNTraTo e SUPlENTES, tendo por obrigação acompanhar e 
fiscalizar a execução dos contratos administrativos, firmados entre o Insti-
tuto de Terras do Pará-iTErPa e a contratada, em consonância com o ins-
trumento contratual, termo de referência e demais documentos, anotando 
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos 
serviços e/ou fornecimento dos bens, determinando o que for necessário à 
regulamentação das faltas ou defeitos, dentre outras atribuições correlatas 
a esta função, conforme dados abaixo:

coNtrato oBJeto coNtratada FiscaL sUPLeNte

02/2022

Serv. de desratiza-
ção, desinsetização, 

descupinização e 
desinfecção nas 
áreas internas 
e externas das 

dependências do 
iTErPa.

 

XiNGU SErViÇoS E SolU-
ÇÕES aMBiENTaiS lTda
(cNPJ: 23.259.429/0001-

01)
 

francisco albuquerque do Nascimento
lotação: GlT, Matrícula: 3170055/1

03/2022

contratação de Em-
presa Especializada 
no fornecimento 
de água Mineral 

Natural
 

Nr PErEira coMÉrcio dE 
áGUa EirEli

(cNPJ: 37.170.992/0001-
05)

 

francisco albuquerque do Nascimento
lotação: GlT, Matrícula: 3170055/1

10/2022
Serviço de 

fornecimento de 
combustível

TicKET SolUÇÕES HdfGT 
S/a

(cNPJ: 03.506.307/0001-
57)

 

alfredo fernando Borges Neves Junior
lotação: GlT, Matrícula: 5927959/4

11/2022
Prestação de ser-

viço de manutenção 
predial.

P.a. ENGENHaria 
coMErcial lTda ME 

(09.605.413/0001-74)

francisco 
albuquerque do 

Nascimento
 lotação: 

GlT, Matrícula: 
3170055/1

alfredo fernando 
Borges Neves Junior

 lotação: GlT, Ma-
trícula: 5927959/4

12/2022
aquisição de mate-
riais permanentes- 

cadeiras

cENTra MÓVEiS
(cNPJ: 25.071.568/0001-

24)

aurilene Nahum
lotação: 

GMP, Matrícula 
5942095/1

rui luiz fonseca de 
almeida

lotação: GMP, 
Matrícula:
3167577/1

 

13/2022
locação de equipa-

mento de informáti-
ca- Storege

TEcH lEad SErViÇoS E 
coMÉrcio dE iNforMáTica 

lTda
(cNPJ: 07.166.562/0001-

59)

Potyguara Pra-
zeres de oliveira 

ferreira
lotação: NTi

Matrícula: 
54185591/5

igor alves Quadros
lotação: NTi

Matrícula: 
5958609/1
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14/2022 locação de veículo 
tipo executivo

EMPrESa UNidaS VEÍ-
cUloS

(cNPJ: 02.491.558/0001-
42)

francisco 
albuquerque do 

Nascimento
 lotação: 

GlT, Matrícula: 
3170055/1

alfredo fernando 
Borges Neves Junior

 lotação: GlT, Ma-
trícula: 5927959/4

002/2021 Serviço de Vigilân-
cia Patrimonial

EMPrESa BElÉM rio 
SEGUraNÇa EirEli- (cNPJ nº 

17.433.496/0001-90)

alfredo fernando Borges Neves Junior
lotação: GlT, Matrícula: 5927959/4

28/2021

aquisição de Mate-
rial Permanente - ar 

condicionado
 

SW coMErcio E SErViÇoS 
lTda

(cNPJ: 26.415.706/0001-
08)

 

francisco albuquerque do Nascimento
lotação: GlT, Matrícula: 3170055/1

29/2021

aquisição de Mate-
rial Permanente - ar 

condicionado
 

cliMaSEG coM. E SErV. 
lTda

(cNPJ: 37.414.126/0001-
12)

 

francisco albuquerque do Nascimento
lotação: GlT, Matrícula: 3170055/1

004/2020

Serviço de agencia-
mento de Passagens 

(aérea, fluvial e 
terrestre)

NorTE TUriSMo
 (cNPJ n°. 05.570.254/0001-

69)

alfredo fernando Borges Neves Junior
 lotação: GlT, Matrícula: 5927959/4

013/2020 Prestação de Ser-
viços de copeiragem

liMPar- liMPEZa E coN-
SErVaÇÃo lTda

(cNPJ nº. 08.775.721/0001-
85)

alfredo fernando Borges Neves Junior
lotação: GlT, Matrícula: 5927959/4

017/2020
Serviço de assina-
tura de Certificado 
digital -E-cPf- a1

ioEPa-iMPrENSa oficial 
do ESTado do Pará

(cNPJ nº 04.835.476/0001-
01)

igor alves Quadros
lotação: NTi, Matrícula: 5958609/1

023/2020 Transporte indivi-
dual de Passageiros

KGa desenvolvimento e 
Tecnologia EirEli

(cNPJ: nº 24.784.257/0001-
40)

alfredo fernando Borges Neves Junior
lotação: GlT, Matrícula: 5927959/4

003/2019

locação de 02 ser-
vidores de processa-
mento, 01 Storage e 

02 nobreaks de 
mínima de 3000 Va, 
incluindo serviços de 
monitoração, implan-

tação e migração

TEcHlEad SErViÇoS 
E coMÉrcio dE iNfor-
MáTica lTda, (cNPJ n.º 
11.887.021/0001-97)

igor alves Quadros
lotação: NTi, Matrícula: 5958609/1

016/2019
fornecimento de 

Serviços de confec-
ção de chaves

rcN coMErcio E SErViÇoS 
lTda-EPP

(cNPJ nº. 02.055.122/0001-
01)

José de Jesus cunha azevedo
lotação: daf, Matrícula: 5324734-5

022/2019
Serviço da informa-
ção e Tecnologia da 

informação

EMPrESa da TEcNoloGia 
da iNforMaÇÃo

(cNPJ nº. 05.059.613/0001-
18)

Potyguara Prazeres de oliveira ferreira
lotação: NTi, Matrícula: 54185591/5

021/2018

Serviços de 
Manutenção corre-
tiva e Preventiva de 

Elevadores

ElEVadorES HEXcEl lTda
(cNPJ n.º 10.599.628/0001-

09)

francisco albuquerque do Nascimento
lotação: GlT, Matrícula: 3170055/1

030/2018

Serviços de 
Manutenção cor-

retiva e Preventiva 
de aparelhos de ar-
condicionado com 
fornecimento de 

peças.

a.V. dE JESUS BUriTi – 
SErViÇoS dE rEfiGEraÇÃo
(cNPJ n.º 17.230.719/0001-

11)

francisco albuquerque do Nascimento
lotação: GlT, Matrícula: 3170055/1

005/2017

Serviço de Sistema 
de Gestão de 

abastecimento de 
combustível

TicKET SolUÇÕES HdfGT 
S/a

(cNPJ n°. 03.506.307/0001-
57)

alfredo fernando Borges Neves Junior
lotação: GlT, Matrícula: 5927959/4

 

033/2017
locação de 

Equipamentos de 
informática

TEcNoSET iNforMaTica 
ProdUToS E SErVicoS 

lTda
(cNPJ n°. 64.799.539/0001-

35)

Potyguara Pra-
zeres de oliveira 

ferreira
lotação: NTi

Matrícula: 
54185591/5

 igor alves 
Quadros

lotação: NTi
Matrícula: 

5958609/1

037/2017
Serviço continuados 
de limpeza e con-

servação

liMPar liMPEZa E coNSEr-
Vacao lTda

(cNPJ n°. 08.775.721/0001-
85)

alfredo fernando Borges Neves Junior
lotação: GlT, Matrícula: 5927959/4

 ii - faZEr vigorar os efeitos da presente PorTaria na data de 14.10.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Terras do Pará – iTErPa, 25 de outubro de 2022.
 BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS- Presidente – iTErPa

Protocolo: 868072
Portaria Nº 1766 /2022.
 o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas no decreto Governamental de 02//01/2019, 
doE nº 33.771 de 02/01/2019, art. 5º, alínea b da lei Estadual nº 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e combinado com o art. 1º da lei nº 5.810, de 

21 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013, 
o teor do artigo 58, inciso iii, 66 e 67 da lei nº 8.666/93, com suas alte-
rações e regulamentações posteriores, que regulam os procedimentos de 
fiscalização de contratos no âmbito da Administração Pública;
 rESolVE:
art.1º – dESiGNar os servidores abaixo para exercer o encargo de fiS-
caiS dE coNTraTo e SUPlENTES, tendo por obrigação acompanhar e 
fiscalizar a execução dos contratos administrativos, firmados entre o Insti-
tuto de Terras do Pará-iTErPa e a contratada, em consonância com o ins-
trumento contratual, termo de referência e demais documentos, anotando 
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos 
serviços e/ou fornecimento dos bens, determinando o que for necessário à 
regulamentação das faltas ou defeitos, dentre outras atribuições correlatas 
a esta função, conforme dados abaixo:

coNtrato oBJeto coNtratada FiscaL sUPLeNte

01/2021

Prestação, pela 
EcT, de serviços 

e venda de 
produtos-cor-
rEioS-contrato 

particular: 
9912478236-

EMPrESa BraSilEira dE 
corrEioS E TElÉGrafoS 
– EcT- (cNPJ nº 34.028.3 

16/0018-51)

célia Nazaré 
Mendes de Sousa

lotação: ca
Matrícula: 

5935788/2

Maria rosália 
Santos da Silva

lotação: GP
Matrícula: 

5960259/2

012/2020
Prestação de Ser-
viços de auxiliar 
administrativo

liMPar- liMPEZa E coNSEr-
VaÇÃo lTda

(cNPJ nº. 08.775.721/0001-
85)

célia Nazaré 
Mendes de Sousa

lotação: ca
Matrícula: 

5935788/2

Maria rosália 
Santos da Silva

lotação: GP
Matrícula: 

5960259/2

ii - faZEr vigorar os efeitos da presente PorTaria na data de 01.09.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 instituto de Terras do Pará - iTErPa, 25 de outubro de 2022.
 BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS- Presidente – iTErPa

Protocolo: 868076
Portaria N° 1777 de 25 de oUtUBro 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 fundi-
ário – dEaf, do iTErPa, em conformidade com os dados e mapas cadastrais do 
instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras devolutas localiza-
das no Município de Barcarena, abrangendo uma área de 376,2333 ha;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2022/614395.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 376,2333 (Trezentos e se-
tenta e seis hectares, vinte e três ares e trinta e três centiares), denomi-
nada GlEBa rio iTaPoraNGa, localizada no Município Barcarena, com li-
mites, confrontações e demais especificações técnicas constantes no Me-
morial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos: Partindo 
do marco M-001, de coordenada N = 9.831.818,15m e E = 761.208,25m;  
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (Sentido Norte/
Sul) da rua da Portobrás, com a seguinte distância: 0,26 m e azimute 
plano 136°32’53” até o marco M-002, de coordenada N = 9.831.817,96m 
e E = 761.208,43m; 0,26 m e azimute plano 133°27’07” até o marco 
M-003, de coordenada N = 9.831.817,78m e E = 761.208,62m; 0,26 m e 
azimute plano 127°18’14” até o marco M-004, de coordenada N = 
9.831.817,62m e E = 761.208,83m; 0,26 m e azimute plano 122°28’16” 
até o marco M-005, de coordenada N = 9.831.817,48m e E = 761.209,05m; 
0,26 m e azimute plano 117°33’10” até o marco M-006, de coordenada N 
= 9.831.817,36m e E = 761.209,28m; 0,28 m e azimute plano 111°02’15” 
até o marco M-007, de coordenada N = 9.831.817,26m e E = 761.209,54m; 
14,34 m e azimute plano 109°35’51” até o marco M-008, de coordenada N 
= 9.831.812,45m e E = 761.223,05m; 0,02 m e azimute plano 116°33’54” 
até o marco M-009, de coordenada N = 9.831.812,44m e E = 761.223,07m; 
46,14 m e azimute plano 109°36’04” até o marco M-010, de coordenada N 
= 9.831.796,96m e E = 761.266,54m; 5,36 m e azimute plano 109°31’02” 
até o marco M-011, de coordenada N = 9.831.795,17m e E = 761.271,59m; 
20,86 m e azimute plano 125°45’17” até o marco M-012, de coordenada N 
= 9.831.782,98m e E = 761.288,52m; 11,18 m e azimute plano 125°45’08” 
até o marco M-013, de coordenada N = 9.831.776,45m e E = 761.297,59m; 
30,32 m e azimute plano 130°48’52” até o marco M-014, de coordenada N 
= 9.831.756,63m e E = 761.320,54m; 32,66 m e azimute plano 142°45’55” 
até o marco M-015, de coordenada N = 9.831.730,63m e E = 761.340,30m; 
2,73 m e azimute plano 152°46’43” até o marco M-016, de coordenada N 
= 9.831.728,20m e E = 761.341,55m; 33,66 m e azimute plano 152°41’47” 
até o marco M-017, de coordenada N = 9.831.698,29m e E = 761.356,99m; 
12,01 m e azimute plano 162°45’25” até o marco M-018, de coordenada N 
= 9.831.686,82m e E = 761.360,55m; 19,77 m e azimute plano 162°45’24” 
até o marco M-019, de coordenada N = 9.831.667,94m e E = 761.366,41m; 
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24,59 m e azimute plano 166°30’02” até o marco M-020, de coordenada N 
= 9.831.644,03m e E = 761.372,15m; 18,35 m e azimute plano 189°03’43” 
até o marco M-021, de coordenada N = 9.831.625,91m e E = 761.369,26m; 
15,91 m e azimute plano 189°04’39” até o marco M-022, de coordenada N 
= 9.831.610,20m e E = 761.366,75m; 82,94 m e azimute plano 189°04’02” 
até o marco M-023, de coordenada N = 9.831.528,30m e E = 761.353,68m; 
22,18 m e azimute plano 189°04’48” até o marco M-024, de coordenada N 
= 9.831.506,40m e E = 761.350,18m; 19,18 m e azimute plano 189°03’35” 
até o marco M-025, de coordenada N = 9.831.487,46m e E = 761.347,16m; 
148,99 m e azimute plano 189°04’02” até o marco M-026, de coordenada 
N = 9.831.340,33m e E = 761.323,68m; 0,48 m e azimute plano 
184°45’49” até o marco M-027, de coordenada N = 9.831.339,85m e E = 
761.323,64m; 0,48 m e azimute plano 175°14’11” até o marco M-028, de 
coordenada N = 9.831.339,37m e E = 761.323,68m; 0,49 m e azimute 
plano 165°40’38” até o marco M-029, de coordenada N = 9.831.338,90m 
e E = 761.323,80m; 0,49 m e azimute plano 157°06’34” até o marco 
M-030, de coordenada N = 9.831.338,45m e E = 761.323,99m; 0,49 m e 
azimute plano 147°37’10” até o marco M-031, de coordenada N = 
9.831.338,04m e E = 761.324,25m; deste, segue confrontando com o li-
mite da área da União federal – SPU/Pa, Matricula n°2966, com a seguin-
te distância: 26,09 m e azimute plano 136°06’09” até o marco M-032, de 
coordenada N = 9.831.319,24m e E = 761.342,34m; 1,33 m e azimute 
plano 142°36’53” até o marco M-033, de coordenada N = 9.831.318,18m 
e E = 761.343,15m; 61,82 m e azimute plano 142°42’40” até o marco 
M-034, de coordenada N = 9.831.269,00m e E = 761.380,60m; 135,84 m 
e azimute plano 142°42’54” até o marco M-035, de coordenada N = 
9.831.160,92m e E = 761.462,89m; 2,24 m e azimute plano 112°33’39” 
até o marco M-036, de coordenada N = 9.831.160,06m e E = 761.464,96m; 
52,21 m e azimute plano 178°39’40” até o marco P-001, de coordenada N 
= 9.831.107,86m e E = 761.466,18m; deste, segue pela Margem Esquer-
da do rio São francisco, com a seguinte distância: 0,43 m e azimute plano 
303°41’24” até o marco P-002, de coordenada N = 9.831.108,10m e E = 
761.465,82m; 18,11 m e azimute plano 304°02’28” até o marco P-003, de 
coordenada N = 9.831.118,24m e E = 761.450,81m; 0,36 m e azimute 
plano 302°20’51” até o marco P-004, de coordenada N = 9.831.118,43m 
e E = 761.450,51m; 0,43 m e azimute plano 297°45’31” até o marco 
P-005, de coordenada N = 9.831.118,63m e E = 761.450,13m; 0,44 m e 
azimute plano 292°31’14” até o marco P-006, de coordenada N = 
9.831.118,80m e E = 761.449,72m; 0,52 m e azimute plano 286°41’57” 
até o marco P-007, de coordenada N = 9.831.118,95m e E = 761.449,22m; 
21,84 m e azimute plano 284°01’02” até o marco P-008, de coordenada N 
= 9.831.124,24m e E = 761.428,03m; 0,35 m e azimute plano 281°38’01” 
até o marco P-009, de coordenada N = 9.831.124,31m e E = 761.427,69m; 
0,43 m e azimute plano 277°56’36” até o marco P-010, de coordenada N 
= 9.831.124,37m e E = 761.427,26m; 0,43 m e azimute plano 272°39’47” 
até o marco P-011, de coordenada N = 9.831.124,39m e E = 761.426,83m; 
0,44 m e azimute plano 267°23’51” até o marco P-012, de coordenada N 
= 9.831.124,37m e E = 761.426,39m; 0,43 m e azimute plano 262°03’24” 
até o marco P-013, de coordenada N = 9.831.124,31m e E = 761.425,96m; 
0,44 m e azimute plano 258°10’43” até o marco P-014, de coordenada N 
= 9.831.124,22m e E = 761.425,53m; 0,44 m e azimute plano 252°48’05” 
até o marco P-015, de coordenada N = 9.831.124,09m e E = 761.425,11m; 
0,26 m e azimute plano 247°22’48” até o marco P-016, de coordenada N 
= 9.831.123,99m e E = 761.424,87m; 30,71 m e azimute plano 246°59’59” 
até o marco P-017, de coordenada N = 9.831.111,99m e E = 761.396,60m; 
24,01 m e azimute plano 281°18’53” até o marco P-018, de coordenada N 
= 9.831.116,70m e E = 761.373,06m; 35,15 m e azimute plano 313°42’33” 
até o marco P-019, de coordenada N = 9.831.140,99m e E = 761.347,65m; 
0,32 m e azimute plano 311°11’09” até o marco P-020, de coordenada N 
= 9.831.141,20m e E = 761.347,41m; 0,44 m e azimute plano 307°38’51” 
até o marco P-021, de coordenada N = 9.831.141,47m e E = 761.347,06m; 
0,43 m e azimute plano 303°41’24” até o marco P-022, de coordenada N 
= 9.831.141,71m e E = 761.346,70m; 0,44 m e azimute plano 297°08’59” 
até o marco P-023, de coordenada N = 9.831.141,91m e E = 761.346,31m; 
0,43 m e azimute plano 293°01’32” até o marco P-024, de coordenada N 
= 9.831.142,08m e E = 761.345,91m; 0,44 m e azimute plano 287°11’55” 
até o marco P-025, de coordenada N = 9.831.142,21m e E = 761.345,49m; 
0,44 m e azimute plano 281°49’17” até o marco P-026, de coordenada N 
= 9.831.142,30m e E = 761.345,06m; 0,49 m e azimute plano 276°58’52” 
até o marco P-027, de coordenada N = 9.831.142,36m e E = 761.344,57m; 
54,92 m e azimute plano 274°21’17” até o marco P-028, de coordenada N 
= 9.831.146,53m e E = 761.289,81m; 31,17 m e azimute plano 305°39’11” 
até o marco P-029, de coordenada N = 9.831.164,70m e E = 761.264,48m; 
0,49 m e azimute plano 302°22’50” até o marco P-030, de coordenada N 
= 9.831.164,96m e E = 761.264,07m; 0,44 m e azimute plano 297°08’59” 
até o marco P-031, de coordenada N = 9.831.165,16m e E = 761.263,68m; 
0,43 m e azimute plano 293°01’32” até o marco P-032, de coordenada N 
= 9.831.165,33m e E = 761.263,28m; 0,44 m e azimute plano 287°11’55” 
até o marco P-033, de coordenada N = 9.831.165,46m e E = 761.262,86m; 
0,43 m e azimute plano 283°23’33” até o marco P-034, de coordenada N 
= 9.831.165,56m e E = 761.262,44m; 0,37 m e azimute plano 277°41’46” 
até o marco P-035, de coordenada N = 9.831.165,61m e E = 761.262,07m; 
0,37 m e azimute plano 273°05’39” até o marco P-036, de coordenada N 
= 9.831.165,63m e E = 761.261,70m; 39,22 m e azimute plano 271°36’27” 
até o marco P-037, de coordenada N = 9.831.166,73m e E = 761.222,50m; 
0,13 m e azimute plano 270°00’00” até o marco P-038, de coordenada N 
= 9.831.166,73m e E = 761.222,37m; 0,44 m e azimute plano 267°23’51” 
até o marco P-039, de coordenada N = 9.831.166,71m e E = 761.221,93m; 
0,43 m e azimute plano 262°03’24” até o marco P-040, de coordenada N 
= 9.831.166,65m e E = 761.221,50m; 0,44 m e azimute plano 258°10’43” 
até o marco P-041, de coordenada N = 9.831.166,56m e E = 761.221,07m; 
0,44 m e azimute plano 252°48’05” até o marco P-042, de coordenada N 

= 9.831.166,43m e E = 761.220,65m; 0,30 m e azimute plano 246°48’05” 
até o marco P-043, de coordenada N = 9.831.166,31m e E = 761.220,37m; 
45,79 m e azimute plano 246°29’51” até o marco P-044, de coordenada N 
= 9.831.148,05m e E = 761.178,38m; 48,25 m e azimute plano 282°15’11” 
até o marco P-045, de coordenada N = 9.831.158,29m e E = 761.131,23m; 
0,19 m e azimute plano 281°53’19” até o marco P-046, de coordenada N 
= 9.831.158,33m e E = 761.131,04m; 0,43 m e azimute plano 277°56’36” 
até o marco P-047, de coordenada N = 9.831.158,39m e E = 761.130,61m; 
0,44 m e azimute plano 272°36’09” até o marco P-048, de coordenada N 
= 9.831.158,41m e E = 761.130,17m; 0,52 m e azimute plano 266°41’53” 
até o marco P-049, de coordenada N = 9.831.158,38m e E = 761.129,65m; 
4,99 m e azimute plano 264°07’46” até o marco P-050, de coordenada N 
= 9.831.157,87m e E = 761.124,69m; 34,19 m e azimute plano 264°05’28” 
até o marco P-051, de coordenada N = 9.831.154,35m e E = 761.090,68m; 
32,60 m e azimute plano 293°20’55” até o marco P-052, de coordenada N 
= 9.831.167,27m e E = 761.060,75m; 45,85 m e azimute plano 309°21’45” 
até o marco P-053, de coordenada N = 9.831.196,35m e E = 761.025,30m; 
0,41 m e azimute plano 306°01’39” até o marco P-054, de coordenada N 
= 9.831.196,59m e E = 761.024,97m; 0,40 m e azimute plano 302°54’19” 
até o marco P-055, de coordenada N = 9.831.196,81m e E = 761.024,63m; 
0,44 m e azimute plano 297°08’59” até o marco P-056, de coordenada N 
= 9.831.197,01m e E = 761.024,24m; 0,43 m e azimute plano 293°01’32” 
até o marco P-057, de coordenada N = 9.831.197,18m e E = 761.023,84m; 
0,43 m e azimute plano 287°35’33” até o marco P-058, de coordenada N 
= 9.831.197,31m e E = 761.023,43m; 0,44 m e azimute plano 281°49’17” 
até o marco P-059, de coordenada N = 9.831.197,40m e E = 761.023,00m; 
0,43 m e azimute plano 277°56’36” até o marco P-060, de coordenada N 
= 9.831.197,46m e E = 761.022,57m; 0,44 m e azimute plano 272°36’09” 
até o marco P-061, de coordenada N = 9.831.197,48m e E = 761.022,13m; 
0,53 m e azimute plano 266°45’37” até o marco P-062, de coordenada N 
= 9.831.197,45m e E = 761.021,60m; 119,35 m e azimute plano 
263°59’17” até o marco P-063, de coordenada N = 9.831.184,95m e E = 
760.902,91m; 0,34 m e azimute plano 261°38’03” até o marco P-064, de 
coordenada N = 9.831.184,90m e E = 760.902,57m; 0,43 m e azimute 
plano 257°54’19” até o marco P-065, de coordenada N = 9.831.184,81m 
e E = 760.902,15m; 0,44 m e azimute plano 252°48’05” até o marco 
P-066, de coordenada N = 9.831.184,68m e E = 760.901,73m; 0,43 m e 
azimute plano 246°58’28” até o marco P-067, de coordenada N = 
9.831.184,51m e E = 760.901,33m; 0,44 m e azimute plano 242°51’01” 
até o marco P-068, de coordenada N = 9.831.184,31m e E = 760.900,94m; 
0,44 m e azimute plano 237°01’50” até o marco P-069, de coordenada N 
= 9.831.184,07m e E = 760.900,57m; 0,44 m e azimute plano 233°23’35” 
até o marco P-070, de coordenada N = 9.831.183,81m e E = 760.900,22m; 
0,42 m e azimute plano 227°54’39” até o marco P-071, de coordenada N 
= 9.831.183,53m e E = 760.899,91m; 28,38 m e azimute plano 225°13’42” 
até o marco P-072, de coordenada N = 9.831.163,54m e E = 760.879,76m; 
0,45 m e azimute plano 223°12’36” até o marco P-073, de coordenada N 
= 9.831.163,21m e E = 760.879,45m; 0,16 m e azimute plano 217°34’07” 
até o marco P-074, de coordenada N = 9.831.163,08m e E = 760.879,35m; 
139,13 m e azimute plano 218°09’09” até o marco P-075, de coordenada 
N = 9.831.053,67m e E = 760.793,40m; 0,35 m e azimute plano 
216°52’12” até o marco P-076, de coordenada N = 9.831.053,39m e E = 
760.793,19m; 0,36 m e azimute plano 212°20’51” até o marco P-077, de 
coordenada N = 9.831.053,09m e E = 760.793,00m; 0,13 m e azimute 
plano 208°36’38” até o marco P-078, de coordenada N = 9.831.052,98m 
e E = 760.792,94m; 73,13 m e azimute plano 208°37’45” até o marco 
P-079, de coordenada N = 9.830.988,79m e E = 760.757,90m; 0,57 m e 
azimute plano 204°46’31” até o marco P-080, de coordenada N = 
9.830.988,27m e E = 760.757,66m; 249,71 m e azimute plano 201°59’23” 
até o marco P-081, de coordenada N = 9.830.756,73m e E = 760.664,16m; 
0,17 m e azimute plano 200°33’22” até o marco P-082, de coordenada N 
= 9.830.756,57m e E = 760.664,10m; 0,43 m e azimute plano 197°35’33” 
até o marco P-083, de coordenada N = 9.830.756,16m e E = 760.663,97m; 
0,44 m e azimute plano 193°05’31” até o marco P-084, de coordenada N 
= 9.830.755,73m e E = 760.663,87m; 0,43 m e azimute plano 187°56’36” 
até o marco P-085, de coordenada N = 9.830.755,30m e E = 760.663,81m; 
0,44 m e azimute plano 182°36’09” até o marco P-086, de coordenada N 
= 9.830.754,86m e E = 760.663,79m; 0,38 m e azimute plano 176°59’14” 
até o marco P-087, de coordenada N = 9.830.754,48m e E = 760.663,81m; 
0,37 m e azimute plano 173°49’47” até o marco P-088, de coordenada N 
= 9.830.754,11m e E = 760.663,85m; 69,17 m e azimute plano 171°23’39” 
até o marco P-089, de coordenada N = 9.830.685,72m e E = 760.674,20m; 
31,86 m e azimute plano 196°51’34” até o marco P-090, de coordenada N 
= 9.830.655,23m e E = 760.664,96m; 0,09 m e azimute plano 198°26’06” 
até o marco P-091, de coordenada N = 9.830.655,14m e E = 760.664,93m; 
93,41 m e azimute plano 195°44’51” até o marco P-092, de coordenada N 
= 9.830.565,24m e E = 760.639,58m; 78,76 m e azimute plano 210°31’51” 
até o marco P-093, de coordenada N = 9.830.497,40m e E = 760.599,57m; 
0,04 m e azimute plano 213°41’24” até o marco P-094, de coordenada N 
= 9.830.497,37m e E = 760.599,55m; 0,50 m e azimute plano 207°35’50” 
até o marco P-095, de coordenada N = 9.830.496,93m e E = 760.599,32m; 
151,71 m e azimute plano 204°28’56” até o marco P-096, de coordenada 
N = 9.830.358,86m e E = 760.536,45m; 42,32 m e azimute plano 
249°37’46” até o marco P-097, de coordenada N = 9.830.344,13m e E = 
760.496,78m; 37,84 m e azimute plano 268°30’58” até o marco P-098, de 
coordenada N = 9.830.343,15m e E = 760.458,95m; 161,78 m e azimute 
plano 280°52’00” até o marco P-099, de coordenada N = 9.830.373,65m 
e E = 760.300,07m; 50,93 m e azimute plano 293°53’34” até o marco 
P-100, de coordenada N = 9.830.394,28m e E = 760.253,50m; 112,30 m 
e azimute plano 308°02’44” até o marco P-101, de coordenada N = 
9.830.463,49m e E = 760.165,06m; 0,34 m e azimute plano 305°32’16” 
até o marco P-102, de coordenada N = 9.830.463,69m e E = 760.164,78m; 
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0,36 m e azimute plano 302°20’51” até o marco P-103, de coordenada N 
= 9.830.463,88m e E = 760.164,48m; 0,05 m e azimute plano 291°48’05” 
até o marco P-104, de coordenada N = 9.830.463,90m e E = 760.164,43m; 
92,39 m e azimute plano 299°24’43” até o marco P-105, de coordenada N 
= 9.830.509,27m e E = 760.083,95m; 0,40 m e azimute plano 296°33’54” 
até o marco P-106, de coordenada N = 9.830.509,45m e E = 760.083,59m; 
0,41 m e azimute plano 292°50’01” até o marco P-107, de coordenada N 
= 9.830.509,61m e E = 760.083,21m; 0,09 m e azimute plano 290°33’22” 
até o marco P-108, de coordenada N = 9.830.509,64m e E = 760.083,13m; 
80,70 m e azimute plano 289°05’42” até o marco P-109, de coordenada N 
= 9.830.536,04m e E = 760.006,87m; 0,40 m e azimute plano 287°31’32” 
até o marco P-110, de coordenada N = 9.830.536,16m e E = 760.006,49m; 
0,39 m e azimute plano 281°53’19” até o marco P-111, de coordenada N 
= 9.830.536,24m e E = 760.006,11m; 0,16 m e azimute plano 277°07’30” 
até o marco P-112, de coordenada N = 9.830.536,26m e E = 760.005,95m; 
88,85 m e azimute plano 278°14’39” até o marco P-113, de coordenada N 
= 9.830.549,00m e E = 759.918,02m; 0,36 m e azimute plano 274°45’49” 
até o marco P-114, de coordenada N = 9.830.549,03m e E = 759.917,66m; 
0,35 m e azimute plano 273°16’14” até o marco P-115, de coordenada N 
= 9.830.549,05m e E = 759.917,31m; 0,44 m e azimute plano 267°23’51” 
até o marco P-116, de coordenada N = 9.830.549,03m e E = 759.916,87m; 
0,43 m e azimute plano 262°03’24” até o marco P-117, de coordenada N 
= 9.830.548,97m e E = 759.916,44m; 0,42 m e azimute plano 257°37’09” 
até o marco P-118, de coordenada N = 9.830.548,88m e E = 759.916,03m; 
0,43 m e azimute plano 253°41’10” até o marco P-119, de coordenada N 
= 9.830.548,76m e E = 759.915,62m; 55,40 m e azimute plano 250°22’16” 
até o marco P-120, de coordenada N = 9.830.530,15m e E = 759.863,44m; 
48,94 m e azimute plano 270°04’13” até o marco P-121, de coordenada N 
= 9.830.530,21m e E = 759.814,50m; 0,43 m e azimute plano 267°20’13” 
até o marco P-122, de coordenada N = 9.830.530,19m e E = 759.814,07m; 
0,43 m e azimute plano 262°03’24” até o marco P-123, de coordenada N 
= 9.830.530,13m e E = 759.813,64m; 0,40 m e azimute plano 258°24’28” 
até o marco P-124, de coordenada N = 9.830.530,05m e E = 759.813,25m; 
0,39 m e azimute plano 253°26’35” até o marco P-125, de coordenada N 
= 9.830.529,94m e E = 759.812,88m; 123,23 m e azimute plano 
251°07’05” até o marco P-126, de coordenada N = 9.830.490,06m e E = 
759.696,28m; 0,10 m e azimute plano 246°02’15” até o marco P-127, de 
coordenada N = 9.830.490,02m e E = 759.696,19m; 0,40 m e azimute 
plano 247°55’56” até o marco P-128, de coordenada N = 9.830.489,87m 
e E = 759.695,82m; 58,25 m e azimute plano 245°29’39” até o marco 
P-129, de coordenada N = 9.830.465,71m e E = 759.642,82m; 0,47 m e 
azimute plano 243°26’06” até o marco P-130, de coordenada N = 
9.830.465,50m e E = 759.642,40m; 0,44 m e azimute plano 237°01’50” 
até o marco P-131, de coordenada N = 9.830.465,26m e E = 759.642,03m; 
0,44 m e azimute plano 233°23’35” até o marco P-132, de coordenada N 
= 9.830.465,00m e E = 759.641,68m; 0,44 m e azimute plano 226°50’51” 
até o marco P-133, de coordenada N = 9.830.464,70m e E = 759.641,36m; 
0,44 m e azimute plano 223°09’09” até o marco P-134, de coordenada N 
= 9.830.464,38m e E = 759.641,06m; 0,43 m e azimute plano 217°24’19” 
até o marco P-135, de coordenada N = 9.830.464,04m e E = 759.640,80m; 
0,44 m e azimute plano 212°58’10” até o marco P-136, de coordenada N 
= 9.830.463,67m e E = 759.640,56m; 0,35 m e azimute plano 207°17’58” 
até o marco P-137, de coordenada N = 9.830.463,36m e E = 759.640,40m; 
0,35 m e azimute plano 205°06’53” até o marco P-138, de coordenada N 
= 9.830.463,04m e E = 759.640,25m; 27,95 m e azimute plano 201°58’35” 
até o marco P-139, de coordenada N = 9.830.437,12m e E = 759.629,79m; 
139,23 m e azimute plano 211°37’58” até o marco P-140, de coordenada 
N = 9.830.318,58m e E = 759.556,77m; 0,14 m e azimute plano 
210°15’23” até o marco P-141, de coordenada N = 9.830.318,46m e E = 
759.556,70m; 0,44 m e azimute plano 208°18’03” até o marco P-142, de 
coordenada N = 9.830.318,07m e E = 759.556,49m; 0,43 m e azimute 
plano 201°48’05” até o marco P-143, de coordenada N = 9.830.317,67m 
e E = 759.556,33m; 0,43 m e azimute plano 198°51’11” até o marco 
P-144, de coordenada N = 9.830.317,26m e E = 759.556,19m; 0,44 m e 
azimute plano 191°49’17” até o marco P-145, de coordenada N = 
9.830.316,83m e E = 759.556,10m; 0,36 m e azimute plano 187°54’26” 
até o marco P-146, de coordenada N = 9.830.316,47m e E = 759.556,05m; 
40,24 m e azimute plano 185°57’46” até o marco P-147, de coordenada N 
= 9.830.276,45m e E = 759.551,87m; 105,18 m e azimute plano 
209°19’26” até o marco P-148, de coordenada N = 9.830.184,75m e E = 
759.500,36m; 0,61 m e azimute plano 206°08’49” até o marco P-149, de 
coordenada N = 9.830.184,20m e E = 759.500,09m; 78,48 m e azimute 
plano 202°16’38” até o marco P-150, de coordenada N = 9.830.111,58m 
e E = 759.470,34m; 0,19 m e azimute plano 201°15’02” até o marco 
P-151, de coordenada N = 9.830.111,40m e E = 759.470,27m; 0,04 m e 
azimute plano 194°02’10” até o marco P-152, de coordenada N = 
9.830.111,36m e E = 759.470,26m; 113,37 m e azimute plano 199°36’58” 
até o marco P-153, de coordenada N = 9.830.004,57m e E = 759.432,20m; 
41,38 m e azimute plano 213°08’13” até o marco P-154, de coordenada N 
= 9.829.969,92m e E = 759.409,58m; 76,52 m e azimute plano 230°14’19” 
até o marco P-155, de coordenada N = 9.829.920,98m e E = 759.350,76m; 
0,34 m e azimute plano 227°23’09” até o marco P-156, de coordenada N 
= 9.829.920,75m e E = 759.350,51m; 0,33 m e azimute plano 225°00’00” 
até o marco P-157, de coordenada N = 9.829.920,52m e E = 759.350,28m; 
94,19 m e azimute plano 222°30’47” até o marco P-158, de coordenada N 
= 9.829.851,09m e E = 759.286,63m; 0,05 m e azimute plano 233°07’48” 
até o marco P-159, de coordenada N = 9.829.851,06m e E = 759.286,59m; 
63,69 m e azimute plano 221°56’42” até o marco P-160, de coordenada N 
= 9.829.803,69m e E = 759.244,02m; 40,83 m e azimute plano 252°38’36” 
até o marco P-161, de coordenada N = 9.829.791,51m e E = 759.205,05m; 
0,23 m e azimute plano 252°21’00” até o marco P-162, de coordenada N 
= 9.829.791,44m e E = 759.204,83m; 0,43 m e azimute plano 246°58’28” 

até o marco P-163, de coordenada N = 9.829.791,27m e E = 759.204,43m; 
0,44 m e azimute plano 242°51’01” até o marco P-164, de coordenada N 
= 9.829.791,07m e E = 759.204,04m; 0,43 m e azimute plano 237°25’33” 
até o marco P-165, de coordenada N = 9.829.790,84m e E = 759.203,68m; 
0,44 m e azimute plano 232°21’09” até o marco P-166, de coordenada N 
= 9.829.790,57m e E = 759.203,33m; 0,12 m e azimute plano 228°21’59” 
até o marco P-167, de coordenada N = 9.829.790,49m e E = 759.203,24m; 
125,75 m e azimute plano 228°39’10” até o marco P-168, de coordenada 
N = 9.829.707,42m e E = 759.108,84m; 0,36 m e azimute plano 
226°07’24” até o marco P-169, de coordenada N = 9.829.707,17m e E = 
759.108,58m; 95,47 m e azimute plano 224°29’11” até o marco P-170, de 
coordenada N = 9.829.639,06m e E = 759.041,68m; 2,36 m e azimute 
plano 224°39’25” até o marco P-171, de coordenada N = 9.829.637,38m 
e E = 759.040,02m; 8,44 m e azimute plano 224°28’18” até o marco 
M-037, de coordenada N = 9.829.631,36m e E = 759.034,11m; deste, 
segue confrontando com o limite da área da União federal – SPU/Pa, Ma-
tricula n°2963, com a seguinte distância: 71,69 m e azimute plano 
315°51’32” até o marco M-038, de coordenada N = 9.829.682,81m e E = 
758.984,18m; 228,09 m e azimute plano 320°34’32” até o marco M-039, 
de coordenada N = 9.829.859,00m e E = 758.839,33m; 1.224,61 m e 
azimute plano 320°34’34” até o marco M-040, de coordenada N = 
9.830.804,97m e E = 758.061,64m; 0,19 m e azimute plano 321°20’25” 
até o marco M-041, de coordenada N = 9.830.805,12m e E = 758.061,52m; 
139,94 m e azimute plano 320°34’34” até o marco M-042, de coordenada 
N = 9.830.913,22m e E = 757.972,65m; 2,46 m e azimute plano 
327°36’01” até o marco M-043, de coordenada N = 9.830.915,30m e E = 
757.971,33m; deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita 
(Sentido oeste/Este) da rodovia  Estadual Pa-481, com a seguinte distân-
cia:  59,86 m e azimute plano 54°00’18” até o marco M-044, de coordena-
da N = 9.830.950,48m e E = 758.019,76m; 114,40 m e azimute plano 
54°38’09” até o marco M-045, de coordenada N = 9.831.016,69m e E = 
758.113,05m; 0,06 m e azimute plano 51°20’25” até o marco M-046, de 
coordenada N = 9.831.016,73m e E = 758.113,10m; 153,44 m e azimute 
plano 53°54’57” até o marco M-047, de coordenada N = 9.831.107,10m e 
E = 758.237,10m; 44,69 m e azimute plano 53°55’11” até o marco M-048, 
de coordenada N = 9.831.133,42m e E = 758.273,22m; 120,17 m e 
azimute plano 54°10’07” até o marco M-049, de coordenada N = 
9.831.203,77m e E = 758.370,65m; 34,82 m e azimute plano 57°30’04” 
até o marco M-050, de coordenada N = 9.831.222,48m e E = 758.400,02m; 
38,82 m e azimute plano 62°57’11” até o marco M-051, de coordenada N 
= 9.831.240,13m e E = 758.434,59m; 41,95 m e azimute plano 68°07’30” 
até o marco M-052, de coordenada N = 9.831.255,76m e E = 758.473,52m; 
77,61 m e azimute plano 70°15’44” até o marco M-053, de coordenada N 
= 9.831.281,97m e E = 758.546,57m; 0,02 m e azimute plano 63°26’06” 
até o marco M-054, de coordenada N = 9.831.281,98m e E = 758.546,59m; 
137,62 m e azimute plano 69°56’01” até o marco M-055, de coordenada N 
= 9.831.329,20m e E = 758.675,86m; 140,92 m e azimute plano 71°19’47” 
até o marco M-056, de coordenada N = 9.831.374,31m e E = 758.809,36m; 
0,13 m e azimute plano 71°33’54” até o marco M-057, de coordenada N = 
9.831.374,35m e E = 758.809,48m; 274,31 m e azimute plano 69°51’26” 
até o marco M-058, de coordenada N = 9.831.468,81m e E = 759.067,01m; 
108,43 m e azimute plano 71°22’46” até o marco M-059, de coordenada N 
= 9.831.503,43m e E = 759.169,76m; 0,12 m e azimute plano 70°01’01” 
até o marco M-060, de coordenada N = 9.831.503,47m e E = 759.169,87m; 
0,06 m e azimute plano 71°33’54” até o marco M-061, de coordenada N = 
9.831.503,49m e E = 759.169,93m; 211,71 m e azimute plano 69°23’39” 
até o marco M-062, de coordenada N = 9.831.578,00m e E = 759.368,10m; 
108,77 m e azimute plano 70°51’26” até o marco M-063, de coordenada N 
= 9.831.613,67m e E = 759.470,86m; 0,05 m e azimute plano 68°11’55” 
até o marco M-064, de coordenada N = 9.831.613,69m e E = 759.470,91m; 
123,66 m e azimute plano 70°11’36” até o marco M-065, de coordenada N 
= 9.831.655,59m e E = 759.587,25m; 75,70 m e azimute plano 76°29’39” 
até o marco M-066, de coordenada N = 9.831.673,27m e E = 759.660,86m; 
78,51 m e azimute plano 83°55’53” até o marco M-067, de coordenada N 
= 9.831.681,57m e E = 759.738,93m; 369,38 m e azimute plano 84°30’08” 
até o marco M-068, de coordenada N = 9.831.716,96m e E = 760.106,61m; 
180,80 m e azimute plano 85°03’01” até o marco M-069, de coordenada N 
= 9.831.732,56m e E = 760.286,74m; 0,03 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-070, de coordenada N = 9.831.732,56m e E = 760.286,77m; 
514,08 m e azimute plano 84°39’21” até o marco M-071, de coordenada N 
= 9.831.780,44m e E = 760.798,62m; 248,39 m e azimute plano 84°45’07” 
até o marco M-072, de coordenada N = 9.831.803,16m e E = 761.045,97m;  
162,97 m e azimute plano 84°43’21” m até o marco M-001, ponto inicial 
da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas encon-
tram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano cen-
tral nº 51°00’, fuso -22, tendo como datum o SirGaS2000.  Todos os 
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de pro-
jeção UTM.
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 Barcarena.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Protocolo: 868448
Portaria N° 1776 de 25 de oUtUBro 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 
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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 Tailândia, abrangendo uma área de 
4.074,0924;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2022/598453.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 4.074,0924 ha (quatro mil, 
setenta e quatro hectares, nove ares e vinte e quatro centiares), denomi-
nada GlEBa iGaraPÉ aNUErá, localizada no Município Tailândia, com limi-
tes, confrontações e demais especificações técnicas constantes no Memo-
rial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos: Partindo do 
marco M-001, de coordenada N = 9.666.593,49m e E = 722.710,23m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (Sentido oeste/
Este) da Vicinal 14, com a seguinte distância:  0,29 m e azimute plano 
90°00’00” até o marco M-002, de coordenada N = 9.666.593,49m e E = 
722.710,52m; 22,22 m e azimute plano 90°12’23” até o marco M-003, de 
coordenada N = 9.666.593,41m e E = 722.732,74m; 0,27 m e azimute 
plano 90°00’00” até o marco M-004, de coordenada N = 9.666.593,41m e 
E = 722.733,01m; 110,87 m e azimute plano 90°13’01” até o marco 
M-005, de coordenada N = 9.666.592,99m e E = 722.843,88m; 70,99 m 
e azimute plano 90°12’35” até o marco M-006, de coordenada N = 
9.666.592,73m e E = 722.914,87m; 262,06 m e azimute plano 90°12’51” 
até o marco M-007, de coordenada N = 9.666.591,75m e E = 723.176,93m; 
77,19 m e azimute plano 89°35’57” até o marco M-008, de coordenada N 
= 9.666.592,29m e E = 723.254,12m; 6,72 m e azimute plano 95°17’41” 
até o marco M-009, de coordenada N = 9.666.591,67m e E = 723.260,81m; 
29,83 m e azimute plano 98°11’23” até o marco M-010, de coordenada N 
= 9.666.587,42m e E = 723.290,34m; 0,56 m e azimute plano 94°05’08” 
até o marco M-011, de coordenada N = 9.666.587,38m e E = 723.290,90m; 
28,57 m e azimute plano 90°07’13” até o marco M-012, de coordenada N 
= 9.666.587,32m e E = 723.319,47m; 0,35 m e azimute plano 86°43’46” 
até o marco M-013, de coordenada N = 9.666.587,34m e E = 723.319,82m; 
0,35 m e azimute plano 83°28’49” até o marco M-014, de coordenada N = 
9.666.587,38m e E = 723.320,17m; 0,04 m e azimute plano 75°57’50” até 
o marco M-015, de coordenada N = 9.666.587,39m e E = 723.320,21m; 
34,41 m e azimute plano 79°32’09” até o marco M-016, de coordenada N 
= 9.666.593,64m e E = 723.354,05m; 63,13 m e azimute plano 80°32’10” 
até o marco M-017, de coordenada N = 9.666.604,02m e E = 723.416,32m; 
58,08 m e azimute plano 84°56’32” até o marco M-018, de coordenada N 
= 9.666.609,14m e E = 723.474,17m; 158,46 m e azimute plano 91°06’49” 
até o marco M-019, de coordenada N = 9.666.606,06m e E = 723.632,60m; 
0,03 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-020, de coordenada N = 
9.666.606,06m e E = 723.632,63m; 30,82 m e azimute plano 91°06’56” 
até o marco M-021, de coordenada N = 9.666.605,46m e E = 723.663,44m; 
23,03 m e azimute plano 91°07’10” até o marco M-022, de coordenada N 
= 9.666.605,01m e E = 723.686,47m; 23,89 m e azimute plano 93°14’23” 
até o marco M-023, de coordenada N = 9.666.603,66m e E = 723.710,32m; 
3,46 m e azimute plano 86°01’14” até o marco M-024, de coordenada N = 
9.666.603,90m e E = 723.713,77m; 0,18 m e azimute plano 86°49’13” até 
o marco M-025, de coordenada N = 9.666.603,91m e E = 723.713,95m; 
29,56 m e azimute plano 86°02’34” até o marco M-026, de coordenada N 
= 9.666.605,95m e E = 723.743,44m; 77,80 m e azimute plano 88°53’17” 
até o marco M-027, de coordenada N = 9.666.607,46m e E = 723.821,23m; 
12,54 m e azimute plano 88°51’28” até o marco M-028, de coordenada N 
= 9.666.607,71m e E = 723.833,77m; 61,85 m e azimute plano 87°53’15” 
até o marco M-029, de coordenada N = 9.666.609,99m e E = 723.895,58m; 
26,21 m e azimute plano 88°46’32” até o marco M-030, de coordenada N 
= 9.666.610,55m e E = 723.921,78m; 45,76 m e azimute plano 88°47’07” 
até o marco M-031, de coordenada N = 9.666.611,52m e E = 723.967,53m; 
77,26 m e azimute plano 92°18’25” até o marco M-032, de coordenada N 
= 9.666.608,41m e E = 724.044,73m; 82,48 m e azimute plano 89°14’34” 
até o marco M-033, de coordenada N = 9.666.609,50m e E = 724.127,20m; 
10,51 m e azimute plano 91°08’41” até o marco M-034, de coordenada N 
= 9.666.609,29m e E = 724.137,71m; 57,31 m e azimute plano 91°09’35” 
até o marco M-035, de coordenada N = 9.666.608,13m e E = 724.195,01m; 
82,62 m e azimute plano 91°21’34” até o marco M-036, de coordenada N 
= 9.666.606,17m e E = 724.277,61m; 115,32 m e azimute plano 91°08’52” 
até o marco M-037, de coordenada N = 9.666.603,86m e E = 724.392,91m; 
108,11 m e azimute plano 91°44’57” até o marco M-038, de coordenada N 
= 9.666.600,56m e E = 724.500,97m; 99,78 m e azimute plano 90°07’14” 
até o marco M-039, de coordenada N = 9.666.600,35m e E = 724.600,75m; 
110,82 m e azimute plano 92°43’33” até o marco M-040, de coordenada N 
= 9.666.595,08m e E = 724.711,44m; 54,00 m e azimute plano 88°20’03” 
até o marco M-041, de coordenada N = 9.666.596,65m e E = 724.765,42m; 
20,79 m e azimute plano 91°16’05” até o marco M-042, de coordenada N 
= 9.666.596,19m e E = 724.786,20m; 36,65 m e azimute plano 91°37’33” 
até o marco M-043, de coordenada N = 9.666.595,15m e E = 724.822,84m; 
156,93 m e azimute plano 91°37’56” até o marco M-044, de coordenada N 
= 9.666.590,68m e E = 724.979,71m; 202,34 m e azimute plano 91°37’42” 
até o marco M-045, de coordenada N = 9.666.584,93m e E = 725.181,97m; 

0,05 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-046, de coordenada N = 
9.666.584,93m e E = 725.182,02m; 260,22 m e azimute plano 91°02’06” 
até o marco M-047, de coordenada N = 9.666.580,23m e E = 725.442,20m; 
260,53 m e azimute plano 91°02’01” até o marco M-048, de coordenada N 
= 9.666.575,53m e E = 725.702,69m; 272,54 m e azimute plano 91°01’26” 
até o marco M-049, de coordenada N = 9.666.570,66m e E = 725.975,19m; 
187,88 m e azimute plano 91°01’18” até o marco M-050, de coordenada N 
= 9.666.567,31m e E = 726.163,04m; 135,48 m e azimute plano 90°59’53” 
até o marco M-051, de coordenada N = 9.666.564,95m e E = 726.298,50m; 
0,03 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-052, de coordenada N = 
9.666.564,95m e E = 726.298,53m; 335,84 m e azimute plano 90°32’33” 
até o marco M-053, de coordenada N = 9.666.561,77m e E = 726.634,35m; 
80,09 m e azimute plano 90°32’37” até o marco M-054, de coordenada N 
= 9.666.561,01m e E = 726.714,44m; 0,03 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-055, de coordenada N = 9.666.561,01m e E = 726.714,47m; 
147,11 m e azimute plano 90°06’33” até o marco M-056, de coordenada N 
= 9.666.560,73m e E = 726.861,58m; 130,13 m e azimute plano 90°06’20” 
até o marco M-057, de coordenada N = 9.666.560,49m e E = 726.991,71m; 
117,46 m e azimute plano 91°07’54” até o marco M-058, de coordenada N 
= 9.666.558,17m e E = 727.109,15m; 0,07 m e azimute plano 98°07’48” 
até o marco M-059, de coordenada N = 9.666.558,16m e E = 727.109,22m; 
0,13 m e azimute plano 85°36’05” até o marco M-060, de coordenada N = 
9.666.558,17m e E = 727.109,35m; 31,78 m e azimute plano 88°12’53” 
até o marco M-061, de coordenada N = 9.666.559,16m e E = 727.141,11m; 
31,66 m e azimute plano 88°12’28” até o marco M-062, de coordenada N 
= 9.666.560,15m e E = 727.172,75m; 57,06 m e azimute plano 91°09’53” 
até o marco M-063, de coordenada N = 9.666.558,99m e E = 727.229,80m; 
0,07 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-064, de coordenada N = 
9.666.558,99m e E = 727.229,87m; 25,25 m e azimute plano 90°06’48” 
até o marco M-065, de coordenada N = 9.666.558,94m e E = 727.255,12m; 
116,58 m e azimute plano 94°14’43” até o marco M-066, de coordenada N 
= 9.666.550,31m e E = 727.371,38m; 0,20 m e azimute plano 92°51’45” 
até o marco M-067, de coordenada N = 9.666.550,30m e E = 727.371,58m; 
46,57 m e azimute plano 91°24’09” até o marco M-068, de coordenada N 
= 9.666.549,16m e E = 727.418,14m; 0,06 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-069, de coordenada N = 9.666.549,16m e E = 727.418,20m; 
153,43 m e azimute plano 90°30’02” até o marco M-070, de coordenada N 
= 9.666.547,82m e E = 727.571,62m; 83,27 m e azimute plano 91°32’54” 
até o marco M-071, de coordenada N = 9.666.545,57m e E = 727.654,86m; 
27,68 m e azimute plano 100°55’57” até o marco M-072, de coordenada N 
= 9.666.540,32m e E = 727.682,04m; 0,06 m e azimute plano 99°27’44” 
até o marco M-073, de coordenada N = 9.666.540,31m e E = 727.682,10m; 
0,15 m e azimute plano 101°18’36” até o marco M-074, de coordenada N 
= 9.666.540,28m e E = 727.682,25m; 38,46 m e azimute plano 97°57’57” 
até o marco M-075, de coordenada N = 9.666.534,95m e E = 727.720,34m; 
0,54 m e azimute plano 94°14’11” até o marco M-076, de coordenada N = 
9.666.534,91m e E = 727.720,88m; 0,09 m e azimute plano 90°00’00” até 
o marco M-077, de coordenada N = 9.666.534,91m e E = 727.720,97m; 
35,69 m e azimute plano 88°55’27” até o marco M-078, de coordenada N 
= 9.666.535,58m e E = 727.756,65m; 15,12 m e azimute plano 88°54’04” 
até o marco M-079, de coordenada N = 9.666.535,87m e E = 727.771,77m; 
0,23 m e azimute plano 87°30’38” até o marco M-080, de coordenada N = 
9.666.535,88m e E = 727.772,00m; 80,68 m e azimute plano 85°37’15” 
até o marco M-081, de coordenada N = 9.666.542,04m e E = 727.852,44m; 
0,09 m e azimute plano 83°39’35” até o marco M-082, de coordenada N = 
9.666.542,05m e E = 727.852,53m; 51,91 m e azimute plano 84°19’01” 
até o marco M-083, de coordenada N = 9.666.547,19m e E = 727.904,18m; 
279,18 m e azimute plano 90°45’19” até o marco M-084, de coordenada N 
= 9.666.543,51m e E = 728.183,34m; 0,05 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-085, de coordenada N = 9.666.543,51m e E = 728.183,39m; 
0,04 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-086, de coordenada N = 
9.666.543,51m e E = 728.183,43m; 289,76 m e azimute plano 89°29’02” 
até o marco M-087, de coordenada N = 9.666.546,12m e E = 728.473,18m; 
58,31 m e azimute plano 96°18’04” até o marco M-088, de coordenada N 
= 9.666.539,72m e E = 728.531,14m; 0,43 m e azimute plano 92°39’47” 
até o marco M-089, de coordenada N = 9.666.539,70m e E = 728.531,57m; 
0,29 m e azimute plano 88°01’30” até o marco M-090, de coordenada N = 
9.666.539,71m e E = 728.531,86m; 28,47 m e azimute plano 85°54’41” 
até o marco M-091, de coordenada N = 9.666.541,74m e E = 728.560,26m; 
51,67 m e azimute plano 91°15’51” até o marco M-092, de coordenada N 
= 9.666.540,60m e E = 728.611,92m; 0,09 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-093, de coordenada N = 9.666.540,60m e E = 728.612,01m; 
0,11 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-094, de coordenada N = 
9.666.540,60m e E = 728.612,12m; 38,05 m e azimute plano 88°31’27” 
até o marco M-095, de coordenada N = 9.666.541,58m e E = 728.650,16m; 
52,83 m e azimute plano 90°06’30” até o marco M-096, de coordenada N 
= 9.666.541,48m e E = 728.702,99m; 295,29 m e azimute plano 91°07’46” 
até o marco M-097, de coordenada N = 9.666.535,66m e E = 728.998,22m; 
0,03 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-098, de coordenada N = 
9.666.535,66m e E = 728.998,25m; 231,78 m e azimute plano 90°34’34” 
até o marco M-099, de coordenada N = 9.666.533,33m e E = 729.230,02m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (Sentido Norte/
Sul) da rodovia  Estadual Pa-150, com a seguinte distância: 315,03 m e 
azimute plano 181°08’58” até o marco M-100, de coordenada N = 
9.666.218,36m e E = 729.223,70m; 3,13 m e azimute plano 181°16’52” 
até o marco M-101, de coordenada N = 9.666.215,23m e E = 729.223,63m; 
131,32 m e azimute plano 181°08’51” até o marco M-102, de coordenada 
N = 9.666.083,94m e E = 729.221,00m; 160,69 m e azimute plano 
180°57’07” até o marco M-103, de coordenada N = 9.665.923,27m e E = 
729.218,33m; 288,64 m e azimute plano 180°57’03” até o marco M-104, 
de coordenada N = 9.665.634,67m e E = 729.213,54m; 126,55 m e 
azimute plano 180°57’03” até o marco M-105, de coordenada N = 
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9.665.508,14m e E = 729.211,44m; 233,94 m e azimute plano 181°34’57” 
até o marco M-106, de coordenada N = 9.665.274,29m e E = 729.204,98m; 
200,92 m e azimute plano 181°34’58” até o marco M-107, de coordenada 
N = 9.665.073,45m e E = 729.199,43m; 135,54 m e azimute plano 
181°35’07” até o marco M-108, de coordenada N = 9.664.937,96m e E = 
729.195,68m; 87,74 m e azimute plano 181°34’50” até o marco M-109, de 
coordenada N = 9.664.850,25m e E = 729.193,26m; 0,03 m e azimute 
plano 180°00’00” até o marco M-110, de coordenada N = 9.664.850,22m 
e E = 729.193,26m; 213,90 m e azimute plano 181°13’47” até o marco 
M-111, de coordenada N = 9.664.636,37m e E = 729.188,67m; 170,29 m 
e azimute plano 181°13’41” até o marco M-112, de coordenada N = 
9.664.466,12m e E = 729.185,02m; 103,32 m e azimute plano 181°13’52” 
até o marco M-113, de coordenada N = 9.664.362,82m e E = 729.182,80m; 
220,06 m e azimute plano 181°12’39” até o marco M-114, de coordenada 
N = 9.664.142,81m e E = 729.178,15m; 25,94 m e azimute plano 
181°03’36” até o marco M-115, de coordenada N = 9.664.116,87m e E = 
729.177,67m; 101,43 m e azimute plano 181°03’43” até o marco M-116, 
de coordenada N = 9.664.015,46m e E = 729.175,79m; 76,66 m e azimu-
te plano 181°49’26” até o marco M-117, de coordenada N = 9.663.938,84m 
e E = 729.173,35m; 135,00 m e azimute plano 181°49’46” até o marco 
M-118, de coordenada N = 9.663.803,91m e E = 729.169,04m; 0,06 m e 
azimute plano 180°00’00” até o marco M-119, de coordenada N = 
9.663.803,85m e E = 729.169,04m; 0,80 m e azimute plano 181°25’56” 
até o marco M-120, de coordenada N = 9.663.803,05m e E = 729.169,02m; 
292,94 m e azimute plano 181°08’25” até o marco M-121, de coordenada 
N = 9.663.510,17m e E = 729.163,19m; 152,58 m e azimute plano 
181°35’06” até o marco M-122, de coordenada N = 9.663.357,65m e E = 
729.158,97m; 264,36 m e azimute plano 181°34’56” até o marco M-123, 
de coordenada N = 9.663.093,39m e E = 729.151,67m; 118,01 m e 
azimute plano 181°34’59” até o marco M-124, de coordenada N = 
9.662.975,43m e E = 729.148,41m; 0,07 m e azimute plano 188°07’48” 
até o marco M-125, de coordenada N = 9.662.975,36m e E = 729.148,40m; 
224,98 m e azimute plano 180°48’36” até o marco M-126, de coordenada 
N = 9.662.750,40m e E = 729.145,22m; 0,78 m e azimute plano 
180°44’04” até o marco M-127, de coordenada N = 9.662.749,62m e E = 
729.145,21m; 293,20 m e azimute plano 180°48’40” até o marco M-128, 
de coordenada N = 9.662.456,45m e E = 729.141,06m; 125,44 m e 
azimute plano 182°10’29” até o marco M-129, de coordenada N = 
9.662.331,10m e E = 729.136,30m; 0,04 m e azimute plano 180°00’00” 
até o marco M-130, de coordenada N = 9.662.331,06m e E = 729.136,30m; 
213,87 m e azimute plano 181°42’05” até o marco M-131, de coordenada 
N = 9.662.117,28m e E = 729.129,95m; 0,07 m e azimute plano 
188°07’48” até o marco M-132, de coordenada N = 9.662.117,21m e E = 
729.129,94m; 0,04 m e azimute plano 180°00’00” até o marco M-133, de 
coordenada N = 9.662.117,17m e E = 729.129,94m; 265,59 m e azimute 
plano 180°54’45” até o marco M-134, de coordenada N = 9.661.851,61m 
e E = 729.125,71m; 26,30 m e azimute plano 182°02’55” até o marco 
M-135, de coordenada N = 9.661.825,33m e E = 729.124,77m; 210,86 m 
e azimute plano 182°02’38” até o marco M-136, de coordenada N = 
9.661.614,60m e E = 729.117,25m; 0,17 m e azimute plano 183°21’59” 
até o marco M-137, de coordenada N = 9.661.614,43m e E = 729.117,24m; 
0,09 m e azimute plano 180°00’00” até o marco M-138, de coordenada N 
= 9.661.614,34m e E = 729.117,24m; 68,55 m e azimute plano 179°06’50” 
até o marco M-139, de coordenada N = 9.661.545,80m e E = 729.118,30m; 
23,66 m e azimute plano 184°46’33” até o marco M-140, de coordenada N 
= 9.661.522,22m e E = 729.116,33m; 39,75 m e azimute plano 184°45’45” 
até o marco M-141, de coordenada N = 9.661.482,61m e E = 729.113,03m; 
77,51 m e azimute plano 186°15’04” até o marco M-142, de coordenada N 
= 9.661.405,56m e E = 729.104,59m; 43,79 m e azimute plano 189°41’17” 
até o marco M-143, de coordenada N = 9.661.362,39m e E = 729.097,22m; 
32,16 m e azimute plano 191°19’01” até o marco M-144, de coordenada N 
= 9.661.330,86m e E = 729.090,91m; 49,04 m e azimute plano 194°55’23” 
até o marco M-145, de coordenada N = 9.661.283,47m e E = 729.078,28m; 
18,52 m e azimute plano 196°56’53” até o marco M-146, de coordenada N 
= 9.661.265,75m e E = 729.072,88m; 32,08 m e azimute plano 196°55’36” 
até o marco M-147, de coordenada N = 9.661.235,06m e E = 729.063,54m; 
78,23 m e azimute plano 201°21’58” até o marco M-148, de coordenada N 
= 9.661.162,21m e E = 729.035,04m; 0,11 m e azimute plano 201°48’05” 
até o marco M-149, de coordenada N = 9.661.162,11m e E = 729.035,00m; 
0,11 m e azimute plano 201°48’05” até o marco M-150, de coordenada N 
= 9.661.162,01m e E = 729.034,96m; 88,35 m e azimute plano 198°52’04” 
até o marco M-151, de coordenada N = 9.661.078,41m e E = 729.006,39m; 
210,52 m e azimute plano 199°04’22” até o marco M-152, de coordenada 
N = 9.660.879,45m e E = 728.937,60m; 342,40 m e azimute plano 
198°56’21” até o marco M-153, de coordenada N = 9.660.555,59m e E = 
728.826,47m; 321,30 m e azimute plano 199°01’52” até o marco M-154, 
de coordenada N = 9.660.251,85m e E = 728.721,70m; 191,44 m e 
azimute plano 199°02’09” até o marco M-155, de coordenada N = 
9.660.070,88m e E = 728.659,26m; 22,33 m e azimute plano 199°03’06” 
até o marco M-156, de coordenada N = 9.660.049,77m e E = 728.651,97m; 
456,02 m e azimute plano 199°02’44” até o marco M-157, de coordenada 
N = 9.659.618,71m e E = 728.503,16m; 34,94 m e azimute plano 
199°09’58” até o marco M-158, de coordenada N = 9.659.585,71m e E = 
728.491,69m; 419,92 m e azimute plano 199°09’04” até o marco M-159, 
de coordenada N = 9.659.189,03m e E = 728.353,93m; 562,60 m e 
azimute plano 199°03’20” até o marco M-160, de coordenada N = 
9.658.657,26m e E = 728.170,25m; desde segue pelo limite Municipal 
(iBGE,2021) entre Tailândia e Moju, com a seguinte distância: 3,62 m e 
azimute plano 330°44’44” até o marco M-161, de coordenada N = 
9.658.660,42m e E = 728.168,48m; 38,73 m e azimute plano 300°49’00” 
até o marco M-162, de coordenada N = 9.658.680,26m e E = 728.135,22m; 
149,20 m e azimute plano 300°44’50” até o marco M-163, de coordenada 

N = 9.658.756,54m e E = 728.006,99m; 236,59 m e azimute plano 
300°45’05” até o marco M-164, de coordenada N = 9.658.877,51m e E = 
727.803,67m; 452,41 m e azimute plano 287°31’59” até o marco M-165, 
de coordenada N = 9.659.013,80m e E = 727.372,28m; 208,98 m e 
azimute plano 277°08’29” até o marco M-166, de coordenada N = 
9.659.039,78m e E = 727.164,92m; 3,83 m e azimute plano 277°03’03” 
até o marco M-167, de coordenada N = 9.659.040,25m e E = 727.161,12m; 
164,33 m e azimute plano 277°08’29” até o marco M-168, de coordenada 
N = 9.659.060,68m e E = 726.998,06m; 410,53 m e azimute plano 
282°08’37” até o marco M-169, de coordenada N = 9.659.147,04m e E = 
726.596,72m; 333,02 m e azimute plano 290°45’10” até o marco M-170, 
de coordenada N = 9.659.265,04m e E = 726.285,31m; 216,87 m e 
azimute plano 327°50’53” até o marco M-171, de coordenada N = 
9.659.448,65m e E = 726.169,90m; 112,42 m e azimute plano 327°51’03” 
até o marco M-172, de coordenada N = 9.659.543,83m e E = 726.110,08m; 
451,05 m e azimute plano 339°53’16” até o marco M-173, de coordenada 
N = 9.659.967,38m e E = 725.954,98m; 1,98 m e azimute plano 
339°55’05” até o marco M-174, de coordenada N = 9.659.969,24m e E = 
725.954,30m; 387,13 m e azimute plano 339°53’15” até o marco M-175, 
de coordenada N = 9.660.332,76m e E = 725.821,18m; 334,45 m e 
azimute plano 327°01’30” até o marco M-176, de coordenada N = 
9.660.613,33m e E = 725.639,15m; 351,68 m e azimute plano 282°36’26” 
até o marco M-177, de coordenada N = 9.660.690,09m e E = 725.295,95m; 
613,61 m e azimute plano 246°04’17” até o marco M-178, de coordenada 
N = 9.660.441,21m e E = 724.735,08m; 93,40 m e azimute plano 
246°04’00” até o marco M-179, de coordenada N = 9.660.403,32m e E = 
724.649,71m; 345,39 m e azimute plano 272°40’06” até o marco M-180, 
de coordenada N = 9.660.419,40m e E = 724.304,69m; 454,05 m e 
azimute plano 291°27’39” até o marco M-181, de coordenada N = 
9.660.585,52m e E = 723.882,12m; 413,37 m e azimute plano 301°50’00” 
até o marco M-182, de coordenada N = 9.660.803,55m e E = 723.530,93m; 
445,56 m e azimute plano 333°39’48” até o marco M-183, de coordenada 
N = 9.661.202,86m e E = 723.333,26m; 482,90 m e azimute plano 
354°58’03” até o marco M-184, de coordenada N = 9.661.683,90m e E = 
723.290,90m; 374,68 m e azimute plano 351°33’04” até o marco M-185, 
de coordenada N = 9.662.054,51m e E = 723.235,85m; 565,56 m e 
azimute plano 5°25’56” até o marco M-186, de coordenada N = 
9.662.617,53m e E = 723.289,39m; 486,74 m e azimute plano 351°18’28” 
até o marco M-187, de coordenada N = 9.663.098,68m e E = 723.215,83m; 
498,53 m e azimute plano 345°09’07” até o marco M-188, de coordenada 
N = 9.663.580,56m e E = 723.088,08m; 15,49 m e azimute plano 
345°08’50” até o marco M-189, de coordenada N = 9.663.595,53m e E = 
723.084,11m; 345,17 m e azimute plano 345°09’09” até o marco M-190, 
de coordenada N = 9.663.929,18m e E = 722.995,66m; 412,61 m e 
azimute plano 330°30’22” até o marco M-191, de coordenada N = 
9.664.288,32m e E = 722.792,52m; 417,95 m e azimute plano 349°55’57” 
até o marco M-192, de coordenada N = 9.664.699,83m e E = 722.719,46m; 
393,19 m e azimute plano 353°15’08” até o marco M-193, de coordenada 
N = 9.665.090,30m e E = 722.673,26m; 479,50 m e azimute plano 
2°37’30” até o marco M-194, de coordenada N = 9.665.569,30m e E = 
722.695,22m; 203,49 m e azimute plano 351°40’12” até o marco M-195, 
de coordenada N = 9.665.770,64m e E = 722.665,74m; 67,06 m e azimu-
te plano 351°40’27” até o marco M-196, de coordenada N = 9.665.836,99m 
e E = 722.656,03m; 135,12 m e azimute plano 351°40’04” até o marco 
M-197, de coordenada N = 9.665.970,68m e E = 722.636,45m; 158,62 m 
e azimute plano 6°45’21” até o marco M-198, de coordenada N = 
9.666.128,20m e E = 722.655,11m; 114,85 m e azimute plano 6°45’20” 
até o marco M-199, de coordenada N = 9.666.242,25m e E = 722.668,62m; 
229,21 m e azimute plano 6°45’26” até o marco M-200, de coordenada N 
= 9.666.469,87m e E = 722.695,59m; 72,17 m e azimute plano 6°45’21” 
até o marco M-201, de coordenada N = 9.666.541,54m e E = 722.704,08m; 
34,77 m e azimute plano 6°45’18” até o marco M-202, de coordenada N = 
9.666.576,07m e E = 722.708,17m; 7,72 m e azimute plano 6°41’33” até 
o marco M-203, de coordenada N = 9.666.583,74m e E = 722.709,07m; 
5,94 m e azimute plano 6°45’58” até o marco M-204, de coordenada N = 
9.666.589,64m e E = 722.709,77m; 0,63 m e azimute plano 7°21’09” até 
o marco M-205, de coordenada N = 9.666.590,26m e E = 722.709,85m; 
0,27 m e azimute plano 6°20’25” até o marco M-206, de coordenada N = 
9.666.590,53m e E = 722.709,88m; 0,31 m e azimute plano 7°21’09” até 
o marco M-207, de coordenada N = 9.666.590,84m e E = 722.709,92m; 
1,65 m e azimute plano 6°36’30” até o marco M-208, de coordenada N = 
9.666.592,48m e E = 722.710,11m; 0,68 m e azimute plano 6°42’35” até 
o marco M-209, de coordenada N = 9.666.593,16m e E = 722.710,19m; 
0,18 m e azimute plano 6°20’25” até o marco M-210, de coordenada N = 
9.666.593,34m e E = 722.710,21m;  0,15 m e azimute plano 7°35’41” m 
até o marco M-001, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as 
coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano central nº 51°00’, fuso -22, tendo como datum 
o SirGaS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram 
calculados no plano de projeção UTM.
II – 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 Tailândia/Pará.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Protocolo: 868432
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Portaria N° 1775 de 25 de oUtUBro 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 execu-
tor 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 fun-
diário – dEaf, do iTErPa, em conformidade com os dados e mapas cadastrais 
do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras devolutas lo-
calizadas no Município de Tailândia, abrangendo uma área de 37.928,3900 ha;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2022/751591.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 37.928,3900 ha (trinta e 
sete mil, novecentos e vinte e oito hectares, trinta e nove ares), denomi-
nada GlEBa Vila BoM rEMÉdio, localizada no Município Tailândia, com 
limites, confrontações e demais especificações técnicas constantes no Me-
morial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos: Partindo 
do marco M-001, de coordenada N = 9.657.954,91m e E = 728.537,82m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (Sentido Sudoes-
te/Nordeste) da Vicinal 21/23, com a seguinte distância: 0,05 m e azimute 
plano 68°11’55” até o marco M-002, de coordenada N = 9.657.954,93m e 
E = 728.537,87m; 501,87 m e azimute plano 72°03’48” até o marco 
M-003, de coordenada N = 9.658.109,49m e E = 729.015,35m; 140,95 m 
e azimute plano 72°13’14” até o marco M-004, de coordenada N = 
9.658.152,53m e E = 729.149,57m; 65,29 m e azimute plano 72°13’02” 
até o marco M-005, de coordenada N = 9.658.172,47m e E = 729.211,74m; 
0,20 m e azimute plano 72°28’28” até o marco M-006, de coordenada N = 
9.658.172,53m e E = 729.211,93m; 465,96 m e azimute plano 72°13’16” 
até o marco M-007, de coordenada N = 9.658.314,81m e E = 729.655,64m; 
262,33 m e azimute plano 72°02’07” até o marco M-008, de coordenada N 
= 9.658.395,72m e E = 729.905,18m; 22,34 m e azimute plano 72°02’08” 
até o marco M-009, de coordenada N = 9.658.402,61m e E = 729.926,43m; 
111,24 m e azimute plano 75°42’10” até o marco M-010, de coordenada N 
= 9.658.430,08m e E = 730.034,22m; 0,23 m e azimute plano 72°21’00” 
até o marco M-011, de coordenada N = 9.658.430,15m e E = 730.034,44m; 
61,94 m e azimute plano 73°06’56” até o marco M-012, de coordenada N 
= 9.658.448,14m e E = 730.093,71m; 0,28 m e azimute plano 71°33’54” 
até o marco M-013, de coordenada N = 9.658.448,23m e E = 730.093,98m; 
264,19 m e azimute plano 69°36’24” até o marco M-014, de coordenada N 
= 9.658.540,29m e E = 730.341,61m; 200,38 m e azimute plano 70°36’30” 
até o marco M-015, de coordenada N = 9.658.606,82m e E = 730.530,62m; 
66,24 m e azimute plano 79°56’25” até o marco M-016, de coordenada N 
= 9.658.618,39m e E = 730.595,84m; 0,28 m e azimute plano 77°28’16” 
até o marco M-017, de coordenada N = 9.658.618,45m e E = 730.596,11m; 
36,96 m e azimute plano 76°46’06” até o marco M-018, de coordenada N 
= 9.658.626,91m e E = 730.632,09m; 0,59 m e azimute plano 73°23’35” 
até o marco M-019, de coordenada N = 9.658.627,08m e E = 730.632,66m; 
0,40 m e azimute plano 67°55’56” até o marco M-020, de coordenada N = 
9.658.627,23m e E = 730.633,03m; 27,94 m e azimute plano 65°21’39” 
até o marco M-021, de coordenada N = 9.658.638,88m e E = 730.658,43m; 
0,17 m e azimute plano 66°22’14” até o marco M-022, de coordenada N = 
9.658.638,95m e E = 730.658,59m; 35,12 m e azimute plano 63°26’32” 
até o marco M-023, de coordenada N = 9.658.654,65m e E = 730.690,00m; 
68,29 m e azimute plano 72°07’01” até o marco M-024, de coordenada N 
= 9.658.675,62m e E = 730.754,99m; 110,97 m e azimute plano 78°28’31” 
até o marco M-025, de coordenada N = 9.658.697,79m e E = 730.863,72m; 
0,61 m e azimute plano 75°44’08” até o marco M-026, de coordenada N = 
9.658.697,94m e E = 730.864,31m; 50,20 m e azimute plano 71°33’28” 
até o marco M-027, de coordenada N = 9.658.713,82m e E = 730.911,93m; 
0,14 m e azimute plano 72°53’50” até o marco M-028, de coordenada N = 
9.658.713,86m e E = 730.912,06m; 0,58 m e azimute plano 66°32’28” até 
o marco M-029, de coordenada N = 9.658.714,09m e E = 730.912,59m; 
152,20 m e azimute plano 63°26’00” até o marco M-030, de coordenada N 
= 9.658.782,16m e E = 731.048,72m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (Sentido Noroeste/Sudeste) da Vicinal 23, com a se-
guinte distância: 34,29 m e azimute plano 140°36’34” até o marco M-031, 
de coordenada N = 9.658.755,66m e E = 731.070,48m; 117,62 m e 
azimute plano 142°18’18” até o marco M-032, de coordenada N = 
9.658.662,59m e E = 731.142,40m; 0,26 m e azimute plano 141°20’25” 
até o marco M-033, de coordenada N = 9.658.662,39m e E = 731.142,56m; 
438,71 m e azimute plano 138°48’01” até o marco M-034, de coordenada 
N = 9.658.332,30m e E = 731.431,53m; 611,54 m e azimute plano 
174°16’18” até o marco M-035, de coordenada N = 9.657.723,81m e E = 
731.492,57m; 0,67 m e azimute plano 174°52’58” até o marco M-036, de 
coordenada N = 9.657.723,14m e E = 731.492,63m; 64,79 m e azimute 
plano 174°16’09” até o marco M-037, de coordenada N = 9.657.658,67m 
e E = 731.499,10m; 0,30 m e azimute plano 168°18’38” até o marco 
M-038, de coordenada N = 9.657.658,38m e E = 731.499,16m; 0,44 m e 
azimute plano 169°27’39” até o marco M-039, de coordenada N = 
9.657.657,95m e E = 731.499,24m; 0,43 m e azimute plano 162°24’27” 
até o marco M-040, de coordenada N = 9.657.657,54m e E = 731.499,37m; 
0,44 m e azimute plano 159°54’17” até o marco M-041, de coordenada N 
= 9.657.657,13m e E = 731.499,52m; 0,44 m e azimute plano 152°51’01” 

até o marco M-042, de coordenada N = 9.657.656,74m e E = 731.499,72m; 
0,44 m e azimute plano 148°08’02” até o marco M-043, de coordenada N 
= 9.657.656,37m e E = 731.499,95m; 0,44 m e azimute plano 143°23’35” 
até o marco M-044, de coordenada N = 9.657.656,02m e E = 731.500,21m; 
0,43 m e azimute plano 138°48’51” até o marco M-045, de coordenada N 
= 9.657.655,70m e E = 731.500,49m; 0,15 m e azimute plano 137°43’35” 
até o marco M-046, de coordenada N = 9.657.655,59m e E = 731.500,59m; 
0,30 m e azimute plano 129°33’35” até o marco M-047, de coordenada N 
= 9.657.655,40m e E = 731.500,82m; 0,29 m e azimute plano 133°36’10” 
até o marco M-048, de coordenada N = 9.657.655,20m e E = 731.501,03m; 
0,14 m e azimute plano 120°15’23” até o marco M-049, de coordenada N 
= 9.657.655,13m e E = 731.501,15m; 0,14 m e azimute plano 129°17’22” 
até o marco M-050, de coordenada N = 9.657.655,04m e E = 731.501,26m; 
0,30 m e azimute plano 119°58’54” até o marco M-051, de coordenada N 
= 9.657.654,89m e E = 731.501,52m; 0,43 m e azimute plano 118°55’35” 
até o marco M-052, de coordenada N = 9.657.654,68m e E = 731.501,90m; 
0,43 m e azimute plano 113°01’32” até o marco M-053, de coordenada N 
= 9.657.654,51m e E = 731.502,30m; 0,43 m e azimute plano 108°51’11” 
até o marco M-054, de coordenada N = 9.657.654,37m e E = 731.502,71m; 
0,44 m e azimute plano 101°49’17” até o marco M-055, de coordenada N 
= 9.657.654,28m e E = 731.503,14m; 0,44 m e azimute plano 99°14’46” 
até o marco M-056, de coordenada N = 9.657.654,21m e E = 731.503,57m; 
0,43 m e azimute plano 92°39’47” até o marco M-057, de coordenada N = 
9.657.654,19m e E = 731.504,00m; 0,30 m e azimute plano 93°48’51” até 
o marco M-058, de coordenada N = 9.657.654,17m e E = 731.504,30m; 
224,11 m e azimute plano 87°27’56” até o marco M-059, de coordenada N 
= 9.657.664,08m e E = 731.728,19m; 1,06 m e azimute plano 87°50’20” 
até o marco M-060, de coordenada N = 9.657.664,12m e E = 731.729,25m; 
325,70 m e azimute plano 87°27’58” até o marco M-061, de coordenada N 
= 9.657.678,52m e E = 732.054,63m; 322,21 m e azimute plano 87°25’27” 
até o marco M-062, de coordenada N = 9.657.693,00m e E = 732.376,51m; 
291,66 m e azimute plano 184°53’23” até o marco M-063, de coordenada 
N = 9.657.402,40m e E = 732.351,65m; 99,81 m e azimute plano 
184°53’27” até o marco M-064, de coordenada N = 9.657.302,95m e E = 
732.343,14m; 62,83 m e azimute plano 186°55’46” até o marco M-065, de 
coordenada N = 9.657.240,58m e E = 732.335,56m; 567,56 m e azimute 
plano 186°55’41” até o marco M-066, de coordenada N = 9.656.677,16m 
e E = 732.267,10m; 0,81 m e azimute plano 182°07’16” até o marco 
M-067, de coordenada N = 9.656.676,35m e E = 732.267,07m; 0,82 m e 
azimute plano 172°57’43” até o marco M-068, de coordenada N = 
9.656.675,54m e E = 732.267,17m; 0,81 m e azimute plano 163°34’15” 
até o marco M-069, de coordenada N = 9.656.674,76m e E = 732.267,40m; 
0,81 m e azimute plano 154°23’04” até o marco M-070, de coordenada N 
= 9.656.674,03m e E = 732.267,75m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (Sentido Noroeste/Sudeste) da Vicinal 23/25, com a 
seguinte distância: 0,81 m e azimute plano 144°32’40” até o marco M-071, 
de coordenada N = 9.656.673,37m e E = 732.268,22m; 0,81 m e azimute 
plano 136°29’40” até o marco M-072, de coordenada N = 9.656.672,78m 
e E = 732.268,78m; 0,82 m e azimute plano 126°01’39” até o marco 
M-073, de coordenada N = 9.656.672,30m e E = 732.269,44m; 0,81 m e 
azimute plano 117°11’53” até o marco M-074, de coordenada N = 
9.656.671,93m e E = 732.270,16m; 0,81 m e azimute plano 107°18’42” 
até o marco M-075, de coordenada N = 9.656.671,69m e E = 732.270,93m; 
0,82 m e azimute plano 98°25’37” até o marco M-076, de coordenada N = 
9.656.671,57m e E = 732.271,74m; 0,81 m e azimute plano 89°17’34” até 
o marco M-077, de coordenada N = 9.656.671,58m e E = 732.272,55m; 
32,47 m e azimute plano 84°28’07” até o marco M-078, de coordenada N 
= 9.656.674,71m e E = 732.304,87m; 64,30 m e azimute plano 95°37’22” 
até o marco M-079, de coordenada N = 9.656.668,41m e E = 732.368,86m; 
72,51 m e azimute plano 97°32’12” até o marco M-080, de coordenada N 
= 9.656.658,90m e E = 732.440,74m; 0,66 m e azimute plano 93°28’06” 
até o marco M-081, de coordenada N = 9.656.658,86m e E = 732.441,40m; 
0,65 m e azimute plano 86°28’43” até o marco M-082, de coordenada N = 
9.656.658,90m e E = 732.442,05m; 0,65 m e azimute plano 79°22’49” até 
o marco M-083, de coordenada N = 9.656.659,02m e E = 732.442,69m; 
32,71 m e azimute plano 75°03’47” até o marco M-084, de coordenada N 
= 9.656.667,45m e E = 732.474,29m; 56,50 m e azimute plano 78°29’00” 
até o marco M-085, de coordenada N = 9.656.678,73m e E = 732.529,65m; 
26,00 m e azimute plano 115°38’19” até o marco M-086, de coordenada N 
= 9.656.667,48m e E = 732.553,09m; 28,16 m e azimute plano 152°31’29” 
até o marco M-087, de coordenada N = 9.656.642,50m e E = 732.566,08m; 
0,22 m e azimute plano 149°55’53” até o marco M-088, de coordenada N 
= 9.656.642,31m e E = 732.566,19m; 0,36 m e azimute plano 148°29’45” 
até o marco M-089, de coordenada N = 9.656.642,00m e E = 732.566,38m; 
39,63 m e azimute plano 145°53’34” até o marco M-090, de coordenada N 
= 9.656.609,19m e E = 732.588,60m; 0,78 m e azimute plano 141°13’33” 
até o marco M-091, de coordenada N = 9.656.608,58m e E = 732.589,09m; 
0,79 m e azimute plano 132°25’15” até o marco M-092, de coordenada N 
= 9.656.608,05m e E = 732.589,67m; 0,78 m e azimute plano 123°29’10” 
até o marco M-093, de coordenada N = 9.656.607,62m e E = 732.590,32m; 
0,78 m e azimute plano 114°15’41” até o marco M-094, de coordenada N 
= 9.656.607,30m e E = 732.591,03m; 24,78 m e azimute plano 109°59’06” 
até o marco M-095, de coordenada N = 9.656.598,83m e E = 732.614,32m; 
0,87 m e azimute plano 104°40’35” até o marco M-096, de coordenada N 
= 9.656.598,61m e E = 732.615,16m; 0,14 m e azimute plano 102°05’41” 
até o marco M-097, de coordenada N = 9.656.598,58m e E = 732.615,30m; 
80,22 m e azimute plano 98°20’36” até o marco M-098, de coordenada N 
= 9.656.586,94m e E = 732.694,67m; 0,73 m e azimute plano 93°55’06” 
até o marco M-099, de coordenada N = 9.656.586,89m e E = 732.695,40m; 
21,48 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-100, de coordenada N 
= 9.656.586,89m e E = 732.716,88m; 21,91 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-101, de coordenada N = 9.656.586,89m e E = 732.738,79m; 
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0,89 m e azimute plano 84°51’49” até o marco M-102, de coordenada N = 
9.656.586,97m e E = 732.739,68m; 45,64 m e azimute plano 79°27’30” 
até o marco M-103, de coordenada N = 9.656.595,32m e E = 732.784,55m; 
49,25 m e azimute plano 94°52’08” até o marco M-104, de coordenada N 
= 9.656.591,14m e E = 732.833,62m; 0,69 m e azimute plano 90°49’49” 
até o marco M-105, de coordenada N = 9.656.591,13m e E = 732.834,31m; 
0,68 m e azimute plano 83°17’25” até o marco M-106, de coordenada N = 
9.656.591,21m e E = 732.834,99m; 0,69 m e azimute plano 74°57’44” até 
o marco M-107, de coordenada N = 9.656.591,39m e E = 732.835,66m; 
45,59 m e azimute plano 71°08’52” até o marco M-108, de coordenada N 
= 9.656.606,12m e E = 732.878,80m; 61,14 m e azimute plano 77°08’53” 
até o marco M-109, de coordenada N = 9.656.619,72m e E = 732.938,41m; 
56,95 m e azimute plano 87°55’01” até o marco M-110, de coordenada N 
= 9.656.621,79m e E = 732.995,32m; 46,71 m e azimute plano 106°49’30” 
até o marco M-111, de coordenada N = 9.656.608,27m e E = 733.040,03m; 
0,60 m e azimute plano 103°34’14” até o marco M-112, de coordenada N 
= 9.656.608,13m e E = 733.040,61m; 0,30 m e azimute plano 97°35’41” 
até o marco M-113, de coordenada N = 9.656.608,09m e E = 733.040,91m; 
37,32 m e azimute plano 96°31’24” até o marco M-114, de coordenada N 
= 9.656.603,85m e E = 733.077,99m; 42,16 m e azimute plano 95°34’02” 
até o marco M-115, de coordenada N = 9.656.599,76m e E = 733.119,95m; 
37,41 m e azimute plano 128°40’27” até o marco M-116, de coordenada N 
= 9.656.576,38m e E = 733.149,16m; 27,19 m e azimute plano 167°28’00” 
até o marco M-117, de coordenada N = 9.656.549,84m e E = 733.155,06m; 
34,74 m e azimute plano 174°48’52” até o marco M-118, de coordenada N 
= 9.656.515,24m e E = 733.158,20m; 0,42 m e azimute plano 171°52’12” 
até o marco M-119, de coordenada N = 9.656.514,82m e E = 733.158,26m; 
0,30 m e azimute plano 168°18’38” até o marco M-120, de coordenada N 
= 9.656.514,53m e E = 733.158,32m; 118,60 m e azimute plano 
166°34’57” até o marco M-121, de coordenada N = 9.656.399,17m e E = 
733.185,84m; 0,57 m e azimute plano 163°46’47” até o marco M-122, de 
coordenada N = 9.656.398,62m e E = 733.186,00m; 0,50 m e azimute 
plano 157°33’26” até o marco M-123, de coordenada N = 9.656.398,16m 
e E = 733.186,19m; 60,86 m e azimute plano 154°18’54” até o marco 
M-124, de coordenada N = 9.656.343,31m e E = 733.212,57m; 54,57 m 
e azimute plano 158°48’18” até o marco M-125, de coordenada N = 
9.656.292,43m e E = 733.232,30m; 290,10 m e azimute plano 178°13’41” 
até o marco M-126, de coordenada N = 9.656.002,47m e E = 733.241,27m; 
2,24 m e azimute plano 178°12’36” até o marco M-127, de coordenada N 
= 9.656.000,23m e E = 733.241,34m; 48,13 m e azimute plano 178°13’34” 
até o marco M-128, de coordenada N = 9.655.952,12m e E = 733.242,83m; 
48,34 m e azimute plano 193°44’14” até o marco M-129, de coordenada N 
= 9.655.905,16m e E = 733.231,35m; 0,69 m e azimute plano 189°11’20” 
até o marco M-130, de coordenada N = 9.655.904,48m e E = 733.231,24m; 
0,69 m e azimute plano 182°29’22” até o marco M-131, de coordenada N 
= 9.655.903,79m e E = 733.231,21m; 0,69 m e azimute plano 173°23’12” 
até o marco M-132, de coordenada N = 9.655.903,10m e E = 733.231,29m; 
133,89 m e azimute plano 170°01’17” até o marco M-133, de coordenada 
N = 9.655.771,24m e E = 733.254,49m; 48,24 m e azimute plano 
180°00’00” até o marco M-134, de coordenada N = 9.655.723,00m e E = 
733.254,49m; 0,38 m e azimute plano 176°59’14” até o marco M-135, de 
coordenada N = 9.655.722,62m e E = 733.254,51m; 97,65 m e azimute 
plano 175°38’53” até o marco M-136, de coordenada N = 9.655.625,25m 
e E = 733.261,92m; 0,49 m e azimute plano 173°01’08” até o marco 
M-137, de coordenada N = 9.655.624,76m e E = 733.261,98m; 0,81 m e 
azimute plano 165°47’36” até o marco M-138, de coordenada N = 
9.655.623,97m e E = 733.262,18m; 63,08 m e azimute plano 160°39’37” 
até o marco M-139, de coordenada N = 9.655.564,45m e E = 733.283,07m; 
23,49 m e azimute plano 180°00’00” até o marco M-140, de coordenada N 
= 9.655.540,96m e E = 733.283,07m; 0,87 m e azimute plano 175°24’00” 
até o marco M-141, de coordenada N = 9.655.540,09m e E = 733.283,14m; 
0,29 m e azimute plano 167°54’19” até o marco M-142, de coordenada N 
= 9.655.539,81m e E = 733.283,20m; 156,59 m e azimute plano 
166°42’46” até o marco M-143, de coordenada N = 9.655.387,41m e E = 
733.319,19m; 0,51 m e azimute plano 164°03’17” até o marco M-144, de 
coordenada N = 9.655.386,92m e E = 733.319,33m; 73,51 m e azimute 
plano 160°47’19” até o marco M-145, de coordenada N = 9.655.317,50m 
e E = 733.343,52m; 62,70 m e azimute plano 171°19’19” até o marco 
M-146, de coordenada N = 9.655.255,52m e E = 733.352,98m; 0,12 m e 
azimute plano 175°14’11” até o marco M-147, de coordenada N = 
9.655.255,40m e E = 733.352,99m; 0,43 m e azimute plano 166°36’27” 
até o marco M-148, de coordenada N = 9.655.254,98m e E = 733.353,09m; 
131,20 m e azimute plano 165°04’15” até o marco M-149, de coordenada 
N = 9.655.128,21m e E = 733.386,89m; 75,99 m e azimute plano 
170°24’09” até o marco M-150, de coordenada N = 9.655.053,28m e E = 
733.399,56m; 0,89 m e azimute plano 165°01’38” até o marco M-151, de 
coordenada N = 9.655.052,42m e E = 733.399,79m; 0,77 m e azimute 
plano 156°06’49” até o marco M-152, de coordenada N = 9.655.051,72m 
e E = 733.400,10m; 21,33 m e azimute plano 151°11’17” até o marco 
M-153, de coordenada N = 9.655.033,03m e E = 733.410,38m; 10,82 m 
e azimute plano 210°14’15” até o marco M-154, de coordenada N = 
9.655.023,68m e E = 733.404,93m; 144,41 m e azimute plano 233°53’02” 
até o marco M-155, de coordenada N = 9.654.938,56m e E = 733.288,27m; 
77,92 m e azimute plano 233°17’10” até o marco M-156, de coordenada N 
= 9.654.891,98m e E = 733.225,81m; 0,84 m e azimute plano 227°54’39” 
até o marco M-157, de coordenada N = 9.654.891,42m e E = 733.225,19m; 
0,84 m e azimute plano 219°11’36” até o marco M-158, de coordenada N 
= 9.654.890,77m e E = 733.224,66m; 33,16 m e azimute plano 214°08’43” 
até o marco M-159, de coordenada N = 9.654.863,33m e E = 733.206,05m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (Sentido Noroes-
te/Sudeste) da Vicinal 25/27, com a seguinte distância: 96,19 m e azimu-
te plano 266°04’17” até o marco M-160, de coordenada N = 9.654.856,74m 

e E = 733.110,09m; 3,30 m e azimute plano 266°10’28” até o marco 
M-161, de coordenada N = 9.654.856,52m e E = 733.106,80m; 41,47 m 
e azimute plano 266°04’22” até o marco M-162, de coordenada N = 
9.654.853,68m e E = 733.065,43m; 0,20 m e azimute plano 264°17’22” 
até o marco M-163, de coordenada N = 9.654.853,66m e E = 733.065,23m; 
116,96 m e azimute plano 263°46’34” até o marco M-164, de coordenada 
N = 9.654.840,98m e E = 732.948,96m; 88,86 m e azimute plano 
267°16’18” até o marco M-165, de coordenada N = 9.654.836,75m e E = 
732.860,20m; 277,67 m e azimute plano 266°56’33” até o marco M-166, 
de coordenada N = 9.654.821,94m e E = 732.582,93m; 388,63 m e 
azimute plano 267°39’35” até o marco M-167, de coordenada N = 
9.654.806,07m e E = 732.194,62m; 248,65 m e azimute plano 269°16’02” 
até o marco M-168, de coordenada N = 9.654.802,89m e E = 731.945,99m; 
0,86 m e azimute plano 264°41’08” até o marco M-169, de coordenada N 
= 9.654.802,81m e E = 731.945,13m; 0,85 m e azimute plano 254°19’55” 
até o marco M-170, de coordenada N = 9.654.802,58m e E = 731.944,31m; 
0,86 m e azimute plano 244°37’20” até o marco M-171, de coordenada N 
= 9.654.802,21m e E = 731.943,53m; 0,85 m e azimute plano 235°00’29” 
até o marco M-172, de coordenada N = 9.654.801,72m e E = 731.942,83m; 
0,86 m e azimute plano 224°31’35” até o marco M-173, de coordenada N 
= 9.654.801,11m e E = 731.942,23m; 0,86 m e azimute plano 215°32’16” 
até o marco M-174, de coordenada N = 9.654.800,41m e E = 731.941,73m; 
0,85 m e azimute plano 205°03’27” até o marco M-175, de coordenada N 
= 9.654.799,64m e E = 731.941,37m; 0,86 m e azimute plano 195°29’19” 
até o marco M-176, de coordenada N = 9.654.798,81m e E = 731.941,14m; 
0,85 m e azimute plano 186°02’39” até o marco M-177, de coordenada N 
= 9.654.797,96m e E = 731.941,05m; 0,85 m e azimute plano 175°57’44” 
até o marco M-178, de coordenada N = 9.654.797,11m e E = 731.941,11m; 
411,53 m e azimute plano 170°58’27” até o marco M-179, de coordenada 
N = 9.654.390,68m e E = 732.005,67m; 21,51 m e azimute plano 
170°26’45” até o marco M-180, de coordenada N = 9.654.369,47m e E = 
732.009,24m; 578,45 m e azimute plano 170°27’18” até o marco M-181, 
de coordenada N = 9.653.799,03m e E = 732.105,16m; 0,79 m e azimute 
plano 165°15’23” até o marco M-182, de coordenada N = 9.653.798,27m 
e E = 732.105,36m; 0,78 m e azimute plano 156°42’20” até o marco 
M-183, de coordenada N = 9.653.797,55m e E = 732.105,67m; 0,78 m e 
azimute plano 148°09’03” até o marco M-184, de coordenada N = 
9.653.796,89m e E = 732.106,08m; 0,79 m e azimute plano 138°36’30” 
até o marco M-185, de coordenada N = 9.653.796,30m e E = 732.106,60m; 
0,78 m e azimute plano 129°48’20” até o marco M-186, de coordenada N 
= 9.653.795,80m e E = 732.107,20m; 0,78 m e azimute plano 120°50’16” 
até o marco M-187, de coordenada N = 9.653.795,40m e E = 732.107,87m; 
0,79 m e azimute plano 111°39’57” até o marco M-188, de coordenada N 
= 9.653.795,11m e E = 732.108,60m; 0,78 m e azimute plano 103°19’28” 
até o marco M-189, de coordenada N = 9.653.794,93m e E = 732.109,36m; 
0,78 m e azimute plano 93°40’04” até o marco M-190, de coordenada N = 
9.653.794,88m e E = 732.110,14m; 534,61 m e azimute plano 88°51’54” 
até o marco M-191, de coordenada N = 9.653.805,47m e E = 732.644,65m; 
0,17 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-192, de coordenada N = 
9.653.805,47m e E = 732.644,82m; 309,54 m e azimute plano 86°51’46” 
até o marco M-193, de coordenada N = 9.653.822,41m e E = 732.953,90m; 
703,51 m e azimute plano 85°51’12” até o marco M-194, de coordenada N 
= 9.653.873,28m e E = 733.655,57m; 455,04 m e azimute plano 
202°47’14” até o marco M-195, de coordenada N = 9.653.453,76m e E = 
733.479,33m; 0,19 m e azimute plano 201°15’02” até o marco M-196, de 
coordenada N = 9.653.453,58m e E = 733.479,26m; 26,84 m e azimute 
plano 200°38’10” até o marco M-197, de coordenada N = 9.653.428,46m 
e E = 733.469,80m; 2,22 m e azimute plano 200°47’50” até o marco 
M-198, de coordenada N = 9.653.426,38m e E = 733.469,01m; 542,67 m 
e azimute plano 200°38’57” até o marco M-199, de coordenada N = 
9.652.918,57m e E = 733.277,64m; 0,81 m e azimute plano 195°45’04” 
até o marco M-200, de coordenada N = 9.652.917,79m e E = 733.277,42m; 
0,81 m e azimute plano 186°25’08” até o marco M-201, de coordenada N 
= 9.652.916,99m e E = 733.277,33m; 0,80 m e azimute plano 177°08’15” 
até o marco M-202, de coordenada N = 9.652.916,19m e E = 733.277,37m; 
0,81 m e azimute plano 167°51’21” até o marco M-203, de coordenada N 
= 9.652.915,40m e E = 733.277,54m; 0,80 m e azimute plano 158°51’37” 
até o marco M-204, de coordenada N = 9.652.914,65m e E = 733.277,83m; 
0,80 m e azimute plano 149°16’52” até o marco M-205, de coordenada N 
= 9.652.913,96m e E = 733.278,24m; 0,81 m e azimute plano 140°00’47” 
até o marco M-206, de coordenada N = 9.652.913,34m e E = 733.278,76m; 
0,80 m e azimute plano 131°27’19” até o marco M-207, de coordenada N 
= 9.652.912,81m e E = 733.279,36m; 0,81 m e azimute plano 121°55’50” 
até o marco M-208, de coordenada N = 9.652.912,38m e E = 733.280,05m; 
0,80 m e azimute plano 112°04’04” até o marco M-209, de coordenada N 
= 9.652.912,08m e E = 733.280,79m; 0,80 m e azimute plano 103°41’24” 
até o marco M-210, de coordenada N = 9.652.911,89m e E = 733.281,57m; 
0,81 m e azimute plano 94°14’11” até o marco M-211, de coordenada N = 
9.652.911,83m e E = 733.282,38m; 494,56 m e azimute plano 88°54’43” 
até o marco M-212, de coordenada N = 9.652.921,22m e E = 733.776,85m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (Sentido Nordes-
te/Sudoeste) da Vicinal 31, com a seguinte distância: 610,69 m e azimute 
plano 199°36’05” até o marco M-213, de coordenada N = 9.652.345,92m 
e E = 733.571,98m; 41,42 m e azimute plano 199°36’26” até o marco 
M-214, de coordenada N = 9.652.306,90m e E = 733.558,08m; 0,50 m e 
azimute plano 196°15’37” até o marco M-215, de coordenada N = 
9.652.306,42m e E = 733.557,94m; 28,96 m e azimute plano 193°54’24” 
até o marco M-216, de coordenada N = 9.652.278,31m e E = 733.550,98m; 
385,28 m e azimute plano 193°53’40” até o marco M-217, de coordenada 
N = 9.651.904,30m e E = 733.458,46m; 694,40 m e azimute plano 
194°55’31” até o marco M-218, de coordenada N = 9.651.233,33m e E = 
733.279,61m; 308,01 m e azimute plano 194°17’05” até o marco M-219, 
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de coordenada N = 9.650.934,84m e E = 733.203,61m; 0,23 m e azimute 
plano 195°15’18” até o marco M-220, de coordenada N = 9.650.934,62m 
e E = 733.203,55m; 133,17 m e azimute plano 194°17’08” até o marco 
M-221, de coordenada N = 9.650.805,57m e E = 733.170,69m; 1,71 m e 
azimute plano 194°11’55” até o marco M-222, de coordenada N = 
9.650.803,91m e E = 733.170,27m; 28,72 m e azimute plano 194°17’34” 
até o marco M-223, de coordenada N = 9.650.776,08m e E = 733.163,18m; 
712,96 m e azimute plano 193°53’33” até o marco M-224, de coordenada 
N = 9.650.083,98m e E = 732.992,00m; 17,11 m e azimute plano 
219°49’53” até o marco M-225, de coordenada N = 9.650.070,84m e E = 
732.981,04m; 104,65 m e azimute plano 274°31’38” até o marco M-226, 
de coordenada N = 9.650.079,10m e E = 732.876,72m; 0,18 m e azimute 
plano 273°10’47” até o marco M-227, de coordenada N = 9.650.079,11m 
e E = 732.876,54m; 101,63 m e azimute plano 272°23’08” até o marco 
M-228, de coordenada N = 9.650.083,34m e E = 732.775,00m; 76,16 m 
e azimute plano 273°58’31” até o marco M-229, de coordenada N = 
9.650.088,62m e E = 732.699,02m; 154,61 m e azimute plano 277°27’58” 
até o marco M-230, de coordenada N = 9.650.108,71m e E = 732.545,72m; 
0,42 m e azimute plano 274°05’08” até o marco M-231, de coordenada N 
= 9.650.108,74m e E = 732.545,30m; 45,56 m e azimute plano 272°40’02” 
até o marco M-232, de coordenada N = 9.650.110,86m e E = 732.499,79m; 
0,73 m e azimute plano 268°25’50” até o marco M-233, de coordenada N 
= 9.650.110,84m e E = 732.499,06m; 0,74 m e azimute plano 259°54’09” 
até o marco M-234, de coordenada N = 9.650.110,71m e E = 732.498,33m; 
0,73 m e azimute plano 251°33’54” até o marco M-235, de coordenada N 
= 9.650.110,48m e E = 732.497,64m; 27,52 m e azimute plano 247°23’12” 
até o marco M-236, de coordenada N = 9.650.099,90m e E = 732.472,24m; 
0,77 m e azimute plano 243°06’14” até o marco M-237, de coordenada N 
= 9.650.099,55m e E = 732.471,55m; 0,78 m e azimute plano 233°51’53” 
até o marco M-238, de coordenada N = 9.650.099,09m e E = 732.470,92m; 
0,77 m e azimute plano 225°31’32” até o marco M-239, de coordenada N 
= 9.650.098,55m e E = 732.470,37m; 0,78 m e azimute plano 216°08’07” 
até o marco M-240, de coordenada N = 9.650.097,92m e E = 732.469,91m; 
0,77 m e azimute plano 206°53’46” até o marco M-241, de coordenada N 
= 9.650.097,23m e E = 732.469,56m; 0,77 m e azimute plano 198°54’16” 
até o marco M-242, de coordenada N = 9.650.096,50m e E = 732.469,31m; 
0,77 m e azimute plano 189°42’24” até o marco M-243, de coordenada N 
= 9.650.095,74m e E = 732.469,18m; 35,07 m e azimute plano 185°12’07” 
até o marco M-244, de coordenada N = 9.650.060,81m e E = 732.466,00m; 
0,45 m e azimute plano 182°32’41” até o marco M-245, de coordenada N 
= 9.650.060,36m e E = 732.465,98m; 0,16 m e azimute plano 176°25’25” 
até o marco M-246, de coordenada N = 9.650.060,20m e E = 732.465,99m; 
309,78 m e azimute plano 178°12’20” até o marco M-247, de coordenada 
N = 9.649.750,57m e E = 732.475,69m; 2,30 m e azimute plano 
178°15’24” até o marco M-248, de coordenada N = 9.649.748,27m e E = 
732.475,76m; 127,30 m e azimute plano 178°12’30” até o marco M-249, 
de coordenada N = 9.649.621,03m e E = 732.479,74m; 471,01 m e 
azimute plano 178°58’11” até o marco M-250, de coordenada N = 
9.649.150,10m e E = 732.488,21m; 0,78 m e azimute plano 174°08’38” 
até o marco M-251, de coordenada N = 9.649.149,32m e E = 732.488,29m; 
0,79 m e azimute plano 166°08’20” até o marco M-252, de coordenada N 
= 9.649.148,55m e E = 732.488,48m; 0,79 m e azimute plano 156°02’15” 
até o marco M-253, de coordenada N = 9.649.147,83m e E = 732.488,80m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (Sentido Nordes-
te/Sudoeste) da Vicinal do Km 25, com a seguinte distância: 0,78 m e 
azimute plano 147°31’44” até o marco M-254, de coordenada N = 
9.649.147,17m e E = 732.489,22m; 0,79 m e azimute plano 138°03’59” 
até o marco M-255, de coordenada N = 9.649.146,58m e E = 732.489,75m; 
0,79 m e azimute plano 129°20’26” até o marco M-256, de coordenada N 
= 9.649.146,08m e E = 732.490,36m; 0,78 m e azimute plano 119°50’08” 
até o marco M-257, de coordenada N = 9.649.145,69m e E = 732.491,04m; 
0,79 m e azimute plano 111°39’57” até o marco M-258, de coordenada N 
= 9.649.145,40m e E = 732.491,77m; 0,79 m e azimute plano 102°27’00” 
até o marco M-259, de coordenada N = 9.649.145,23m e E = 732.492,54m; 
0,79 m e azimute plano 92°53’55” até o marco M-260, de coordenada N = 
9.649.145,19m e E = 732.493,33m; 5,09 m e azimute plano 88°38’58” até 
o marco M-261, de coordenada N = 9.649.145,31m e E = 732.498,42m; 
1,17 m e azimute plano 88°31’52” até o marco M-262, de coordenada N = 
9.649.145,34m e E = 732.499,59m; 38,05 m e azimute plano 88°37’47” 
até o marco M-263, de coordenada N = 9.649.146,25m e E = 732.537,63m; 
57,79 m e azimute plano 92°04’57” até o marco M-264, de coordenada N 
= 9.649.144,15m e E = 732.595,38m; 73,65 m e azimute plano 99°03’43” 
até o marco M-265, de coordenada N = 9.649.132,55m e E = 732.668,11m; 
0,78 m e azimute plano 94°23’55” até o marco M-266, de coordenada N = 
9.649.132,49m e E = 732.668,89m; 61,13 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-267, de coordenada N = 9.649.132,49m e E = 732.730,02m; 
9,66 m e azimute plano 119°27’29” até o marco M-268, de coordenada N 
= 9.649.127,74m e E = 732.738,43m; 7,05 m e azimute plano 100°42’16” 
até o marco M-269, de coordenada N = 9.649.126,43m e E = 732.745,36m; 
26,47 m e azimute plano 124°13’27” até o marco M-270, de coordenada N 
= 9.649.111,54m e E = 732.767,25m; 9,99 m e azimute plano 141°08’03” 
até o marco M-271, de coordenada N = 9.649.103,76m e E = 732.773,52m; 
0,59 m e azimute plano 141°11’19” até o marco M-272, de coordenada N 
= 9.649.103,30m e E = 732.773,89m; 20,13 m e azimute plano 141°10’17” 
até o marco M-273, de coordenada N = 9.649.087,62m e E = 732.786,51m; 
36,49 m e azimute plano 135°53’18” até o marco M-274, de coordenada N 
= 9.649.061,42m e E = 732.811,91m; 64,59 m e azimute plano 125°00’50” 
até o marco M-275, de coordenada N = 9.649.024,36m e E = 732.864,81m; 
60,81 m e azimute plano 119°14’45” até o marco M-276, de coordenada N 
= 9.648.994,65m e E = 732.917,87m; 53,52 m e azimute plano 132°45’59” 
até o marco M-277, de coordenada N = 9.648.958,31m e E = 732.957,16m; 
11,44 m e azimute plano 124°05’35” até o marco M-278, de coordenada N 

= 9.648.951,90m e E = 732.966,63m; 0,17 m e azimute plano 125°32’16” 
até o marco M-279, de coordenada N = 9.648.951,80m e E = 732.966,77m; 
40,29 m e azimute plano 124°06’58” até o marco M-280, de coordenada N 
= 9.648.929,20m e E = 733.000,13m; 52,55 m e azimute plano 118°16’54” 
até o marco M-281, de coordenada N = 9.648.904,30m e E = 733.046,41m; 
58,67 m e azimute plano 110°10’48” até o marco M-282, de coordenada N 
= 9.648.884,06m e E = 733.101,48m; 57,49 m e azimute plano 112°52’03” 
até o marco M-283, de coordenada N = 9.648.861,72m e E = 733.154,45m; 
27,14 m e azimute plano 130°32’47” até o marco M-284, de coordenada N 
= 9.648.844,08m e E = 733.175,07m; 34,48 m e azimute plano 152°06’44” 
até o marco M-285, de coordenada N = 9.648.813,60m e E = 733.191,20m; 
5,20 m e azimute plano 157°37’33” até o marco M-286, de coordenada N 
= 9.648.808,79m e E = 733.193,18m; 34,35 m e azimute plano 157°41’26” 
até o marco M-287, de coordenada N = 9.648.777,01m e E = 733.206,22m; 
86,45 m e azimute plano 166°52’31” até o marco M-288, de coordenada N 
= 9.648.692,82m e E = 733.225,85m; 97,24 m e azimute plano 172°30’06” 
até o marco M-289, de coordenada N = 9.648.596,41m e E = 733.238,54m; 
12,90 m e azimute plano 172°31’01” até o marco M-290, de coordenada N 
= 9.648.583,62m e E = 733.240,22m; 22,56 m e azimute plano 177°13’49” 
até o marco M-291, de coordenada N = 9.648.561,09m e E = 733.241,31m; 
0,80 m e azimute plano 177°51’09” até o marco M-292, de coordenada N 
= 9.648.560,29m e E = 733.241,34m; 27,12 m e azimute plano 177°15’09” 
até o marco M-293, de coordenada N = 9.648.533,20m e E = 733.242,64m; 
54,01 m e azimute plano 191°11’21” até o marco M-294, de coordenada N 
= 9.648.480,22m e E = 733.232,16m; 1,52 m e azimute plano 187°10’18” 
até o marco M-295, de coordenada N = 9.648.478,71m e E = 733.231,97m; 
79,91 m e azimute plano 187°13’03” até o marco M-296, de coordenada N 
= 9.648.399,43m e E = 733.221,93m; 2,10 m e azimute plano 187°23’46” 
até o marco M-297, de coordenada N = 9.648.397,35m e E = 733.221,66m; 
227,31 m e azimute plano 187°13’04” até o marco M-298, de coordenada 
N = 9.648.171,84m e E = 733.193,10m; 212,86 m e azimute plano 
186°53’48” até o marco M-299, de coordenada N = 9.647.960,52m e E = 
733.167,54m; 6,84 m e azimute plano 186°58’09” até o marco M-300, de 
coordenada N = 9.647.953,73m e E = 733.166,71m; 309,06 m e azimute 
plano 186°53’47” até o marco M-301, de coordenada N = 9.647.646,91m 
e E = 733.129,60m; 720,01 m e azimute plano 187°10’39” até o marco 
M-302, de coordenada N = 9.646.932,54m e E = 733.039,64m; 105,56 m 
e azimute plano 187°09’41” até o marco M-303, de coordenada N = 
9.646.827,80m e E = 733.026,48m; 1,08 m e azimute plano 187°27’15” 
até o marco M-304, de coordenada N = 9.646.826,73m e E = 733.026,34m; 
478,97 m e azimute plano 187°09’49” até o marco M-305, de coordenada 
N = 9.646.351,50m e E = 732.966,61m; 372,95 m e azimute plano 
186°40’52” até o marco M-306, de coordenada N = 9.645.981,08m e E = 
732.923,22m; 87,42 m e azimute plano 187°08’58” até o marco M-307, de 
coordenada N = 9.645.894,34m e E = 732.912,34m; 388,06 m e azimute 
plano 187°09’05” até o marco M-308, de coordenada N = 9.645.509,30m 
e E = 732.864,03m; 85,59 m e azimute plano 187°09’18” até o marco 
M-309, de coordenada N = 9.645.424,38m e E = 732.853,37m; 93,52 m 
e azimute plano 186°23’49” até o marco M-310, de coordenada N = 
9.645.331,44m e E = 732.842,95m; 19,76 m e azimute plano 186°25’13” 
até o marco M-311, de coordenada N = 9.645.311,80m e E = 732.840,74m; 
21,57 m e azimute plano 202°13’32” até o marco M-312, de coordenada N 
= 9.645.291,83m e E = 732.832,58m; 19,94 m e azimute plano 262°14’52” 
até o marco M-313, de coordenada N = 9.645.289,14m e E = 732.812,82m; 
102,95 m e azimute plano 277°37’49” até o marco M-314, de coordenada 
N = 9.645.302,81m e E = 732.710,78m; 139,56 m e azimute plano 
276°32’02” até o marco M-315, de coordenada N = 9.645.318,69m e E = 
732.572,13m; 142,94 m e azimute plano 277°13’50” até o marco M-316, 
de coordenada N = 9.645.336,68m e E = 732.430,33m; 136,52 m e 
azimute plano 277°07’24” até o marco M-317, de coordenada N = 
9.645.353,61m e E = 732.294,86m; 0,27 m e azimute plano 276°20’25” 
até o marco M-318, de coordenada N = 9.645.353,64m e E = 732.294,59m; 
45,62 m e azimute plano 273°59’04” até o marco M-319, de coordenada N 
= 9.645.356,81m e E = 732.249,08m; 0,65 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-320, de coordenada N = 9.645.356,81m e E = 732.248,43m; 
0,65 m e azimute plano 262°59’01” até o marco M-321, de coordenada N 
= 9.645.356,73m e E = 732.247,78m; 0,65 m e azimute plano 255°45’00” 
até o marco M-322, de coordenada N = 9.645.356,57m e E = 732.247,15m; 
43,50 m e azimute plano 251°33’39” até o marco M-323, de coordenada N 
= 9.645.342,81m e E = 732.205,88m; 0,77 m e azimute plano 247°05’39” 
até o marco M-324, de coordenada N = 9.645.342,51m e E = 732.205,17m; 
0,78 m e azimute plano 238°09’03” até o marco M-325, de coordenada N 
= 9.645.342,10m e E = 732.204,51m; 0,77 m e azimute plano 229°43’12” 
até o marco M-326, de coordenada N = 9.645.341,60m e E = 732.203,92m; 
30,62 m e azimute plano 225°00’00” até o marco M-327, de coordenada N 
= 9.645.319,95m e E = 732.182,27m; 19,86 m e azimute plano 243°26’06” 
até o marco M-328, de coordenada N = 9.645.311,07m e E = 732.164,51m; 
24,28 m e azimute plano 257°43’56” até o marco M-329, de coordenada N 
= 9.645.305,91m e E = 732.140,78m; 0,68 m e azimute plano 253°42’21” 
até o marco M-330, de coordenada N = 9.645.305,72m e E = 732.140,13m; 
0,29 m e azimute plano 247°50’01” até o marco M-331, de coordenada N 
= 9.645.305,61m e E = 732.139,86m; 144,11 m e azimute plano 
246°38’07” até o marco M-332, de coordenada N = 9.645.248,46m e E = 
732.007,57m; 0,58 m e azimute plano 243°26’06” até o marco M-333, de 
coordenada N = 9.645.248,20m e E = 732.007,05m; 0,36 m e azimute 
plano 238°29’45” até o marco M-334, de coordenada N = 9.645.248,01m 
e E = 732.006,74m; 31,33 m e azimute plano 235°46’57” até o marco 
M-335, de coordenada N = 9.645.230,39m e E = 731.980,83m; 24,87 m 
e azimute plano 250°49’19” até o marco M-336, de coordenada N = 
9.645.222,22m e E = 731.957,34m; 49,80 m e azimute plano 256°33’19” 
até o marco M-337, de coordenada N = 9.645.210,64m e E = 731.908,90m; 
0,61 m e azimute plano 252°45’31” até o marco M-338, de coordenada N 
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= 9.645.210,46m e E = 731.908,32m; 62,35 m e azimute plano 249°06’11” 
até o marco M-339, de coordenada N = 9.645.188,22m e E = 731.850,07m; 
0,79 m e azimute plano 244°24’41” até o marco M-340, de coordenada N 
= 9.645.187,88m e E = 731.849,36m; 0,39 m e azimute plano 238°46’54” 
até o marco M-341, de coordenada N = 9.645.187,68m e E = 731.849,03m; 
24,36 m e azimute plano 235°36’19” até o marco M-342, de coordenada N 
= 9.645.173,92m e E = 731.828,93m; 0,87 m e azimute plano 230°37’03” 
até o marco M-343, de coordenada N = 9.645.173,37m e E = 731.828,26m; 
0,86 m e azimute plano 220°44’46” até o marco M-344, de coordenada N 
= 9.645.172,72m e E = 731.827,70m; 23,50 m e azimute plano 215°50’27” 
até o marco M-345, de coordenada N = 9.645.153,67m e E = 731.813,94m; 
0,51 m e azimute plano 213°04’14” até o marco M-346, de coordenada N 
= 9.645.153,24m e E = 731.813,66m; 0,76 m e azimute plano 205°33’36” 
até o marco M-347, de coordenada N = 9.645.152,55m e E = 731.813,33m; 
20,12 m e azimute plano 201°14’46” até o marco M-348, de coordenada N 
= 9.645.133,80m e E = 731.806,04m; 19,99 m e azimute plano 208°37’44” 
até o marco M-349, de coordenada N = 9.645.116,25m e E = 731.796,46m; 
0,66 m e azimute plano 208°07’25” até o marco M-350, de coordenada N 
= 9.645.115,67m e E = 731.796,15m; 5,55 m e azimute plano 208°38’36” 
até o marco M-351, de coordenada N = 9.645.110,80m e E = 731.793,49m; 
0,75 m e azimute plano 204°30’27” até o marco M-352, de coordenada N 
= 9.645.110,12m e E = 731.793,18m; 0,57 m e azimute plano 196°13’13” 
até o marco M-353, de coordenada N = 9.645.109,57m e E = 731.793,02m; 
18,98 m e azimute plano 193°29’40” até o marco M-354, de coordenada N 
= 9.645.091,11m e E = 731.788,59m; 2,60 m e azimute plano 193°33’20” 
até o marco M-355, de coordenada N = 9.645.088,58m e E = 731.787,98m; 
0,87 m e azimute plano 187°56’36” até o marco M-356, de coordenada N 
= 9.645.087,72m e E = 731.787,86m; 0,87 m e azimute plano 178°40’59” 
até o marco M-357, de coordenada N = 9.645.086,85m e E = 731.787,88m; 
0,87 m e azimute plano 168°41’24” até o marco M-358, de coordenada N 
= 9.645.086,00m e E = 731.788,05m; 0,87 m e azimute plano 158°26’35” 
até o marco M-359, de coordenada N = 9.645.085,19m e E = 731.788,37m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (Sentido oeste/
leste) da Vicinal 33, com a seguinte distância: 0,88 m e azimute plano 
148°28’40” até o marco M-360, de coordenada N = 9.645.084,44m e E = 
731.788,83m; 0,86 m e azimute plano 138°45’06” até o marco M-361, de 
coordenada N = 9.645.083,79m e E = 731.789,40m; 0,88 m e azimute 
plano 128°02’49” até o marco M-362, de coordenada N = 9.645.083,25m 
e E = 731.790,09m; 0,87 m e azimute plano 118°55’35” até o marco 
M-363, de coordenada N = 9.645.082,83m e E = 731.790,85m; 0,67 m e 
azimute plano 108°09’57” até o marco M-364, de coordenada N = 
9.645.082,62m e E = 731.791,49m; 7,68 m e azimute plano 84°23’36” até 
o marco M-365, de coordenada N = 9.645.083,37m e E = 731.799,13m; 
33,61 m e azimute plano 80°47’24” até o marco M-366, de coordenada N 
= 9.645.088,75m e E = 731.832,31m; 25,69 m e azimute plano 92°17’52” 
até o marco M-367, de coordenada N = 9.645.087,72m e E = 731.857,98m; 
53,34 m e azimute plano 98°42’49” até o marco M-368, de coordenada N 
= 9.645.079,64m e E = 731.910,70m; 1,83 m e azimute plano 98°47’37” 
até o marco M-369, de coordenada N = 9.645.079,36m e E = 731.912,51m; 
146,92 m e azimute plano 98°43’35” até o marco M-370, de coordenada N 
= 9.645.057,07m e E = 732.057,73m; 70,51 m e azimute plano 98°36’50” 
até o marco M-371, de coordenada N = 9.645.046,51m e E = 732.127,44m; 
85,37 m e azimute plano 102°08’40” até o marco M-372, de coordenada N 
= 9.645.028,55m e E = 732.210,90m; 0,18 m e azimute plano 99°27’44” 
até o marco M-373, de coordenada N = 9.645.028,52m e E = 732.211,08m; 
0,73 m e azimute plano 96°15’15” até o marco M-374, de coordenada N = 
9.645.028,44m e E = 732.211,81m; 37,92 m e azimute plano 91°35’11” 
até o marco M-375, de coordenada N = 9.645.027,39m e E = 732.249,72m; 
30,12 m e azimute plano 95°54’27” até o marco M-376, de coordenada N 
= 9.645.024,29m e E = 732.279,68m; 32,92 m e azimute plano 108°26’06” 
até o marco M-377, de coordenada N = 9.645.013,88m e E = 732.310,91m; 
0,67 m e azimute plano 104°39’24” até o marco M-378, de coordenada N 
= 9.645.013,71m e E = 732.311,56m; 91,57 m e azimute plano 100°39’39” 
até o marco M-379, de coordenada N = 9.644.996,77m e E = 732.401,55m; 
0,25 m e azimute plano 99°05’25” até o marco M-380, de coordenada N = 
9.644.996,73m e E = 732.401,80m; 130,11 m e azimute plano 97°28’19” 
até o marco M-381, de coordenada N = 9.644.979,81m e E = 732.530,81m; 
122,45 m e azimute plano 99°51’55” até o marco M-382, de coordenada N 
= 9.644.958,83m e E = 732.651,45m; 112,66 m e azimute plano 
122°03’33” até o marco M-383, de coordenada N = 9.644.899,03m e E = 
732.746,93m; 0,63 m e azimute plano 118°36’38” até o marco M-384, de 
coordenada N = 9.644.898,73m e E = 732.747,48m; 0,63 m e azimute 
plano 111°17’50” até o marco M-385, de coordenada N = 9.644.898,50m 
e E = 732.748,07m; 24,43 m e azimute plano 107°39’22” até o marco 
M-386, de coordenada N = 9.644.891,09m e E = 732.771,35m; 0,64 m e 
azimute plano 103°36’02” até o marco M-387, de coordenada N = 
9.644.890,94m e E = 732.771,97m; 0,64 m e azimute plano 96°14’31” até 
o marco M-388, de coordenada N = 9.644.890,87m e E = 732.772,61m; 
0,64 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-389, de coordenada N = 
9.644.890,87m e E = 732.773,25m; 95,35 m e azimute plano 85°32’56” 
até o marco M-390, de coordenada N = 9.644.898,27m e E = 732.868,31m; 
47,00 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-391, de coordenada N 
= 9.644.898,27m e E = 732.915,31m; 37,04 m e azimute plano 99°43’46” 
até o marco M-392, de coordenada N = 9.644.892,01m e E = 732.951,82m; 
18,49 m e azimute plano 102°22’03” até o marco M-393, de coordenada N 
= 9.644.888,05m e E = 732.969,88m; 0,66 m e azimute plano 102°20’21” 
até o marco M-394, de coordenada N = 9.644.887,91m e E = 732.970,52m; 
94,51 m e azimute plano 102°21’14” até o marco M-395, de coordenada N 
= 9.644.867,69m e E = 733.062,84m; 0,20 m e azimute plano 101°18’36” 
até o marco M-396, de coordenada N = 9.644.867,65m e E = 733.063,04m; 
0,12 m e azimute plano 99°27’44” até o marco M-397, de coordenada N = 
9.644.867,63m e E = 733.063,16m; 247,19 m e azimute plano 98°36’56” 

até o marco M-398, de coordenada N = 9.644.830,60m e E = 733.307,56m; 
188,61 m e azimute plano 100°19’47” até o marco M-399, de coordenada 
N = 9.644.796,78m e E = 733.493,11m; 0,53 m e azimute plano 99°49’09” 
até o marco M-400, de coordenada N = 9.644.796,69m e E = 733.493,63m; 
28,64 m e azimute plano 100°20’26” até o marco M-401, de coordenada N 
= 9.644.791,55m e E = 733.521,80m; 2,61 m e azimute plano 97°28’43” 
até o marco M-402, de coordenada N = 9.644.791,21m e E = 733.524,39m; 
10,25 m e azimute plano 99°46’29” até o marco M-403, de coordenada N 
= 9.644.789,47m e E = 733.534,49m; 0,09 m e azimute plano 206°33’54” 
até o marco M-404, de coordenada N = 9.644.789,39m e E = 733.534,45m; 
25,30 m e azimute plano 99°40’15” até o marco M-405, de coordenada N 
= 9.644.785,14m e E = 733.559,39m; 51,37 m e azimute plano 99°40’17” 
até o marco M-406, de coordenada N = 9.644.776,51m e E = 733.610,03m; 
0,16 m e azimute plano 100°37’11” até o marco M-407, de coordenada N 
= 9.644.776,48m e E = 733.610,19m; 244,75 m e azimute plano 99°40’11” 
até o marco M-408, de coordenada N = 9.644.735,37m e E = 733.851,46m; 
65,79 m e azimute plano 101°07’50” até o marco M-409, de coordenada N 
= 9.644.722,67m e E = 733.916,01m; 0,81 m e azimute plano 96°20’25” 
até o marco M-410, de coordenada N = 9.644.722,58m e E = 733.916,82m; 
51,58 m e azimute plano 91°09’59” até o marco M-411, de coordenada N 
= 9.644.721,53m e E = 733.968,39m; 69,63 m e azimute plano 97°53’00” 
até o marco M-412, de coordenada N = 9.644.711,98m e E = 734.037,36m; 
0,67 m e azimute plano 98°36’56” até o marco M-413, de coordenada N = 
9.644.711,88m e E = 734.038,02m; 106,60 m e azimute plano 97°53’18” 
até o marco M-414, de coordenada N = 9.644.697,25m e E = 734.143,61m; 
159,69 m e azimute plano 101°49’38” até o marco M-415, de coordenada 
N = 9.644.664,52m e E = 734.299,91m; 62,50 m e azimute plano 
105°40’47” até o marco M-416, de coordenada N = 9.644.647,63m e E = 
734.360,08m; 0,49 m e azimute plano 102°54’27” até o marco M-417, de 
coordenada N = 9.644.647,52m e E = 734.360,56m; 0,60 m e azimute 
plano 96°39’16” até o marco M-418, de coordenada N = 9.644.647,45m e 
E = 734.361,16m; 38,71 m e azimute plano 93°05’43” até o marco M-419, 
de coordenada N = 9.644.645,36m e E = 734.399,81m; 34,34 m e azimu-
te plano 104°34’13” até o marco M-420, de coordenada N = 9.644.636,72m 
e E = 734.433,05m; 0,85 m e azimute plano 105°01’06” até o marco 
M-421, de coordenada N = 9.644.636,50m e E = 734.433,87m; 73,34 m 
e azimute plano 104°34’14” até o marco M-422, de coordenada N = 
9.644.618,05m e E = 734.504,85m; 39,58 m e azimute plano 111°48’05” 
até o marco M-423, de coordenada N = 9.644.603,35m e E = 734.541,60m; 
0,81 m e azimute plano 107°18’42” até o marco M-424, de coordenada N 
= 9.644.603,11m e E = 734.542,37m; 0,81 m e azimute plano 97°49’45” 
até o marco M-425, de coordenada N = 9.644.603,00m e E = 734.543,17m; 
36,07 m e azimute plano 93°22’09” até o marco M-426, de coordenada N 
= 9.644.600,88m e E = 734.579,18m; 44,79 m e azimute plano 92°39’43” 
até o marco M-427, de coordenada N = 9.644.598,80m e E = 734.623,92m; 
44,55 m e azimute plano 110°51’20” até o marco M-428, de coordenada N 
= 9.644.582,94m e E = 734.665,55m; 42,41 m e azimute plano 105°55’03” 
até o marco M-429, de coordenada N = 9.644.571,31m e E = 734.706,33m; 
19,39 m e azimute plano 107°50’13” até o marco M-430, de coordenada N 
= 9.644.565,37m e E = 734.724,79m; 0,04 m e azimute plano 104°02’10” 
até o marco M-431, de coordenada N = 9.644.565,36m e E = 734.724,83m; 
36,48 m e azimute plano 107°50’56” até o marco M-432, de coordenada N 
= 9.644.554,18m e E = 734.759,55m; 56,78 m e azimute plano 105°18’23” 
até o marco M-433, de coordenada N = 9.644.539,19m e E = 734.814,32m; 
43,74 m e azimute plano 107°44’35” até o marco M-434, de coordenada N 
= 9.644.525,86m e E = 734.855,98m; 0,45 m e azimute plano 108°02’03” 
até o marco M-435, de coordenada N = 9.644.525,72m e E = 734.856,41m; 
35,85 m e azimute plano 107°43’57” até o marco M-436, de coordenada N 
= 9.644.514,80m e E = 734.890,56m; 43,33 m e azimute plano 103°51’35” 
até o marco M-437, de coordenada N = 9.644.504,42m e E = 734.932,63m; 
18,54 m e azimute plano 95°13’51” até o marco M-438, de coordenada N 
= 9.644.502,73m e E = 734.951,09m; 21,12 m e azimute plano 109°59’16” 
até o marco M-439, de coordenada N = 9.644.495,51m e E = 734.970,94m; 
22,06 m e azimute plano 108°10’20” até o marco M-440, de coordenada N 
= 9.644.488,63m e E = 734.991,90m; 24,37 m e azimute plano 104°15’11” 
até o marco M-441, de coordenada N = 9.644.482,63m e E = 735.015,52m; 
4,31 m e azimute plano 106°35’05” até o marco M-442, de coordenada N 
= 9.644.481,40m e E = 735.019,65m; 0,31 m e azimute plano 106°41’57” 
até o marco M-443, de coordenada N = 9.644.481,31m e E = 735.019,95m; 
26,90 m e azimute plano 106°34’07” até o marco M-444, de coordenada N 
= 9.644.473,64m e E = 735.045,73m; 30,06 m e azimute plano 110°37’47” 
até o marco M-445, de coordenada N = 9.644.463,05m e E = 735.073,86m; 
30,03 m e azimute plano 113°23’20” até o marco M-446, de coordenada N 
= 9.644.451,13m e E = 735.101,42m; 88,65 m e azimute plano 105°09’03” 
até o marco M-447, de coordenada N = 9.644.427,96m e E = 735.186,99m; 
2,68 m e azimute plano 105°07’26” até o marco M-448, de coordenada N 
= 9.644.427,26m e E = 735.189,58m; 29,27 m e azimute plano 104°20’24” 
até o marco M-449, de coordenada N = 9.644.420,01m e E = 735.217,94m; 
3,76 m e azimute plano 108°37’40” até o marco M-450, de coordenada N 
= 9.644.418,81m e E = 735.221,50m; 0,52 m e azimute plano 109°08’01” 
até o marco M-451, de coordenada N = 9.644.418,64m e E = 735.221,99m; 
58,20 m e azimute plano 108°38’14” até o marco M-452, de coordenada N 
= 9.644.400,04m e E = 735.277,14m; 31,77 m e azimute plano 109°46’30” 
até o marco M-453, de coordenada N = 9.644.389,29m e E = 735.307,04m; 
10,93 m e azimute plano 106°31’43” até o marco M-454, de coordenada N 
= 9.644.386,18m e E = 735.317,52m; 36,98 m e azimute plano 106°32’36” 
até o marco M-455, de coordenada N = 9.644.375,65m e E = 735.352,97m; 
15,43 m e azimute plano 98°25’27” até o marco M-456, de coordenada N 
= 9.644.373,39m e E = 735.368,23m; 0,73 m e azimute plano 94°41’55” 
até o marco M-457, de coordenada N = 9.644.373,33m e E = 735.368,96m; 
0,90 m e azimute plano 84°55’13” até o marco M-458, de coordenada N = 
9.644.373,41m e E = 735.369,86m; 22,66 m e azimute plano 79°12’57” 
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até o marco M-459, de coordenada N = 9.644.377,65m e E = 735.392,12m; 
0,85 m e azimute plano 74°19’55” até o marco M-460, de coordenada N = 
9.644.377,88m e E = 735.392,94m; 0,85 m e azimute plano 64°20’05” até 
o marco M-461, de coordenada N = 9.644.378,25m e E = 735.393,71m; 
0,85 m e azimute plano 54°37’11” até o marco M-462, de coordenada N = 
9.644.378,74m e E = 735.394,40m; 26,30 m e azimute plano 49°55’16” 
até o marco M-463, de coordenada N = 9.644.395,67m e E = 735.414,52m; 
0,87 m e azimute plano 44°32’03” até o marco M-464, de coordenada N = 
9.644.396,29m e E = 735.415,13m; 0,75 m e azimute plano 35°48’12” até 
o marco M-465, de coordenada N = 9.644.396,90m e E = 735.415,57m; 
28,49 m e azimute plano 31°19’08” até o marco M-466, de coordenada N 
= 9.644.421,24m e E = 735.430,38m; 0,83 m e azimute plano 26°33’54” 
até o marco M-467, de coordenada N = 9.644.421,98m e E = 735.430,75m; 
0,82 m e azimute plano 17°06’10” até o marco M-468, de coordenada N = 
9.644.422,76m e E = 735.430,99m; 72,95 m e azimute plano 12°26’37” 
até o marco M-469, de coordenada N = 9.644.494,00m e E = 735.446,71m; 
2,63 m e azimute plano 29°34’59” até o marco M-470, de coordenada N = 
9.644.496,29m e E = 735.448,01m; 31,53 m e azimute plano 29°31’59” 
até o marco M-471, de coordenada N = 9.644.523,72m e E = 735.463,55m; 
46,97 m e azimute plano 64°32’33” até o marco M-472, de coordenada N 
= 9.644.543,91m e E = 735.505,96m; 29,88 m e azimute plano 80°12’47” 
até o marco M-473, de coordenada N = 9.644.548,99m e E = 735.535,41m; 
94,68 m e azimute plano 93°10’44” até o marco M-474, de coordenada N 
= 9.644.543,74m e E = 735.629,94m; 71,25 m e azimute plano 96°48’39” 
até o marco M-475, de coordenada N = 9.644.535,29m e E = 735.700,69m; 
53,31 m e azimute plano 96°42’42” até o marco M-476, de coordenada N 
= 9.644.529,06m e E = 735.753,63m; 33,09 m e azimute plano 120°22’11” 
até o marco M-477, de coordenada N = 9.644.512,33m e E = 735.782,18m; 
22,74 m e azimute plano 152°21’53” até o marco M-478, de coordenada N 
= 9.644.492,18m e E = 735.792,73m; 77,85 m e azimute plano 173°03’54” 
até o marco M-479, de coordenada N = 9.644.414,90m e E = 735.802,13m; 
45,98 m e azimute plano 176°05’47” até o marco M-480, de coordenada N 
= 9.644.369,03m e E = 735.805,26m; 40,15 m e azimute plano 188°58’11” 
até o marco M-481, de coordenada N = 9.644.329,37m e E = 735.799,00m; 
0,78 m e azimute plano 184°23’55” até o marco M-482, de coordenada N 
= 9.644.328,59m e E = 735.798,94m; 0,18 m e azimute plano 180°00’00” 
até o marco M-483, de coordenada N = 9.644.328,41m e E = 735.798,94m; 
29,65 m e azimute plano 177°57’04” até o marco M-484, de coordenada N 
= 9.644.298,78m e E = 735.800,00m; 0,69 m e azimute plano 174°12’26” 
até o marco M-485, de coordenada N = 9.644.298,09m e E = 735.800,07m; 
0,76 m e azimute plano 165°36’00” até o marco M-486, de coordenada N 
= 9.644.297,35m e E = 735.800,26m; 52,60 m e azimute plano 161°12’00” 
até o marco M-487, de coordenada N = 9.644.247,56m e E = 735.817,21m; 
0,87 m e azimute plano 155°30’05” até o marco M-488, de coordenada N 
= 9.644.246,77m e E = 735.817,57m; 0,86 m e azimute plano 145°56’21” 
até o marco M-489, de coordenada N = 9.644.246,06m e E = 735.818,05m; 
0,86 m e azimute plano 135°56’21” até o marco M-490, de coordenada N 
= 9.644.245,44m e E = 735.818,65m; 21,05 m e azimute plano 130°55’02” 
até o marco M-491, de coordenada N = 9.644.231,65m e E = 735.834,56m; 
0,67 m e azimute plano 126°31’44” até o marco M-492, de coordenada N 
= 9.644.231,25m e E = 735.835,10m; 0,66 m e azimute plano 118°53’12” 
até o marco M-493, de coordenada N = 9.644.230,93m e E = 735.835,68m; 
0,66 m e azimute plano 111°09’41” até o marco M-494, de coordenada N 
= 9.644.230,69m e E = 735.836,30m; 186,09 m e azimute plano 
107°29’50” até o marco M-495, de coordenada N = 9.644.174,74m e E = 
736.013,78m; 8,77 m e azimute plano 105°07’45” até o marco M-496, de 
coordenada N = 9.644.172,45m e E = 736.022,25m; 67,59 m e azimute 
plano 107°05’50” até o marco M-497, de coordenada N = 9.644.152,58m 
e E = 736.086,85m; 45,18 m e azimute plano 108°33’33” até o marco 
M-498, de coordenada N = 9.644.138,20m e E = 736.129,68m; 19,66 m 
e azimute plano 107°29’41” até o marco M-499, de coordenada N = 
9.644.132,29m e E = 736.148,43m; 26,35 m e azimute plano 109°20’58” 
até o marco M-500, de coordenada N = 9.644.123,56m e E = 736.173,29m; 
44,20 m e azimute plano 108°33’43” até o marco M-501, de coordenada N 
= 9.644.109,49m e E = 736.215,19m; 27,84 m e azimute plano 110°36’33” 
até o marco M-502, de coordenada N = 9.644.099,69m e E = 736.241,25m; 
6,95 m e azimute plano 109°19’16” até o marco M-503, de coordenada N 
= 9.644.097,39m e E = 736.247,81m; 0,80 m e azimute plano 121°42’05” 
até o marco M-504, de coordenada N = 9.644.096,97m e E = 736.248,49m; 
65,45 m e azimute plano 110°36’41” até o marco M-505, de coordenada N 
= 9.644.073,93m e E = 736.309,75m; 88,83 m e azimute plano 108°52’10” 
até o marco M-506, de coordenada N = 9.644.045,20m e E = 736.393,81m; 
83,64 m e azimute plano 111°07’43” até o marco M-507, de coordenada N 
= 9.644.015,05m e E = 736.471,83m; 50,78 m e azimute plano 106°18’29” 
até o marco M-508, de coordenada N = 9.644.000,79m e E = 736.520,57m; 
59,75 m e azimute plano 110°37’08” até o marco M-509, de coordenada N 
= 9.643.979,75m e E = 736.576,49m; 59,90 m e azimute plano 106°14’51” 
até o marco M-510, de coordenada N = 9.643.962,99m e E = 736.634,00m; 
1,80 m e azimute plano 106°07’13” até o marco M-511, de coordenada N 
= 9.643.962,49m e E = 736.635,73m; 25,46 m e azimute plano 110°06’01” 
até o marco M-512, de coordenada N = 9.643.953,74m e E = 736.659,64m; 
26,15 m e azimute plano 114°58’05” até o marco M-513, de coordenada N 
= 9.643.942,70m e E = 736.683,35m; 167,58 m e azimute plano 
110°01’13” até o marco M-514, de coordenada N = 9.643.885,33m e E = 
736.840,80m; 130,16 m e azimute plano 105°27’57” até o marco M-515, 
de coordenada N = 9.643.850,62m e E = 736.966,25m; 31,04 m e azimu-
te plano 109°32’18” até o marco M-516, de coordenada N = 9.643.840,24m 
e E = 736.995,50m; 31,40 m e azimute plano 113°55’12” até o marco 
M-517, de coordenada N = 9.643.827,51m e E = 737.024,20m; 72,37 m 
e azimute plano 123°42’51” até o marco M-518, de coordenada N = 
9.643.787,34m e E = 737.084,40m; 102,27 m e azimute plano 104°01’22” 
até o marco M-519, de coordenada N = 9.643.762,56m e E = 737.183,62m; 

100,18 m e azimute plano 108°14’55” até o marco M-520, de coordenada 
N = 9.643.731,19m e E = 737.278,76m; 20,32 m e azimute plano 
106°54’36” até o marco M-521, de coordenada N = 9.643.725,28m e E = 
737.298,20m; 0,56 m e azimute plano 106°30’16” até o marco M-522, de 
coordenada N = 9.643.725,12m e E = 737.298,74m; 2,98 m e azimute 
plano 106°58’32” até o marco M-523, de coordenada N = 9.643.724,25m 
e E = 737.301,59m; 129,85 m e azimute plano 91°43’16” até o marco 
M-524, de coordenada N = 9.643.720,35m e E = 737.431,38m; 51,85 m 
e azimute plano 94°34’48” até o marco M-525, de coordenada N = 
9.643.716,21m e E = 737.483,06m; 4,26 m e azimute plano 119°41’41” 
até o marco M-526, de coordenada N = 9.643.714,10m e E = 737.486,76m; 
18,58 m e azimute plano 119°45’09” até o marco M-527, de coordenada N 
= 9.643.704,88m e E = 737.502,89m; 65,72 m e azimute plano 156°13’12” 
até o marco M-528, de coordenada N = 9.643.644,74m e E = 737.529,39m; 
28,84 m e azimute plano 175°54’16” até o marco M-529, de coordenada N 
= 9.643.615,97m e E = 737.531,45m; 0,51 m e azimute plano 173°17’25” 
até o marco M-530, de coordenada N = 9.643.615,46m e E = 737.531,51m; 
0,89 m e azimute plano 165°01’38” até o marco M-531, de coordenada N 
= 9.643.614,60m e E = 737.531,74m; 18,11 m e azimute plano 159°26’38” 
até o marco M-532, de coordenada N = 9.643.597,64m e E = 737.538,10m; 
0,85 m e azimute plano 154°20’05” até o marco M-533, de coordenada N 
= 9.643.596,87m e E = 737.538,47m; 0,85 m e azimute plano 144°37’11” 
até o marco M-534, de coordenada N = 9.643.596,18m e E = 737.538,96m; 
0,85 m e azimute plano 135°00’00” até o marco M-535, de coordenada N 
= 9.643.595,58m e E = 737.539,56m; 70,39 m e azimute plano 130°08’32” 
até o marco M-536, de coordenada N = 9.643.550,20m e E = 737.593,37m; 
39,17 m e azimute plano 135°00’00” até o marco M-537, de coordenada N 
= 9.643.522,50m e E = 737.621,07m; 21,10 m e azimute plano 158°11’19” 
até o marco M-538, de coordenada N = 9.643.502,91m e E = 737.628,91m; 
35,57 m e azimute plano 173°17’04” até o marco M-539, de coordenada N 
= 9.643.467,58m e E = 737.633,07m; 0,72 m e azimute plano 169°37’27” 
até o marco M-540, de coordenada N = 9.643.466,87m e E = 737.633,20m; 
0,72 m e azimute plano 160°33’36” até o marco M-541, de coordenada N 
= 9.643.466,19m e E = 737.633,44m; 0,72 m e azimute plano 152°43’24” 
até o marco M-542, de coordenada N = 9.643.465,55m e E = 737.633,77m; 
0,72 m e azimute plano 144°33’15” até o marco M-543, de coordenada N 
= 9.643.464,96m e E = 737.634,19m; 24,77 m e azimute plano 140°11’29” 
até o marco M-544, de coordenada N = 9.643.445,93m e E = 737.650,05m; 
45,13 m e azimute plano 140°42’35” até o marco M-545, de coordenada N 
= 9.643.411,00m e E = 737.678,63m; 0,74 m e azimute plano 136°06’06” 
até o marco M-546, de coordenada N = 9.643.410,47m e E = 737.679,14m; 
0,72 m e azimute plano 127°39’56” até o marco M-547, de coordenada N 
= 9.643.410,03m e E = 737.679,71m; 0,73 m e azimute plano 119°44’42” 
até o marco M-548, de coordenada N = 9.643.409,67m e E = 737.680,34m; 
22,25 m e azimute plano 115°19’58” até o marco M-549, de coordenada N 
= 9.643.400,15m e E = 737.700,45m; 0,76 m e azimute plano 111°31’21” 
até o marco M-550, de coordenada N = 9.643.399,87m e E = 737.701,16m; 
0,76 m e azimute plano 102°12’02” até o marco M-551, de coordenada N 
= 9.643.399,71m e E = 737.701,90m; 0,75 m e azimute plano 93°48’51” 
até o marco M-552, de coordenada N = 9.643.399,66m e E = 737.702,65m; 
0,76 m e azimute plano 84°44’15” até o marco M-553, de coordenada N = 
9.643.399,73m e E = 737.703,41m; 0,75 m e azimute plano 76°08’55” até 
o marco M-554, de coordenada N = 9.643.399,91m e E = 737.704,14m; 
51,20 m e azimute plano 71°55’59” até o marco M-555, de coordenada N 
= 9.643.415,79m e E = 737.752,82m; 0,15 m e azimute plano 74°03’17” 
até o marco M-556, de coordenada N = 9.643.415,83m e E = 737.752,96m; 
46,16 m e azimute plano 70°20’25” até o marco M-557, de coordenada N 
= 9.643.431,36m e E = 737.796,43m; 31,14 m e azimute plano 93°42’01” 
até o marco M-558, de coordenada N = 9.643.429,35m e E = 737.827,51m; 
19,77 m e azimute plano 109°46’57” até o marco M-559, de coordenada N 
= 9.643.422,66m e E = 737.846,11m; 6,86 m e azimute plano 109°51’42” 
até o marco M-560, de coordenada N = 9.643.420,33m e E = 737.852,56m; 
33,85 m e azimute plano 127°34’14” até o marco M-561, de coordenada N 
= 9.643.399,69m e E = 737.879,39m; 23,22 m e azimute plano 129°27’41” 
até o marco M-562, de coordenada N = 9.643.384,93m e E = 737.897,32m; 
0,83 m e azimute plano 124°39’05” até o marco M-563, de coordenada N 
= 9.643.384,46m e E = 737.898,00m; 0,80 m e azimute plano 115°16’40” 
até o marco M-564, de coordenada N = 9.643.384,12m e E = 737.898,72m; 
56,65 m e azimute plano 110°48’55” até o marco M-565, de coordenada N 
= 9.643.363,99m e E = 737.951,67m; 0,37 m e azimute plano 107°26’50” 
até o marco M-566, de coordenada N = 9.643.363,88m e E = 737.952,02m; 
26,46 m e azimute plano 106°15’49” até o marco M-567, de coordenada N 
= 9.643.356,47m e E = 737.977,42m; 0,85 m e azimute plano 101°34’31” 
até o marco M-568, de coordenada N = 9.643.356,30m e E = 737.978,25m; 
0,85 m e azimute plano 91°20’52” até o marco M-569, de coordenada N = 
9.643.356,28m e E = 737.979,10m; 0,85 m e azimute plano 81°52’12” até 
o marco M-570, de coordenada N = 9.643.356,40m e E = 737.979,94m; 
0,85 m e azimute plano 72°12’14” até o marco M-571, de coordenada N = 
9.643.356,66m e E = 737.980,75m; 0,85 m e azimute plano 61°55’39” até 
o marco M-572, de coordenada N = 9.643.357,06m e E = 737.981,50m; 
0,85 m e azimute plano 53°07’48” até o marco M-573, de coordenada N = 
9.643.357,57m e E = 737.982,18m; 15,74 m e azimute plano 47°42’15” 
até o marco M-574, de coordenada N = 9.643.368,16m e E = 737.993,82m; 
0,75 m e azimute plano 43°55’09” até o marco M-575, de coordenada N = 
9.643.368,70m e E = 737.994,34m; 0,74 m e azimute plano 34°32’54” até 
o marco M-576, de coordenada N = 9.643.369,31m e E = 737.994,76m; 
0,75 m e azimute plano 26°54’22” até o marco M-577, de coordenada N = 
9.643.369,98m e E = 737.995,10m; 0,75 m e azimute plano 16°59’27” até 
o marco M-578, de coordenada N = 9.643.370,70m e E = 737.995,32m; 
22,84 m e azimute plano 13°23’29” até o marco M-579, de coordenada N 
= 9.643.392,92m e E = 738.000,61m; 0,30 m e azimute plano 11°41’22” 
até o marco M-580, de coordenada N = 9.643.393,21m e E = 738.000,67m; 
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0,75 m e azimute plano 6°05’19” até o marco M-581, de coordenada N = 
9.643.393,96m e E = 738.000,75m; 227,21 m e azimute plano 1°19’54” 
até o marco M-582, de coordenada N = 9.643.621,11m e E = 738.006,03m; 
22,27 m e azimute plano 10°17’44” até o marco M-583, de coordenada N 
= 9.643.643,02m e E = 738.010,01m; 64,26 m e azimute plano 33°10’59” 
até o marco M-584, de coordenada N = 9.643.696,80m e E = 738.045,18m; 
59,47 m e azimute plano 44°17’29” até o marco M-585, de coordenada N 
= 9.643.739,37m e E = 738.086,71m; 77,51 m e azimute plano 59°18’09” 
até o marco M-586, de coordenada N = 9.643.778,94m e E = 738.153,36m; 
23,15 m e azimute plano 73°04’32” até o marco M-587, de coordenada N 
= 9.643.785,68m e E = 738.175,51m; 37,84 m e azimute plano 110°22’12” 
até o marco M-588, de coordenada N = 9.643.772,51m e E = 738.210,98m; 
0,41 m e azimute plano 108°26’06” até o marco M-589, de coordenada N 
= 9.643.772,38m e E = 738.211,37m;19,77 m e azimute plano 105°31’10” 
até o marco M-590, de coordenada N = 9.643.767,09m e E = 
738.230,42m;0,83 m e azimute plano 101°10’26” até o marco M-591, de 
coordenada N = 9.643.766,93m e E = 738.231,23m;0,83 m e azimute 
plano 90°41’25” até o marco M-592, de coordenada N = 9.643.766,92m e 
E = 738.232,06m;0,83 m e azimute plano 82°21’35” até o marco M-593, 
de coordenada N = 9.643.767,03m e E = 738.232,88m;0,83 m e azimute 
plano 71°46’58” até o marco M-594, de coordenada N = 9.643.767,29m e 
E = 738.233,67m;0,83 m e azimute plano 62°49’08” até o marco M-595, 
de coordenada N = 9.643.767,67m e E = 738.234,41m;29,95 m e azimu-
te plano 58°00’10” até o marco M-596, de coordenada N = 9.643.783,54m 
e E = 738.259,81m;0,86 m e azimute plano 52°59’51” até o marco M-597, 
de coordenada N = 9.643.784,06m e E = 738.260,50m;0,85 m e azimute 
plano 43°05’27” até o marco M-598, de coordenada N = 9.643.784,68m e 
E = 738.261,08m;51,24 m e azimute plano 38°17’16” até o marco M-599, 
de coordenada N = 9.643.824,90m e E = 738.292,83m;0,73 m e azimute 
plano 34°20’46” até o marco M-600, de coordenada N = 9.643.825,50m e 
E = 738.293,24m;0,44 m e azimute plano 27°08’59” até o marco M-601, 
de coordenada N = 9.643.825,89m e E = 738.293,44m;32,21 m e azimu-
te plano 24°55’05” até o marco M-602, de coordenada N = 9.643.855,10m 
e E = 738.307,01m;35,95 m e azimute plano 35°31’29” até o marco 
M-603, de coordenada N = 9.643.884,36m e E = 738.327,90m;0,48 m e 
azimute plano 33°01’26” até o marco M-604, de coordenada N = 
9.643.884,76m e E = 738.328,16m;0,92 m e azimute plano 25°10’04” até 
o marco M-605, de coordenada N = 9.643.885,59m e E = 738.328,55m;31,76 
m e azimute plano 19°01’00” até o marco M-606, de coordenada N = 
9.643.915,62m e E = 738.338,90m;27,00 m e azimute plano 36°01’16” 
até o marco M-607, de coordenada N = 9.643.937,46m e E = 
738.354,78m;29,53 m e azimute plano 59°32’43” até o marco M-608, de 
coordenada N = 9.643.952,43m e E = 738.380,24m;0,73 m e azimute 
plano 55°39’14” até o marco M-609, de coordenada N = 9.643.952,84m e 
E = 738.380,84m;0,74 m e azimute plano 47°12’09” até o marco M-610, 
de coordenada N = 9.643.953,34m e E = 738.381,38m;0,73 m e azimute 
plano 38°17’25” até o marco M-611, de coordenada N = 9.643.953,91m e 
E = 738.381,83m;24,37 m e azimute plano 34°22’53” até o marco M-612, 
de coordenada N = 9.643.974,02m e E = 738.395,59m;0,38 m e azimute 
plano 32°00’19” até o marco M-613, de coordenada N = 9.643.974,34m e 
E = 738.395,79m;0,50 m e azimute plano 27°35’50” até o marco M-614, 
de coordenada N = 9.643.974,78m e E = 738.396,02m;46,49 m e azimu-
te plano 24°21’56” até o marco M-615, de coordenada N = 9.644.017,13m 
e E = 738.415,20m;14,60 m e azimute plano 24°21’11” até o marco 
M-616, de coordenada N = 9.644.030,43m e E = 738.421,22m;63,24 m e 
azimute plano 35°32’23” até o marco M-617, de coordenada N = 
9.644.081,89m e E = 738.457,98m;0,19 m e azimute plano 34°30’31” até 
o marco M-618, de coordenada N = 9.644.082,05m e E = 738.458,09m;44,32 
m e azimute plano 33°18’36” até o marco M-619, de coordenada N = 
9.644.119,09m e E = 738.482,43m;0,29 m e azimute plano 30°57’50” até 
o marco M-620, de coordenada N = 9.644.119,34m e E = 738.482,58m;0,43 
m e azimute plano 27°45’31” até o marco M-621, de coordenada N = 
9.644.119,72m e E = 738.482,78m;33,96 m e azimute plano 25°00’39” 
até o marco M-622, de coordenada N = 9.644.150,50m e E = 
738.497,14m;50,70 m e azimute plano 49°08’33” até o marco M-623, de 
coordenada N = 9.644.183,67m e E = 738.535,49m;0,37 m e azimute 
plano 47°12’09” até o marco M-624, de coordenada N = 9.644.183,92m e 
E = 738.535,76m;38,91 m e azimute plano 45°00’37” até o marco M-625, 
de coordenada N = 9.644.211,43m e E = 738.563,28m;0,44 m e azimute 
plano 41°18’31” até o marco M-626, de coordenada N = 9.644.211,76m e 
E = 738.563,57m;0,89 m e azimute plano 34°56’22” até o marco M-627, 
de coordenada N = 9.644.212,49m e E = 738.564,08m;38,61 m e azimu-
te plano 29°21’37” até o marco M-628, de coordenada N = 9.644.246,14m 
e E = 738.583,01m;50,00 m e azimute plano 35°40’25” até o marco 
M-629, de coordenada N = 9.644.286,76m e E = 738.612,17m;73,65 m e 
azimute plano 47°53’41” até o marco M-630, de coordenada N = 
9.644.336,14m e E = 738.666,81m;0,49 m e azimute plano 45°00’00” até 
o marco M-631, de coordenada N = 9.644.336,49m e E = 738.667,16m;15,73 
m e azimute plano 42°16’08” até o marco M-632, de coordenada N = 
9.644.348,13m e E = 738.677,74m;0,76 m e azimute plano 38°04’22” até 
o marco M-633, de coordenada N = 9.644.348,73m e E = 738.678,21m;0,76 
m e azimute plano 29°16’31” até o marco M-634, de coordenada N = 
9.644.349,39m e E = 738.678,58m;0,76 m e azimute plano 20°06’45” até 
o marco M-635, de coordenada N = 9.644.350,10m e E = 738.678,84m;0,76 
m e azimute plano 12°12’02” até o marco M-636, de coordenada N = 
9.644.350,84m e E = 738.679,00m;39,86 m e azimute plano 7°29’45” até 
o marco M-637, de coordenada N = 9.644.390,36m e E = 738.684,20m;81,15 
m e azimute plano 23°35’10” até o marco M-638, de coordenada N = 
9.644.464,73m e E = 738.716,67m;32,67 m e azimute plano 26°33’54” 
até o marco M-639, de coordenada N = 9.644.493,95m e E = 
738.731,28m;27,84 m e azimute plano 34°17’02” até o marco M-640, de 
coordenada N = 9.644.516,95m e E = 738.746,96m;0,38 m e azimute 

plano 32°00’19” até o marco M-641, de coordenada N = 9.644.517,27m e 
E = 738.747,16m;0,90 m e azimute plano 24°51’49” até o marco M-642, 
de coordenada N = 9.644.518,09m e E = 738.747,54m;41,52 m e azimu-
te plano 19°21’21” até o marco M-643, de coordenada N = 9.644.557,26m 
e E = 738.761,30m;62,92 m e azimute plano 19°39’42” até o marco 
M-644, de coordenada N = 9.644.616,51m e E = 738.782,47m;0,60 m e 
azimute plano 15°25’20” até o marco M-645, de coordenada N = 
9.644.617,09m e E = 738.782,63m;32,90 m e azimute plano 12°43’51” 
até o marco M-646, de coordenada N = 9.644.649,18m e E = 
738.789,88m;87,97 m e azimute plano 29°35’55” até o marco M-647, de 
coordenada N = 9.644.725,67m e E = 738.833,33m;27,94 m e azimute 
plano 60°17’17” até o marco M-648, de coordenada N = 9.644.739,52m e 
E = 738.857,60m;20,38 m e azimute plano 82°43’43” até o marco M-649, 
de coordenada N = 9.644.742,10m e E = 738.877,82m;28,61 m e azimu-
te plano 82°42’40” até o marco M-650, de coordenada N = 9.644.745,73m 
e E = 738.906,20m;33,78 m e azimute plano 86°26’07” até o marco 
M-651, de coordenada N = 9.644.747,83m e E = 738.939,91m;0,85 m e 
azimute plano 81°12’09” até o marco M-652, de coordenada N = 
9.644.747,96m e E = 738.940,75m;0,85 m e azimute plano 71°33’54” até 
o marco M-653, de coordenada N = 9.644.748,23m e E = 738.941,56m;0,85 
m e azimute plano 61°55’39” até o marco M-654, de coordenada N = 
9.644.748,63m e E = 738.942,31m;0,86 m e azimute plano 52°35’41” até 
o marco M-655, de coordenada N = 9.644.749,15m e E = 738.942,99m;74,89 
m e azimute plano 47°17’20” até o marco M-656, de coordenada N = 
9.644.799,95m e E = 738.998,02m;0,69 m e azimute plano 43°13’43” até 
o marco M-657, de coordenada N = 9.644.800,45m e E = 738.998,49m;0,69 
m e azimute plano 35°32’16” até o marco M-658, de coordenada N = 
9.644.801,01m e E = 738.998,89m;0,68 m e azimute plano 27°19’26” até 
o marco M-659, de coordenada N = 9.644.801,61m e E = 738.999,20m;28,91 
m e azimute plano 23°45’48” até o marco M-660, de coordenada N = 
9.644.828,07m e E = 739.010,85m;0,32 m e azimute plano 21°48’05” até 
o marco M-661, de coordenada N = 9.644.828,37m e E = 739.010,97m;0,81 
m e azimute plano 15°04’07” até o marco M-662, de coordenada N = 
9.644.829,15m e E = 739.011,18m;77,42 m e azimute plano 10°42’43” 
até o marco M-663, de coordenada N = 9.644.905,22m e E = 
739.025,57m;28,33 m e azimute plano 60°01’55” até o marco M-664, de 
coordenada N = 9.644.919,37m e E = 739.050,11m;41,32 m e azimute 
plano 85°42’39” até o marco M-665, de coordenada N = 9.644.922,46m e 
E = 739.091,31m;0,76 m e azimute plano 80°54’35” até o marco M-666, 
de coordenada N = 9.644.922,58m e E = 739.092,06m;0,74 m e azimute 
plano 72°47’02” até o marco M-667, de coordenada N = 9.644.922,80m e 
E = 739.092,77m;48,94 m e azimute plano 68°25’52” até o marco M-668, 
de coordenada N = 9.644.940,79m e E = 739.138,28m;0,73 m e azimute 
plano 64°08’01” até o marco M-669, de coordenada N = 9.644.941,11m e 
E = 739.138,94m;0,84 m e azimute plano 55°10’32” até o marco M-670, 
de coordenada N = 9.644.941,59m e E = 739.139,63m;46,01 m e azimu-
te plano 50°21’43” até o marco M-671, de coordenada N = 9.644.970,94m 
e E = 739.175,06m;38,27 m e azimute plano 96°00’52” até o marco 
M-672, de coordenada N = 9.644.966,93m e E = 739.213,12m;65,31 m e 
azimute plano 97°20’45” até o marco M-673, de coordenada N = 
9.644.958,58m e E = 739.277,89m;48,44 m e azimute plano 115°28’12” 
até o marco M-674, de coordenada N = 9.644.937,75m e E = 
739.321,62m;0,48 m e azimute plano 112°14’56” até o marco M-675, de 
coordenada N = 9.644.937,57m e E = 739.322,06m;0,47 m e azimute 
plano 107°16’53” até o marco M-676, de coordenada N = 9.644.937,43m 
e E = 739.322,51m;54,26 m e azimute plano 104°34’54” até o marco 
M-677, de coordenada N = 9.644.923,77m e E = 739.375,02m;100,49 m 
e azimute plano 114°08’31” até o marco M-678, de coordenada N = 
9.644.882,67m e E = 739.466,72m;0,36 m e azimute plano 112°59’19” 
até o marco M-679, de coordenada N = 9.644.882,53m e E = 
739.467,05m;0,89 m e azimute plano 104°20’58” até o marco M-680, de 
coordenada N = 9.644.882,31m e E = 739.467,91m;37,59 m e azimute 
plano 99°43’32” até o marco M-681, de coordenada N = 9.644.875,96m e 
E = 739.504,96m;0,84 m e azimute plano 95°26’25” até o marco M-682, 
de coordenada N = 9.644.875,88m e E = 739.505,80m;0,68 m e azimute 
plano 85°47’41” até o marco M-683, de coordenada N = 9.644.875,93m e 
E = 739.506,48m;23,49 m e azimute plano 82°14’45” até o marco M-684, 
de coordenada N = 9.644.879,10m e E = 739.529,76m;0,74 m e azimute 
plano 77°28’16” até o marco M-685, de coordenada N = 9.644.879,26m e 
E = 739.530,48m;0,73 m e azimute plano 70°05’01” até o marco M-686, 
de coordenada N = 9.644.879,51m e E = 739.531,17m;0,74 m e azimute 
plano 61°01’13” até o marco M-687, de coordenada N = 9.644.879,87m e 
E = 739.531,82m;0,73 m e azimute plano 52°11’36” até o marco M-688, 
de coordenada N = 9.644.880,32m e E = 739.532,40m;0,74 m e azimute 
plano 44°27’16” até o marco M-689, de coordenada N = 9.644.880,85m e 
E = 739.532,92m;50,90 m e azimute plano 39°57’46” até o marco M-690, 
de coordenada N = 9.644.919,86m e E = 739.565,61m;51,95 m e azimu-
te plano 44°11’20” até o marco M-691, de coordenada N = 9.644.957,11m 
e E = 739.601,82m;44,57 m e azimute plano 66°58’43” até o marco 
M-692, de coordenada N = 9.644.974,54m e E = 739.642,84m;49,50 m e 
azimute plano 76°33’12” até o marco M-693, de coordenada N = 
9.644.986,05m e E = 739.690,98m;29,96 m e azimute plano 79°52’05” 
até o marco M-694, de coordenada N = 9.644.991,32m e E = 
739.720,47m;0,75 m e azimute plano 75°24’40” até o marco M-695, de 
coordenada N = 9.644.991,51m e E = 739.721,20m;0,76 m e azimute 
plano 66°48’05” até o marco M-696, de coordenada N = 9.644.991,81m e 
E = 739.721,90m;0,75 m e azimute plano 57°59’41” até o marco M-697, 
de coordenada N = 9.644.992,21m e E = 739.722,54m;53,77 m e azimu-
te plano 53°48’21” até o marco M-698, de coordenada N = 9.645.023,96m 
e E = 739.765,93m;0,21 m e azimute plano 52°35’41” até o marco M-699, 
de coordenada N = 9.645.024,09m e E = 739.766,10m;67,13 m e azimu-
te plano 51°20’39” até o marco M-700, de coordenada N = 9.645.066,02m 
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e E = 739.818,52m;63,56 m e azimute plano 65°56’36” até o marco 
M-701, de coordenada N = 9.645.091,93m e E = 739.876,56m;73,71 m e 
azimute plano 81°51’56” até o marco M-702, de coordenada N = 
9.645.102,36m e E = 739.949,53m;105,05 m e azimute plano 91°43’06” 
até o marco M-703, de coordenada N = 9.645.099,21m e E = 
740.054,53m;55,68 m e azimute plano 100°53’25” até o marco M-704, de 
coordenada N = 9.645.088,69m e E = 740.109,21m;0,41 m e azimute 
plano 98°19’32” até o marco M-705, de coordenada N = 9.645.088,63m e 
E = 740.109,62m;31,20 m e azimute plano 95°42’05” até o marco M-706, 
de coordenada N = 9.645.085,53m e E = 740.140,67m;48,24 m e azimu-
te plano 111°34’35” até o marco M-707, de coordenada N = 9.645.067,79m 
e E = 740.185,53m;0,14 m e azimute plano 111°02’15” até o marco 
M-708, de coordenada N = 9.645.067,74m e E = 740.185,66m;0,42 m e 
azimute plano 106°41’57” até o marco M-709, de coordenada N = 
9.645.067,62m e E = 740.186,06m;36,20 m e azimute plano 105°15’53” 
até o marco M-710, de coordenada N = 9.645.058,09m e E = 
740.220,98m;0,63 m e azimute plano 100°57’15” até o marco M-711, de 
coordenada N = 9.645.057,97m e E = 740.221,60m;0,63 m e azimute 
plano 94°32’16” até o marco M-712, de coordenada N = 9.645.057,92m e 
E = 740.222,23m;0,63 m e azimute plano 87°16’25” até o marco M-713, 
de coordenada N = 9.645.057,95m e E = 740.222,86m;83,83 m e azimu-
te plano 83°29’59” até o marco M-714, de coordenada N = 9.645.067,44m 
e E = 740.306,15m;61,11 m e azimute plano 90°59’38” até o marco 
M-715, de coordenada N = 9.645.066,38m e E = 740.367,25m;0,91 m e 
azimute plano 84°58’33” até o marco M-716, de coordenada N = 
9.645.066,46m e E = 740.368,16m;0,33 m e azimute plano 77°39’39” até 
o marco M-717, de coordenada N = 9.645.066,53m e E = 740.368,48m;66,25 
m e azimute plano 76°11’02” até o marco M-718, de coordenada N = 
9.645.082,35m e E = 740.432,81m;35,11 m e azimute plano 81°42’47” 
até o marco M-719, de coordenada N = 9.645.087,41m e E = 
740.467,55m;15,74 m e azimute plano 81°42’37” até o marco M-720, de 
coordenada N = 9.645.089,68m e E = 740.483,13m;219,88 m e azimute 
plano 87°14’50” até o marco M-721, de coordenada N = 9.645.100,24m e 
E = 740.702,76m;147,55 m e azimute plano 93°16’03” até o marco 
M-722, de coordenada N = 9.645.091,83m e E = 740.850,07m;50,29 m e 
azimute plano 106°56’10” até o marco M-723, de coordenada N = 
9.645.077,18m e E = 740.898,18m;0,45 m e azimute plano 104°02’10” 
até o marco M-724, de coordenada N = 9.645.077,07m e E = 
740.898,62m;31,34 m e azimute plano 101°41’24” até o marco M-725, de 
coordenada N = 9.645.070,72m e E = 740.929,31m;0,15 m e azimute 
plano 101°18’36” até o marco M-726, de coordenada N = 9.645.070,69m 
e E = 740.929,46m;0,73 m e azimute plano 95°28’39” até o marco M-727, 
de coordenada N = 9.645.070,62m e E = 740.930,19m;120,69 m e azimu-
te plano 91°30’35” até o marco M-728, de coordenada N = 9.645.067,44m 
e E = 741.050,84m;0,13 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-729, 
de coordenada N = 9.645.067,44m e E = 741.050,97m;0,62 m e azimute 
plano 86°18’31” até o marco M-730, de coordenada N = 9.645.067,48m e 
E = 741.051,59m;155,68 m e azimute plano 82°58’17” até o marco 
M-731, de coordenada N = 9.645.086,53m e E = 741.206,10m;0,29 m e 
azimute plano 82°08’48” até o marco M-732, de coordenada N = 
9.645.086,57m e E = 741.206,39m;154,04 m e azimute plano 79°18’28” 
até o marco M-733, de coordenada N = 9.645.115,15m e E = 
741.357,76m;0,36 m e azimute plano 77°07’30” até o marco M-734, de 
coordenada N = 9.645.115,23m e E = 741.358,11m;74,23 m e azimute 
plano 75°10’12” até o marco M-735, de coordenada N = 9.645.134,23m e 
E = 741.429,87m;80,35 m e azimute plano 80°10’06” até o marco M-736, 
de coordenada N = 9.645.147,95m e E = 741.509,04m;0,08 m e azimute 
plano 75°57’50” até o marco M-737, de coordenada N = 9.645.147,97m e 
E = 741.509,12m;94,56 m e azimute plano 79°04’09” até o marco M-738, 
de coordenada N = 9.645.165,90m e E = 741.601,96m;87,53 m e azimu-
te plano 85°51’57” até o marco M-739, de coordenada N = 9.645.172,21m 
e E = 741.689,26m;71,28 m e azimute plano 91°40’49” até o marco 
M-740, de coordenada N = 9.645.170,12m e E = 741.760,51m;54,76 m e 
azimute plano 102°10’33” até o marco M-741, de coordenada N = 
9.645.158,57m e E = 741.814,04m;0,18 m e azimute plano 102°31’44” 
até o marco M-742, de coordenada N = 9.645.158,53m e E = 
741.814,22m;0,68 m e azimute plano 95°52’39” até o marco M-743, de 
coordenada N = 9.645.158,46m e E = 741.814,90m;27,54 m e azimute 
plano 92°12’21” até o marco M-744, de coordenada N = 9.645.157,40m e 
E = 741.842,42m;0,85 m e azimute plano 86°38’01” até o marco M-745, 
de coordenada N = 9.645.157,45m e E = 741.843,27m;0,86 m e azimute 
plano 77°54’19” até o marco M-746, de coordenada N = 9.645.157,63m e 
E = 741.844,11m;0,87 m e azimute plano 67°35’02” até o marco M-747, 
de coordenada N = 9.645.157,96m e E = 741.844,91m;0,85 m e azimute 
plano 57°25’33” até o marco M-748, de coordenada N = 9.645.158,42m e 
E = 741.845,63m;31,63 m e azimute plano 52°45’38” até o marco M-749, 
de coordenada N = 9.645.177,56m e E = 741.870,81m;35,28 m e azimu-
te plano 88°22’33” até o marco M-750, de coordenada N = 9.645.178,56m 
e E = 741.906,08m;50,66 m e azimute plano 92°23’13” até o marco 
M-751, de coordenada N = 9.645.176,45m e E = 741.956,70m;0,21 m e 
azimute plano 90°00’00” até o marco M-752, de coordenada N = 
9.645.176,45m e E = 741.956,91m;0,75 m e azimute plano 85°25’34” até 
o marco M-753, de coordenada N = 9.645.176,51m e E = 741.957,66m;98,50 
m e azimute plano 81°20’48” até o marco M-754, de coordenada N = 
9.645.191,33m e E = 742.055,04m;81,87 m e azimute plano 81°08’47” 
até o marco M-755, de coordenada N = 9.645.203,93m e E = 
742.135,93m;58,71 m e azimute plano 95°06’03” até o marco M-756, de 
coordenada N = 9.645.198,71m e E = 742.194,41m;58,58 m e azimute 
plano 99°17’37” até o marco M-757, de coordenada N = 9.645.189,25m e 
E = 742.252,22m;42,39 m e azimute plano 104°23’01” até o marco 
M-758, de coordenada N = 9.645.178,72m e E = 742.293,28m;0,38 m e 
azimute plano 102°12’02” até o marco M-759, de coordenada N = 

9.645.178,64m e E = 742.293,65m;0,48 m e azimute plano 97°07’30” até 
o marco M-760, de coordenada N = 9.645.178,58m e E = 742.294,13m;40,48 
m e azimute plano 94°23’32” até o marco M-761, de coordenada N = 
9.645.175,48m e E = 742.334,49m;88,08 m e azimute plano 115°20’56” 
até o marco M-762, de coordenada N = 9.645.137,77m e E = 
742.414,09m;0,30 m e azimute plano 113°57’45” até o marco M-763, de 
coordenada N = 9.645.137,65m e E = 742.414,36m;70,46 m e azimute 
plano 111°57’36” até o marco M-764, de coordenada N = 9.645.111,30m 
e E = 742.479,71m;109,72 m e azimute plano 118°31’21” até o marco 
M-765, de coordenada N = 9.645.058,91m e E = 742.576,11m;66,97 m e 
azimute plano 136°53’16” até o marco M-766, de coordenada N = 
9.645.010,02m e E = 742.621,88m;38,41 m e azimute plano 144°59’54” 
até o marco M-767, de coordenada N = 9.644.978,56m e E = 
742.643,91m;0,73 m e azimute plano 141°05’45” até o marco M-768, de 
coordenada N = 9.644.977,99m e E = 742.644,37m;0,74 m e azimute 
plano 132°16’25” até o marco M-769, de coordenada N = 9.644.977,49m 
e E = 742.644,92m;0,73 m e azimute plano 123°54’23” até o marco 
M-770, de coordenada N = 9.644.977,08m e E = 742.645,53m;49,79 m e 
azimute plano 119°17’38” até o marco M-771, de coordenada N = 
9.644.952,72m e E = 742.688,95m;0,40 m e azimute plano 116°33’54” 
até o marco M-772, de coordenada N = 9.644.952,54m e E = 
742.689,31m;5,27 m e azimute plano 114°34’12” até o marco M-773, de 
coordenada N = 9.644.950,35m e E = 742.694,10m;63,40 m e azimute 
plano 114°35’47” até o marco M-774, de coordenada N = 9.644.923,96m 
e E = 742.751,75m;0,41 m e azimute plano 111°32’28” até o marco 
M-775, de coordenada N = 9.644.923,81m e E = 742.752,13m;0,43 m e 
azimute plano 107°35’33” até o marco M-776, de coordenada N = 
9.644.923,68m e E = 742.752,54m;244,39 m e azimute plano 105°03’35” 
até o marco M-777, de coordenada N = 9.644.860,18m e E = 
742.988,54m;0,37 m e azimute plano 102°31’44” até o marco M-778, de 
coordenada N = 9.644.860,10m e E = 742.988,90m;89,45 m e azimute 
plano 100°54’38” até o marco M-779, de coordenada N = 9.644.843,17m 
e E = 743.076,73m;65,84 m e azimute plano 101°07’51” até o marco 
M-780, de coordenada N = 9.644.830,46m e E = 743.141,33m;0,91 m e 
azimute plano 95°38’54” até o marco M-781, de coordenada N = 
9.644.830,37m e E = 743.142,24m;32,81 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-782, de coordenada N = 9.644.830,37m e E = 
743.175,05m;0,66 m e azimute plano 85°40’04” até o marco M-783, de 
coordenada N = 9.644.830,42m e E = 743.175,71m;0,65 m e azimute 
plano 78°31’05” até o marco M-784, de coordenada N = 9.644.830,55m e 
E = 743.176,35m;0,65 m e azimute plano 71°17’18” até o marco M-785, 
de coordenada N = 9.644.830,76m e E = 743.176,97m;46,97 m e azimu-
te plano 67°28’50” até o marco M-786, de coordenada N = 9.644.848,75m 
e E = 743.220,36m;0,65 m e azimute plano 63°26’06” até o marco M-787, 
de coordenada N = 9.644.849,04m e E = 743.220,94m;0,81 m e azimute 
plano 55°31’40” até o marco M-788, de coordenada N = 9.644.849,50m e 
E = 743.221,61m;67,63 m e azimute plano 50°39’08” até o marco M-789, 
de coordenada N = 9.644.892,38m e E = 743.273,91m;49,00 m e azimu-
te plano 68°52’34” até o marco M-790, de coordenada N = 9.644.910,04m 
e E = 743.319,62m;63,10 m e azimute plano 71°33’34” até o marco 
M-791, de coordenada N = 9.644.930,00m e E = 743.379,48m;42,61 m e 
azimute plano 80°04’48” até o marco M-792, de coordenada N = 
9.644.937,34m e E = 743.421,45m;0,88 m e azimute plano 74°51’32” até 
o marco M-793, de coordenada N = 9.644.937,57m e E = 743.422,30m;0,25 
m e azimute plano 68°37’46” até o marco M-794, de coordenada N = 
9.644.937,66m e E = 743.422,53m;51,70 m e azimute plano 67°06’36” 
até o marco M-795, de coordenada N = 9.644.957,77m e E = 
743.470,16m;0,61 m e azimute plano 63°51’11” até o marco M-796, de 
coordenada N = 9.644.958,04m e E = 743.470,71m;0,54 m e azimute 
plano 56°18’36” até o marco M-797, de coordenada N = 9.644.958,34m e 
E = 743.471,16m;68,16 m e azimute plano 53°50’59” até o marco M-798, 
de coordenada N = 9.644.998,55m e E = 743.526,20m;0,33 m e azimute 
plano 51°04’21” até o marco M-799, de coordenada N = 9.644.998,76m e 
E = 743.526,46m;0,27 m e azimute plano 48°00’46” até o marco M-800, 
de coordenada N = 9.644.998,94m e E = 743.526,66m;43,43 m e azimu-
te plano 46°58’41” até o marco M-801, de coordenada N = 9.645.028,57m 
e E = 743.558,41m;0,84 m e azimute plano 41°38’01” até o marco M-802, 
de coordenada N = 9.645.029,20m e E = 743.558,97m; 0,85 m e azimute 
plano 32°56’19” até o marco M-803, de coordenada N = 9.645.029,91m e 
E = 743.559,43m;54,92 m e azimute plano 27°32’59” até o marco M-804, 
de coordenada N = 9.645.078,60m e E = 743.584,83m;0,64 m e azimute 
plano 24°08’44” até o marco M-805, de coordenada N = 9.645.079,18m e 
E = 743.585,09m;64,30 m e azimute plano 20°13’39” até o marco M-806, 
de coordenada N = 9.645.139,51m e E = 743.607,32m;0,89 m e azimute 
plano 14°20’58” até o marco M-807, de coordenada N = 9.645.140,37m e 
E = 743.607,54m;0,23 m e azimute plano 9°51’57” até o marco M-808, de 
coordenada N = 9.645.140,60m e E = 743.607,58m;58,68 m e azimute 
plano 7°15’17” até o marco M-809, de coordenada N = 9.645.198,81m e E 
= 743.614,99m;0,75 m e azimute plano 3°03’10” até o marco M-810, de 
coordenada N = 9.645.199,56m e E = 743.615,03m;0,74 m e azimute 
plano 353°49’47” até o marco M-811, de coordenada N = 9.645.200,30m 
e E = 743.614,95m;0,74 m e azimute plano 345°57’50” até o marco 
M-812, de coordenada N = 9.645.201,02m e E = 743.614,77m;56,90 m e 
azimute plano 341°34’06” até o marco M-813, de coordenada N = 
9.645.255,00m e E = 743.596,78m;0,14 m e azimute plano 338°57’45” 
até o marco M-814, de coordenada N = 9.645.255,13m e E = 
743.596,73m;83,37 m e azimute plano 339°57’32” até o marco M-815, de 
coordenada N = 9.645.333,45m e E = 743.568,16m;0,86 m e azimute 
plano 334°37’20” até o marco M-816, de coordenada N = 9.645.334,23m 
e E = 743.567,79m;0,13 m e azimute plano 331°23’22” até o marco 
M-817, de coordenada N = 9.645.334,34m e E = 743.567,73m;95,03 m e 
azimute plano 328°36’00” até o marco M-818, de coordenada N = 
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9.645.415,45m e E = 743.518,22m;33,37 m e azimute plano 338°49’59” 
até o marco M-819, de coordenada N = 9.645.446,57m e E = 
743.506,17m;36,22 m e azimute plano 9°12’55” até o marco M-820, de 
coordenada N = 9.645.482,32m e E = 743.511,97m;27,93 m e azimute 
plano 54°41’37” até o marco M-821, de coordenada N = 9.645.498,46m e 
E = 743.534,76m;81,72 m e azimute plano 79°41’38” até o marco M-822, 
de coordenada N = 9.645.513,08m e E = 743.615,16m;0,30 m e azimute 
plano 78°18’38” até o marco M-823, de coordenada N = 9.645.513,14m e 
E = 743.615,45m;43,66 m e azimute plano 76°17’18” até o marco M-824, 
de coordenada N = 9.645.523,49m e E = 743.657,87m;53,63 m e azimu-
te plano 98°54’52” até o marco M-825, de coordenada N = 9.645.515,18m 
e E = 743.710,85m;0,78 m e azimute plano 94°23’55” até o marco M-826, 
de coordenada N = 9.645.515,12m e E = 743.711,63m;0,46 m e azimute 
plano 87°30’38” até o marco M-827, de coordenada N = 9.645.515,14m e 
E = 743.712,09m;44,96 m e azimute plano 84°41’29” até o marco M-828, 
de coordenada N = 9.645.519,30m e E = 743.756,86m;36,02 m e azimu-
te plano 101°37’41” até o marco M-829, de coordenada N = 9.645.512,04m 
e E = 743.792,14m;43,40 m e azimute plano 101°02’17” até o marco 
M-830, de coordenada N = 9.645.503,73m e E = 743.834,74m;29,95 m e 
azimute plano 119°59’21” até o marco M-831, de coordenada N = 
9.645.488,76m e E = 743.860,68m;40,51 m e azimute plano 142°15’01” 
até o marco M-832, de coordenada N = 9.645.456,73m e E = 
743.885,48m;0,19 m e azimute plano 141°20’25” até o marco M-833, de 
coordenada N = 9.645.456,58m e E = 743.885,60m;0,82 m e azimute 
plano 135°00’00” até o marco M-834, de coordenada N = 9.645.456,00m 
e E = 743.886,18m;29,30 m e azimute plano 130°36’43” até o marco 
M-835, de coordenada N = 9.645.436,93m e E = 743.908,42m;0,82 m e 
azimute plano 126°01’39” até o marco M-836, de coordenada N = 
9.645.436,45m e E = 743.909,08m;0,81 m e azimute plano 116°15’01” 
até o marco M-837, de coordenada N = 9.645.436,09m e E = 
743.909,81m;0,81 m e azimute plano 106°25’45” até o marco M-838, de 
coordenada N = 9.645.435,86m e E = 743.910,59m;24,91 m e azimute 
plano 102°15’43” até o marco M-839, de coordenada N = 9.645.430,57m 
e E = 743.934,93m;0,72 m e azimute plano 98°48’24” até o marco M-840, 
de coordenada N = 9.645.430,46m e E = 743.935,64m;0,71 m e azimute 
plano 90°00’00” até o marco M-841, de coordenada N = 9.645.430,46m e 
E = 743.936,35m;0,72 m e azimute plano 81°11’36” até o marco M-842, 
de coordenada N = 9.645.430,57m e E = 743.937,06m;24,91 m e azimu-
te plano 77°44’17” até o marco M-843, de coordenada N = 9.645.435,86m 
e E = 743.961,40m;0,72 m e azimute plano 73°50’08” até o marco M-844, 
de coordenada N = 9.645.436,06m e E = 743.962,09m;0,72 m e azimute 
plano 65°33’22” até o marco M-845, de coordenada N = 9.645.436,36m e 
E = 743.962,75m;0,73 m e azimute plano 56°44’44” até o marco M-846, 
de coordenada N = 9.645.436,76m e E = 743.963,36m;43,81 m e azimu-
te plano 52°50’51” até o marco M-847, de coordenada N = 9.645.463,22m 
e E = 743.998,28m;0,67 m e azimute plano 49°12’51” até o marco M-848, 
de coordenada N = 9.645.463,66m e E = 743.998,79m;0,67 m e azimute 
plano 41°20’52” até o marco M-849, de coordenada N = 9.645.464,16m e 
E = 743.999,23m;0,67 m e azimute plano 33°27’12” até o marco M-850, 
de coordenada N = 9.645.464,72m e E = 743.999,60m;55,57 m e azimu-
te plano 29°29’07” até o marco M-851, de coordenada N = 9.645.513,09m 
e E = 744.026,95m;37,35 m e azimute plano 38°08’58” até o marco 
M-852, de coordenada N = 9.645.542,46m e E = 744.050,02m;20,81 m e 
azimute plano 37°18’18” até o marco M-853, de coordenada N = 
9.645.559,01m e E = 744.062,63m; deste, segue confrontando com o li-
mite da Gleba Estadual Tailândia - iV, com a seguinte distância:  900,47 m 
e azimute plano 181°55’01” até o marco M-854, de coordenada N = 
9.644.659,04m e E = 744.032,51m;431,55 m e azimute plano 146°04’14” 
até o marco M-855, de coordenada N = 9.644.300,97m e E = 
744.273,39m;11,46 m e azimute plano 146°03’37” até o marco M-856, de 
coordenada N = 9.644.291,46m e E = 744.279,79m;1.150,60 m e azimu-
te plano 146°04’10” até o marco M-857, de coordenada N = 9.643.336,79m 
e E = 744.922,04m;1.391,59 m e azimute plano 146°04’13” até o marco 
M-858, de coordenada N = 9.642.182,16m e E = 745.698,79m;2.057,88 
m e azimute plano 146°04’11” até o marco M-859, de coordenada N = 
9.640.474,70m e E = 746.847,46m;665,53 m e azimute plano 55°12’29” 
até o marco M-860, de coordenada N = 9.640.854,45m e E = 
747.394,01m;3.474,89 m e azimute plano 55°12’29” até o marco M-861, 
de coordenada N = 9.642.837,22m e E = 750.247,69m;1.989,68 m e 
azimute plano 55°12’29” até o marco M-862, de coordenada N = 
9.643.972,53m e E = 751.881,67m;62,07 m e azimute plano 56°08’46” 
até o marco M-863, de coordenada N = 9.644.007,11m e E = 751.933,22m; 
deste, segue confrontando com o limite da Gleba Estadual Tailândia - V, 
com a seguinte distância: 131,92 m e azimute plano 146°02’50” até o 
marco M-864, de coordenada N = 9.643.897,68m e E = 752.006,90m; 
179,95 m e azimute plano 146°02’39” até o marco M-865, de coordenada 
N = 9.643.748,42m e E = 752.107,41m;785,81 m e azimute plano 
146°02’41” até o marco M-866, de coordenada N = 9.643.096,61m e E = 
752.546,32m;721,14 m e azimute plano 146°02’41” até o marco M-867, 
de coordenada N = 9.642.498,44m e E = 752.949,11m;31,65 m e azimu-
te plano 146°02’20” até o marco M-868, de coordenada N = 9.642.472,19m 
e E = 752.966,79m;1.383,26 m e azimute plano 146°02’42” até o marco 
M-869, de coordenada N = 9.641.324,81m e E = 753.739,40m;84,85 m e 
azimute plano 146°02’45” até o marco M-870, de coordenada N = 
9.641.254,43m e E = 753.786,79m;745,40 m e azimute plano 146°48’22” 
até o marco M-871, de coordenada N = 9.640.630,66m e E = 
754.194,88m;548,87 m e azimute plano 145°56’18” até o marco M-872, 
de coordenada N = 9.640.175,96m e E = 754.502,29m;109,71 m e azimu-
te plano 146°09’07” até o marco M-873, de coordenada N = 9.640.084,84m 
e E = 754.563,40m;142,39 m e azimute plano 146°09’09” até o marco 
M-874, de coordenada N = 9.639.966,58m e E = 754.642,71m;35,62 m e 
azimute plano 146°08’58” até o marco M-875, de coordenada N = 

9.639.937,00m e E = 754.662,55m;566,36 m e azimute plano 146°09’11” 
até o marco M-876, de coordenada N = 9.639.466,62m e E = 
754.978,00m;509,21 m e azimute plano 146°09’10” até o marco M-877, 
de coordenada N = 9.639.043,71m e E = 755.261,62m;419,51 m e azimu-
te plano 146°09’08” até o marco M-878, de coordenada N = 9.638.695,30m 
e E = 755.495,28m;337,43 m e azimute plano 146°09’09” até o marco 
M-879, de coordenada N = 9.638.415,06m e E = 755.683,22m;480,49 m 
e azimute plano 146°09’11” até o marco M-880, de coordenada N = 
9.638.016,00m e E = 755.950,84m;92,51 m e azimute plano 146°09’01” 
até o marco M-881, de coordenada N = 9.637.939,17m e E = 
756.002,37m;97,87 m e azimute plano 145°28’08” até o marco M-882, de 
coordenada N = 9.637.858,54m e E = 756.057,85m;207,11 m e azimute 
plano 146°08’53” até o marco M-883, de coordenada N = 9.637.686,54m 
e E = 756.173,22m;279,05 m e azimute plano 146°08’47” até o marco 
M-884, de coordenada N = 9.637.454,80m e E = 756.328,67m;769,99 m 
e azimute plano 146°08’50” até o marco M-885, de coordenada N = 
9.636.815,35m e E = 756.757,60m;254,61 m e azimute plano 146°08’54” 
até o marco M-886, de coordenada N = 9.636.603,90m e E = 
756.899,43m;305,73 m e azimute plano 146°08’50” até o marco M-887, 
de coordenada N = 9.636.350,00m e E = 757.069,74m;0,00 m e azimute 
plano 0°00’00” até o marco M-888, de coordenada N = 9.636.326,77m e E 
= 757.086,33m; deste segue pelo limite Municipal (iBGE 2021) entre Tai-
lândia e ipixuna do Pará, com a seguinte distância:  267,90 m e azimute 
plano 212°21’06” até o marco M-889, de coordenada N = 9.636.100,45m 
e E = 756.942,97m;423,85 m e azimute plano 212°21’03” até o marco 
M-890, de coordenada N = 9.635.742,39m e E = 756.716,17m;44,97 m e 
azimute plano 212°21’28” até o marco M-891, de coordenada N = 
9.635.704,40m e E = 756.692,10m;964,87 m e azimute plano 241°04’43” 
até o marco M-892, de coordenada N = 9.635.237,78m e E = 
755.847,56m;963,47 m e azimute plano 253°52’41” até o marco M-893, 
de coordenada N = 9.634.970,24m e E = 754.921,98m;890,52 m e azimu-
te plano 230°59’33” até o marco M-894, de coordenada N = 9.634.409,73m 
e E = 754.229,99m;1.632,68 m e azimute plano 226°13’20” até o marco 
M-895, de coordenada N = 9.633.280,14m e E = 753.051,15m;1.080,14 
m e azimute plano 220°27’15” até o marco M-896, de coordenada N = 
9.632.458,23m e E = 752.350,31m; deste, segue confrontando com o li-
mite da fazenda Esmeralda, com a seguinte distância: 518,12 m e azimute 
plano 325°42’45” até o marco M-897, de coordenada N = 9.632.886,31m 
e E = 752.058,43m;3,11 m e azimute plano 330°42’45” até o marco 
M-898, de coordenada N = 9.632.889,02m e E = 752.056,91m;18,32 m e 
azimute plano 56°33’10” até o marco M-899, de coordenada N = 
9.632.899,12m e E = 752.072,20m;89,38 m e azimute plano 325°40’56” 
até o marco M-900, de coordenada N = 9.632.972,94m e E = 
752.021,81m;0,83 m e azimute plano 325°20’55” até o marco M-901, de 
coordenada N = 9.632.973,62m e E = 752.021,34m;1.907,53 m e azimu-
te plano 325°41’00” até o marco M-902, de coordenada N = 9.634.549,11m 
e E = 750.945,94m;9,33 m e azimute plano 325°41’49” até o marco 
M-903, de coordenada N = 9.634.556,82m e E = 750.940,68m;2.470,70 
m e azimute plano 325°41’00” até o marco M-904, de coordenada N = 
9.636.597,46m e E = 749.547,78m;3.274,44 m e azimute plano 
325°48’00” até o marco M-905, de coordenada N = 9.639.305,69m e E = 
747.707,27m;2.771,48 m e azimute plano 214°42’10” até o marco M-906, 
de coordenada N = 9.637.027,21m e E = 746.129,42m;1,67 m e azimute 
plano 214°44’19” até o marco M-907, de coordenada N = 9.637.025,84m 
e E = 746.128,47m;121,02 m e azimute plano 214°41’50” até o marco 
M-908, de coordenada N = 9.636.926,34m e E = 746.059,58m;3,38 m e 
azimute plano 223°33’43” até o marco M-909, de coordenada N = 
9.636.923,89m e E = 746.057,25m; deste, segue confrontando com o li-
mite da fazenda diamantina, com a seguinte distância:7,23 m e azimute 
plano 327°39’01” até o marco M-910, de coordenada N = 9.636.930,00m 
e E = 746.053,38m;82,80 m e azimute plano 214°05’49” até o marco 
M-911, de coordenada N = 9.636.861,43m e E = 746.006,96m;1,03 m e 
azimute plano 214°18’28” até o marco M-912, de coordenada N = 
9.636.860,58m e E = 746.006,38m;1.007,38 m e azimute plano 
214°05’59” até o marco M-913, de coordenada N = 9.636.026,41m e E = 
745.441,61m;1,14 m e azimute plano 214°14’57” até o marco M-914, de 
coordenada N = 9.636.025,47m e E = 745.440,97m;2.772,88 m e azimu-
te plano 214°05’59” até o marco M-915, de coordenada N = 9.633.729,35m 
e E = 743.886,39m;22,60 m e azimute plano 212°15’19” até o marco 
M-916, de coordenada N = 9.633.710,24m e E = 743.874,33m; deste, 
segue confrontando com o limite da fazenda Uirapurú, com a seguinte 
distância: 384,47 m e azimute plano 212°01’30” até o marco M-917, de 
coordenada N = 9.633.384,28m e E = 743.670,45m;1,94 m e azimute 
plano 211°43’25” até o marco M-918, de coordenada N = 9.633.382,63m 
e E = 743.669,43m;4.020,94 m e azimute plano 212°01’27” até o marco 
M-919, de coordenada N = 9.629.973,58m e E = 741.537,22m;26,23 m e 
azimute plano 212°01’26” até o marco M-920, de coordenada N = 
9.629.951,34m e E = 741.523,31m;2.160,89 m e azimute plano 
212°01’27” até o marco M-921, de coordenada N = 9.628.119,29m e E = 
740.377,44m; deste, segue confrontando com o limite da fazenda Walqui-
ria, com a seguinte distância:15,92 m e azimute plano 286°18’23” até o 
marco M-922, de coordenada N = 9.628.123,76m e E = 740.362,16m;0,02 
m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-923, de coordenada N = 
9.628.123,76m e E = 740.362,14m;1.637,00 m e azimute plano 
209°59’11” até o marco M-924, de coordenada N = 9.626.705,88m e E = 
739.543,98m;2,13 m e azimute plano 269°27’43” até o marco M-925, de 
coordenada N = 9.626.705,86m e E = 739.541,85m;2.139,99 m e azimu-
te plano 272°07’54” até o marco M-926, de coordenada N = 9.626.785,46m 
e E = 737.403,34m;2.715,91 m e azimute plano 271°54’14” até o marco 
M-927, de coordenada N = 9.626.875,69m e E = 734.688,93m;0,01 m e 
azimute plano 0°00’00” até o marco M-928, de coordenada N = 
9.626.875,70m e E = 734.688,93m;2,16 m e azimute plano 271°51’22” 
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até o marco M-929, de coordenada N = 9.626.875,77m e E = 734.686,77m;  
deste, segue confrontando com o limite da Gleba Estadual Bahia i, com a 
seguinte distância:  15,36 m e azimute plano 354°12’28” até o marco 
M-930, de coordenada N = 9.626.891,05m e E = 734.685,22m;18,86 m e 
azimute plano 354°11’12” até o marco M-931, de coordenada N = 
9.626.909,81m e E = 734.683,31m;193,65 m e azimute plano 354°11’16” 
até o marco M-932, de coordenada N = 9.627.102,46m e E = 
734.663,70m;353,02 m e azimute plano 354°11’22” até o marco M-933, 
de coordenada N = 9.627.453,67m e E = 734.627,96m;29,70 m e azimu-
te plano 352°31’58” até o marco M-934, de coordenada N = 9.627.483,12m 
e E = 734.624,10m;706,47 m e azimute plano 354°15’41” até o marco 
M-935, de coordenada N = 9.628.186,05m e E = 734.553,46m;215,48 m 
e azimute plano 354°15’47” até o marco M-936, de coordenada N = 
9.628.400,45m e E = 734.531,92m;1.232,19 m e azimute plano 
354°07’38” até o marco M-937, de coordenada N = 9.629.626,17m e E = 
734.405,84m;73,27 m e azimute plano 351°59’26” até o marco M-938, de 
coordenada N = 9.629.698,73m e E = 734.395,63m;1.284,25 m e azimu-
te plano 275°33’43” até o marco M-939, de coordenada N = 9.629.823,20m 
e E = 733.117,43m;26,50 m e azimute plano 275°32’34” até o marco 
M-940, de coordenada N = 9.629.825,76m e E = 733.091,05m;4.929,85 
m e azimute plano 275°33’42” até o marco M-941, de coordenada N = 
9.630.303,55m e E = 728.184,41m;93,48 m e azimute plano 276°10’40” 
até o marco M-942, de coordenada N = 9.630.313,61m e E = 728.091,47m; 
deste segue pelo limite Municipal (iBGE 2021) entre Tailândia e Moju, com 
a seguinte distância:10,22 m e azimute plano 17°25’27” até o marco 
M-943, de coordenada N = 9.630.323,36m e E = 728.094,53m;147,78 m 
e azimute plano 17°24’27” até o marco M-944, de coordenada N = 
9.630.464,37m e E = 728.138,74m;639,03 m e azimute plano 15°14’15” 
até o marco M-945, de coordenada N = 9.631.080,93m e E = 
728.306,69m;321,21 m e azimute plano 1°13’00” até o marco M-946, de 
coordenada N = 9.631.402,07m e E = 728.313,51m;249,68 m e azimute 
plano 337°15’31” até o marco M-947, de coordenada N = 9.631.632,34m 
e E = 728.216,99m;249,68 m e azimute plano 337°15’23” até o marco 
M-948, de coordenada N = 9.631.862,61m e E = 728.120,46m;392,31 m 
e azimute plano 355°38’00” até o marco M-949, de coordenada N = 
9.632.253,78m e E = 728.090,59m;365,85 m e azimute plano 355°38’03” 
até o marco M-950, de coordenada N = 9.632.618,57m e E = 
728.062,74m;427,37 m e azimute plano 322°28’20” até o marco M-951, 
de coordenada N = 9.632.957,50m e E = 727.802,41m;5,57 m e azimute 
plano 322°30’47” até o marco M-952, de coordenada N = 9.632.961,92m 
e E = 727.799,02m;353,61 m e azimute plano 322°28’19” até o marco 
M-953, de coordenada N = 9.633.242,35m e E = 727.583,62m;424,49 m 
e azimute plano 340°12’21” até o marco M-954, de coordenada N = 
9.633.641,76m e E = 727.439,87m;410,33 m e azimute plano 16°44’51” 
até o marco M-955, de coordenada N = 9.634.034,69m e E = 
727.558,11m;389,87 m e azimute plano 28°13’41” até o marco M-956, de 
coordenada N = 9.634.378,19m e E = 727.742,51m;416,58 m e azimute 
plano 349°57’18” até o marco M-957, de coordenada N = 9.634.788,38m 
e E = 727.669,85m;445,88 m e azimute plano 3°04’49” até o marco 
M-958, de coordenada N = 9.635.233,62m e E = 727.693,81m;764,43 m 
e azimute plano 0°12’06” até o marco M-959, de coordenada N = 
9.635.998,05m e E = 727.696,50m;419,11 m e azimute plano 327°35’30” 
até o marco M-960, de coordenada N = 9.636.351,88m e E = 
727.471,88m;413,15 m e azimute plano 306°49’17” até o marco M-961, 
de coordenada N = 9.636.599,49m e E = 727.141,15m;7,51 m e azimute 
plano 338°25’31” até o marco M-962, de coordenada N = 9.636.606,47m 
e E = 727.138,39m;378,12 m e azimute plano 338°24’28” até o marco 
M-963, de coordenada N = 9.636.958,06m e E = 726.999,24m;342,23 m 
e azimute plano 5°29’47” até o marco M-964, de coordenada N = 
9.637.298,72m e E = 727.032,02m;793,52 m e azimute plano 1°40’39” 
até o marco M-965, de coordenada N = 9.638.091,90m e E = 
727.055,25m;421,70 m e azimute plano 344°24’27” até o marco M-966, 
de coordenada N = 9.638.498,08m e E = 726.941,90m;399,95 m e azimu-
te plano 352°15’17” até o marco M-967, de coordenada N = 9.638.894,38m 
e E = 726.888,00m;324,68 m e azimute plano 354°34’47” até o marco 
M-968, de coordenada N = 9.639.217,61m e E = 726.857,33m;656,87 m 
e azimute plano 358°12’51” até o marco M-969, de coordenada N = 
9.639.874,16m e E = 726.836,86m;14,17 m e azimute plano 339°56’27” 
até o marco M-970, de coordenada N = 9.639.887,47m e E = 
726.832,00m;404,29 m e azimute plano 339°55’43” até o marco M-971, 
de coordenada N = 9.640.267,21m e E = 726.693,25m;480,89 m e azimu-
te plano 14°55’27” até o marco M-972, de coordenada N = 9.640.731,88m 
e E = 726.817,10m;334,09 m e azimute plano 6°33’06” até o marco 
M-973, de coordenada N = 9.641.063,79m e E = 726.855,22m;331,69 m 
e azimute plano 355°51’08” até o marco M-974, de coordenada N = 
9.641.394,61m e E = 726.831,23m;399,45 m e azimute plano 320°42’16” 
até o marco M-975, de coordenada N = 9.641.703,74m e E = 
726.578,25m;362,00 m e azimute plano 354°45’25” até o marco M-976, 
de coordenada N = 9.642.064,23m e E = 726.545,17m;321,70 m e azimu-
te plano 14°01’55” até o marco M-977, de coordenada N = 9.642.376,33m 
e E = 726.623,17m;352,23 m e azimute plano 2°35’49” até o marco 
M-978, de coordenada N = 9.642.728,20m e E = 726.639,13m;529,56 m 
e azimute plano 340°39’18” até o marco M-979, de coordenada N = 
9.643.227,86m e E = 726.463,71m;143,19 m e azimute plano 330°55’18” 
até o marco M-980, de coordenada N = 9.643.353,00m e E = 
726.394,12m;757,31 m e azimute plano 330°54’52” até o marco M-981, 
de coordenada N = 9.644.014,81m e E = 726.025,98m;218,45 m e azimu-
te plano 330°54’52” até o marco M-982, de coordenada N = 9.644.205,71m 
e E = 725.919,79m;402,66 m e azimute plano 4°06’16” até o marco 
M-983, de coordenada N = 9.644.607,34m e E = 725.948,61m;489,78 m 
e azimute plano 54°23’00” até o marco M-984, de coordenada N = 
9.644.892,57m e E = 726.346,77m;425,79 m e azimute plano 25°53’26” 

até o marco M-985, de coordenada N = 9.645.275,62m e E = 
726.532,69m;410,23 m e azimute plano 30°29’04” até o marco M-986, de 
coordenada N = 9.645.629,14m e E = 726.740,80m;339,96 m e azimute 
plano 39°29’13” até o marco M-987, de coordenada N = 9.645.891,51m e 
E = 726.956,98m;838,90 m e azimute plano 51°44’37” até o marco 
M-988, de coordenada N = 9.646.410,94m e E = 727.615,72m;433,74 m 
e azimute plano 47°22’10” até o marco M-989, de coordenada N = 
9.646.704,70m e E = 727.934,84m;562,93 m e azimute plano 58°21’32” 
até o marco M-990, de coordenada N = 9.647.000,01m e E = 
728.414,09m;422,07 m e azimute plano 37°31’34” até o marco M-991, de 
coordenada N = 9.647.334,74m e E = 728.671,18m;136,92 m e azimute 
plano 29°01’30” até o marco M-992, de coordenada N = 9.647.454,46m e 
E = 728.737,61m;289,68 m e azimute plano 29°01’13” até o marco 
M-993, de coordenada N = 9.647.707,77m e E = 728.878,14m;456,80 m 
e azimute plano 32°39’03” até o marco M-994, de coordenada N = 
9.648.092,38m e E = 729.124,59m;783,14 m e azimute plano 25°55’43” 
até o marco M-995, de coordenada N = 9.648.796,69m e E = 
729.467,02m;354,69 m e azimute plano 34°14’44” até o marco M-996, de 
coordenada N = 9.649.089,89m e E = 729.666,62m;390,25 m e azimute 
plano 45°25’25” até o marco M-997, de coordenada N = 9.649.363,79m e 
E = 729.944,60m;590,89 m e azimute plano 68°27’20” até o marco 
M-998, de coordenada N = 9.649.580,78m e E = 730.494,21m;453,20 m 
e azimute plano 54°20’32” até o marco M-999, de coordenada N = 
9.649.844,97m e E = 730.862,44m;702,60 m e azimute plano 46°12’50” 
até o marco M-1000, de coordenada N = 9.650.331,15m e E = 
731.369,67m;463,23 m e azimute plano 39°58’56” até o marco M-1001, 
de coordenada N = 9.650.686,10m e E = 731.667,32m;431,60 m e azimu-
te plano 30°09’57” até o marco M-1002, de coordenada N = 9.651.059,25m 
e E = 731.884,20m;431,18 m e azimute plano 24°12’31” até o marco 
M-1003, de coordenada N = 9.651.452,51m e E = 732.061,01m;415,13 m 
e azimute plano 2°13’27” até o marco M-1004, de coordenada N = 
9.651.867,33m e E = 732.077,12m;165,65 m e azimute plano 352°52’13” 
até o marco M-1005, de coordenada N = 9.652.031,70m e E = 
732.056,56m;174,31 m e azimute plano 352°52’18” até o marco M-1006, 
de coordenada N = 9.652.204,66m e E = 732.034,93m;359,98 m e azimu-
te plano 323°42’15” até o marco M-1007, de coordenada N = 9.652.494,79m 
e E = 731.821,84m;748,45 m e azimute plano 334°46’39” até o marco 
M-1008, de coordenada N = 9.653.171,88m e E = 731.502,90m;338,64 m 
e azimute plano 329°19’16” até o marco M-1009, de coordenada N = 
9.653.463,12m e E = 731.330,12m;736,19 m e azimute plano 335°16’05” 
até o marco M-1010, de coordenada N = 9.654.131,78m e E = 
731.022,12m;522,30 m e azimute plano 1°29’35” até o marco M-1011, de 
coordenada N = 9.654.653,90m e E = 731.035,73m;332,55 m e azimute 
plano 354°16’38” até o marco M-1012, de coordenada N = 9.654.984,79m 
e E = 731.002,57m;387,19 m e azimute plano 358°28’27” até o marco 
M-1013, de coordenada N = 9.655.371,84m e E = 730.992,26m;895,53 m 
e azimute plano 16°12’18” até o marco M-1014, de coordenada N = 
9.656.231,79m e E = 731.242,18m;373,89 m e azimute plano 289°56’42” 
até o marco M-1015, de coordenada N = 9.656.359,33m e E = 
730.890,72m;441,28 m e azimute plano 239°18’23” até o marco M-1016, 
de coordenada N = 9.656.134,08m e E = 730.511,26m;373,57 m e azimu-
te plano 263°14’15” até o marco M-1017, de coordenada N = 9.656.090,09m 
e E = 730.140,29m;371,85 m e azimute plano 283°39’03” até o marco 
M-1018, de coordenada N = 9.656.177,85m e E = 729.778,94m;343,53 m 
e azimute plano 267°40’40” até o marco M-1019, de coordenada N = 
9.656.163,93m e E = 729.435,69m;368,66 m e azimute plano 295°17’17” 
até o marco M-1020, de coordenada N = 9.656.321,41m e E = 
729.102,36m;421,26 m e azimute plano 331°10’33” até o marco M-1021, 
de coordenada N = 9.656.690,48m e E = 728.899,26m;364,41 m e azimu-
te plano 340°10’16” até o marco M-1022, de coordenada N = 9.657.033,28m 
e E = 728.775,65m;600,98 m e azimute plano 348°08’57” até o marco 
M-1023, de coordenada N = 9.657.621,45m e E = 728.652,23m;4,05 m e 
azimute plano 348°09’45” até o marco M-1024, de coordenada N = 
9.657.625,41m e E = 728.651,40m;169,67 m e azimute plano 348°09’01” 
até o marco M-1025, de coordenada N = 9.657.791,46m e E = 
728.616,56m;63,31 m e azimute plano 334°16’36” até o marco M-1026, 
de coordenada N = 9.657.848,50m e E = 728.589,08m;118,11 m e azimu-
te plano 334°16’44” até o marco M-001, ponto inicial da descrição deste 
perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representa-
das no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano central nº 51°00’, fuso 
-22, tendo como datum o SirGaS2000.  Todos os azimutes e distâncias, 
área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.
II – Ressalvar que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas in-
cidentes 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 Tailândia-Pa.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente do iTErPa

Protocolo: 868416
Portaria Nº 1765/2022
o Presidente do instituto de Terras do Pará - iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere a lei Estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 1975, 
regulamentado pelo
decreto n° 63 de 14 de março de 2007 e;
considerando o PaE nº 2022/1330754, de 17.10.2022 e ofício nº 
150/2022-PrESidÊNcia/cEaSa, de 17.10.2022;
r E S o l V E:
rEVoGar, a PorTaria nº 144/2021, de 12.04.2021, publicada no doE 
nº 34.553, de 15.04.2021, que cedeu o servidor raiMUNdo SaBBa 
GUiMarÃES NETo, matrícula nº 57191850/2, ocupante do cargo de 
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Procurador autárquico, com ônus para as centrais de abastecimentos do 
Pará-cEaSa, a contar de 10 de outubro de 2022.
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, 21 de 
outubro de 2022.

Protocolo: 868530

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do terMo aditiVo Nº: 004/2022 - coNtrato Nº: 030/2018
coNTraTaNTE: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa cNPJ: 
05.089.495/0001-90
coNTraTado: a.V.dE JESUS BUriTi-SErV. dE rEfriGEraÇÃo cNPJ: 
17.230.719/0001-11
ENd: av. João Paulo ii nº 9, loja d, dom. aristides – cEP: 67.200-000 
Marituba (Pa)
ProcESSo: 2018/15220
oBJETo: Prorrogação do prazo e repactuação de valores contratuais.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: caput do art. 57 da lei 8666/1993 e cláusu-
la décima quarta e quinta do instrumento contratual.
ViGÊNcia: 25/10/2022 a 24/10/2023 (12 MESES).
Valor coNTraTUal: r$ 79. 636,32 (setenta e nove mil, seiscentos e 
trinta e seis reais e trinta e dois centavos)
EXErcÍcio: 2022 – aÇÃo: 27.646 ProJETo aTiVidadE: 21.122.1297.8338 
- NaTUrEZa dE dESPESa: 339039 - foNTE: 0301/0661; P.i.: 
412.000.8338c
daTa aSSiNaTUra: 21/10/2022  ordENador: BrUNo YoHEiJi KoNo 
raMoS - PrESidENTE

Protocolo: 868170

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1770/2022 de 25/10/2022
objetivo: Visando atender a ação de Entrega de 20 Títulos de Propriedade
(individuais) e 02 de área Patrimonial, nos municípios de capanema e Peixe-Boi.
Períodos: 21 a 23/10/2022 (2,5) diárias
Servidores:
-3169480/1- Henri Gorki da Silva Pina (datilografo)
-3166813/1- Maria José Soares Pereira (aux. administrativo)
-5947548/1-letícia de fátima reis de Vasconcelos (Secretaria-Gab.)
- Shirley do Socorro farias Moura (colaborador Eventual )
-57203419/1- Júlio césar da Silva Melo (Motorista)
ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidência

Protocolo: 868233

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria  Nº 067/2022-NGPr de 25 de oUtUBro de 2022.
o GErENTE EXEcUTiVo do NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rU-
ral, usando de suas atribuições legais, coNSidEraNdo decreto de 08 de 
janeiro de 2019, publicado do doE de nº33.776 de 09 de janeiro de 2019 
e o disposto na lei federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no decreto 
Estadual nº 2.069 de 20 de fevereiro de 2006.
rESolVE:
art. 1º - revogar à PorTaria de nº 055/2021-NGPr de 13 de outubro 
de 2021, publicada no diário ofícial de nº 34.734, de 14/10/2021, que 
designou autoridade Homologadora, Pregoeiro e Membros da Equipe de 
apoio, no Sistema de Pregão Eletrônico/comprasnet.
art. 2º - designar por um período de 01 (um) ano, os servidores abai-
xo relacionados, para atuar como autoridade competente/Homologadora, 
Pregoeiro e Membros da Equipe de apoio, neste Núcleo de Gerenciamento 
do Pará rural- NGPr, nos Sistemas de Pregão Eletrônico/comprasnet, que 
vierem a ser utilizados pelo Estado.

dados do serVidor PerFiL

Nome: felipe coêlho Picanço
Matrícula nº 5945755-1
cPf nº 943.008.792-49

Endereço comercial: Travessa dos apinagés, nº270, cEP: 66033-170 – Batista 
campos - Belém-Pa

autoridade Homologadora

Nome: francisco fabricio Glins de araújo
Matrícula nº 57231674/6
cPf nº 843.989.902-59

Endereço comercial: Travessa dos apinagés, nº270, cEP: 66033-170 – Batista 
campos - Belém-Pa

Pregoeiro

Nome: ingrid Maria Silva Nogueira
Matrícula nº 5951814/3
cPf nº 041.418.422-06

Endereço comercial: Travessa dos apinagés, nº270, cEP: 66033-170 – Batista 
campos - Belém-Pa

Nome: Miguel da Silva Pereira
Matrícula nº 5955423/1
cPf nº 052.916.202-42

Endereço comercial: Travessa dos apinagés, nº270, cEP: 66033-170 – Batista 
campos - Belém-Pa

Membros da Equipe de apoio

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral  fEliPE coÊlHo Pico
GErENTE EXEcUTiVo - NGPr

Protocolo: 868477

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6766/2022: 
BENEficiário: ENEiaS MarcEliNo dE araUJo MarQUES; Matrícula: 
54187139;função:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 
8706;fonte: 0261;objetivo: realizar despesa de pronto pagamento de 
prestação de serviço de locomoção, para suprir as necessidades do Escritório 
de acará.Elemento de despesa / Valor: 339033 / r$:2.500,00;Prazo de 
aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador 
de despesas: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868065

.

.

diÁria
.

coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias referente a Papeleta nº 
51496/2022, Portaria nº 6294/2022 de 07/10/2022
PorTaria: 6764/2022 objetivo: realizar contagem de rebanho e realizar 
vacinação assistida, atendendo à determinação judicial.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: cHaVES, 
SaNTa crUZ do arari/Pa Servidor: 57218065/ aNdrÉ rEalE SiMÕES 
(fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 11 
diáriaS / 16/10/2022 a 26/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo.

Protocolo: 868066
Portaria: 6768/2022 
Objetivo: Realizar atendimento à notificação de suspeita de síndrome res-
piratória e nervosa das aves no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BElTErra/Pa destino: MoJUi doS caMPoS/Pa Ser-
vidor: 05869722/ ciNTHia EdNaMaY fiGUEirEdo SoBral (GErENTE) / 
0,5 diária / 07/10/2022 a 07/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo.

Protocolo: 868075
Portaria: 6774/2022 
Objetivo: Dar apoio a Medica Veterinária, nas fiscalizações do evento agro-
pecuário 6ª Prova de laço em propriedade, localizada na comunidade de 
açu da Santa Helena, no município. o evento ocorrerá nas datas solicita-
das. Há uma distância de aproximadamente 70 km da sede do município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MoNTE alEGrE/
Pa destino: MoNTE alEGrE/Pa Servidor: 55586039/clEo JoSE BaTiS-
Ta dE aNdradE (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 
22/10/2022 a 23/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco car-
doSo.

Protocolo: 868078
Portaria: 6773/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização móvel de 2 (dois) eventos agropecuários 
81º leilão comercial e lEilÃo dE ToUroS de cruzeiro do Sul, no Município. 
O evento acontecerá no final de semana o que necessita pernoitar no local, 
devido a distância de 190 km, impossibilitando retorno no mesmo dia, a 
saída dos animais serem também no final de semana e o serviço oficial se 
faz presente 24 h antes e 24 h depois dos eventos a fim de fiscalização.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa desti-
no: iTUPiraNGa/Pa Servidor: 54189684/ EdiNETE fErNaNdES SaMPaio 
(aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 20/10/2022 a 24/10/2022.ordena-
dor: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868073
Portaria: 6782/2022 
Objetivo: Dar apoio nas fiscalizações volantes de trânsito em cumprimento 
a PorTaria 2789/2020- adEPara. fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa destino: MoJU, TailÂNdia/
Pa. Servidor: 54189261/ JoSE EdUardo fErNaNdES caValcaNTi 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 19/10/2022 a 21/10/2022. 
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868074
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Portaria: 6760/2022 
objetivo: Visita administrativa.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: roNdoN do Pará/Pa destino: BoM JESUS do TocaN-
TiNS/Pa Servidor: 6403724/ GEdEoN raMoS da SilVa (GErENTE rE-
GioNal) / 0,5 diária / 26/10/2022 a 26/10/2022.ordenador: adriElE 
caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868060
Portaria: 6763/2022 
objetivo: realização das atividades de fiscalização no trânsito de produtos 
e subprodutos de origem animal/vegetal.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BrEJo GraNdE do araGUaia/Pa destino: Pa-
lESTiNa do Pará/Pa Servidor: 54185948/ EUdYS flaVio doS SaNToS 
liMa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 0,5 diária / 20/10/2022 a 
20/10/2022. ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868061
Portaria: 6767/2022 
objetivo: realizar Supervisão Técnica e administrativa na Eac pertencen-
te a jurisdição da Gerência regional de castanhal.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: caSTaNHal/Pa destino: SÃo doMiN-
GoS do caPiM/Pa Servidor: 5870364/ JoSE fErrEira NoBrE JUNior 
(aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 24/10/2022 a 
28/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868068
Portaria: 6781/2022 
Objetivo: Realizar apoio a capacitação de prática de fiscalização de trân-
sito agropecuário durante a semana de capacitação em defesa Sanitá-
ria animal aos fiscais Estaduais agropecuários Médicos (as) Veterinários 
(as) e agentes fiscais agropecuários Técnicos agrícolas, das regionais de 
capanema, capitão Poço, Paragominas e rondon do Pará. fiscalização e 
inspeção agropecuária. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 57223642/ Mai-
coN JoSE dE SaNTaNa SaNToS/ (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 
6,5 diáriaS / 16/10/2022 a 22/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo.

Protocolo: 868069
Portaria: 6757/2022 
objetivo: Visita administrativa.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: roNdoN do Pará/Pa destino: doM EliSEU/Pa Servi-
dor: 6403724/ GEdEoN raMoS da SilVa (GErENTE rEGioNal) / 0,5 di-
ária / 27/10/2022 a 27/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraN-
co cardoSo.

Protocolo: 868047
Portaria: 6759/2022 
objetivo: Visita administrativa.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: roNdoN do Pará/Pa destino: aBEl fiGUEirEdo/Pa 
Servidor: 6403724/ GEdEoN raMoS da SilVa (GErENTE rEGioNal) / 
0,5 diária / 24/10/2022 a 24/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo.

Protocolo: 868057
Portaria: 6762/2022 
objetivo: realização das atividades de fiscalização no trânsito de pro-
dutos e subprodutos de origem animal/vegetal.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: PalESTiNa do Pará/Pa destino: BrEJo 
GraNdE do araGUaia/Pa Servidor: 5829135/ WalEM alVES fErrEira 
(aGENTE fiScal dE dEfESa aGroPEcUária E florESTal) / 0,5 diá-
ria / 19/10/2022 a 19/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco 
cardoSo.

Protocolo: 868052
Portaria: 6765/2022 
objetivo: realizar treinamento de Educação Previdenciária aos Servidores 
da adepará em conjunto com equipe Técnica do iGEPrEV.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: aBaETETUBa/
Pa Servidor: 57224156/ oSValdirENE afoNSo QUarESMa (aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo) / 1,5 diária / 18/10/2022 a 19/10/2022.ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868053
Portaria: 6758/2022 
objetivo: reunir com autoridades durante o XXXi festival do açaí.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: oEiraS do Pará/Pa 
destino: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa/Pa Servidor: 57198639/ alES-
SaNdro fraNca alfaia (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 di-
áriaS / 21/10/2022 a 23/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraN-
co cardoSo.

Protocolo: 868054
Portaria: 6784/2022 
objetivo: realizar Treinamento de Educação Previdenciária aos servidores 
da adEPara em conjunto com a Equipe Técnica do iGEPrEV na regio-
nal de abaetetuba.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
BElÉM/Pa destino: aBaETETUBa/Pa Servidor: 57175449/ JEaNE caTia 
dE carValHo SilVa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 1,5 diária / 
18/11/2022 a 19/11/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco car-
doSo.

Protocolo: 868088
Portaria: 6777/2022 
objetivo: realizar atividades de sacrifício e coleta de amostras de san-
gue para foco d e a.i.E. em propriedade no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: Gar-
rafÃo do NorTE/Pa Servidor: 05869560/ aUricElia do Socorro 
SoUZa araUJo (MÉdico VETEriNário) / 0,5 diária / 28/10/2022 a 
28/10/2022. ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868089

Portaria: 6783/2022 
objetivo: dar apoio administrativo na unidade de Salvaterra.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM//Pa destino: SalVaTEr-
ra/Pa Servidor: 55588428/ GillE PaTricK MacHado doS SaNToS (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 07/11/2022 a 11/11/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868083
Portaria: 6775/2022 
Objetivo: Dar apoio a Medica Veterinária, nas fiscalizações do evento agrope-
cuário 6ª Prova de laço em propriedade, localizada na comunidade de açu da 
Santa Helena, no município. o evento ocorrerá nas datas solicitadas. Há uma 
distância de aproximadamente 70 km da sede do município.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MoNTE alEGrE/Pa destino: MoNTE 
alEGrE/Pa Servidor: 54195804/ iVoNilSoN fErrEira da SilVa (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 22/10/2022 a 23/10/2022.orde-
nador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868084
Portaria: 6769/2022 
Objetivo: Realizar fiscalizações no evento agropecuário 6ª Prova de Laço, na 
comunidade de açu da Santa Helena, no município. o evento realizará nas 
datas solicitadas e a propriedade fica distante da sede.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: MoNTE alEGrE/Pa destino: MoNTE alEGrE/Pa 
Servidor: rG6881220/ STEfaNY lEoNara MEirElES cordEiro (fiScal ESTa-
dUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 22/10/2022 a 
23/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868085
Portaria: 6776/2022 
objetivo: dar apoio na realização de atividades de sacrifício e coleta de 
amostras de sangue para foco de a.i.E. em propriedade no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPiTÃo PoÇo/
Pa destino: GarrafÃo do NorTE/Pa Servidor: 1210943/ aNToNio Go-
MES dE aGUiar (aUXiliar dE caMPo) / 0,5 diária / 28/10/2022 a 
28/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868086
Portaria: 6770/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização no evento agropecuário, 1º prova de laço 
do parque São francisco da nova União no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: alENQUEr/
Pa Servidor: 05870917/ aNdrEZa Scafi alMEida dE oliVEira (MÉdi-
co VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 07/10/2022 a 09/10/2022.ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868092
Portaria: 6779/2022 
Objetivo: Realizar vacinação assistida e fiscalização de propriedades rurais fornece-
doras de leite para o laticínio ilda de Tucumã, Educação Sanitária sobre os riscos 
febre aftosa e da Brucelose e Tuberculose, a importância da vacinação e marcação 
correta das bezerras, além da orientação para a realização do saneamento das pro-
priedades com os exames de Brucelose e Tuberculose no Município. Justifica-se a 
solicitação para o mesmo município em virtude da distância entre propriedades e da 
necessidade de pernoitar na propriedade foco, otimizando o rendimento das ativida-
des. além disso, tem que custear despesas com a travessia da balsa.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa destino: SÃo 
fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 51855530/ roBErTo ESTEVaM BENEdETTi (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário) / 5,5 diáriaS /07/11/2022 a 12/11/2022.ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868108
Portaria: 6778/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização em comercio de produtos de uso veteriná-
rios/elaboração de parecer técnico no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: NoVa iPiXUNa/Pa 
Servidor: 55588436/ raiKa diaS da SilVa (MÉdico VETEriNário) / 
0,5 diária / 26/10/2022 a 26/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo.

Protocolo: 868099
Portaria: 6771/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização em evento agropecuário na Comunidade Estrada 
Nova(Distrito) no município. Justifico o pedido devido a comunidade ser de longa 
distância da sede do distrito e de difícil a acesso, e para deslocamento e retor-
no.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MoNTE doUrado/
Pa destino: MoNTE doUrado/Pa Servidor: 5948600/ SUliNEidE rocHa dE 
SoUSa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 21/10/2022 a 
23/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868104
Portaria: 6785/2022 
objetivo: realizar ação técnica e administrativa para realizar conclusão das 
aberturas de cadastro de 140 produtores nos municípios de Pau d´arco 
e Piçarra e entrega dos cartões de acesso dos produtores. realizar ação 
técnica e administrativa com vistoria em 4 propriedades com possível indí-
cios de irregularidades, no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: aBaETETUBa/Pa destino: PaU d`arco, PiÇarra, SÃo 
fÉliX do XiNGU, XiNGUara/Pa Servidor: 05066034/ dioGo GUErrEiro 
rEalE (GErENTE) / 10,5 diáriaS / 16/10/2022 a 26/10/2022.ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868109
Portaria: 6780/2022 
objetivo: dar apoio ao cumprimento das metas de vigilância epidemiológi-
ca dentro da etapa de vacinação contra febre aftosa etapa Marajó/2022 no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SoU-
rE/Pa destino: SalVaTErra/Pa Servidor: 54189772/ clEo lEal carVa-
lHo (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diáriaS / 19/10/2022 a 21/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868115
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Portaria: 6761/2022 
objetivo: realização das atividades de fiscalização no trânsito de produtos 
e subprodutos de origem animal/vegetal.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: PalESTiNa do Para/Pa destino: BrEJo GraN-
dE do araGUaia/Pa Servidor: 54187758/ ValMir SiQUEira da Sil-
Va (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 0,5 diária / 19/10/2022 a 
19/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868040
Portaria: 6756/2022 
objetivo: realizar Treinamento de Educação Previdenciária aos servidores 
da adEPara em conjunto com a Equipe Técnica do iGEPrEV na regional de 
capanema.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/
Pa destino: caPaNEMa/Pa Servidor: 57175449/ JEaNE caTia dE carVa-
lHo SilVa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 1,5 diária / 16/11/2022 a 
17/11/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868041
Portaria: 6750/2022 
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: 5942399/ iÊda rodriGUES da SilVa (aUXiliar 
dE caMPo) / 1,5 diária / 27/10/2022 a 28/10/2022.ordenador: adriElE 
caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868031
Portaria: 6748/2022 
objetivo: realizar levantamento de detecção da mosca da carambola 
(Bactrocera carambolae).fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: ParaUaPEBaS/Pa destino: caNaÃ doS caraJáS, cUrioNÓPo-
liS, Eldorado doS caraJáS/Pa Servidor: 5909700/ irailToN SaN-
ToS da SilVa (aUXiliar oPEracioNal) / 1,5 diária / 26/10/2022 a 
27/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868017
Portaria: 6754/2022 
objetivo: atendimento no Eac de São João de Pirabas.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa destino: SÃo JoÃo 
dE PiraBaS/Pa Servidor: 5555914/ Marcio aNdrEY MUNiZ PriETo (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 24/10/2022 a 28/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868018
Portaria: 6755/2022 
objetivo: realizar Treinamento de Educação Previdenciária aos servidores 
da adEPara em conjunto com a Equipe Técnica do iGEPrEV na regional de 
altamira.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa 
destino: alTaMira/Pa Servidor: 57175449/ JEaNE caTia dE carValHo 
SilVa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 2,5 diáriaS / 07/11/2022 a 
09/11/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868023
Portaria: 6749/2022 
objetivo: realizar levantamento de detecção das pragas dos citros em pro-
priedades rurais circunvizinhas dos focos de Pinta Preta dos citros.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: 
SaPUcaia/Pa Servidor: 5869684/ adra daVid aNToNio (ENGENHEi-
ro aGrÔNoMo) / 3,5 diáriaS / 24/10/2022 a 27/10/2022.ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868024
Portaria: 6751/2022 
objetivo: realizar monitoramento de armadilhas da mosca da carambola.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BrEVES/Pa des-
tino: MElGaÇo/Pa Servidor: 5246601/ roNaldo oliVEira MiraNda/ 
(TÉcNico aGrÍcola) / 1,5 diária / 24/10/2022 a 25/10/2022.ordena-
dor: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868009
Portaria: 6747/2022 
objetivo: realizar levantamento de detecção das pragas dos citros em pro-
priedades rurais circunvizinhas dos focos de Pinta Preta dos citros.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: 
SaPUcaia/Pa Servidor: 55586116/ WalTEr WilSoN alEiXo ViToriNo 
(TÉcNico aGrÍcola) / 3,5 diáriaS / 24/10/2022 a 27/10/2022.ordena-
dor: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868011
Portaria: 6752/2022 
objetivo: realizar emissão de GTa, e atendimento ao público em geral.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BraGaNÇa/Pa desti-
no: NoVa TiMBoTEUa/Pa Servidor: 54186941/ HEllEN clEiSE MarTiNS 
GalVao / (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 17/10/2022 a 
21/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868013
Portaria: 6753/2022 
objetivo: Visita administrativa.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: roNdoN do Pará/Pa destino: doM EliSEU/Pa Servi-
dor: 6403724/ GEdEoN raMoS da SilVa (GErENTE rEGioNal) / 0,5 di-
ária / 25/10/2022 a 25/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraN-
co cardoSo.

Protocolo: 868015
Portaria: 6743/2022 
objetivo: realizar monitoramento de armadilhas da mosca da carambola.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTaNa do ara-
GUaia/Pa destino: SaNTa Maria daS BarrEiraS /Pa Servidor: 5898310/ 
SUElEM MorEira riBEiro / (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 
31/10/2022 a 31/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 867999

Portaria: 6744/2022 
objetivo: realizar desinterdição de 01 propriedade, com encerramento de 
foco para aiE.Propriedades distantes da sede, com estradas de terra em 
péssimas condições, além da travessia do rio Xingu por balsa com horários 
fixos, não sendo possível prever o tempo da viagem.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: alTaMira/Pa destino: alTaMira/Pa 
Servidor: 5648106/ oZiaS PErEira dE SoUZa (fiScal ESTadUal aGro-
PEcUário) / 0,5 diária / 26/10/2022 a 26/10/2022.ordenador: adriElE 
caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868003
Portaria: 6745/2022 
objetivo: realizar levantamento de detecção da Murcha por fusarium foc 
r4T em bananeiras.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
BraSil NoVo/Pa destino: PlacaS/Pa Servidor: 5897577/ PaUlo ViTor 
NoGUEira (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNo-
Mo) / 3,5 diáriaS / 24/10/2022 a 27/10/2022.ordenador: adriElE ca-
roliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868005
Portaria: 6746/2022 
objetivo: realizar monitoramento dearmadilhas 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/ ar-
Naldo PaNToJa doS SaNToS filHo (aGENTE fiScal aGroPEcUário) 
/ 1,5 diária / 27/10/2022 a 28/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo.

Protocolo: 868007
Portaria: 6792/2022 
objetivo: realizar fiscalização de Trânsito agropecuário nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTa iZaBEl do 
Pará/Pa destino: caSTaNHal, SaNTa BárBara do Pará, SaNTo aNTÔ-
Nio do TaUá, ViGia/Pa Servidor: 54187465/ Marilia fErNaNdES dE 
SoUSa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 3,5 diáriaS / 18/10/2022 a 
21/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868153
Portaria: 6772/2022 
Objetivo: Realizar ações de fiscalização volantes necessárias para com-
bater o trânsito informal de animais, produtos e subprodutos, buscando 
manter um elevado padrão sanitário da agropecuária paraense, e afim do 
cumprimento das metas estabelecidas pelo MaPa, nos municípios.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TUcUrUÍ/Pa destino: 
BrEU BraNco, GoiaNÉSia do Pará, JacUNdá/Pa Servidor: 5911933/ 
daNiEllE criSTiNa SilVa corrEia (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diá-
riaS / 25/10/2022 a 27/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraN-
co cardoSo.

Protocolo: 868117
Portaria: 6786/2022 
objetivo: realizar cumprimento das metas de vigilância epidemiológica den-
tro da etapa de vacinação contra febre aftosa etapa Marajó 2022 no muni-
cípio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SoUrE/Pa des-
tino: SalVaTErra/Pa Servidor: 57209646/ KEllY criSTiNY GoMES da 
PaiXÃo alBUQUErQUE (MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 19/10/2022 
a 21/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo

Protocolo: 868118
Portaria: 6791/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização móvel em evento agropecuário “136º leilão 
comercial no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: MaraBá/Pa destino: iTUPiraNGa/Pa Servidor: 54193768/ TaTiaNa 
PaiVa lEÃo NUNES (MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 16/10/2022 
a 18/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868143
Portaria: 6789/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização móvel em evento agropecuário 136º leilão co-
mercial no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
MaraBá/Pa destino: iTUPiraNGa/Pa Servidor: 54189084/JUNio da SilVa 
crUZ (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 16/10/2022 a 
18/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo. 

Protocolo: 868147
Portaria: 6790/2022 
objetivo: dar apoio administrativo no SiE 011 localizado no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa des-
tino: iTaiTUBa/Pa Servidor: 54187064/ Joao VicTor TEiXEira dE al-
MEida (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 17/10/2022 a 
21/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868135
Portaria: 6787/2022 
Objetivo: Dar apoio administrativo para atendimento ao público e notifica-
ção de vacina no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: SalVaTErra/Pa destino: SaNTa crUZ do arari/Pa Servidor: 
5906118/JUNiValdo coSTa BarBoSa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 
4,5 diáriaS / 24/10/2022 a 28/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo. 

Protocolo: 868132
Portaria: 6788/2022 
objetivo: realizar contagem de rebanho e realizar vacinação assistida, 
atendendo à determinação judicial, no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: PoNTa dE PEdraS/
Pa Servidor: 54185766/ WaldEariNo PaZ do NaSciMENTo/ (MÉdico 
VETEriNário) / 8,5 diáriaS / 20/10/2022 a 28/10/2022.ordenador: 
adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 868142
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..

FÉrias
.

Portaria Nº 6678/2022 - adeParÁ, de 20 de oUtUBro de 2022
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Para – adEPará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente de recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente con-
feridas pelo artigo 15, inciso i, Vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo o decreto nº 1462 de 12/04/21 que determina o  art.1º e 
regulamenta o art 74º da lei 5810 de 24 de janeiro de 1994.
incluir na PorTaria de férias de Julho nº 3887/22, publicada no doE 
35.022 de 27/06/22, que concedeu férias regulamentares aos servidores 
da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará.

Matrícula   Nome Período de 
aquisitivo

Período de 
Gozo dias   Lotação

 
 

57223530/1
MarcElo 
do ValE 
ParENTE

2020/2021 01.07.22 a 
30.07.22 30 Pfa coNcEiÇÃo 

do araGUaia  

57235010/3
MaNUEla 

ViaNa dE 
oliVEira

2020/2021 09.07.22 a 
23.07.22 15.2 SEdE  

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MEliSSa MarTiNS BEZErra SilVa
Gerente de área de Gestão de Pessoas
TaTiaNE ViaNNa da SilVa
diretora administrativa e financeiro 

Protocolo: 868495
Portaria Nº 6794/2022, adeParÁ, de 25 de oUtUBro de 2022
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Para – adEPará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente de recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente con-
feridas pelo artigo 15, inciso i, Vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo o decreto nº 1462 de 12/04/21 que determina o  art.1º e 
regulamenta o art 74º da lei 5810 de 24 de janeiro de 1994.
conceder férias regulamentares aos servidores da agência de defesa agro-
pecuária do Estado do Pará, referente ao mês de NoVEMBro/2022, con-
forme mapa abaixo.

Pae Matri-
cULa NoMe PerÍodo 

aQUisitiVo
PerÍodo de 

GoZo dias LocaL

MaPa 5900912/ 2 aldEMar GUErrEiro 
PaUlaiN 2021/2022 01.11.22 a 

30.11.22 30 UlSa TErra 
SaNTa

2022/1198617 5909536/1 alESSaNdro QUEiroZ 
MarTiNS 2020/2021 01.11.22 a 

30.11.22 30 UlSa PoNTa dE 
PEdraS

2022/1280121 5922844/1 alEX SaNdro dE o. 
BaraTa JUNior 2021/2022 01.11.22 a 

30.11.22 30 ESc PlacaS

2022/1205307 05870224/4 aNa criSTiNa PiNHEi-
ro da SilVa 2021/2022 16.11.22 a 

15.12.22 30 SEdE

2022/1211926 57189755/1 aNa THaiS SoUZa 
dE lEao 2021/2022 30.11.22 a 

29.12.22 30 SEdE

2022/914788 54189770/1 carloS aUGUSTo N. 
foNSEca 2014/2015 07.11.22 a 

06.12.22 30 UlSa BElÉM

2022/1089842 54197074/1 clEcio dE MoraES 
corrEa 2020/2021 07.11.22 a 

21.11.22 15.2 SEdE

2021/1237530 54186990/1 cloVES doMiNGoS 
loPES coSTa 2019/2020 01.11.22 a 

30.11.22 30 oUrEM

2022/1307536 57223371/1 criSTiaNE da SilVa 
dE fiGUEirEdo 2020/2021 01.11.22 a 

30.11.22 30 SEdE

2022/700011 5953639/1 dENiS GUilHErME 
SilVa SaldaNHa 2021/2022 14.11.22 a 

13.12.22 30 SaNTarEM

2022/1163052 54187593/1 ErMiTo dUarTE BErTi-
No da MoTa 2015/2016 15.11.22 a 

14.12.22 30 ESc. cUrUa

2022/1133610 54183262/3 faBio SoUZa dE 
MENEZES 2020/2021 01.11.22 a 

30.11.22 30 cEaSa

2021/1254887 5445191/5 flaVia BaSToS dE 
MEdEiroS 2020/2021 07.11.22 a 

16.11.22 10.2 SEdE

2021/1254887 5445191/5 flaVia BaSToS dE 
MEdEiroS 2021/2022 17.11.22 a 

06.12.22 20.1 SEdE

2022/1243777 57218653/2 GEorGE fraNciSco 
SoUZa SaNToS 2020/2021 03.11.22 a 

02.12.22 30 SEdE

2022/1035056 57216615/2 Gilliard coSTa 
rodriGUES 2020/2021 03.11.22 a 

02.12.22 30 SEdE

2022/1022662 5950196/1 GiUSEPPE GariBaldi l. 
ParENTE 2021/2022 16.11.22 a 

25.11.22 10.1 SEdE

2022/43518 55585756/1 GiVaNildo lEiTao 
rodriGUES 2020/2021 01.11.22 a 

30.11.22 30 iriTUia

2022/1210839 51855491/3 GlaUcio aNToNio 
rocHa GaliNdo 2021/2022 21.11.22 a 

16.12.22 26.2  SEdE

2022/585053 5942399/1 iEda rodriGUES da 
SilVa 2020/2021 15.11.22 a 

04.12.22 20.2  BrEVES

2022769237 54187460/1 iolaNda ZaNi ZaM-
ProGNo 2021/2022 01.11.22 a 

30.11.22 30 UlSa BrEU 
BraNco

2022/652510 57189747/1 JoNNaTHaN HENriQUE 
dE SENa VEiGa 2017/2018 01.11.22 a 

30.11.22 30 SEdE

2021/126609405 5887356/3 JoSE SaNTaNa dE 
SoUZa cordEiro 2020/2021 01.11.22 a 

30.11.22 30 iTiNGa

2022/1075043 5906118/1 JUNiValdo coSTa 
BarBoSa 2021/2022 07.11.22 a 

06.12.22 30  UlSa SalVaTErra

2022/636954 5868424/3 lEoNidaS ParrY dE 
caSTro 2019/2020 14.11.22 a 

13.12.22 30 SEdE

2022/1022662 57225350/1 lETicia do Socorro 
loBaTo cHaVES 2020/2021 16.11.22 a 

30.11.22 15.1  SEdE

2022/1098988 54192703/1 liliaNa do Socorro 
PErEira BEM BoM 2021/2022 30.11.22 a 

14.12.22 15.1 SEdE

2022/1258005 5870356/3 lUcila PErEira da 
SilVa 2021/2022 07.11.22 a 

21.11.22 15.1 SEdE

2022/1224549 54186844/ 
1

MarcilENE NoGUEira 
da SilVa 2021/2022 01.11.22 a 

30.11.22 30  MP

2022/585053 57224198/1 Maria iVaNi BarrETo 
da SilVa 2021/2022 21.11.22 a 

20.12.22 30 BrEVES

2021/1469877 0023035/1 PaUlo dE TarSo Mar-
QUES dE caSTro 2021/2022 07.11.22 a 

06.12.22 30 GicV

2022/1162158 51855529/3 roBErTo BaTiSTa 
fiGUEirEdo 2020/2021 20.11.22 a 

04.12.22 15.1 SEdE

2022/1052859 80845414/1 roSilENE aMErico dE 
aSSUNcao 2021/2022 01.11.22 a 

10.11.22 10.1 caMETa

2022/585053 54196695/ 
1

SErGio ricardo doS 
S. laVarEda 2021/2022 15.11.22 a 

14.12.22  30 PoSTo do cocal

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MEliSSa MarTiNS BEZErra SilVa
Gerente de área de Gestão de Pessoas
TaTiaNE ViaNNa da SilVa
diretora administrativa e financeira
 

Protocolo: 868516
Portaria Nº 6793/2022 - adeParÁ, de 25 de oUtUBro de 2022
dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Para – adEPará, por meio de 
seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a Gerente de re-
cursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente conferidas pelo artigo 
15, inciso i, Vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto Estadual nº 393 de 
11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo o decreto nº 1462 de 12/04/21 que determina o  art.1º e 
regulamenta o art 74º da lei 5810 de 24 de janeiro de 1994.
conceder férias regulamentares aos servidores da agência de defesa agro-
pecuária do Estado do Pará, referente ao mês de oUTUBro/2022, confor-
me mapa abaixo.

Matrícula   Nome Período de 
aquisitivo

Período de 
Gozo dias   Lotação

 
 

57223306/1 roMUlo alBUQUEr-
QUE BaTiSTa dE liMa 2020/2021 31.10.22 a 

14.11.22 15.1 SEdE  

57200257/2 SaMYra alVES alBU-
QUErQUE dE liMa 2020/2021 31.10.22 a 

14.11.22 15.1 SEdE  

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MEliSSa MarTiNS BEZErra SilVa
Gerente de área de Gestão de Pessoas
TaTiaNE ViaNNa da SilVa
diretora administrativa e financeira 

Protocolo: 868503

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº0552/2022-24.10.2022
o presidente da EMaTEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rESolVE:
P r o r r o G a r, pelo prazo de 30 (Trinta) dias, os efeitos da PorTaria 
de nº 0506/2022, que criou a comissão de Sindicância, com a necessidade 
de apurar fatos ocorridos na reunião de gestão de Trabalhos realizada 
no dia 31 de maio de 2022, no Escritório das ilhas, composta pelos 
empregados iVaNETE fErrEira alVES loPES-Matricula nº 55585632/1, 
Marcio da SilVa crUZ frEiTaS NaGaiSHi - Matricula nº 57175835/1 
e fraNciSco WElliNGToN BraZ dE oliVEira JUNior-Matricula nº 
5965873/1, para que sob a presidência do primeiro apurar rigorosamente 
os fatos acima descritos, a contar da data da publicação desta PorTaria, 
devendo a presente comissão ao final apresentar relatório circunstanciado 
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e conclusivo a esta Presidência para adoção de medidas legais pertinentes, 
assegurando aos empregados envolvidos, os direitos à ampla defesa e ao 
contraditório.
MarialVa SoUSa coSTa-Presidente em exercício
Portaria Nº0553/2022-24.10.2022
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 l- cicEro BaTiSTa SoBriNHo (Titular)- Matricula nº 55586184/1 e 
Extensionista rural l- BrENda GlaUdE arraiS crUZ (Suplente)-Matrícula 
nº 57175770/1, para, na qualidade de fiscais do contrato, acompanhar 
a execução do contrato nº 017/2022, celebrado entre a EMaTEr-Pará e 
EMPrESa J. aGENilSoN coMErcio EirEli, constitui objeto do presente 
contrato a contratação de Empresa Especializada no fornecimento de ser-
viços de Hospedagem com alimentação em Salvaterra (Pa), para 04 Técni-
cos, sendo um Técnico da EMBraPa, um Técnico da SEdaP e dois Técnicos 
da EMaTEr-Pará, que estavam durante o período de 26//06 à 01/07/2022 
realizando os treinamentos para produtores do município de Salvaterra, 
Técnicos da EMaTEr-Pa, e instituições parceiras e do dia de campo na área 
experimental do plantio do abacaxi, de acordo com as normas e diretrizes. 
PaE (2022/780633).
MarialVa SoUSa coSTa- Presidente em exercício

Protocolo: 868152
Portaria Nº0549/2022-18.10.2022
o presidente da EMaTEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rESolVE:
c o N c E d E r, aos empregados ValdEidES MarQUES liMa - Matricula 
nº 57175384/1, lotado no Escritório local de ananindeua/ regional das 
ilhas e lidiaNE dE SoUZa SilVa - Matricula nº 57175389/1, lotada na co-
ordenadoria de operações, 05 dias de licença Gala (casamento), no perío-
do de 07/10/2022 à 11/10/2022, formalizada de acordo com a certidão nº 
06853601552022200197107007768984, em atenção à cláusula Vigésima 
Quinta do acordo coletivo de Trabalho 2021/2022. (PaE: 2022/1312306)
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo-Presidente

Protocolo: 868156

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁria Nº 030/2022:
BENEficiário: Marcio PErEira MiraNda; Mat: 5909335; função: 
agente operacional; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; 
foNTE: 0101006357; oBJETiVo: Para viajar com destino aos municípios 
de São francisco do Pará e Magalhães Barata para realizar limpeza da 
área externa nos prédios onde funcionam os Esloc’s Magalhães Barata e 
São francisco do Pará nos dias 27 e 28 de outubro de 2022; destino: 
Magalhães Barata e São francisco do Pará ; Elemento de despesa 339014: 
r$ 250,57 (1,5 diária). Período: 27 e 28 de outubro de 2022. ordENador 
dE dESPESaS:ricardo SilVa frEirE. (PaE 2022/1367067)

Protocolo: 868429

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 102/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto dessa Em-
presa; e considerando o decreto nº 870 de 04/10/2013 que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de designar fiscal para supervisionar, fiscalizar e acompa-
nhar a execução de serviços.
rESolVE:
designar os servidor Marcelo Soares Tupinambá, matrícula Nº 57228718/1 
como fiscal e Marcos Oliveira Guerreiro, matrícula 5898796/3, como su-
plente de fiscal, do contrato de empresa especializada na prestação de 
serviço de controle de pragas (desinsetização, desratização e sanitização) 
dos ambientes das Central de Abastecimento do Pará (CEASA/PA), firmado 
com a empresa r. MoTa PiNHEiro dE MoraiS, a contar de 18 de outubro 
de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 25 de outubro de 2022
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente da cEaSa/Pa

Protocolo: 868245
Portaria Nº 101/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto dessa Em-
presa; e considerando o decreto nº 870 de 04/10/2013 que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de designar fiscal para supervisionar, fiscalizar e acompa-
nhar a execução de serviços.
rESolVE:
designar os servidor Eduardo Nascimento Gonçalves, matrícula Nº 
5423449/2 como fiscal e Guilherme Fernando dos Santos Azevedo, matrí-
cula 8094116/2, como suplente de fiscal, do contrato de empresa especia-
lizada na execução de serviços de manutenção e reforma com adequação 
de edificação anexa a Ceasa – PA para abrigar o projeto: Banco de Ali-

mentos – Fase 1, firmado com a empresa B. R. DA COSTA E ENGENHARIA 
lTda, a contar de 19 de outubro de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 25 de outubro de 2022
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente da cEaSa/Pa

Protocolo: 868248

.

.

errata
.

errata de Portaria
Fica retificado na PORTARIA nº 089/2022 publicada no DOE nº 
35.115 de 15/09/2022.
onde lê-se: Eduardo Nascimento Gonçalves, período de gozo: 01/10/2022 
a 10/11/2022
Leia-se: Eduardo Nascimento Gonçalves, período de gozo: 01/10/2022 a 
30/10/2022
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente da cEaSa/Pa

Protocolo: 868262
..

coNtrato
.

contrato: 033/2022
Processo 2022/1024505
objeto: contratação de empresa especializada na execução de serviços 
de manutenção e reforma com adequação de edificação anexa a Ceasa – 
Pa, para abrigar o projeto: Banco de alimentos – fase 1.
fundamento: artigo 28 da lei nº 13.303/2016, lei federal nº 
6.404/1976, decreto federal nº 10.024/19, lei complementar n° 123, de 
14/12/2006, lei nº 8.078/1990, lei Estadual nº 5.416/87, decretos Esta-
duais nºs 878/2008 e 967/2008, decreto Estadual nº 2.121/2018; instru-
ção Normativa nº 018, de 21/05/2008; decreto nº 534 de 04/02/2020.
Valor Total: r$ 760.796,00
data da assinatura: 19/10/2022
Vigência: 19/10/2022 a 18/10/2023
orçamento: Unidade orçamentária: 58201; fonte do recurso: 0101; Pro-
grama: 1491 – (agricultura, Pecuária, Pesca e aquicultura); PTrES: 
588522 (revitalização da área de abastecimento e comercialização da cE-
aSa); Natureza da despesa: 44.90.51 (obras e instalações)
contratado: B. r. da coSTa E ENGENHaria lTda - cNPJ: 01.686.018/0001-51
Endereço: av. conselheiro furtado, 4121, cEP: 66.073-160 – Guamá – 
Belém/Pa
ordenador: fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 868242
contrato: 031/2022
Processo 2022/1044089
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço 
de controle de pragas (desinsetização, desratização e sanitização) dos am-
bientes das central de abastecimento do Pará (cEaSa/Pa).
fundamento: lei n° 13.303/2016 e de maneira complementar a lei fede-
ral nº 8.666/93, e demais legislações aplicáveis ao assunto.
Valor Total: r$ 42.500,00
data da assinatura: 18/10/2022
Vigência: 18/10/2022 a 17/10/2023
orçamento: Unidade orçamentária: 58201; fonte do recurso: 0261; Pro-
grama: 1297 - Manutenção da Gestão; PTrES: 588338 - operacionalização 
das ações administrativas; Natureza da despesa: 33.90.39 – outros Ser-
vicos de Terceiros - Pessoa Juridica
contratado: r. MoTa PiNHEiro dE MoraiS - cNPJ: 08.532.930/0001-06
Endereço: rod. dos Trabalhadores, 25, loteamento 28 de agosto, quadra 04, 
lote 03. cEP: 67.120-527 – Quarenta Horas (coqueiro) – ananindeua/Pa
ordenador: fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente

Protocolo: 868239

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

reMoÇÃo de serVidor
Portaria Nº 02701/2022-saGat/seMas, de 25.10.2022
i – rEMoVEr, a PEdido, do servidor WHElliNGToN PErEira TElES, ma-
trícula n° 5787904/3, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Meio 
ambiente, lotada na diretoria de Planejamento e Gestão de recursos Hídri-
cos-dirEH, para diretoria de ordenamento, Educação e descentralização 
da Gestão ambiental - diorEd, a contar de 25/10/2022.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 868225
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.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 02682/2022 – dGaF/GaB/seMas, de 21/10/2022
Nome: BrENda MEliSE MorBacH ParEdES HacHEM
Matrícula: 5927617/2
função: Técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade
Período: 19/10/2022 a 16/04/2023
Processo: 2022/974364
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 868219

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 02695/2022-dGaF/GaB/seMas, de 24/10/2022
Nome: lUciaNa alVES dE SoUZa
Matrícula: 57196921/1
cargo: Técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: 35 (trinta e cinco) dias de licença para Tratamento de Saúde
Período: 26/06/2022 a 30/07/2022
laudo Médico: 93378 de 26/08/2022
Processo: 2022/1357046
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 868224
Portaria Nº 02696/2022-dGaF/GaB/seMas, de 24/10/2022
Nome: fraNciSco daS cHaGaS liMa dE SoUZa
Matrícula: 5110645/1
cargo: Motorista
concessão: 120 (cento e vinte) dias de licença para Tratamento de Saúde
Período: 16/07/2022 a 12/11/2022
laudo Médico: 94895 de 30/09/2022
Processo: 2022/1357046
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 868227

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

rePUBLicaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico Nº 028/2022
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de agen-
das Permanentes, confeccionadas em papel reciclável, para atender as 
demandas internas da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Susten-
tabilidade.
 Entrega do Edital, disponível a partir do dia 26.10.2022: https://www.gov.
br/compras/pt-br; www.semas.pa.gov.br; www.compraspara.pa.gov.br
local de abertura: www.gov.br/compras/pt-br
data de abertura: 09/11/2022 às 09:00h (horário de Brasília)
26 de outubro de 2022.
raiza freitas Gois
PrEGoEira oficial - SEMaS/Pa

Protocolo: 868482

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 037/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUS-
TENTaBilidadE – SEMaS, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 34.921.783/0001-
68, e a empresa coNSUlTrE – coNSUlToria E TrEiNaMENTo lTda, pes-
soa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 36.003.671/0001-53.
do oBJETo: contratação da Empresa coNSUlTrE – coNSUlToria E 
TrEiNaMENTo lTda, referente à inscrição e participação de 10 (dez) Ser-
vidores da SEMaS/Pa, sendo 08 (oito) pagantes e 02 (duas) cortesias, 
em curso presencial “Técnicas de Entrevista e de Persuasão aplicadas a 
Processos disciplinares e investigativos”, que ocorrerá no período de 07 à 
09 de Novembro de 2022, na cidade de São Paulo/SP.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo:
a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput c/c art.13, inciso Vi 
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores modificações, a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, referente ao Processo nº 2022/1208792 de 
19 de Setembro de 2022, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 23.920,00 (Vinte e três mil, novecentos e vinte 
reais).
orçamento: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278887; fonte 0116; 
Elemento 339039; P i 4120008887c; ação 183711
ordENador(a) rESPoNSáVEl: lÍlia Marcia raMoS rEiS, diretora de 
Gestão administrativa e financeira.
foro: Belém – Estado do Pará.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.

Protocolo: 868215

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 037/2022
O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade resolve ratifi-
car o Termo de inexigibilidade de licitação nº 037/2022 para contratação 
de Valor: r$ 23.920,00 (Vinte e três mil, novecentos e vinte reais).
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 868217

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2703/2022 - GaB/seMas 25 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Participação em reunião nos municípios de Parauapebas e Mara-
bá sobre atividade potencialmente poluidora.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Parauapebas/Pa e Marabá/Pa
Período: 27/10 a 29/10/2022 – 02 e ½ diárias.
Servidores:
- 5963651/ 1 - MaUricio WilliaNS dE liMa - (TÉcNico EM GESTÃo dE 
MEio aMBiENTE)
- 5965842/ 1 - JacQUEliNE alMEida da SilVa – (TÉcNico EM GESTÃo 
dE MEio aMBiENTE)
- 57195659/ 2 - MarllEN KariNE da SilVa PalHETa – (TÉcNico EM 
GESTÃo dE MEio aMBiENTE)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 868322
Portaria Nº 2349/2022 - GaB/seMas 26 de seteMBro de 2022.
objetivo: Vistoria em empreendimento de loteamento habitacional.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Santarém/Pa.
Período: 02/11 à 05/11/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidores:
-5932607/ 2 - aliNNE NaYara NEGrÃo dE MElo – (Técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
-5903373/ 5 - EdENilcE oliVEira dE oliVEira - (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
-5955032/ 1 - roBErTa dE aZEVEdo PErEira - (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira.

Protocolo: 857647
Portaria Nº 2677/2022 - GaB/seMas 21 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Vistoria técnica na área recuperada correspondente ao canteiro 
de obras do Projeto Serra leste de responsabilidade da empresa ValE S.a. 
curionópolis/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Parauapebas/Pa e curionópolis/Pa
Período: 03/11 a 05/11/2022–02 e ½ diárias
Servidores:
-6403512/1 - PaUla PriScila fErrEira GoMES - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
-5954972/1 - aNa caSSia MEdEiroS araUJo - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 867497
Portaria Nº 2683/2022 - GaB/seMas 21 de oUtUBro de 2022.
objetivo: reunir os coordenadores para participar de evento de apresen-
tação da nova plataforma do car, capacitação para o novo regramento do 
processo punitivo ambiental e reunião estratégica da diNUrE e nivelamen-
to com a coNJUr.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Marabá/Pa.
destino: Belém/Pa.
Período: 24/10/2022 à 29/10/2022 – 05 e ½ diária.
Servidora:
– 57215354/ 1 – fErNaNda coSTa MiraNda – (coordenador de Núcleo)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 867770
Portaria Nº 2681/2022 - GaB/seMas 24 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Participação no Workshop sobre a nova versão do car 2.0, capa-
citação sobre Processo Punitivo e reunião para Planejamento Estratégico.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: redenção/Pa(Via Marabá)
destino: Belém/Pa
Período: 23/10 a 30/10/2022 – 07 e ½ diárias.
Servidora:
-5960656/ 1- adriaNa da SilVa SalES - (coordenadora)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 867790
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Portaria Nº 2688/2022 - GaB/seMas 24 de oUtUBro de 2022.
objetivo: participar da 5º reunião extraordinária do comitê Executivo do 
fPMac, reunião de atualização sobre o processo de estruturação do Siste-
ma jurisdicional de rEdd+ do Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Breves/Pa.
destino: Belém/Pa.
Período: 23/10/2022 à 29/10/2022 – 06 e ½ diárias.
colaborador eventual:
– JoSÉ iVaNildo GaMa BrilHaNTE – (colaBorador EVENTUal)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 867797
Portaria Nº 2687/2022 - GaB/seMas 25 de oUtUBro de 2022.
objetivo: reunir os coordenadores para participar de evento de apresen-
tação da nova plataforma do car, capacitação para o novo regramento do 
processo punitivo ambiental e reunião estratégica da diNUrE e nivelamen-
to com a coNJUr.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: itaituba/Pa
destino: Belém/Pa(via Santarém/Pa)
Período: 24/10 a 29/10/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidor:
- 5908342/2 - iGor frEiTaS aGUiar - (coordenador)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 868019
Portaria Nº 2706/2022 - GaB/seMas 25 de oUtUBro de 2022.
Objetivo: Realizar procedimento de vistoria técnica da atividade de Benefi-
ciamento de frutas em uma balsa fábrica, processo nº2022/30707.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Santarém/Pa
destino: Manaus/aM
Período: 26/10 a 28/10/2022 – 02 e ½ diárias.
Servidores:
- 57219601/ 4 - ElMa SUElENE da SilVa oliVEira - (TEcNico EM GES-
Tao dE MEio aMBiENTE)
- 5953419/ 2 - lUiS GUSTaVo dE caSTro caNaNi – (TEcNico EM GES-
Tao dE MEio aMBiENTE)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 868485

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº2704/2022-dGaF/GaB/seMas
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E TEcNoloGiaS, 
no uso de suas atribuições, considerando decreto s/n de 19/02/2021, pu-
blicado no Diário Oficial nº 34.497 de 19/02/2021
coNSidEraNdo a PorTaria nº 233/2021-GaB/SEMaS, de 22/02/2021, 
republicada no Diário Oficial nº 34.509, de 05/03/2021;
coNSidEraNdo o art. 74 da lei nº 5.810 de 24/01/1994, e ainda os ter-
mos do processo nº 1357458 / 2022.
rESolVE:
conceder  férias regulamentares, aos servidores abaixo:
 

MatricULa serVidor eXercÍcio GoZo  de FÉrias

8400950/1 EliSaNGEla dioMara PiMENTEl 
SaNToS 2021/2022 16/11/2022 a 25/11/2022

5953078/1 KaTHllEN PacHEco dE aViZ 2021/2022 16/11/2022 a 30/11/2022 E 
02/01/2023 a 16/01/2023

5961613/ 1 lUciaNo loUZada do coUTo 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

5954969/1 PaUlo roBErTo SoarES rodri-
GUES 2021/2022 16/11/2022 a 25/11/2022 E 

01/03/2023 a 20/03/2023
5954876/ 1 TadEU SoUZa PErEira 2021/2022 12/12/2022 a 27/12/2022

5908081/ 3 WladiMir rafaEl dE MaToS 
laMarao 2021/2022 01/12/2022 a 30/12/2022

55587749/ 2 WaNdErSoN fEliSMiNo da SilVa 
SoUZa 221/2022 21/11/2022 a 05/12/2022 e 

23/01/2023 a 06/02/2023

80845375/ 2 WalEria PaUla da lUZ MoUra 
SoUZa 2021 /2022 21/11/2022 a 05/12/2022 e 

23/01/2023 a 06/02/2023

Belém, 24 de outubro de 2022
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 868445
 Portaria Nº2705/2022-dGaF/GaB/seMas
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E TEcNoloGiaS, 
no uso de suas atribuições, considerando decreto s/n de 19/02/2021, pu-
blicado no Diário Oficial nº 34.497 de 19/02/2021
coNSidEraNdo a PorTaria nº 233/2021-GaB/SEMaS, de 22/02/2021, 
republicada no Diário Oficial nº 34.509, de 05/03/2021;
coNSidEraNdo o art. 74 da lei nº 5.810 de 24/01/1994, e ainda os ter-
mos do processo nº.
1331372 / 2022

rESolVE:
conceder  2ª parcela de férias regulamentares, aos servidores abaixo:

MatricULa serVidor eXercÍcio dias GoZo  de FÉrias

5914607/2 aNdrESSa doUrado rodriGUi-
dES dSolaNo dE carValHo 2021/2021 29 31/10/2022 a 

28/11/2022

57175438/ 1 adEliNa dE JESUS oliVEira 
SilVa 2020/2021 15 24/10/2022 a 

07/11/2022

122122/ 1 arGEMira doS SaNToS araUJo 2020/2021 15 02/01/2023 a 
16/01/2023

5907165/ 2 Edira dE NaZarE fErrEira 
Vidal 2021/2022 11 05/12/2022 a 

15/12/2022

5954958/ 1 faBricio SiMoES corrEa 2021/2022 15 02/01/2023 a 
16/01/2023

5122198/ 1 GlaUcia do NaSciMENTo 
MarTiNS 2021/2022 15 21/11/2022 a 

05/12/2022

5955000/1 lUcio cardoSo dE MEdEEiroS 
filHo 2021/2022 12 31/10/2022 a 

11/11/2022

5077109/ 2 lilia Maria SaNTaNa doS 
SaNToS 2019/2020 10 26/12/2022 a 

04/01/2023

57198365/1 liliaNE oBaNdo Maia dE 
HollaNda liMa 2021/2022 15 17/01/2023 a 

31/01/2023

5954914/ 1 NaTalia riBEiro BaSSi 2021/2022 15 09/12/2022 a 
23/12/2022

57201738/ 1 THaiS BorGES dE oliVEira 2019/2020 29 02/01/2023 a 
30/01/2023

Belém,24 de outubro de 2022
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 868443

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo e ratiFicaÇÃo
Nº do termo: 037/2022
Nº da Publicação: 862453
data da Publicação: doE 35.147 de 11/10/2022
raTificaÇÃo:
Nº da Publicação: 862455
data da Publicação: doE 35.147 de 11/10/2022

Protocolo: 868527

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato N° 20/2022
ParTES: idEflor-Bio e a carUSo Jr. ESTUdoS aMBiENTaiS & ENGE-
NHaria lTda.
oBJETo: contratação de Pessoa Jurídica especializada para a elaboração 
do relatório ambiental preliminar – raP para implantação do centro de 
Treinamento florestal do estado do Pará, área reservada pelo decreto Es-
tadual nº 105/2011, no município de Juruti, estado do Pará, conforme 
especificação no anexo I - Termo de Referência do Edital.
Valor: r$ 399.900,00 (trezentos e noventa e nove mil e novecentos reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: fonte – 0656; Natureza da despesa – 
33.90.39; PTrES – 18541147983700000;
aSSiNaTUra: 19/10/2022.
ViGÊNcia: 19/10/2022 à 18/10/2023.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio
contratante
fraNciSco carUSo GoMES JUNior
carUSo Jr. ESTUdoS aMBiENTaiS & ENGENHaria lTda
contratada

Protocolo: 868403
eXtrato do coNtrato N° 17/2022
ParTES: idEflor-Bio e a GEo 7 ENGENHaria florESTal lTda.
oBJETo: contratação de pessoa jurídica especializada na execução de 
serviços de demarcação dos limites e sinalização dos acessos da floresta 
Pública Estadual destinada para implantação de um centro de Treinamento 
florestal, no município de Juruti, estado do Pará, reservada pelo decreto 
Estadual nº 105/2011, conforme especificação no anexo I - Termo de Re-
ferência do Edital.
Valor: r$ 183.386,58 (cento e oitenta e três mil e trezentos e oitenta e 
seis reais e cinquenta e oito centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: fonte –0656; Natureza da despesa – 33.90.39; 
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PTrES –18541149783700000;
aSSiNaTUra: 20/10/2022.
ViGÊNcia: 20/10/2022 à 19/10/2023.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio
contratante
MarcUS roSa JorGE da cUNHa
GEo 7 ENGENHaria aMBiENTal E florESTal lTda
contratada

Protocolo: 868390
..

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
após a constatação da regularidade dos atos procedimentais pela autori-
dade competente deste fiSP, a dPc rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES, 
diretora e ordenadora de despesas do fiSP, referente ao processo licita-
tório nº 2022/301647, na modalidade Pregão Eletrônico nº 04/2022-fiSP, 
que tem como objeto à aQUiSiÇÃo dE 400 (QUaTrocENToS) NoBrEaKS, 
para atender as necessidades da Polícia civil do Estado do Pará - Pc/Pa, re-
solve HoMoloGar o objeto desta licitação em favor da empresa i G doS 
SaNToS dE oliVEira EirEli, cNPJ: 27.363.204/0001-43, com o valor 
de r$ 169.948,00 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e quarenta e 
oito reais).
Belém, 25 de outubro de 2022.
rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES
delegada de Polícia civil
diretora e ordenadora de despesas do fundo de investimento de Segu-
rança Pública

Protocolo: 868032
coNtrato adMiNistratiVo Nº 259/2022-seGUP/Pa 
Processo nº 2022/1194225
Exercício: 2022
origem: utilização da ata de registro de Preços nº 013/2022- fcP/Pa, oriun-
da do Edital de Pregão Eletrônico n° 014/2021, SrP Nº. 004/2021 - fcP.
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de alimentação pronta, sob as necessidades dos eventos, ações e projetos 
desenvolvidos pela Secretaria de Segurança Pública e defesa Social - SE-
GUP, de acordo com as condições e especificações estabelecidas na Ata de 
registro de Preços Nº 013/2022.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 525/2022-coNJUr
data de assinatura: 25/10/2022.
Vigência: 25/10/2022 à 24/10/2023.
Valor global: r$ 378.797,80 (trezentos e setenta e oito mil e setecentos e 
noventa e sete reais e oitenta centavos).
Programação orçamentaria: 21.101.06.122.1297.8338 - operacionaliza-
ção das ações administrativas; fonte 0101; Natureza 339039
contratada: ProSPEra SErVicE lTda
cNPJ: 15.011.217/0001-74
Endereço: avenida conselheiro furtado, 3926, Guamá, Belém-Pa, cEP: 
66073-160.
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 868545
..

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 059/2022 – dPcPM - 
objeto: Nomear o 1º TEN QoPM rG 38899 rENaN KlaUBEr dE MiraNda 
liNS, para exercer a função de fiScal do contrato administrativo nº 
021/2022-dPcPM. Belém/Pa, 25/10/2022; JEaNdErSoN da SilVa 
SaraiVa – TEN cEl QoPM – diretor de Projetos e convênios da PMPa

Protocolo: 868371
Portaria Nº 058/2022 – dPcPM - 
objeto: Nomear o 1º TEN QoPM rG 39205 lUiS PaUlo fariaS 
fErrEira, para exercer a função de fiScal do contrato administrativo 
nº 020/2022-dPcPM. Belém/Pa, 25/10/2022; JEaNdErSoN da SilVa 
SaraiVa – TEN cEl QoPM – diretor de Projetos e convênios da PMPa.

Protocolo: 868367
Portaria de desiGNaÇÃo N.º 001/2022 – ccc
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de 
suas atribuições previstas no art. 8º, parágrafo 2º, da lei complementar nº 
053, de 07 de fevereiro de 2006. considerando a previsão contida no art. 
37-c da lei complementar nº 126, de 13 de janeiro de 2020. rESolVE: art. 
1º. dESiGNar o cEl QoPM rG 27317 SaNdro WaGNEr dE aNdradE do 
carMo – diretor de apoio logístico da PMPa e o TEN cEl QoPM rG 29169 

MaNoEl do Socorro fErrEira SoarES – Subdiretor de apoio logístico 
da PMPa e a TEN cEl QoPM rG 30354 GiSElY MoraES dE carValHo - 
chefe do centro de compras e contratos, as atribuições de responsáveis 
pelas designações e nomeações de fiscais de contratos da PMPa. art. 2º. 
Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se 
as disposições em contrário. registre-se, publique-se, cumpra-se. Belém/
Pa, 25 de outubro de 2022. JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl 
QoPM rG 18044-coMaNdaNTE GEral da PMPa.

Protocolo: 868116

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 1187/22/di/dF, contida no doe nº 35.149 
do dia 13/10/2022; 
onde Lê-se: Servidores: 1° TEN PM fraNciNaldo BarroSo QUarESMa; 
cPf: 655.270.892-00; Valor: r$ 1.000 Elemento de despesa: 33.90.30–
aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo. Leia-se: Servidores: 1° TEN 
PM fraNciNaldo BarroSo QUarESMa; cPf: 655.270.892-00; Valor: 
r$800,00 Elemento de despesa: 33.90.30–aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE 
coNSUMo. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.
errata da Portaria Nº 1154/22/di/dF, contida no doe nº 35.149 
do dia 13/10/2022; 
onde Lê-se: Servidores: MaJ PM doUGlaS liMa doS SaNToS; cPf: 
821.294.362-34 ; Valor: r$ 1.000 Elemento de despesa: 33.90.30–
aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo. Leia-se: Servidores: MaJ PM 
doUGlaS liMa doS SaNToS; cPf: 821.294.362-34 ; Valor: r$ 800,00 
Elemento de despesa: 33.90.30–aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.
errata da Portaria Nº 1160/22/di/dF, contida no doe nº 35.149 
do dia 13/10/2022; 
onde Lê-se: Servidores: TEN cEl PM BrUNo da GaMa PErEira; cPf: 
986.014.582-20; Valor: r$ 1.000 Elemento de despesa: 33.90.30–
aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo. Leia-se: Servidores: TEN cEl 
PM BrUNo da GaMa PErEira; cPf: 986.014.582-20; Valor: r$ 800,00 
Elemento de despesa: 33.90.30–aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.
errata da Portaria Nº 1168/22/di/dF, contida no doe nº 35.149 
do dia 13/10/2022; 
onde Lê-se: Servidores: caP PM lEoNardo fErrEira dUTra; cPf: 
743.414.302-97; Valor: r$ 1.000 Elemento de despesa: 33.90.30–
aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo. Leia-se: Servidores: caP PM 
lEoNardo fErrEira dUTra; cPf: 743.414.302-97; Valor: r$800,00. 
Elemento de despesa: 33.90.30–aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.
errata da Portaria Nº 1103/22/di/dF, contida no doe nº 35.149 
do dia 13/10/2022; 
onde Lê-se: Servidores: MaJ PM Mario JoSÉ MarTiNS JUNior; 
cPf:807.214.002-82 ; Valor: r$ 800,00 Elemento de despesa: 33.90.30–
aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo. Leia-se: Servidores: MaJ PM 
Mario JoSÉ MarTiNS JUNior; cPf:807.214.002-82 ; Valor: r$ 500,00 
Elemento de despesa: 33.90.30–aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.
errata da Portaria Nº 1102/22/di/dF, contida no doe nº 35.149 
do dia 13/10/2022; 
onde Lê-se: Servidores: TEN cEl PM alESSaNdro cEZar caPiSTraNo 
NEVES; cPf: 458.270.792-00 ; Valor: r$ 800,00 Elemento de despesa: 
33.90.30–aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo. Leia-se: Servidores: 
TEN cEl PM alESSaNdro cEZar caPiSTraNo NEVES; cPf: 458.270.792-
00 ; Valor: r$ 500,00 Elemento de despesa: 33.90.30–aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE coNSUMo. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra.
errata da Portaria Nº 1100/22/di/dF, contida no doe nº 35.149 
do dia 13/10/2022; 
onde Lê-se: Servidores: TEN cEl PM JUlio ildEfoNSo daMaScENo 
fErrEira; cPf: 414.412.142-91; Valor: r$ 1.000,00 Elemento de 
despesa: 33.90.30–aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo. Leia-se: 
Servidores: TEN cEl PM JUlio ildEfoNSo daMaScENo fErrEira; cPf: 
414.412.142-91; Valor: r$ 800,00 Elemento de despesa: 33.90.30–
aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo.. ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.
errata da Portaria Nº 1095/22/di/dF, contida no doe nº 35.149 
do dia 13/10/2022; 
onde Lê-se: Servidores: MaJ PM adriaNo NaZarENo GoES da SilVa; 
cPf: 889.710.232-87; Valor: r$ 1.000,00 Elemento de despesa: 33.90.30–
aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo. Leia-se: Servidores: MaJ PM 
adriaNo NaZarENo GoES da SilVa; cPf: 889.710.232-87; Valor: r$ 
800,00 Elemento de despesa: 33.90.30–aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE 
coNSUMo. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 868193
errata de PUBLicaÇÃo do 2° terMo aditiVo ao coNtrato 
adMiNistratiVo Nº 115/2021 – ccc/PMPa
PUBlicado No doE Nº 35.158, do dia 21/10/2022, ProT. Nº 866641
oNde se LÊ: Valor global de r$ 639.088,76 (setecentos e trinta e nove 
mil, oitenta e oito reais e setenta e seis centavos)
Leia-se: Valor global de r$ 639.088,76 (seiscentos e trinta e nove mil, 
oitenta e oito reais e setenta e seis centavos)
ordENador: JoSÉ dÍlSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM rG 
18044;comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 868095
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Portaria Nº5820/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
São João do araguaia-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diá-
rias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: Sd PM anderson de 
oliveira Teixeira; cPf: 954.329.812-20; Valor: r$ 886,20. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5821/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Breves-Pa; Período: 27/10 a 02/11/2022; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 06 de pousada; Servidores: cB PM Priscila romeiro de al-
buquerque; cPf: 688.245.722-00; Valor: r$ 1.392,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5822/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Tomé-açu-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de ali-
mentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM Milene cortinhas da Silva; 
cPf: 993.692.652-87; Valor: r$ 759,60. cB PM diego Jorge Barata Barros; 
cPf: 000.391.162-47 ; Valor: r$ 759,60. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5823/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Maracanã-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM Thais Silva costa; cPf: 
886.817.262-34; Valor: r$ 696,30. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5824/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Maracanã-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de ali-
mentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM fabio de Sousa Negreiros; 
cPf: 000.921.361-92; Valor: r$522,24. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5825/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
São domingos do araguaia-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM Werlle So-
ares campos; cPf: 947.750.282-00; Valor: r$ 886,20. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5827/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
cachoeira do arari-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: Sd PM Josafa donato 
Santos; cPf: 006.320.432-02; Valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5832/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
São Sebastião da Boa Vista-Pa; Período: 27/10 a 02/11/2022; Quantidade 
de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: cB PM ander-
son cley da Silva Bezerra; cPf: 818.690.372-00; Valor: r$1.392,60. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5833/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-Pa; des-
tino: Bujaru-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Valdenice da cunha 
costa; cPf: 641.829.402-53; Valor: r$791,28. cB PM carla caroline dos 
Santos Baía de oliveira; cPf: 020.715.702-27; Valor: r$ 759,60. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5834/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-Pa; des-
tino: São domingos do capim-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Ed-
milson Soares lins filho; cPf: 464.504.673-04; Valor: r$ 791,28. SGT PM 
Pétala Pereira de Souza; cPf: 824.397.022-34; Valor: r$ 791,28. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5835/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-Pa; des-
tino: Marapanim-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 

de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM Glenilson José alei-
xo Botelho; cPf: 827.427.902-68; Valor: r$ 514,32. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5836/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
curralinho-Pa; Período: 27/10 a 02/11/2022; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 06 de pousada; Servidores: SGT PM anderson Pereira Mo-
raes; cPf: 732.422.502-06; Valor: r$ 1.450,68. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5837/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Melgaço-Pa; Período: 27/10 a 02/11/2022; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 06 de pousada; Servidores: Sd PM José augusto rocha da 
aviz; cPf: 003.843.772-46; Valor: r$ 1.392,60. Sd PM ruben adiel costa 
de Sousa; cPf: 001.626.142-92; Valor: r$ 1.392,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5842/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Ponta de Pedras-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM José augusto dos 
Santos; cPf: 799.035.762-34; Valor: r$ 886,20. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5844/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Breves-Pa; Período: 27/10 a 02/11/2022; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 06 de pousada; Servidores: SGT PM robson alan da costa 
Guedes; cPf: 699.220.392-49; Valor: r$ 1.450,68. cB PM felipe leon 
Miranda corrêa; cPf: 993.587.602-06; Valor: r$ 1.392,60. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5845/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Portel-Pa; Período: 27/10 a 02/11/2022; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 06 de pousada; Servidores: Sd PM Jhonathan Souza ribei-
ro; cPf: 008.038.542-77; Valor: r$ 1.392,60. Sd PM rosileide Marques 
das Mercês; cPf: 011.082.722-82; Valor: r$ 1.392,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5846/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Bagre-Pa; Período: 27/10 a 02/11/2022; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 06 de pousada; Servidores: SGT PM alex Belém da costa; 
cPf: 399.788.342-49; Valor: r$1.450,68. SGT PM fábio dos Santos oli-
veira; cPf: 985.563.552-34; Valor: r$ 1.450,68. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5848/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
São João de Pirabas-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diá-
rias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM cleidiani de 
Sousa Silva; cPf: 901.527.602-10; Valor: r$ 791,28. cB PM João Paulo de 
Souza rodrigues; cPf: 791.714.352-04; 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.

Protocolo: 868267
Portaria Nº5826/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
chaves-Pa; Período: 25/10 a 02/11/2022; Quantidade de diárias: 09 de 
alimentação e 08 de pousada; Servidores: Sd PM leandro Vieira da Silva; 
cPf: 001.640.352-57 ; Valor: r$2.152,20. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5843/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
chaves-Pa; Período: 25/10 a 02/11/2022; Quantidade de diárias: 09 de 
alimentação e 08 de pousada; Servidores: SGT PM Janete carvalho de 
abreu; cPf: 743.689.152-91 ; Valor: r$2.241,96. cB PM luciene Nepo-
muceno Valente; cPf: 931.969.462-15; Valor: r$2.152,20. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5847/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
afuá-Pa; Período: 25/10 a 02/11/2022; Quantidade de diárias: 09 de ali-
mentação e 08 de pousada; Servidores: SUB TEN PM raimundo de Sousa 
Pantoja; cPf: 428.871.862-72; Valor: r$2.241,96. cB PM liliane Silvia 
de Mello Santos; cPf: 924.927.112-34; Valor: r$2.152,20. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5853/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Gurupá-Pa; Período: 25/10 a 03/11/2022; Quantidade de diárias: 08 de 
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alimentação e 09 de pousada; Servidores: SGT PM Jozimar rodrigues de 
almeida; cPf: 991.963.523-53 ; Valor: r$2.241,96. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5861/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; 
destino: chaves-Pa; Período: 25/10 a 02/11/2022; Quantidade de diárias: 
09 de alimentação e 08 de pousada; Servidores: SGT PM agnaldo de cas-
tro Silva; cPf: 257.104.002-20 ; Valor: r$2.241,96. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5897/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
chaves-Pa; Período: 25/10 a 02/11/2022; Quantidade de diárias: 09 de 
alimentação e 08 de pousada; Servidores: cB PM andréa lobato Tava-
res lemos; cPf: 008.116.802-07; Valor: r$2.152,20. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 868171
Portaria Nº5792/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022- 2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: capanema-Pa; des-
tino: São João de Pirabas-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diá-
rias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM leonardo abilio 
cantanhede de oliveira; cPf: 462.321.092-87; Valor: r$ 791,28. SGT PM 
ricardo corrêa Santa Brigida; cPf: 577.342.592-00 ; Valor: r$ 791,28. 
Sd PM Maciel felipe da Silva; cPf: 888.971.412-34; Valor: r$ 759,60. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5793/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022- 2º Turno); fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: capanema-Pa; 
destino: Primavera-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Edilardo Vilhena 
da Silva; cPf: 749.935.262-53; Valor: r$ 791,28. Sd PM Gracieli ferrei-
ra da Silva; cPf: 033.431.265-51; Valor: r$ 759,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5794/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: curuçá-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Evandro Trindade da 
Paixão; cPf: 373.478.962-15; Valor: r$522,24. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5795/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Mosqueiro-Pa; 
destino: Muaná-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM anderson cos-
ta Pantoja; cPf: 696.086.102-06 ; Valor: r$ 923,16. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5796/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleição 2022 - 2º Turno); fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Mosqueiro-Pa; 
destino: Ponta de Pedras-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Silvio Sil-
va do Nascimento; cPf: 569.277.112-87; Valor: r$923,16. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Pra
Portaria Nº5797/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleição 2022 - 2º Turno); fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Mosqueiro-Pa; 
destino: Santa cruz do arari-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade 
de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Maria 
de Nazaré Moreira leal; cPf: 449.245.502-72; Valor: r$ 923,16. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5798/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleição 2022 - 2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Salvaterra-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Josué Matos Estumano; 
cPf: 902.946.612-04; Valor: r$ 923,16. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5799/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleição 2022 - 2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Barcarena-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM José Sodré de Queiróz 
Teixeira; cPf: 394.501.632-00; Valor: r$791,28. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5800/22/di/dF – 
objetivo:reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º Turno) ; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
anajás-Pa; Período: 27/10 a 01/11/2022; Quantidade de diárias: 06 de 
alimentação e 05 de pousada; Servidores: cB PM lindineia da Silva costa 

Bispo; cPf: 758.294.602-20 ; Valor: r$ 1.392,60. Sd PM Sandro Eduardo 
Gaia Militão; cPf: 830.997.272-53 ; Valor: r$ 1.392,60. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5801/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
São João da Ponta-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM Thiago de carvalho 
Viana; cPf: 001.069.102-21; Valor: r$ 759,60. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5802/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
abaetetuba-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Jeremias Silva Mon-
teiro; cPf: 471.389.802-30; Valor: r$ 791,28. Sd PM Nathalia Vanderlei 
lopes; cPf: 009.401.312-85; Valor: r$ 759,60. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5803/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Maracanã-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Marcos roberto Perei-
ra Pinheiro; cPf: 585.291.012-00; Valor: r$ 522,24. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5804/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
cachoeira do arari-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SUB TEN PM agnaldo 
Mário dias raiol; cPf: 330.562.772-72; Valor: r$923,16. Sd PM Moises 
Martins Viana ; cPf: 000.177.152-37; Valor: r$886,20. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5805/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Barcarena-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM ronivaldo ferreira dos 
anjos; cPf: 571.215.402-15; Valor: r$ 791,28. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5806/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
cachoeira do arari-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Jane Gonçalves 
Sales; cPf: 591.720.532-91; Valor: r$ 923,16. Sd PM laís da Silveira 
fernandes; cPf: 017.428.612-02; 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 Nº5807/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Salvaterra-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: Sd PM Marcio ronald lima fer-
nandes; cPf: 005.330.162-58; Valor: r$ 886,20. Sd PM Moises Monteiro 
franco; cPf: 009.970.162-64; Valor: r$ 886,20. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5808/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
São Geraldo do araguaia-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM ana lúcia 
Martins Machado; cPf: 488.821.272-49; Valor: r$ 923,16. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5809/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Santa cruz do arari-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Sancler dos reis 
Borges; cPf: 674.626.502-15; Valor: r$ 923,16. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5810/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; des-
tino: Bujaru-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM david de araújo Pardal; 
cPf: 807.859.802-53; Valor: r$ 759,60. Sd PM douglas dinelle olivei-
ra da Silva; cPf: 878.398.812-20; Valor: r$ 759,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº5985/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Breves-Pa; Período: 21/10 a 01/11/2022; Quan-
tidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: TEN cEl PM 
rogério da Silva Soares; cPf: 489.420.302-20; Valor: r$ 3.481,72. SGT PM isa-
ac duarte cordeiro; cPf: 855.119.002-49; Valor: r$ 2.901,36. cB PM andrezza 
Ketterine Jucá da Silva; cPf: 024.940.102-92; Valor: r$ 2.785,20. cB PM rena-
to E Silva Sarmento; cPf: 938.581.592-04; Valor: r$ 2.785,20. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5993/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Soure-Pa; Período: 21/10 a 
01/11/2022; Quantidade de diárias: 12 de alimentação e 11 de pousa-
da; Servidores: TEN cEl PM Marcelo Mangas da Silva; cPf: 588.726.552-
34; Valor: r$ 3.639,98. SGT PM Jaderson Pinheiro cardoso; cPf: 
704.112.712-53; Valor: r$ 3.033,24. Sd PM ana carolina Silva da Silva; 
cPf: 024.008.942-13; Valor: r$ 2.911,80. Sd PM Victor Paulo ramos da 
Silva; cPf: 018.268.992-19; Valor: r$ 2.911,80. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 868168
Portaria Nº5828/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
abaetetuba-Pa; Período: 28/10 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM cristiano Santos da-
masceno; cPf: 449.063.662-87; Valor: r$791,28. Sd PM danielson fer-
reira Penha; cPf: 021.251.672-80; Valor: r$759,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5829/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Tomé-açu-Pa; Período: 28/10 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; Servidores: Sd PM alvaro fernandes 
da Silva Neto; cPf: 019.754.922-50; Valor: r$759,60. Sd PM daniel de 
freitas correa; cPf: 030.327.992-36; Valor: r$759,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5831/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Soure-Pa; Período: 28/10 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM raimundo Pereira da 
Silva; cPf: 430.401.012-34 ; Valor: r$ 923,16. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5849/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; des-
tino: Terra Santa-Pa; Período: 28/10 a 01/11/2022; Quantidade de diá-
rias: 03 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM João Batista 
Siqueira cunha; cPf: 439.487.152-20; Valor: r$923,16. SGT PM onassis 
Barros dos Santos; cPf: 603.650.642-20; Valor: r$923,16. SGT PM rose-
nilson dourado dolzane; cPf: 328.605.602-20; Valor: r$923,16. SGT PM 
aldinor ferreira; cPf: 277.582.572-91; Valor: r$923,16. SGT PM Glauber 
Mota Pereira; cPf: 769.678.752-72; Valor: r$923,16. SGT PM Elieldo No-
gueira da Mota; cPf: 644.906.292-49; Valor: r$923,16. SGT PM ronaldo 
Pereira Silva; cPf: 756.466.842-34; Valor: r$923,16. cB PM Paulo Santa-
na da Silva Junior; cPf: 004.783.142-13; Valor: r$886,20. Sd PM Schirley 
Marth Blatt; cPf: 929.946.282-87; 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 Nº5850/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: Santo antônio do Tauá-Pa; Período: 28/10 a 31/10/2022; Quantida-
de de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: caP PM 
Sandro Nazareno Silveira Queiroz da Silva; cPf: 904.113.072-15; Valor: 
r$712,14. cB PM anderson de Miranda corrêa; cPf: 935.084.172-04; Va-
lor: r$514,32. cB PM Jeymeson Santos de Sousa; cPf: 952.451.382-04 ; 
Valor: r$514,32. Sd PM Emerson andré Souza da Silva; cPf: 002.362.882-
02; Valor: r$514,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº5866/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; 
destino: Viseu-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM alexandre corrêa da 
Silva; cPf: 670.218.752-15; Valor: r$791,28. SGT PM alex dos Santos 
Modesto; cPf: 409.963.872-34; Valor: r$791,28. cB PM Nelinilson figuei-
redo dos Santos Neves; cPf: 922.068.082-34; Valor: r$759,60. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5867/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; des-
tino: Ponta de Pedras-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Eugênio lopes do 
Nascimento; cPf: 559.659.112-20; Valor: r$923,16. SGT PM Gladson rai-

mundo da costa Silva; cPf: 706.185.932-68; Valor: r$923,16. SGT PM regi-
naldo Sousa Pimentel; cPf: 658.243.772-00; Valor: r$923,16. Sd PM renan 
rodrigues Silva; cPf: 973.630.492-20; 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 Nº5868/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; des-
tino: São João de Pirabas-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM adailton 
José de Jesus anselmo; cPf: 490.834.142-72; Valor: r$791,28. SGT PM 
aderson Silva da cruz; cPf: 375.581.292-49; Valor: r$791,28. Sd PM 
carlos antonio acacio de almeida; cPf: 993.515.442-49; Valor: r$759,60. 
Sd PM lucas oliveira de lima; cPf: 023.058.312-18; Valor: r$759,60. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5870/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Barcarena-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: MaJ PM cristiane oliveira de 
carvalho; cPf: 640.091.652-00; Valor: r$949,56. SGT PM renato Mon-
teiro dos Santos; cPf: 904.803.762-04; Valor: r$791,28. cB PM Paulo 
diego Madeira dos Santos; cPf: 981.048.882-34; Valor: r$759,60. Sd PM 
fabíola caroline da costa ramos; cPf: 028.138.202-61; Valor: r$759,60. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5871/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Novo repartimento-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Elton Jonh lima 
de Jesus; cPf: 896.246.102-15; Valor: r$923,16. SGT PM alexandre dos 
Santos oliveira; cPf: 593.403.632-72; Valor: r$923,16. cB PM Helcio car-
los Pantoja Malcher; cPf: 806.442.362-72; Valor: r$886,20. Sd PM Sávio 
de Meireles Magno; cPf: 024.551.762-66; Valor: r$886,20. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5884/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
curralinho-Pa; Período: 27/10 a 02/11/2022; Quantidade de diárias: 05 
de alimentação e 06 de pousada; Servidores: SGT PM robenildo damas-
ceno Sousa; cPf: 378.165.512-15; Valor: r$1.450,68. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5896/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Melgaço-Pa; Período: 27/10 a 02/11/2022; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 06 de pousada; Servidores: SGT PM ricardo das chagas 
Nascimento dias; cPf: 449.733.652-20; Valor: r$ 1.450,68. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
     

Protocolo: 868444
Portaria Nº5811/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-Pa; des-
tino: Tomé-açu-Pa; Período: 28/10 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: Sd PM Thiago Mangabeira 
Vieira; cPf: 008.683.602-10; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5812/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Soure-Pa; Período: 28/10 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM antonio Giliard araujo 
Pereira; cPf: 924.724.352-15 ; Valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5813/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
concórdia do Pará-Pa; Período: 28/10 a 31/10/2022; Quantidade de diá-
rias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Marcelo de 
lima Zeferino; cPf: 381.762.972-91; Valor: r$791,28. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5815/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; 
destino: igarapé-Miri-Pa; Período: 28/10 a 31/10/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: Sd PM Karla Hen-
rique Santos cruz; cPf: 004.200.802-60; 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.
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Portaria Nº5816/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: Baião-Pa; Período: 28/10 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Maxwell Sakagu-
chi Monteiro; cPf: 650.293.642-34; Valor: r$791,28. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5817/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; 
destino: Tracuateua-Pa; Período: 28/10 a 31/10/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM daiana 
cristina Martins de Vilhena; cPf: 753.770.802-97; Valor: r$759,60. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5818/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Breves-Pa; Período: 28/10 a 02/11/2022; Quantidade de diárias: 06 de 
alimentação e 05 de pousada; Servidores: cB PM akin antonio Montei-
ro lemos; cPf: 863.885.922-87; Valor: r$1.392,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5819/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; 
destino: Maracanã-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM carlos Eduardo 
andrade rabelo; cPf: 641.062.502-25; Valor: r$522,24. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5830/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMEN-
To lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: limo-
eiro do ajuru-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM darilene de castro Montei-
ro Moura; cPf: 901.539.952-20; Valor: r$791,28. Sd PM Jhonata fernandes 
das chagas da costa; cPf: 921.057.502-49; Valor: r$759,60. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5869/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
igarapé-Miri-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Mauro damasceno Men-
des; cPf: 332.916.912-53; Valor: r$791,28. SGT PM antonio Nazareno 
da Silva cruz; cPf: 817.368.192-91; Valor: r$791,28. SGT PM francisco 
de assis rosário Teixeira; cPf: 571.430.212-53; Valor: r$791,28. Sd PM 
Breno augusto Passos leal; cPf: 035.565.772-40; Valor: r$759,60. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 868510
Portaria Nº5994/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022-2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: Tomé-açu-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM andré luiz lobato 
Quaresma; cPf: 020.817.662-48 ; Valor: r$846,66. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5995/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: igarapé-Miri-Pa; Período: 
25/10/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: 
cEl PM José dilson Melo de Souza Júnior; cPf: 426.627.292-87; Valor: 
r$158,26. TEN PM William raphael da Silva Balbino rodrigues; cPf: 
083.906.104-85; Valor: r$141,11. SGT PM Márcio de oliveira Mesquita; 
cPf: 611.715.302-34; Valor: r$131,88. cB PM rafael de azevedo Giusti; 
cPf: 767.960.002-34; Valor: r$126,60. Sd PM robson cleber da Silva 
Moraes; cPf: 008.639.952-76 ; Valor: r$126,60. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 868468
Portaria Nº5928/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Breves-Pa; 
Período: 27/10 a 02/11/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de 
pousada; Servidores: MaJ PM christine de oliveira Pinheiro; cPf: 744.282.172-34; 
Valor: r$1.740,86. SGT PM Marciane cruz do Nascimento; cPf: 701.442.572-20; 
Valor: r$1.450,68. cB PM Elaine cristina lago dos Santos; cPf: 004.023.662-55; 
Valor: r$1.392,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5931/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
São Sebastião da Boa Vista-Pa; Período: 27/10 a 02/11/2022; Quantidade 
de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: Sd PM Brenda 
aparecida da Silva; cPf: 016.200.462-10; Valor: r$1.392,60. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº5932/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
São Sebastião da Boa Vista-Pa; Período: 27/10 a 02/11/2022; Quantidade 
de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: SGT PM Sidney 
dos Santos damasceno; cPf: 327.843.252-53; Valor: r$1.450,68. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5934/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: Breves-Pa; Período: 27/10 a 02/11/2022; Quantidade de diárias: 05 
de alimentação e 06 de pousada; Servidores: SGT PM Maria rita fernan-
des ribeiro; cPf: 585.353.902-78; Valor: r$1.450,68. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5936/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; des-
tino: Portel-Pa; Período: 27/10 a 02/11/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM carlos alberto de 
Moura costa; cPf: 411.542.232-72; Valor: r$1.450,68. SGT PM Sammy 
david do Nascimento Barros; cPf: 842.748.162-49; Valor: r$1.450,68. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 868487
..

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

0Portaria Nº 178/2022/Gab. diretor/FasPM- 
objetivo: realizar visitas aos policiais militares associados do faSPM, em 
situação de abandono e outros que necessitam de próteses e cadeiras de 
rodas especiais e realizar supervisões nas representações, nos dias 10 a 14 
e outubro 2022. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84: origem: Belém/
Pa destino: cametá e Tomé açu, 05 diárias de alimentação e 04 diárias de 
pousada na categoria “B”; Servidores: Tc SaNdra do Socorro lEiTE; 
cPf: 165.435.302-78, no Valor: r$ 1.424,34; SGT fraNciSco GilBErTo 
caValcaNTE SilVa; cPf: 333.824.172-00, no Valor r$ 1.186,92; SGT 
MarcoS BarroSo lEal; cPf: 913.397.742-91, no Valor r$ 1.186,92; 
SGT rafaEl raMalHo dE SoUSa; cPf: 899.344.582-68, no Valor r$ 
1.186,92. ordENador: MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo; PraZo Para 
PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 868257
..

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

errata
.

Publicado no Diário Oficial nº 35.138, de 03 de outubro de 2022
contrato administrativo n° 001/2022 – FUNsaU
oNde se LÊ: 07/09/2022 a 06/11/2022
Leia-se: 28/09/2022 a 26/11/2022
ordenador: raiMUNdo aQUiNo dE SoUZa diaS - cEl QoPM r/r rG 12699
diretor do fUNSaU

Protocolo: 868365
..

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará comu-
nica que realizará o Processo Licitatório abaixo descrito:
Pregão Eletrônico nº 10/2022, modo de disputa aBErTo/fEcHado, tipo 
MENor PrEÇo Por iTEM, valor global máximo estimado r$ 4.896.000,00 
(Quatro milhões oitocentos e noventa e seis mil reais) .
objeto: contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de ser-
viços de gerenciamento, com sistema informatizado e utilização de tecno-
logia de cartão eletrônico magnético, por intermédio de rede própria ou 
credenciada da contratada, para realização de manutenção preventiva e 
corretiva de veículos da frota própria do cBMPa.
Pregoeira titular: MaJ QoBM renata de aviz Batista.
Pregoeiro suplente: caP QoBM clebson luiz costa da Silva.
data de abertura: 11/11/2022, às 10h30min (horário de Brasília).
Entrega do edital: www.gov.br/compras/pt-br, www.compraspara.pa.gov.
br e www.bombeiros.pa.gov.br.
Belém-Pará, 25 de outubro de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 868138
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..

diÁria
.

Portaria Nº 261 diÁria/cedec de 24 de oUtUBro de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022.
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: caP QoBM MaUriNEi fErrEira alVES, 
SGT QBM rEiNaldo EUfráSio ViaNa, SGT QBM fáBio JÚNior SoU-
Sa doS SaNToS e cB QBM EdilSoN aNToNio BorGES dE caSTro, 02 
(duas) diárias de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 
1.215,93 (UM Mil, dUZENToS E QUiNZE rEaiS E NoVENTa E TrÊS cEN-
TaVoS), por terem se deslocado de capanema-Pa para os municípios de 
capitão Poço, Garrafão do Norte, Nova Esperança do Piriá, Peixe Boi, Nova 
Timboteua, Bonito, Primavera, Quatipuru, Santa luzia do Pará, e cachoei-
ra do Piriá-Pa, nas regiões de integração do rio capim e rio caeté e com 
diárias do grupo B, nos dias 05. 08 e 09 de setembro de 2022, a serviço da 
coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 867973
Portaria Nº 262 diÁria/cedec de 24 de oUtUBro de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022.
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: SUB TEN QBM rr JoSÉ aUGUSTo liMa 
BarBoSa E cB QBM arTHUr da SilVa caSTro, 10 (dez) diárias de 
alimentação e 09 (nove) diárias de Pousada para cada (5ª faSE - operação 
fênix 2022), perfazendo um valor total de r$ 4.911,12 (QUaTro Mil, 
NoVEcENToS E oNZE rEaiS E doZE cENTaVoS), por terem se deslocado 
de Belém-Pa para o município de São félix do Xingu-Pa, na região de 
integração do araguaia e com diárias do grupo B, no período de 19 a 28 
outubro de 2022, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 867974
Portaria Nº 263 diÁria/cedec de 25 de oUtUBro de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022.
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: SGT QBM PaUla fErNaNda corrEa 
liMa, cB QBM iSMaEl JUNio PaNToJa da SilVa e cB QBM JoNaTHaN 
SoUZa da PENHa, 11 (onze) diárias de alimentação e 10 (dez) diárias 
de Pousada para cada (6ª faSE - operação fênix 2022), perfazendo um 
valor total de r$ 8.086,68 (oiTo Mil, oiTENTa E SEiS rEaiS E SESSENTa 
E oiTo cENTaVoS), por estarem se deslocando de Belém-Pa para o 
município de Marabá-Pa, na região de integração de carajás e com diárias 
do grupo B, no período de 26 de outubro a 05 novembro de 2022, a serviço 
da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 868515
..

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Belém-Pa, 07 outubro de 2022
Portaria N.º 129/2022-dGPc/diVersos
a chefe de Gabinete da Polícia civil aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES 
ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.

coNSidEraNdo: a PorTaria n°182/2020-dG/PcPa, do dia 28 de outubro 
de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
coNSidEraNdo: que a empresa cME coMÉrcio E iMPorTaÇÃo HoSPiTalar 
lTda, cNPJ Nº 26.232.599/0001-82 não assinou o contrato nº 382/2022-Pc/Pa.
rESolVE:
i – TorNar SEM EfEiTo os Termos da PorTaria Nº 122/2022-dGPc/
diVErSoS, que nomeou a servidora ana cássia de Souza reis, matrícula 
n° 55590218 para acompanhar como fiScal a execução do contrato e 
no seu impedimento o servidor, riZaldo lUiZ rodriGUES da SilVa, 
matrícula n° 3155323-1.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete da Polícia civil

Protocolo: 868070
.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato Nº 094/2021 Pc/Pa
Apostilamento do 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 094/2021-PC/PA, fir-
mado entre a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará inscrita no cNPJ n° 
00.368.105/0001-06 e a empresa Valid SolUÇÕES S.a, inscrita no cNPJ 
n° 33.113.309/0001-47 matriz, para alteração de cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica – cNPJ, em razão de mudança no endereço do processo 
produtivo da contratada.
considerando Manifestação n° 2281/2022 coNJUr-Pc/Pa, pelo entendi-
mento da possibilidade de alteração do cNPJ, rEcoMENdaNdo a utilização 
de Termo aditivo para sua formalização;
considerando a Manifestação da SEPlad, indicando um aPoSTilaMENTo 
para efetivar a alteração do cNPJ da coNTraTada, formalizando assim a 
atualização dos dados do contrato em questão;
o PrEÂMBUlo do contrato passa a ter a seguinte redação, na forma abaixo:

a PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ, inscrita no cNPJ/MF nº 
00.368.105/0001-06, com sede na av. Magalhães Barata nº 209, 
nesta cidade, doravante denominada Pc/Pa, representada neste ato pelo 
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará, nomeado por meio de 
Decreto, publicado no Diário Oficial nº 34.333 do Estado do Pará, Dr. WALTER 
rESENdE dE alMEida, brasileiro, portador da rG nº. 1696544 - SEGUP/
Pa e do cPf inscrito sob o nº. 134.229.362-20, neste ato representado 
por sua chefe de Gabinete delegada, Sra. aNa MicHEllE GoNÇalVES 
SoarES ZaGalo, brasileira, casada, servidora pública estadual, portadora 
do rG nº. 1828369 Pc/Pa e do cPf/Mf nº 286.797.252-34, residente e 
domiciliada nesta capital, conforme PorTaria nº. 182/2019-dG/Pc-
Pa, de 28 de outubro de 2020, publicada no doE nº. 34.394, de 04 de 
novembro de 2020, doravante denominado coNTraTaNTE, e a empresa 
Valid SolUÇÕES S. a., inscrita no cNPJ nº 33.113.309/0048-00, com 
sede na rua laura Maiello Kook, nº 511, Bloco a, Bairro: ipanema das 
Pedras, cEP 18.052-445, Sorocaba/SP, telefone (15) 3412-6100, e-mail: 
fiscal.valid@valid.com, neste ato representada por Ilson Roque Bressan, 
brasileiro, portador da rg nº 8084824 ssp/sc e do cpf nº 478.661.950-
72 e por andré luiz cutrim Gallozio, brasileiro, portador da identidade 
nº 207324161 dic/rj e do cpf nº 106.732.947-14, como contratada, 
resolvem celebrar o presente termo aditivo ao contrato, de acordo com 
processo nº 2022/474432, conforme as cláusulas e condições seguintes 
que reciprocamente aceitam e se obrigam a cumprir:
Belém/Pa, 24 de outubro de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
delegada de Polícia civil
chefe de Gabinete do delegado-Geral.

Protocolo: 868345

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 310/2022 de 20 de oUtUBro de 2022 – GaB/dG – PcePa*
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais.
coNSidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNSidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal a servidora AMANDA NUNES SOUZA DOS SANTOS, 
assistente administrativa, matrícula nº 5891705/1, e como suplente a ser-
vidora dilMa dUarTE TEiXEira, Tec. administrativa e financeira, matrí-
cula nº 57195107/1, do Termo de Execução descentralizada nº 004/2022, 
celebrado com a Escola de Governança Pública do Estado do Pará - EGPa, 
que tem por objeto “formalização de Termo de Execução descentralizada 
entre a EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do ESTado do Pará - EGPa 
e a PolÍcia ciENTÍfica do Pará - PcEPa, com o objetivo de ofertar 
curso de especialização em GESTÃo do coNHEciMENTo EM SEGUraNÇa 
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PÚBlica E PErÍcia criMiNal para servidores da PolÍcia ciENTÍfica do 
Pará - PcEPa”, que tem como vigência inicial em 06/09/2022 e vigência 
final em 06/03/2024.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcEPa, 20 de oUTUBro de 2022.
*republicado por haver incorreções no doE de nº 35.160, do dia 24 de 
outubro de 2022, Protocolo de nº 867245.
cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 868158
Portaria Nº 315/2022 de 25 de oUtUBro de 2022 – GaB/dG – PcePa
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais.
coNSidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNSidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal o servidor HINTON BarroS cardoSo JÚNior, Médi-
co legista, matrícula nº 5205255/1, e como suplente o servidor MarcElo 
aYaN fErrEira, coordenador de Perícia do Vivo, matrícula nº 54180325, 
do Termo de cooperação Técnica n° 002/2022, celebrado com a faculdade 
de Medicina da UNiVErSidadE dE SÃo PaUlo - fMUSP, o qual tem como 
objeto “promover a mútua cooperação técnico-científica entre os partíci-
pes com vistas à execução de Estudo intitulado: investigação do uso de 
álcool e drogas ilícitas entre vítimas de mortes violentas: estudo de base 
populacional sobre a relação entre o consumo de substâncias e mortes por 
causas externas nas cinco regiões do Brasil”, que tem como vigência inicial 
em 24/03/2022 e vigência final em 23/03/2025.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcEPa, 25 de oUTUBro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 868471
Portaria Nº 311/2022 de 25 de oUtUBro de 2022 – GaB/dG – PcePa
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais.
coNSidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNSidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal o servidor HINTON BARROS CARDOSO JÚNIOR, Médi-
co legista, matrícula nº 5205255/1, e como suplente a servidora adriaNE 
WoSNY GUiMarÃES, Médica legista, matrícula nº 5417988/5, do Termo de 
cooperação Técnica n° 004/2021, celebrado com a Secretaria de Segurança 
Pública e defesa Social - SEGUP, Polícia civil do Estado do Pará - Pc/Pa, The 
Exodus Road - TER e a Polícia Cientifica do Pará – PCEPA, o qual tem como 
objeto “Estabelecer Cooperação entre as partes, a fim de desenvolver um 
programa local onde a TEr irá fornecer treinamento e apoio aos agentes inte-
grantes do Sistema de Segurança Pública e defesa Social do Estado do Pará, 
no âmbito de suas competências para combater o tráfico humano, seja ele 
com finalidade de exploração sexual, exploração comercial e outros crimes 
relacionados ao tráfico humano no brasil, em especial estado do Pará”, que 
tem como vigência inicial em 11/05/2021 e vigência final em 10/05/2026.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcEPa, 25 de oUTUBro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 868454

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
 Pae nº 2022/796349 – Pregão eletrônico nº 066/2022 – PcePa
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, no uso de 
suas atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos au-
tos (PaE nº 2022/796349), bem como as disposições do Edital de Pregão 
Eletrônico nº 066/2022 – PcEPa, que tem como objeto a contratação de 
pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de limpeza, con-
servação e desinfecção, com fornecimento de mão de obra uniformizada, 
material de limpeza nos bens móveis e imóveis dos prédios da Polícia cien-
tífica do Pará (PCEPA), Sede, Unidades Regionais e Núcleos Avançados.
rESolVE:
i – adJUdicar E HoMoloGar o objeto do Pregão Eletrônico nº 066/2022, 
por “GrUPo ÚNico”, no qual foi consagrada vencedora à liMPar liMPEZa 
E coNSErVaÇÃo lTda (cNPJ sob o nº 08.775.721/0001-85), pela oferta 
de r$ 4.839.281,88 (quatro milhões oitocentos e trinta e nove mil duzen-
tos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos).
ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a elaboração do instrumento contratual nos 
termos do edital desta licitação;
iii – determinar à diretoria administrativa e financeira a indicação para a 
designação de fiscal de contrato;
iV – os autos do presente processo estão à disposição de todos que inte-
ressarem para vistas junto à comissão Permanente de licitação desta Po-
lícia Científica do Pará.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém, Pa, 25 de outubro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
Diretor-Geral da Polícia Científica do Pará

Protocolo: 868500

.

diÁria
.

Portaria n°. 1844/ 2022 
STaEl rEJaNE SoUSa da SilVa 
MaTrÍcUla: 5233070/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 07 1/2 (Sete e meia) PErÍodo: 10/10/2022 a 17/10/2022 
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1822/ 2022 
adriaNa QUiNTiliaNo dE BriTo 
MaTrÍcUla: 5951969 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 05/09/2022 a 09/09/2022 
oBJETiVo: aUXiliar Na arEa adMiNiSTraTiVa.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1720/ 2022 
HÉlio roBErTo GoNÇalVES 
MaTrÍcUla: 5745756/2 
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaGoMiNaS - Pa
diária: 18 1/2 (dezeoito e meia) PErÍodo: 23/08/2022 a 10/09/2022 
oBJETiVo: ficar a diSPoSiÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 2005/ 2022
fErNaNdo doUGlaS JardiM SaNToS cic: 468.203.882-68
MaTrÍcUla: 54188040/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 28/09/2022 a 29/09/2022 
oBJETiVo: rEaliZar PErÍica.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 868312
Portaria n°. 2057/ 2022 
roBErTo dE SoUSa alEiXo
MaTrÍcUla: 57217742 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 11/10/2022 a 12/10/2022 
oBJETiVo: aUXiliar NEcroPSia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 2027/ 2022 
HÉlio roBErTo GoNÇalVES 
MaTrÍcUla: 5745756/2 
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaGoMiNaS - Pa
diária: 09 1/2 (Nove e meia) PErÍodo: 01/10/2022 a 10/10/2022 
oBJETiVo: ficar a diSPoSiÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 2081/ 2022
GilSoN riBEiro MaGalHÃES
MaTrÍcUla: 59489761 
carGo: Motorista
riTEl JorGE carValHo alMEida 
MaTrÍcUla: 57190558 
carGo: assistente administrativo
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 06/10/2022 a 07/10/2022 
oBJETiVo: TraNSlado dE MaTErial BioloGico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 868317

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 307/22-GaB/dGPcP de 19 de oUtUBro 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°2022/1327838.
r E S o l V E:
coNcEdEr 10 dias férias à servidora Márcia criSTiaNE coSTa fEr-
rEira, Gerente, matrícula n°5947345/2, no período de 01.11.2022 a 
10.11.2022.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 19 de outubro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 868140
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.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 308/22-GaB/dGPcP de 19 de oUtUBro 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°2022/1265900.
r E S o l V E:
TraNSfErir o gozo de férias do servidor doUGlaS HENriQUE dUQUE 
SilVa, Perito criminal, matrícula n°5958502/1, no período de 16.11.2022 
a 30.11.2022, concedida pela PorTaria N°282/2022-GaB/dGPcP de 
29.09.2022, publicada no doE nº 35.136 de 30.09.2022, para o período 
de 11.11.2022 a 25.11.2022.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 19 de outubro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 868142
..

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 4541/2022-dG/cGP, de 25/10/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
EXoNErar o senhor adimilson luis Mezzomo, do cargo em comissão, 
daS-04, de Gerente da circunscrição regional de Trânsito “a” de Tucuruí.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor a partir de 26/10/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 4542/2022-dG/cGP, de 25/10/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
NoMEar a senhora iraNEidE dE fáTiMa cardoSo da SilVa, para exer-
cer o cargo em comissão, daS-04, de Gerente da circunscrição regional 
de Trânsito “a” de Tucuruí.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor a partir de 26/10/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 868430
.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 4525/2022-daF/cGP, de 24/10/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo os termos constantes do anexo/Sequencial: 1, no Proces-
so 2022/1264420, reconhecendo o direito à concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora MariZa SUElY SilVa, aSG, matrícula 3266494/1, 
lotada na coordenadoria de Habilitação de condutores, 30 (trinta) dias, de 
licença Prêmio, no período de 03/10 a 01/11/2022, referentes ao triênio 
07.03.2009/2012 (30 dias), de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 24 
de janeiro de 1994.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 03/10/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 4524/2022-daF/cGP, de 24/10/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo os termos constantes do anexo/Sequencial: 7, no Proces-
so 2022/1306431, reconhecendo o direito à concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor Márcio EdMar Girard fiGUEirEdo, Técnico de 
informática, matrícula 57196370/1, lotado na coordenadoria de Suporte 
Tecnológico, 30 (trinta) dias, de licença Prêmio, no período de 17/10 a 
15/11/2022, referentes ao triênio 2008/2011 (30 dias), de acordo com a 
lei nº 5.810/94-rJU, de 24 de janeiro de 1994.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 17/10/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 4519/2022-daF/cGP, de 24/10/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
coNSidEraNdo os termos constantes do anexo/Sequencial: 2, no Proces-
so 2018/557583, reconhecendo o direito à concessão de licença Prêmio,

r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora alBaNicE PaNToJa E SilVa, analista de Trânsito, 
matrícula 57198018/1, lotada na coordenadoria de Engenharia de Trânsito, 
30 (trinta) dias, de licença Prêmio, no período de 03/10 a 01/11/2022, 
referentes ao triênio 20.06.2011/2014 (30 dias), de acordo com a lei nº 
5.810/94-rJU, de 24 de janeiro de 1994.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 03/10/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 4517/2022-daF/cGP, de 24/10/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
coNSidEraNdo os termos constantes no Processo 2022/613980, deferin-
do a concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria dE NaZarÉ GoNÇalVES fErrEira, auxiliar 
de administração, matrícula 3266508/1, lotada na coordenadoria do Nú-
cleo das cirETraN’S, sessenta (60) dias de licença Prêmio, no período de 
01/10 a 29/11/2022, referentes ao triênio 1981/1984, de acordo com a lei 
5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 01/10/2022.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 4516/2022-daF/cGP, de 24/10/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
coNSidEraNdo os termos constantes do anexo/Sequencial: 2, no Proces-
so 2018/568541, reconhecendo o direito à concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora JoVENila GoMES dE liMa, analista de adminis-
tração e finanças, matrícula 57175118/2, lotada na Gerência de Biblioteca, 
30 (trinta) dias, de licença Prêmio, no período de 17/10 a 15/11/2022, 
referentes ao triênio 20.09.2009/2012 (30 dias), de acordo com a lei nº 
5.810/94-rJU, de 24 de janeiro de 1994.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 17/10/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 4514/2022-daF/cGP, de 24/10/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do despacho às fls. 08, do Processo 
2022/700372, reconhecendo o direito do servidor à concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor aNToNio rEGiNaldo GUiMarÃES GoMES, as-
sistente de Trânsito, matrícula 57194030/1, lotado na cirETraN “a” de 
Bragança, 30 (trinta) dias, de licença Prêmio, no período de 01/12 a 
30/12/2022, referentes ao triênio 18.02.2017/2020 (30 dias), de acordo 
com a lei nº 5.810/94-rJU, de 24 de janeiro de 1994.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor em 03/10/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 4513/2022-daF/cGP, de 24/10/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls. 04, no Processo 
2022/1069127, reconhecendo o direito à concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora lUcilEidE oliVEira NaSciMENTo, auxiliar ope-
racional de Trânsito, matrícula 80845604/1, lotada na corregedoria, 30 
(trinta) dias, de licença Prêmio, no período de 12/09 a 11/10/2022, re-
ferentes ao triênio 01.02.2007/2010 (30 dias), de acordo com a lei nº 
5.810/94-rJU, de 24 de janeiro de 1994.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 12/09/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 4512/2022-daF/cGP, de 24/10/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls. 05, no Processo 
2022/1060952, reconhecendo o direito à concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor PaUlo PrESTES caMPoS, auxiliar de adminis-
tração, matrícula 3261468/1, lotado na Gerência de obras e Serviços de 
Engenharia, 30 (trinta) dias, de licença Prêmio, no período de 01/09 a 
30/09/2022, referentes ao triênio 1998/2001 (30 dias), de acordo com a 
lei nº 5.810/94-rJU, de 24 de janeiro de 1994.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 01/09/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 4497/2022-daF/cGP, de 21/10/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe  foram delegadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls. 11, no Processo 
2022/1052575, reconhecendo o direito à concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora Waleska Teixeira dos Santos, assistente de Trân-
sito, matrícula 57194028/1, lotada na coordenadoria de controle de 
Penalidades, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 16/11 a 
15/12/2022, referentes ao triênio 18.02.2017/2020, de acordo com a lei 
nº 5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor a partir de 16/11/2022.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
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Portaria Nº 4493/2022-daF/cGP, de 21/10/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
coNSidEraNdo os termos constantes do Parecer nº 1512/2012-ProJUr/
Nc, do Processo 2012/86625, reconhecendo o direito do servidor à con-
cessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor Kalil allaN BaSToS El HoSN, assistente de 
Trânsito, matrícula 55589024/1, lotado na cirETraN “a” de Bragança, 60 
(sessenta) dias, de licença Prêmio, no período de 08/08 a 06/10/2022, 
referentes ao triênio 06.06.2010/2013 (60 dias), de acordo com a lei nº 
5.810/94-rJU, de 24 de janeiro de 1994.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 08/08/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 4476/2022-daF/cGP, de 20/10/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Esta-
do do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do despacho às fls. 06, do Processo 
2022/744223, reconhecendo o direito do servidor à concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor diVaNEY UMBEliNa dE SoUSa, assistente de 
Trânsito, matrícula 54197697/2, lotado na cirETraN “B” de Monte alegre, 
60 (sessenta) dias, de licença Prêmio, no período de 31/10 a 29/12/2022, 
referentes ao triênio 2007/2010 (30 dias) e 2010/2013 (30 dias), de acor-
do com a lei nº 5.810/94-rJU, de 24 de janeiro de 1994.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor a partir de 31/10/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 4378/2022-daF/cGP, de 14/10/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo os termos constantes do anexo/Sequencial: 2, no Proces-
so 2018/233137, reconhecendo o direito à concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor aUllo cEZar alVES dE aZEVEdo Maia, agente 
de fiscalização de Trânsito, matrícula 57198588/1, lotado na Gerência de 
operação e fiscalização de Trânsito da capital, 30 (trinta) dias, de li-
cença Prêmio, no período de 13/09 a 12/10/2022, referentes ao triênio 
01.07.2008/2011 (30 dias), de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 24 
de janeiro de 1994.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 13/09/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 4188/2022-daF/cGP, de 28/09/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo os termos constantes do despacho do anexo/Sequencial: 
7, no PaE 2022/1089955, reconhecendo o direito da servidora à concessão 
de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Márcia aMaral da SilVa, assistente Técnico, 
matrícula 303895/1, lotada na Gerência do Sistema rENaiNf, 30 (trinta) 
dias, de licença Prêmio, no período de 29/08 a 27/09/2022, referentes 
ao triênio 03.04.1993/1996, de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 
24/01/1994.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 29/08/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 868484

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
NÚMero do coNtrato: 100/2022
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a empresa ViP GESTÃo E loGÍSTica S.a, ins-
crita no cNPJ/Mf, sob o nº 08.187.134/0001-75.
oBJETo: o contrato tem como objeto a contratação de empresa espe-
cializada em serviços de gerenciamento, remoção, guarda e logística de 
veículos apreendidos ou removidos pelo dETraN/Pa e seus Órgão/Entes 
conveniados, preparação e organização de leilões Públicos por leiloeiro 
Oficial, atuando na gestão e logística de espaço físico para veículos oriun-
dos das operações de trânsito, com estrutura de transporte e disponibi-
lidade de pátios destinados a guarda e realização de leilões públicos de 
veículos automotores removidos e/ou recolhidos nas áreas de jurisdição da 
SEdE e cirETraNS do dETraN/Pa.
Valor: o valor estimado do presente Termo de contrato terá como base 
o desconto de 16,22% (dezesseis vírgula vinte e dois por cento) sobre os 
valores das taxas do item 4.8 (Tabela i) e os valores apurados pela hasta 
pública conforme regras de pagamentos contidos no art 32 e dos valores 
devidos no art. 8º, §2º da resolução 623/2016 - coNTraN.ran/Pa.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
função: 06 Segurança Pública;
Subfunção: 125 Normatização e fiscalização; / 126 Tecnologia da informação;
Programa: 1502 Segurança Pública; / 1508 Governança Pública;
Projeto/atividade: 8274 regularização de Veículos; / 8238 Gestão de Tec-
nologia da informação e comunicação;

Elemento de despesa 339039.00 outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
fonte de recursos 0261 recursos Próprios; / 0661 recursos Próprios – Superavit
ViGÊNcia: início: 25/10/2022 Término: 24/10/2024
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 25/10/2022
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
diretora Geral dETraN-Pa

Protocolo: 868375
eXtrato de coNtrato
NÚMero do coNtrato: 095/2022
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a empresa PaPElaria doS ESTUdaNTES EirE-
li, inscrita no cNPJ/Mf, sob o nº 11.203.578/0001-61.
oBJETo: o seguinte contrato tem como objeto a contratação de empresa 
especializada no fornecimento de material de expediente, por menor preço 
por lote Único, para atender as necessidades da Sede administrativa, Uni-
dade antônio Barreto, Espaços cidadania, Postos de Serviços e ciretran’s 
deste departamento de Trânsito do Estado do Pará.
Valor: o valor do presente Termo de contrato é de r$17.670,00 (dezes-
sete mil e seiscentos e setenta reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
função: 06 Segurança Pública; Subfunção: 125 Normatização e fiscaliza-
ção; Programa: 1502 Segurança Pública; Projeto/atividade: 8338 opera-
cionalização das ações administrativas; Elemento de despesa: 3.3.90.30 
(16) Material de consumo; fonte de recursos: 0261 0661 recursos Pró-
prios; recursos Próprios – Superavit.
ViGÊNcia: início: 20/10/2022 Término: 19/10/2023
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 20/10/2022
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
diretora Geral dETraN-Pa

Protocolo: 868162

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 4501/2022-daF/cGP, de 21/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1337828;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
raul Braga da costa, matrícula nº 57217498/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, de locomoção e de pronto pagamento durante a realização de 
operação de fiscalização de trânsito que será localizada nas circunscrições 
dos municipios de redenção e São félix de Xingú.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 1.000,00
3339036-r$- 1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 17/11/2022 a 15/12/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 4503/2022-daF/cGP, de 21/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1335913;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor luiz 
carlos Margalho de Souza, matrícula nº 80845599/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUaTro Mil rEaiS) e destina-se para aquisição de materiais 
necessários para utilização nos serviços à serem realizados nas instalações 
eletricas emergenciais nos municipios de São Geraldo do araguaia, Bra-
gança e abaetetuba.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 3.200,00
3339036-r$- 800,00
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 03/11/2022 a 24/11/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 4506/2022-daF/cGP, de 21/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1335764;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Sílvio roberto Pires da Silva, matrícula nº 80845377/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUaTro Mil rEaiS) e destina-se para aquisição de materiais 
necessários para utilização nos serviços à serem realizados nas instalações 
eletricas emergenciais nos municipios de São Geraldo do araguaia. Bra-
gança e abaetetuba.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 3.200,00
3339036-r$- 800,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 03/11/2022 a 24/11/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 4508/2022-daF/cGP, de 21/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1336777;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Nelcivan de oliveira Viana, matrícula nº 57199211/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.200,00 (UM Mil E dUZENToS rEaiS) e destina-se a suprir despesas na 
diárias para o municipio de almeirim/Monte dourado.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$- 1.200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 03/11/2022 a 23/11/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 4509/2022-daF/cGP, de 21/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1358001;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Milena Bahia de Melo, matrícula nº 5919927/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUaTro Mil rEaiS) e destina-se a suprir despesas de locomo-
ção na diárias para os municipios de Santarém e oriximiná, e despesas 
emergências que se fizerem necessárias.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 2.500,00
3339033-r$- 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: No período de 23 à 28/10/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 868036

.

.

diÁria
.

Portaria nº 4498/2022-daF/cgp, de 21/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1330967;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de Marituba no período de 16 de 29/11/2022, a fim 
de realizar controle de fluxo de veiculos, ações de trânsito, companhar os 
trabalhos da empresa que fará pesagem de veículos de carga na balança 
localizada no Km-14 da rodovia Pa-483, bem como cumprir cronograma 
ações estabelecida pela dTo. 

NoMe MatricULa
Britis Helena Valente do carmo 57202136/2
rodolfo rannieri Pacheco Bastos 57196573/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4499/2022-daF/cgp, de 21/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1340877;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de Acará no período de 02 de 15/12/2022, a fim de 
realizar controle de fluxo de veiculos, ações de trânsito, companhar os 
trabalhos da empresa que fará pesagem de veículos de carga na balança 
localizada no Km-14 da rodovia Pa-483, bem como cumprir cronograma 
ações estabelecida pela dTo. 

NoMe MatricULa
Sandro da Silva Soares 57194202/3

luciano azevedo Nascimento 57214954/1
João dhiogo Pinheiro e Souza 57230579/1

Humberto celso rosa 57195441/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4500/2022-daF/cgp, de 21/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1341101;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de Acará no período de 01 de 15/12/2022, a fim 
de realizar ações de trânsito fiscalização de trânsito no municipio em cum-
primento ao programa de ações determinadas pela dTo, em especial por 
ocasião da manutenção de uma das Pontes de alça Viária do Pará.

NoMe MatricULa
francisco Mauro Santa rosa Novaes 57226391/1

alcir ferreira Quadros 57227594/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4502/2022-daF/cgp, de 21/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1343094;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de Salinópolis – 24/10 à 28/10/2022, capanema 
– 29/10 à 02/11/2022, Bragança – 03 à 08/11/2022, Paragominas – 09 
à 12/11/2022, Dom Eliseu/Belém – 13 à 22/11/2022, a fim de realizar 
transporte de processo de habilitação.

NoMe MatricULa
Walter rogério Marques de Souza 57191419/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4507/2022-daF/cgp, de 21/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1314980;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e meia (20 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Santarém 
para o município de Almeirim/Monte Dourado – 03/11 à 23/11/2022, a fim 
de realizar vistoria veícular, no referido municipio.

NoMe MatricULa
Nelcivan de oliveira Viana 57199211/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 868035
Portaria nº 4478/2022-daF/cgp, de 20/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1325895;



diário oficial Nº 35.164  85Quarta-feira, 26 DE OUTUBRO DE 2022

r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E UMa E MEia (21 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Municí-
pio de Belém para os municípios de SÃo JoÃo dE PiraBaS – 30/10 a 
05/11/2022, caPaNEMa – 06/11 a 12/11/2022, BraGaNÇa – 13/11 a 
20/11/2022, a fim de prestar o Curso de Capacitação para Agente Mul-
tiplicador em Educação para o Trânsito aos educadores e profissionais do 
trânsito dos referidos municípios.

NoMe MatricULa
cilene Pereira oliveira 55586944/2
Maria clara das Neves 57175783/1

Hilma de araújo amorim 57194923/1
Maria do Socorro Teixeira da Silva 30040/1

José raimundo Borges costa 57196677/1
Walter Mota aragão Silva 5414806/6

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4490/2022-daF/cgp, de 20/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1331556;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Marituba no período de 16 à 30/11/2022, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, 
acompanhar os trabalhos da empresa que realiza pesagem de veículo de 
carga na balança localizada no Km 14 da rodovia Pa-483, bem como cum-
prir cronograma de ações determinadas pela dTo.

NoMe MatricULa
Karine Monik almeida da costa 57226816/1
Marcos allan dos Santos Brito 57232048/1

cláudia dos Santos Menezes almeida 57230594/1
roseane de fátima cardoso damaso 57200357/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4491/2022-daF/cgp, de 20/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1331687;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para osmunicípio de Tailândia no período de 16 à 30/11/2022, a fim 
de realizar controle de fluxo de veiculos, ações de trânsito, desenvolver 
ações de terminadas pela dTo, em especial para acompanhar os trabalhos 
da empresa que fará pesagem de veículos de carga na balança localizada 
no referido municipio, conforme oficio nº 681/2019-GAB/SETRAN.

NoMe MatricULa
almir dos Santos da Silva 57191487/2

Waldir fernando accarino Grobério 5169593/3
Madson William rodrigues de leão 57199356/2

luiz rabello Junior Melo 57205417/1
Jorge fernando dos Santos Tuma 57198267/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4492/2022-daF/cgp, de 21/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1329558;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
osmunicípio de Acará no período de 16 à 30/11/2022, a fim de realizar controle 
de fluxo de veiculos, ações de trânsito, desenvolver ações de terminadas pela 
dTo, em especial para acompanhar os trabalhos da empresa que fará pesagem 
de veículos de carga na balança localizada no referido municipio.

NoMe MatricULa

Wil Mauricio de aragão rocha 57200272/1

fabrício José Pantoja ferreira 57200278/1

ricardo Peixoto Mendes 57203600/1

Enivaldo Pardauil da costa 57198277/1

Max Sidney Benigno Monteiro 5681898/1

Nei Eduardo Trindade do rosário 57193274/2

raimundo daniel Santos da Silva 57200355/1

Gilvan rabelo Normandes 57193929/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4494/2022-daF/cgp, de 21/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1329766;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para osmunicípio de Acará no período de 16 à 30/11/2022, a fim 
de realizar ações de trânsito, no referido municipio,em cumprimento ao 
cronograma de ações determinadas pela dTo, em especial por ocasião da 
manutenção de uma das pontes do complexo da alça viária/Pa.

NoMe MatricULa
Gustavo alex Santos de oliveira 57226721/1
Marcus césar rodrigues Moraes 57189262/2
Gilson clay Modesto de campos 57212328/2

Bruno Moreira dos Santos calumby 57198289/1
Márcio odilio cerveira de oliveira 57202286/1

Edilson Biá Viana 57226741/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 868030
Portaria nº 4443/2022-daF/cgp, de 18/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1261702;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de QUiNZE (15) diárias aos servidores abaixo 
especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para os 
municípios de SaNTa iZaBEl do Pará – 31/10 a 01/11/2022 – 03/11 a 
04/11/2022 – 07/11 a 11/11/2022 – 14/11/2022 – 16/11 a 18/11/2022 – 
21/11 a 25/11/2022, a fim de prestar serviços de Atendimento de Veículo 
na cirETraN do referido município, conforme solicitação.

NoMe MatricULa
francilene Maciel da Silva 80845532/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4450/2022-daF/cgp, de 18/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1314644;
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 – 03/11 a 02/12/2022, a fim 
de prestar serviços de atendimento de veículo e de retaguarda de habilita-
ção na cirETraN do referido município, conforme solicitação.

NoMe MatricULa
Sandra abreu Pinheiro 57194026/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4460/2022-daF/cgp, de 19/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1315603;
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 o município de Tucumã no período de 01/11 à 26/11/2022, 
a fim de ministrar Curso de Formação de Atualiazação de Condutores de 
veículos de emergência, transporte escolar e profissionais mototoxistas, 
bem como realizar palestras sobre educação de trânsito.

NoMe MatricULa

afonso luiz Marinho frança 3265226/1

carlos Magno Trindade ferradais 57188923/1

Heldecir lima conceição 3157300/1
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Helen Vanessa araújo dos Santos 57198702/1

ivanna antunes Gurgel 57175607/1

adaias de oliveira Santos 57226609/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4462/2022-daF/cgp, de 19/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1317452;
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 TailÂNdia – 03/11 a 07/11/2022, TUcU-
rUÍ – 08/11 a 14/11/2022, caNaÃ doS caraJaS – 15/11 a 20/11/2022, 
TUcUMÃ – 21/11 a 26/11/2022, iGaraPÉ aÇU – 27/11 a 02/12/2022, a 
fim de realizar levantamento das reais necessidades de material, levata-
mento de campo, armazenamento, e conferência de material em estoque 
nas cirETraN’s dos referidos municípios.

NoMe MatricULa
cláudio anderson de Souza Wassally 57175313/2

ozinaldo do Nascimento azulay 3266249/1
Paulo Silva dos Santos 57194033/1

Valdecir raimundo corrêa lopes 57188809/1
dielson cícero de Souza rosa 5945681/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4463/2022-daF/cgp, de 19/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1326721;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias as 
servidoras abaixo especificadas, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de Tailândia – 03 à 06/11/2022, Tucuruí – 07 
à 11/11/2022, altamira – 12 à 17/11/2022, Santarém – 18 à 23/11/2022, 
Itaituba/Belém – 24/11 à 02/12/2022, a fim de realizar levantamento das 
condições de conservação dos veículos próprios e locados (duster) que 
encontran-se a disposição das cirETraNS, acima citadas. Bem como se os 
veículos encontram-se com suas revisões em dia.

NoMe MatricULa
Maria do Socorro Monteiro 57194270/1

Maria leny ferreira de Sousa 57175305/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4467/2022-daF/cgp, de 20/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1261915;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezenove e meia (19 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Bom Jesus do Tocantins no período de 07 à 26/11/2022, a 
fim de ministrar os Cursos Especializados para Formação de Profissionais Mo-
totaxista e Taxista, bem como realizar palestras sobre educação de trânsito.

NoMe MatricULa
Elvis Nazareno da Silva Miranda 80845553/1

Jaime da Silva ramos 3264831/1
Maria de Nazaré Benício Gomes 3154009/1
Maria dalva cordeiro Pantoja 57198714/1
camila augusta Serra furtado 80845519/1

Manoel de Jesus filocreão Sanches 55590040/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4470/2022-daF/cgp, de 20/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1330254;
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 
cametá para o município de Belém no período de 31/10 à 04/11/2022, a 
fim de tratar assuntos referente a agência do referido municipio.

NoMe MatricULa
Walkimar de oliveira Novaes 80845456/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4471/2022-daF/cgp, de 20/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1337962;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de SETE E MEia (07 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
os municípios de MARABÁ – 11/11 a 18/11/2022, a fim de cumprir conse-
cução do Plano da corregedoria previsto no PPa 2022 no referido município.

NoMe MatricULa
Jucirene Silva de araújo 55585884/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4475/2022-daF/cgp, de 20/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1328252;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de TrÊS E MEia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém/
PA para os municípios de BRASÍLIA/DF – 29/11 a 02/12/2022, a fim de 
participar de reuniões com os membros da câmara Temática de Esforço 
legal – cTEl no Ministério da infraestrutura.

NoMe MatricULa
Wellington carlos Henriques Martins 54195738/2

Gleydson Monção araújo 57201966/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4477/2022-daF/cgp, de 20/10/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1323457;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Igarapé-
Miri para o município de Belém no período de 01 à 05/11/2022, a fim de 
tratar assuntos referente a agência do referido municipio.

NoMe MatricULa
Jonelson Pantoja da Silva 54196443/4

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 868010

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

..

Portaria
.

Portaria Nº 301/2022–GaB/seaP  Belém-Pa, 21 de outubro de 2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES, Secretário de Estado 
de administração Penitenciária, no uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o Processo administrativo disciplinar nº 7254/2022-cGP/
SEaP, objetivando apurar a responsabilidade administrativa  e funcional do 
servidor l.P.M. (funcional: 5950082), policial penal, referente ao disparo 
de arma de fogo que culminou no óbito da PPl diEGo PaiVa doS SaNToS 
(iNfoPEN 87046), nas dependências da central de integrada de Monitora-
mento Eletrônico- ciME, no dia 13/09/2022.
coNSidEraNdo o art. 203, da lei 5.810/1994-rJU/Pa, que versa sobre a 
necessidade do afastamento preventivo do citado servidor, como medida 
cautelar, a fim de que este não venha a influir na apuração das supostas 
irregularidades;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar o afastamento preventivo do servidor l.P.M. (fun-
cional: 5950082), Policial Penal, lotado central de integrada de Monitora-
mento Eletrônico- ciME, de acordo com o art. 203 do rJU, Parágrafo Único, 
pelo prazo de 60 dias, sem prejuízo da remuneração.
art. 2º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para conhecimento 
e providências pertinentes.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES,
Secretário de administração Penitenciária.

Protocolo: 868299
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Portaria Nº 1427/2022-cGP/seaP  Belém-Pa, 21 de outubro de 2022.
ViTor raMoS EdUardo, corregedor-Geral Penitenciário, em exercício, no 
uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Processo administrativo discipli-
nar Nº 7254/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar a responsabilidade ad-
ministrativa e funcional do servidor l.P.M. (funcional: 5950082), policial 
penal, referente ao disparo de arma de fogo que culminou no óbito da PPl 
diEGo PaiVa doS SaNToS (iNfoPEN 87046), nas dependências da cen-
tral de integrada de Monitoramento Eletrônico- ciME, no dia 13/09/2022. 
o servidor incorreu nos arts. 177, iV, art. 189, caput e art. 190, V e Vii.
art. 2 º - dESiGNar rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa – funcional: 
54196889 – Presidente, ElToN da coSTa fErrEira, funcional: 57202521 
– Membro; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Mem-
bro, 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 apu-
ração;
art. 5º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registros nos 
assentamentos funcionais e Gabinete desta SEaP/Pa para conhecimento.
art. 6º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria nº 420/2014 – cGP/SEaP.
art 7º-  oficiar à ouvidoria, VEP e à dEcrif, acerca da presente instauração
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 868300

.

.

errata
.

errata
errata de publicação do doe Nº 35.143, de 06.10.22, Protoco-
lo: 861482, referente à Portaria nº 2628/22/dGP/seaP, de 
03/10/22:
onde se lê: aline dias Machado Vieira – Gozo: 01.11.22 a 30.11.22.
Leia-se: aline dias Machado Vieira – Gozo: 16.11.22 a 30.11.22 / 30.01.23 
a 13.02.23.
Onde se lê: Rafisa Helena de Souza Bastos – Gozo: 01.11.22 a 30.11.22.
Leia-se: Rafisa Helena de Souza Bastos – Gozo: 10.11.22 a 09.12.22.

Protocolo: 868251
errata de publicação do doe Nº 35.145, de 07.10.22, Protoco-
lo: 861852, referente à Portaria nº 2629/22/dGP/seaP, de 
03/10/22:
onde se lê: 15; PEdro afoNSo dE fiGUEirEdo BriTo JUNior; 
57210874; 2022; 03.11.22 a 17.11.22; 20.12.22 a 03.01.23.
Leia-se: 15; PEdro afoNSo dE fiGUEirEdo BriTo JUNior; 57210874; 
2022; 21.11.22 a 05.12.22; 19.12.22 a 02.01.23.

Protocolo: 868254
errata de publicação do doe Nº 35.158, de 21.10.22, Protoco-
lo: 866655, referente à Portaria nº 2664/22/dGP/seaP, de 
19/10/22:
onde se lê: Girlane coelho de oliveira – Gozo: 01.12.22 a 30.12.22.
Leia-se: Girlane coelho de oliveira – Gozo: 12.12.22 a 10.01.23.

Protocolo: 868358
errata Portaria Nº 289/2022 – GaB/seaP/Pa, publicada no 
doe nº 35.142, de 05 de outubro de 2022.
No caput do art. 1º, onde se lê: fláVia PadilHa doS SaNToS, leia-se: 
fláVia doS SaNToS PadilHa (54181904)
Belém – Pa, 24 de outubro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará

Protocolo: 868134
ERRATA DE PORTARIA N°01225/2022, Publicada no Diário Oficial 
N°35.145 de 07 de outubro de 2022, Protocolo: 862256
oNde se LÊ:
Servidor(es): 5950109 – carloS aNdrE MoTa da crUZ - Policial PE-
Nal; Período: 22/09 a 22/09/2022 – diária(s): 1 (uma diária)
Leia-se:
Servidor(es): 5950106 - carlEilSoM SaNToS MacEdo – Policial PE-
Nal; Período: 22/09 a 22/09/2022 – diária(s): 1 (uma diária)

Protocolo: 868498

ERRATA DE PORTARIA N°01158/2022, Publicada no Diário Oficial 
N°35.142 de 05 de outubro de 2022, Protocolo: 861113
oNde se LÊ:
Servidor(es): 5953063 – roNaldo dE MiraNda corrEa- aGENTE PE-
NiTENciário; Período: 05/10 a 09/10/2022 – diária(s): 4 e ½ (quatro 
diárias e meia).
7565545 – MaNoEl JorGE SaNToS dacoNcEicao - Policial PENal; 
Período: 05/10 a 09/10/2022 – diária(s): 4 e ½ (quatro diárias e meia).
5949716 – EdGar aUGUSTo MoraES MaToS – Policial PENal Período: 
05/10 a 09/10/2022 – diária(s): 4 e ½ (quatro diárias e meia).
Leia-se:
Servidor(es): 5953063 – roNaldo dE MiraNda corrEa- aGENTE PENiTEN-
ciário; Período: 05/10 a 08/10/2022 – diária(s): 3 e ½ (três diárias e meia).
7565545 MaNoEl JorGE SaNToS dacoNcEicao - Policial PENal - Po-
licial PENal; Período: Período: 05/10 a 08/10/2022 – diária(s): 3 e ½ 
(três diárias e meia).
5949716 – EdGar aUGUSTo MoraES MaToS – Policial PENal Período: 
Período: 05/10 a 08/10/2022 – diária(s): 3 e ½ (três diárias e meia).

Protocolo: 868502
.

diÁria
.

Portaria Nº 1302/2022 – 897628 - crrsaL
objetivo: EScolTar PPl EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia E rEaliZar 
ENTrEGa dE docUMENTaÇÃo Na SEdE da SEaP.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: SaliNoPoliS
destino: SaNTa iZaBEl do Pará/BElÉM
Servidor (es):
daNilo BoSco dE SoUZa NUNES – aG. PENiTENciário.
claYToN SoarES dE SoUZa – aG. PENiTENciário
JoSE aNToNio ValENTE diaS – aG. PENiTENciário
Período: 06/07/2022 – diária (s): 1/2 (uma e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 868195
Portaria Nº 1295/2022 – 898009 - crrsHM
objetivo: EScolTar PPl EM aUdiÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: SaNTarEM
destino: JUrUTi
Servidor (es):
alESSaNdro HErUNdiNo fErrEira rodriGUES – Policial PENal.
arTUr rodriGUES carNEiro – aG. PENiTENciário
MaUricio da coSTa MaciEl PicaNÇo – Policial PENal
Período: 19 a 20/07/2022 – diária (s): 1 1/2 (uma e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 868196
Portaria Nº 1998/2022 – 838864 crrP
objetivo: EScolTar PPl EM aUdiÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: ParaGoMiNaS
destino: MaraBá
Servidor (es):
aNToNio Maria dE SoUZa – MoToriSTa
HESlaN dE araUJo GaMa – Policial PENal
fraNcildo GUEdES SilVa – Policial PENal
Período: 03 a 05/07/2022 – diária (s): 2 1/2 (duas e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 868197

.

.

FÉrias
.

traNsFerÊNcia de FÉrias
Portaria nº 2696/22/dGP/seaP, de 25/10/22.
TraNSfErir por necessidade de serviço, de 01/11/22 a 30/11/22 para 
01/12/22 a 30/12/22, o período
de gozo das férias do servidor UBiracY raMoS dE carValHo JUNior, 
matrícula nº 5950179, concedida através da PorTaria nº 2628/22/dGP/
SEaP, de 03/10/22, publicada no doE nº 35.143, de
06/10/22.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 868210
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..

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 2697/2022 – dGP/seaP Belém/Pa, 25 de oUtUBro 
de 2022.
Nome: JoSE EliaS PorTilHo alVES, Matrícula nº 55209478/1 cargo: 
agente Penitenciário.
assunto: licença Paternidade.
Período: 19/10/2022 a 07/11/2022. (20) diaS
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 868137
Portaria Nº 2695/2022 – dGP/seaP Belém/Pa, 25 de oUtUBro 
de 2022.
Nome: Mario GoMES BaTiSTa, Matrícula: 5941437/2; cargo: agente Pe-
nitenciário.
assunto: licença Nojo
Período: 20/09/2022 a 27/09/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 868496
Portaria N° 300/2022/dGP/GaB/seaP/Pa
Belém, 21 de outubro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária do ES-
Tado do Pará, no uso de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto na lei nº 8.937, de 02 de dezembro de 2019;
coNdidEraNdo o decreto nº 795, de 29 de maio de 2020;
coNdidEraNdo o Processo nº 2022/959331;
rESolVE:
art. 1º. ProrroGar a cessão da servidora carMEliTa rodriGUES PiN-
To, matrícula funcional nº 6114210/3, ocupante do cargo de Técnica em 
Gestão Pública com graduação em administração, desta Secretaria de Es-
tado de administração Penitenciária (SEaP) para a Secretaria de Estado 
de Saúde Pública (SESPa), pelo período de 04 (quatro) anos, a contar de 
20 de novembro de 2022 até 19 de novembro de 2026, com ônus para o 
órgão cessionário, conforme artigo 4º, § 2º e artigo 6º do decreto 795, de 
29 de maio de 2020.
art. 2º. dETErMiNar a diretoria de Gestão de Pessoas (dGP) que adote as 
devidas providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
cEl PM Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 868539
..

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 707 de 25 de oUtUBro de 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, 
no uso de suas atribuições legais que lhe conferidas pela PorTaria n° 
160/22, publicada no Diário Oficial do Estado, de 06.04.2022, c/c o inciso 
Vi; do artigo 35, do decreto n° 1.434, de 13 de dezembro de 2.004, e,
coNSidEraNdo:
- os termos do Processo nº 2022/1356707, de 21.10.2022,
rESolVE:
i – aUToriZar, a concessão de Suprimentos de fundos, no valor de r$ 
8.000,00 (oito mil reais), à servidora VaNUZa da coNcEiÇÃo cardo-
So, matrícula nº 5966534-1, cPf: 762.263.522-72, ocupante do cargo 
comissionado de coordenadora de Educação e Extensão, para atender as 
despesas de pronto pagamento.
II – DETERMINAR, que a movimentação financeira do mencionado Supri-
mento de Fundos, obedeça a seguinte classificação Orçamentária:
13.122.1297-8338-0101-339039 – Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídi-
ca.........r$ 8.000,00
PTrES  158338............................................................ aÇÃo 230977
iii – o SErVidor SUPrido terá 60 (sessenta) dias para a realização das 
despesas, a contar do recebimento do respectivo valor, e 15 (quinze) dias, 
para a PrESTaÇÃo dE coNTaS.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, Belém 25 de outubro de 2022.
lUiZ Maria dE JESUS SoarES JÚNior
Secretário adjunto da Secretaria de Estado de cultura/SEcUlT

Protocolo: 868119

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

terMo rescisÃo 
contrato 002/2022 
Pae nº 2021/1123142
objeto: o presente termo tem por objeto a rescisão do contrato n° 
002/2022 (PaE nº 2021/1123142), em decorrência do descumprimento de 
cláusula contratual que prevê a entrega de peça nova, não podendo ser 
usada ou recondicionada, fundamentada no art. 79, inciso i c/c art. 78, 
inciso i, ambos da lei federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem 
como a cláUSUla dÉciMa QUiNTa do coNTraTo 002/2022.
Partes: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 14.662.886/0001-43 e ciNEVoX TUdo Para o ciNEMa, inscrita 
no cNPJ/Mf sob nº 33.973.403/0001-76; 
data de assinatura: 25/10/2022 
ordenador: Guilherme relvas d oliveira

Protocolo: 868541
..

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

Portaria
.

resUMo da Portaria N°. 214/2022 - FcG de 25.10.2022
coNcEdEr, licENÇa Por falEciMENTo dE PESSoa da faMÍlia
fundamento legal: art. 72, iii da lei nº. 5.810/94 (rJU).
Servidor: roMildo lEal filHo - if: nº. 5954458/1
cargo: Secretário de Gabinete
Período: 13.10.2022 a 20.10.2022 - autorização: Processo nº. 
2022/1364137
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo - Superintendente da fcG

Protocolo: 868147
.

diÁria
.

Portaria N°. 213/2022 - FcG de 24.10.2022
fundamento legal: lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96.
destino: Ponta de Pedras/Pa
objetivo: Para participarem da mesa de jurados do 4° coNcUrSo dE BaN-
daS E faNfarraS do MaraJÓ.
Período: 28.10.2022 a 29.10.2022 01 (uma) diária e ½ (meia) - Vl: r$ 356,07
Servidor: anielson costa ferreira - Técnico em Música/Trombone - if: nº. 
57196537/6-autorização: Processo nº. 2022/ 2022/1338737
Servidor: Marcos raimundo Matos da costa - Professor de Música/Percus-
são - if: nº. 5888883/2- autorização: Processo nº. 2022/1338814
Servidor: ilson augusto cruz de Souza - Professor de Música/Trompete - 
if: nº. 57225152/2- autorização: Processo nº. 2022/1338771
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo – Superintendente da fcG

Protocolo: 868284
Portaria N°. 207/2022 - FcG de 24.10.2022
fundamento legal: lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96.
destino: ourém/Pa
objetivo: Para reuniões com autoridades local e levantamento da Banda 
de Música.
Período: 26.10.2022 - 01 (uma) diária - Vl: r$ 237,38
Servidor: Marcelino Beltrão Tavares - diretor de interiorização - if nº. 
5944833/2-autorização: Processo nº. 2022/1327245
Servidor: carlos alexandre costa do Vale - Motorista - if nº. 8400808/1- 
autorização: Processo nº. 2022/1359645
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo – Superintendente da fcG

Protocolo: 868282
.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo: 2022Ne00721.
OBJETO: Aquisição de um certificado digital tipo e-CPF, com validade de 
36 meses.
Valor: r$190,00.
daTa dE EMiSSÃo: 20/10/2022.
diSPENSa dE liciTaÇÃo: Nº 03/2022/fcG.
orÇaMENTo: PT: 47201131221297, aT: 8338, Nd: 339040, fT: 0101.
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes.
CONTRATADA: Brasconta Contabilidade e Certificadora Digital Ltda, CNPJ: 
36.577.536/0001-11.
Proc. Nº: 2022/1145907.
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 868146
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secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

coNtrato
.

coNtrato
exercício:2022
OBJETO: Contratação de Instrutor Oficineiro, para Ministração de Oficina 
de  linguagem Teatral.
daTa da aSSiNaTUra: 24/10/2022.
ViGÊNcia: 24/10/2022 a 04/11/2022.
Valor: r$ 2.800,00 ( dois mil e oitocentos reais)
coNTraTo: 22/2022
fUNcioNal ProGraMáTica:
24.722.1508.8236 – Produção e difusão da informação 
ElEMENTo dE dESPESa: 339039 – outros Serviços de terceiros - Pessoa 
jurídica
foNTE: 0101 – recursos ordinários
coNTraTado: adalGilSoN do Socorro BarBoSa dE araÚJo
ENdErEÇo: conj. Satélite Trav. We 9  nº 1395 coqueiro - Belém/Pa
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação.

Protocolo: 868380
coNtrato
exercício:2022
oBJETo: contratação de instrutor Oficineiro, para Ministração de Oficina 
de  Produção de texto.
daTa da aSSiNaTUra: 17/10/2022.
ViGÊNcia: 17/10/2022 a 21/10/2022.
Valor: r$ 1.350,00 ( hum mil trezentos e cinquenta reais)
coNTraTo: 21/2022
fUNcioNal ProGraMáTica:
24.722.1508.8236 – Produção e difusão da informação 
ElEMENTo dE dESPESa: 339036 – outros Serviços de terceiros - Pessoa física
foNTE: 0101 – recursos ordinários
24.122.1297.8338- operacionalização das ações administrativas
ElEMENTo dE dESPESa: 339047- obrigações Tributárias e contributivas
fonte:0101
coNTraTado: MarcUS dicKSoN oliVEira corrEa
ENdErEÇo: rua de Óbidos  nº 179, aptº 1001 cidade Velha - Belém/Pa
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação.

Protocolo: 868419
coNtrato
exercício:2022
OBJETO: Contratação de Instrutor Oficineiro, para Ministração de Oficina de  Multimídia.
daTa da aSSiNaTUra: 24/10/2022.
ViGÊNcia: 24/10/2022 a 11/11/2022.
Valor: r$ 3.600,00 ( três mil e seiscentos reais)
coNTraTo: 23/2022
fUNcioNal ProGraMáTica:
24.722.1508.8236 – Produção e difusão da informação 
ElEMENTo dE dESPESa: 339039 – outros Serviços de terceiros - Pessoa 
Jurídica
foNTE: 0101 – recursos ordinários
coNTraTado: aNa KaroliNE oliVEira fiGUEirEdo BarBoSa
ENdErEÇo: rua de Óbidos  nº 179, cidade Velha - Belém/Pa
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação.

Protocolo: 868401
.

diÁria
.

Portaria nº 803 de 25 de outubro de 2022.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1365748/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder a servidora relacionada; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de Salinópolis no dia 27 de outubro de 2022, para cober-
tura nas redes sociais do governo do estado do Pará.
NoME: Juliana Martins lima
MaTrÍcUla: 5949096
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria nº 804 de 25 de outubro de 2022.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1365636/SEcoM.
rESolVE: 
i- conceder a servidora relacionada; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de igarapé-Miri no dia 25 de outubro de 2022, para co-
bertura nas redes sociais do governo do estado do Pará.
NoME: raQUEl BarroS SaNcHES
MaTrÍcUla: 6217343
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação.

Portaria nº 805 de 25 de outubro de 2022.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1365242/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia), que se 
deslocará para o município de Marabá no período de 25 a 27 de outubro de 
2022, para conduzir a equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoME: Wagner Gomes Pantoja
MaTrÍcUla: 5964491
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação.
Portaria nº 806 de 25 de outubro de 2022.
oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 001/2008 – aGE
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/1365240/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de igarapé-Miri no dia 25 de outubro de 2022, para con-
duzir a equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoME: GilBErTo adriaNo PaSTaNa MarÇal
MaTrÍcUla: 5891674
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação.

Protocolo: 868409
..

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 002/2022
coNtrato Nº 002/2021
Processo Nº 2021/181283
objeto: o presente TErMo adiTiVo tem por objeto prorrogar o prazo de 
vigência do contrato administrativo n° 002/2021 pelo período de 10 (dez) 
meses, sendo de 26 de outubro de 2022 à 26 de agosto de 2023.
fundamento legal: art. 57, ii da lei nº. 8.666/93;
data de assinatura: 19/10/2022
Valor Global: r$ 233.450,00 (duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e 
cinquenta reais);
dotação orçamentária:
funcional programática: 65.201.24.813.1499.8795
Elemento: 339039
fonte recurso: 0101
Plano interno (Pi): 103cParaZao; 103EVENToUT; 103coPEladE.
contratado: M. crUZ E c. SilVa – coNSUlToria E GESTÃo ESPorTiVa lTda.
cNPJ: 21.657.429/0001-26
Endereço: av. roberto camelier, nº 81, sala 01, bairro do Jurunas
cEP: 66025-420 – Belém/Pa.
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 868096
terMo aditiVo Nº 003/2022
coNtrato Nº 017/2019
Processo Nº 2019/507091
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 012/2019-PMPa
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência 
do contrato original nº 017/2019 pelo período de 66 sessenta e seis) meses.
Valor Global: r$ 59.532,05 (cinquenta e nove mil, quinhentos e trinta e 
dois reais e cinco centavos)).
do fundamento legal: art. 57, ii da lei de licitações - lei 8666/93.
data assinatura: 24/10/2022
Vigência: 25/10/2022 à 31/12/2022
dotação orçamentária: 65.201.24.122.1297.8338
Elemento: 33.90.33
fonte: 0101006359
Pi: 412.000.8338c
dotação orçamentária: 65.201.24.122.1297.8236
Elemento: 33.90.33
fonte: 0101006359
Pi: 412.000.8236c
dotação orçamentária: 65.201.24.122.1297.8795
Elemento: 33.90.33
fonte: 0101006359
Pi: 103coPVErdE
dotação orçamentária: 65.201.24.122.1297.8887
Elemento: 33.90.33
fonte: 0661006359
Pi: 412.000.8887c
coNTraTada: NorTE TUriSMo lTda - EPP
cNPJ: 05.570.254/0001-69.
Endereço: Travessa Padre Prudêncio, 43-B – Bairro: centro
66010-150 -Belém/Pa
ordenador: HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 868098
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.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto Nº 001/2022
coNtrato Nº 038/2020
Processo Nº 2020/456889
objeto: constitui objeto do presente Termo de apostilamento a alteração 
da razão social da empresa contratada, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: NfS MoNTEiro SolUÇÕES TEcH lTda.
data de assinatura: 24/10/2022
contratado: NfS MoNTEiro SolUÇÕES TEcH lTda.
cNPJ: 34.008.992/0001-15
Endereço: Trav. Nove de Janeiro, n° 299, sala B altos - Umarizal
cEP 66.060-370, Belém/Pa
ordenador: HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 868093

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria de Prorr. Nº 1.119/2022-GaB/Pads. Belém, 21 de 
outubro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar SiMPlificado através da PorTaria nº 921/2022-GaB/PadS de 08 
de setembro de 2022, publicada no doE n° 35.109 de 09 de setembro de 
2022;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 1.031/2022-cPadS, de 19 
de outubro de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita 
prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, de acordo com o § 11, do art. 191 da lei Estadual nº 
9.230, de 24 de março de 2021, que altera a lei Estadual nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994, por mais 15 (quinze) dias úteis, o prazo para a con-
clusão 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 1.120/2022-GaB/Pad.  Belém, 21 de ou-
tubro 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 1.001/2022-NdE/SEdUc, 
de 14/10/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 74/2018-GaB/Pad de 
22/03/2018, publicada no doE n° 33.589 de 03/04/2018, prorrogado pela 
PorTaria nº 160/2018-GaB/Pad de 27/06/2018, publicada no doE nº 
33.648 de 03/07/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.121/2022-GaB/Pad.  Belém, 21 de ou-
tubro 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 984/2022-NdE/SEdUc, 

de 14/10/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 348/2018-GaB/Pad de 
22/11/2018, publicada no doE n° 33.746 de 26/11/2018, prorrogado 
pela PorTaria nº 08/2019-GaB/Pad de 14/03/2019, publicada no doE 
nº 33.829 de 20/03/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.122/2022-GaB/Pad.  Belém, 21 de ou-
tubro 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 985/2022-NdE/SEdUc, 
de 14/10/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 372/2018-GaB/Pad de 
26/11/2018, publicada no doE n° 33.748 de 28/11/2018, prorrogado 
pela PorTaria nº 69/2019-GaB/Pad de 15/03/2019, publicada no doE 
nº 33.837 de 29/03/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.123/2022-GaB/Pad.  Belém, 21 de ou-
tubro 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 1.029/2022-NdE/SEdUc, 
de 17/10/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 398/2018-GaB/Pad de 
29/11/2018, publicada no doE n° 33.750 de 30/11/2018, prorrogado 
pela PorTaria nº 45/2019-GaB/Pad de 15/03/2019, publicada no doE 
nº 33.837 de 29/03/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.124/2022-GaB/Pad.  Belém, 21 de ou-
tubro 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 986/2022-NdE/SEdUc, 
de 14/10/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 417/2018-GaB/Pad de 
30/11/2018, publicada no doE n° 33.751 de 03/12/2018, prorrogado 
pela PorTaria nº 66/2019-GaB/Pad de 15/03/2019, publicada no doE 
nº 33.837 de 29/03/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
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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 1.125/2022-GaB/Pad.  Belém, 21 de ou-
tubro 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 987/2022-NdE/SEdUc, de 
14/10/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria nº 52/2019-GaB/Pad de 16/05/2019, 
publicada no doE n° 33.875 de 17/05/2019, prorrogado pela PorTaria 
nº 132/2019-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 1.126/2022-GaB/Pad.  Belém, 21 de ou-
tubro 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 988/2022-NdE/SEdUc, 
de 14/10/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 191/2019-GaB/Pad de 
04/09/2019, publicada no doE n° 33.972 de 05/09/2019, prorrogado pela 
PorTaria nº 304/2019-GaB/Pad de 04/12/2019, publicada no doE nº 
34.051 de 05/12/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.127/2022-GaB/Pad.  Belém, 21 de ou-
tubro 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 989/2022-NdE/SEdUc, 
de 14/10/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 208/2019-GaB/Pad de 
18/09/2019, publicada no doE n° 33.986 de 19/09/2019, prorrogado pela 
PorTaria nº 286/2019-GaB/Pad de 21/11/2019, publicada no doE nº 
34.041 de 22/11/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Portaria de redes. Nº 1.128/2022-GaB/Pad.  Belém, 21 de ou-
tubro 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 990/2022-NdE/SEdUc, 
de 14/10/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 214/2019-GaB/Pad de 
20/09/2019, publicada no doE n° 33.989 de 23/09/2019, prorrogado pela 
PorTaria nº 297/2019-GaB/Pad de 28/11/2019, publicada no doE nº 
34.046 de 29/11/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.129/2022-GaB/Pad.  Belém, 21 de ou-
tubro 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 991/2022-NdE/SEdUc, 
de 14/10/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 215/2019-GaB/Pad de 
20/09/2019, publicada no doE n° 33.989 de 23/09/2019, prorrogado pela 
PorTaria nº 298/2019-GaB/Pad de 28/11/2019, publicada no doE nº 
34.046 de 29/11/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.130/2022-GaB/Pad.  Belém, 21 de ou-
tubro 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 992/2022-NdE/SEdUc, 
de 14/10/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 263/2019-GaB/Pad de 
12/11/2019, publicada no doE n° 34.034 de 13/11/2019, prorrogado 
pela PorTaria nº 17/2020-GaB/Pad de 23/01/2020, publicada no doE 
nº 34.097 de 24/01/2020, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.131/2022-GaB/Pad.  Belém, 21 de ou-
tubro 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 993/2022-NdE/SEdUc, de 
14/10/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria nº 53/2020-GaB/Pad de 29/07/2020, 
publicada no doE n° 34.296 de 30/07/2020, prorrogado pela PorTaria 
nº 09/2021-GaB/Pad de 12/01/2021, publicada no doE nº 34.548 de 
13/01/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais re-
ferenciados;
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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 1.132/2022-GaB/Pad.  Belém, 21 de ou-
tubro 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 994/2022-NdE/SEdUc, de 
14/10/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria nº 54/2020-GaB/Pad de 29/07/2020, 
publicada no doE n° 34.296 de 30/07/2020, prorrogado pela PorTaria 
nº 10/2021-GaB/Pad de 12/01/2021, publicada no doE nº 34.548 de 
13/01/2021, 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 1.133/2022-GaB/Pad.  Belém, 21 de ou-
tubro 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 995/2022-NdE/SEdUc, de 
14/10/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria nº 55/2020-GaB/Pad de 29/07/2020, 
publicada no doE n° 34.296 de 30/07/2020, prorrogado pela PorTaria 
nº 11/2021-GaB/Pad de 12/01/2021, publicada no doE nº 34.548 de 
13/01/2021, 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 1.134/2022-GaB/Pad.  Belém, 21 de ou-
tubro 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 996/2022-NdE/SEdUc, 
de 14/10/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 127/2020-GaB/Pad de 
18/09/2020, publicada no doE n° 34.350 de 21/09/2020, prorrogado 
pela PorTaria nº 12/2021-GaB/Pad de 12/01/2021, publicada no doE 
nº 34.548 de 13/01/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.135/2022-GaB/Pad.  Belém, 21 de ou-
tubro 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 997/2022-NdE/SEdUc, 
de 14/10/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 156/2020-GaB/Pad de 
18/11/2020, publicada no doE n° 34.412 de 19/11/2020, prorrogado 
pela PorTaria nº 14/2021-GaB/Pad de 12/01/2021, publicada no doE 
nº 34.548 de 13/01/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.136/2022-GaB/Pad.  Belém, 21 de ou-
tubro 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 998/2022-NdE/SEdUc, 
de 14/10/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 575/2021-GaB/Pad de 
17/05/2021, publicada no doE n° 34.587 de 18/05/2021, prorrogado pela 
PorTaria nº 1.093/2021-GaB/Pad de 21/07/2021, publicada no doE nº 
34.646 de 22/07/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.137/2022-GaB/Pad.  Belém, 21 de ou-
tubro 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 999/2022-NdE/SEdUc, 
de 14/10/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 1.239/2021-GaB/Pad de 
25/08/2021, publicada no doE n° 34.681 de 26/08/2021, prorrogado pela 
PorTaria nº 1.691/2021-GaB/Pad de 18/11/2021, publicada no doE nº 
34.770 de 19/11/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.138/2022-GaB/Pad.  Belém, 21 de ou-
tubro 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 1.000/2022-NdE/SEdUc, 
de 14/10/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disci-
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plinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 1.534/2021-GaB/Pad de 
09/11/2021, publicada no doE n° 34.761 de 10/11/2021, prorrogado 
pela PorTaria nº 92/2022-GaB/Pad de 04/02/2022, publicada no doE 
nº 34.858 de 08/02/2022, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Port. de redes/sUBst. Nº 1.139/2022-GaB/Pad. Belém, 24 de 
outubro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a PorTaria nº 41/2019-GaB/Pad de 07/05/2019, publi-
cada no doE edição nº 33.869 de 09/05/2019;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 1040/2022, datado em 
21/10/2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i - rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - dESiGNar a servidora alciNETE do Socorro liMa da coSTa, Mat. 
nº 57211696-1, na condição de presidente do Processo administrativo dis-
ciplinar nº 41/2019-GaB/Pad de 07/05/2019, publicada no doE edição 
nº 33.869 de 09/05/2019, em substituição à servidora GlEicE daNiElE 
raiol alVES, Mat. nº 5902351-1 e iNclUir a servidora SaYoNara ca-
MarGo foNTaNa, Mat. nº 773573-2, na composição de tal colegiado, na 
condição de membro;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.140/2022-GaB/Pad.  Belém, 24 de ou-
tubro 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 1.035/2022-NdE/SEdUc, 
de 20/10/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 361/2017-GaB/Pad de 
04/06/2017, publicada no doE n° 33.453 de 06/09/2017, prorrogado pela 
PorTaria nº 384/2017-GaB/Pad de 13/11/2017, publicada no doE nº 
33.498 de 16/11/2022, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria Nº 1.141/2022-GaB/Pad Belém, 25 de outubro 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 2022/82634 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 1622/2022 exarada pela 
consultora Jurídica do Estado - aSJUr/SEdUc/Pa
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;

r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSci-
PliNar em desfavor do servidor d.S.S., matrícula nº 57214296-1, pelo 
cometimento de transgressões, em tese, ao que dispõem os arts. 177, Vi, 
178, V, 179 c/c art. 190, V, Xiii e XVi, da lei Estadual nº 5.810/94;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores GlEicE daNiElE 
raiol alVES, matrícula nº 5902351-1, Márcia ErcÍlia loUriNHo lo-
PES, matrícula nº 57188432-2 e roBErTo aNÍZio doS SaNToS da coS-
Ta, matrícula nº 5902612-1, para sob a Presidência da primeira, apurarem 
no prazo inicial de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado 
por igual período por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
 •REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de arQ. Nº 1.142/2022-GaB/Pad Belém, 25de outu-
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 a Manifestação exarada pela Procuradora do Estado - 
aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o despacho de Julgamento proferido com base no teor do 
relatório final da comissão de Processo administrativo disciplinar instau-
rado pela PorTaria nº 217/2018-GaB/Pad, de 22/08/2018, publicada no 
doE edição nº 33.686 de 24/08/2018.
r E S o l V E:
i – arQUiVar com fundamento no art. 191, §§ 1º e 9º e 221, § 1º (pri-
meira parte), da lei Estadual nº 5.810/94, o Processo administrativo 
disciplinar supracitado, em vista das razões expostas pelo colegiado em 
questão e diante do pedido de exoneração do servidor S.c.V., matrícula nº 
57210270-1, do cargo de vigia, que ocupava nesta Secretaria de Estado 
de Educação - SEdUc/Pa;
ii – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências 
pertinentes quanto ao competente registro;
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de arQ. Nº 1.143/2022-GaB/Pad Belém, 25 de outu-
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 despacho de Julgamento proferido com base no teor do 
relatório final da comissão de Processo administrativo disciplinar instau-
rado pela PorTaria nº 453/2017-GaB/Pad, de 16/10/2017, publicado no 
doE nº 33.481, de 18/10/2017.
r E S o l V E:
i – arQUiVar com fundamento no art. 189 c/c art. 198, ii, da lei Esta-
dual nº 5.810/94, o Processo administrativo disciplinar supracitado, em 
vista das razões expostas pelo colegiado em questão, pelo cometimen-
to de transgressão, em tese, imputado ao servidor r.N.l.B., matrícula nº 
955663-1, pelo fato da penalidade, encontrar-se eivada pela prescrição;
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
 dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria torNar s/ eFeito Nº 1.144/2022-GaB/Pad Belém, 25 
de outubro 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 952/2022-GaB/Pad de 19 de setembro de 
2022, publicada no doE, edição nº 35.122 de 21/09/2022;
coNSidEraNdo  os fatos denunciados nos autos do Processo administrativo 
Eletrônico nº 2022/697969;
coNSidEraNdo  os termos do Memorando 980/2022-cPad, de 
23/09/2022;
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 o item ii da PorTaria supramencionada que trata 
do afastamento preventivo do servidor f.a.S.f., matrícula nº 5556546-
3, haja vista, que o servidor em tela, encontra-se de licença saúde até 
04/02/2023;
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

Protocolo: 868131
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.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa assistÊNcia
NoME: aNdrEa MaroJa SiMoES
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 16/03/22 a 14/05/22
MaTricUla: 57206733/1 carGo: Prof
loTacao: EE S VicENTE PaUla/BElEM
laUdo MÉdico: 88487
NoME: aNdrEZa criSTiNa MoraiS lEiTE liMa
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 31/03/22 a 29/04/22
MaTricUla: 5889812/1 carGo: Prof
loTacao: EE ZUliMa diaS/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 89738

Protocolo: 868234
LiceNÇa saÚde
NoME: aldiErE NaZarENo liMa araUJo
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 30/03/22 a 28/04/22
MaTricUla: 5490804/3 carGo: Prof
loTacao: EE rUTH fErrEira/BENEVidES
laUdo MÉdico: 89932
NoME: alEXaNdrE laZaro SEaWriGHT
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 24/05/22 a 22/06/22
MaTricUla: 57232095/2 carGo: Prof
loTacao: EE EroTildES aGUiar/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 91380
NoME: aNa PaUla lEal dE oliVEira diaS
coNcESSao: 45 diaS
PEriodo: 18/05/22 a 01/07/22
MaTricUla: 57208571/1 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE frEi daNiEl/BElEM
laUdo MÉdico: 91383
NoME: aNdrEia fErNaNda aMBroSio caMPElo
coNcESSao: 75 diaS
PEriodo: 31/03/22 a 13/06/22
MaTricUla: 54191627/3 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: dirEToria ENSiNo/BElEM
laUdo MÉdico: 90236
NoME: aNGEla Maria SilVa doS SaNToS
coNcESSao: 50 diaS
PEriodo: 14/05/22 a 02/07/22
MaTricUla: 54183738  carGo:
loTacao: EE NEdaUliNo SilVEira/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 91385
NoME: cYNTHia PaMPoNET PiNTo
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 24/05/22 a 22/06/22
MaTricUla: 5624185/1 carGo: Prof
loTacao: EE MoNSENHor aZEVEdo/BElEM
laUdo MÉdico: 91386
NoME: dENilda doS SaNToS oliVEira
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 03/05/22 a 01/06/22
MaTricUla: 5509815/3 carGo: Prof
loTacao: EE aMilcar TUPiaSSU/BElEM
laUdo MÉdico: 91379
NoME: dErcio dE oliVEira PiNHo
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 08/03/22 a 05/06/22
MaTricUla: 6403342/1  carGo: Prof
loTacao: EE lEoNardo SoUSa/aBaETETUBa
laUdo MEdico: 89785
NoME: EdiENE HElEN NaSciMENTo coSTa
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 07/04/22 a 06/05/22
MaTricUla: 5839220/2  carGo: Prof
loTacao: EE BErToldo NUNES/ViGia
laUdo MEdico: 89737
NoME: EliaNa criSTiNa corrEa NUNES
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 06/01/22 a 04/02/22
MaTricUla: 571989/1 carGo: Prof
loTacao: EE laUro SodrE/BElEM
laUdo MÉdico: 89935
NoME: frEdSoN JoSE fariaS dE MoraES
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 11/01/22 a 11/03/22
MaTricUla: 54189420/4 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE alM TaMaNdarE/BElEM
laUdo MÉdico: 90104
NoME: GaBriEla SiMoES doS SaNToS
coNcESSao: 70 diaS
PEriodo: 13/04/22 a 21/06/22
MaTricUla: 5889326/1  carGo: Prof
loTacao: EE aNGElo cESariNo/iGaraPE acU
laUdo MEdico: 89781

NoME: GEraldo alMEida liMa
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 26/03/22 a 24/04/22
MaTricUla: 470236/1 carGo: ViGia
loTacao: EE rUi BaraTa/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 89333
NoME: GiSElE MilENa da SilVa MoraiS MiraNda
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 11/01/22 a 09/02/22
MaTricUla: 54183618/2 carGo: Prof
loTacao: EE oSValdo crUZ/caP Poco
laUdo MÉdico: 88175
NoME: HElENicE aParEcida carValHo SilVa
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 22/04/22 a 20/06/22
MaTricUla: 5507286/2 carGo: Prof
loTacao: EE rUTH GoNZalES/BElEM
laUdo MÉdico: 91373
NoME: iriNEa adElaidE dE oliVEira dalMacio
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 26/04/22 a 24/06/22
MaTricUla: 57176333/1  carGo: Prof
loTacao: EE BENEdiTo coSTa/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 89783
NoME: JoSE GalafrE BElEM da coSTa
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 27/03/22 a 24/06/22
MaTricUla: 57214955/2  carGo: Prof
loTacao: EE PrESid dUTra/BarcarENa
laUdo MEdico: 89779
NoME: JoSE GalafrE BElEM da coSTa
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 27/03/22 a 24/06/22
MaTricUla:  57214955/1 carGo: Prof
loTacao: EE PrESid dUTra/BarcarENa
laUdo MEdico: 89779
NoME: JUVaNa dE caSTro PiNTo
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 19/01/22 a 18/04/22
MaTricUla: 57210381/1  carGo: SErVENTE
loTacao:EE Mª da coNcEicao MalHEiroS/iriTUia
laUdo MEdico: 89777
NoME: KEila cilENE TriNdadE da coSTa SEiXaS
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 30/05/22 a 28/06/22
MaTricUla: 57227584/2 carGo: aSSiST adM
loTacao: EE aNToNio GUEiroS/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 91374
NoME: KElVia SHirlEY roMaNo MaTa
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 14/04/22 a 13/05/22
MaTricUla: 51855864/1 carGo: Prof
loTacao: EE Maria fiGUEirEdo/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 89734
NoME: KElVia SHirlEY roMaNo MaTa
coNcESSao: 45 diaS
PEriodo: 19/05/22 a 02/07/22
MaTricUla: 51855864/1 carGo: Prof
loTacao: EE Maria fiGUEirEdo/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 91381
NoME: KETiMa alMENdra MaciaS
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 02/05/22 a 30/06/22
MaTricUla: 57209233/1 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE WalTEr falcao/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 89859
NoME: liNdoia caSTro MorEira
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 08/04/22 a 06/06/22
MaTricUla: 536814/2  carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE aMErico dE oliVEira/icoaraci
laUdo MEdico: 89782
NoME: lUiS alaN NaVarro XaViEr
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 01/05/22 a 29/06/22
MaTricUla: 57196516/1 carGo: Prof
loTacao: EE rUTH alMEida/BElEM
laUdo MÉdico: 91384
NoME: Maria iraci cardoSo MacEdo
coNcESSao: 80 diaS
PEriodo: 23/02/22 a 13/05/22
MaTricUla: 57212583/1  carGo: SErVENTE
loTacao:EE TErEZiNHa dE JESUS liMa/aBaETETUBa
laUdo MEdico: 89786
NoME: roGErio BarBoSa GoNdiM
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 04/05/22 a 02/06/22
MaTricUla: 54181824/1 carGo: Prof
loTacao: EE PoliValENTE/alTaMira
laUdo MEdico: 89748
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NoME: roGErio BarBoSa GoNdiM
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 04/05/22 a 02/06/22
MaTricUla:  54181824/2 carGo: Prof
loTacao: EE PoliValENTE/alTaMira
laUdo MEdico: 89748
NoME: roNdiNEllY liSBoa coSTa
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 02/04/22 a 31/05/22
MaTricUla: 5948859/1  carGo: Prof
loTacao: EE rEUNida cardoSo/BraGaNca
laUdo MEdico: 89865

Protocolo: 868240
ProrroGaÇÃo de LiceNÇa saÚde
NoME: aNToNio JoEl liMa da SilVa
coNcESSao: 51 diaS
PEriodo: 11/05/22 a 30/06/22
MaTricUla: 6403024/1  carGo: Prof
loTacao: EE aNToNio BraSil/ToME acU
laUdo MEdico: 89776
NoME: carolliNE SEPTiMio liMEira
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 14/04/22 a 12/07/22
MaTricUla:  57208561/1 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE aUGUSTo MEira/BElEM
laUdo MEdico: 89824
NoME: claUdiaNE BaTiSTa da SilVa da coSTa
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 11/04/22 a 09/06/22
MaTricUla: 57208319/1 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE roMUlo MaioraNa/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 89718
NoME: coSMo lUiS alVES dE caSTro
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 21/04/22 a 19/07/22
MaTricUla:  6027229/1 carGo: SErVENTE
loTacao: EE JoSE EdMUNdo QUEiroZ/MariTUBa
laUdo MEdico: 89784
NoME: Milda fraNco SErrUYa
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 03/04/22 a 01/07/22
MaTricUla: 5901900/1  carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE Mª fiGUEirEdo/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 89715
NoME: MYcHElli PErEira TaVarES
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 05/04/22 a 03/06/22
MaTricUla: 54190258/2  carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE aNToNio da coSTa/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 89780
NoME: rEGia lUcia TEiXEira da SilVa
coNcESSao: 30 diaS
PEriodo: 03/04/22 a 02/05/22
MaTricUla:  406937/2 carGo: ESPEc EdUc
loTacao: EE aUGUSTo MEira/BElEM
laUdo MEdico: 89823
NoME: SaNdra rEGiNa da PaiXao SaNTiaGo
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 29/03/22 a 26/06/22
MaTricUla: 57176314/1  carGo: Prof
loTacao: diV lEGiSl E ENQUadraMENTo/BElEM
laUdo MEdico: 89834

Protocolo: 868246

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 269/2022 - saLe/sedUc, de 25 de oUtUBro de 2022

o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar a servidora Suely dias de Moraes Marques, matrícula 
n.º 472131-1, cPf n.º 212.818.402-97, para atuar como fiscal Titular do 
contrato Público nº 167/2022, celebrado entre a Secretaria de Estado de 
Educação - SEdUc e a associação dos Moradores e agricultores remanes-
centes de Quilombo das comunidades de Santa Quitéria e itacoazinho, 
cNPJ n.º 12.836.998/0001-48, que tem por objeto a aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de 
suas organizações - lote 1, para o atendimento do Programa Nacional de 
alimentação Escolar - PNaE, destinados aos alunos da rede Estadual da 
Educação Básica de 16 (dezesseis) municípios do Estado do Pará  que não 
assinaram o termo de anuência de 2021.
art. 2º - designar a servidora Maria do Socorro Pacheco dos reis, matrícula 
n.º 57211121-1, cPf n.º  454.639.992-87, para atuar como fiscal Suplen-
te do contrato Público nº 167/2022, celebrado entre a Secretaria de Estado 
de Educação - SEdUc e a associação dos Moradores e agricultores rema-
nescentes de Quilombo das comunidades de Santa Quitéria e itacoazinho, 
cNPJ n.º 12.836.998/0001-48, que tem por objeto a aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de 

suas organizações - lote 1, para o atendimento do Programa Nacional de 
alimentação Escolar - PNaE, destinados aos alunos da rede Estadual da 
Educação Básica de 16 (dezesseis) municípios do Estado do Pará  que não 
assinaram o termo de anuência de 2021.
art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor a contar de 21/09/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar

Protocolo: 868497
Portaria N.º 270/2022 - saLe/sedUc, de 25 de oUtUBro de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar o servidor Ederaldo de Sá Silva, matrícula n.º 6004466-
1, cPf n.º 135.489.212-72, para atuar como fiscal Titular do contrato 
Público nº 172/2022, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação 
- SEdUc e a associação das comunidades agro-Extrativistas da ilha de 
Trambioca, cNPJ n.º 10.543.409/0001-08, que tem por objeto a aquisição 
de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural ou de suas organizações - lote 2, para o atendimento do Programa 
Nacional de alimentação Escolar - PNaE, destinados aos alunos da rede 
Estadual da Educação Básica de 16 (dezesseis) municípios do Estado do 
Pará  que não assinaram o termo de anuência de 2021.
art. 2º - designar o servidor Evandro cota de carvalho, matrícula n.º 
806286-1, cPf n.º  206.263.392-00, para atuar como fiscal Suplente do 
contrato Público nº 172/2022, celebrado entre a Secretaria de Estado de 
Educação - SEdUc e a associação das comunidades agro-Extrativistas da 
ilha de Trambioca, cNPJ n.º 10.543.409/0001-08, que tem por objeto a 
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreende-
dor familiar rural ou de suas organizações - lote 2, para o atendimento do 
Programa Nacional de alimentação Escolar - PNaE, destinados aos alunos 
da rede Estadual da Educação Básica de 16 (dezesseis) municípios do Es-
tado do Pará  que não assinaram o termo de anuência de 2021.
art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor a contar de 14/10/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar

Protocolo: 868504

.

.

errata
.

errata ao Protocolo: 861114
contrato de aquisição nº 186/2022– SEdUc/ associação dos Pequenos 
Produtores rurais da comunidade de Boa Esperança - araJiVU
onde se Lê
item 01 - código 010392-6 (desativado)
item 10 - código 159725-6 (couve-manteiga)
Leia-se:
item 01 - código 019268-6 (abacaxi)
item 10 - código 224833-6 (couve-manteiga)
Publicado no doE de nº 35.142 em 05/10/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 868200
errata ao Protocolo: 853115
contrato de aquisição nº 209/2022– SEdUc/ cooP. aGricola MiSTa dE 
ProdUTorES do oESTE do Para-ccaMPo
onde se Lê
item 01 - código 010392-6 (desativado)
item 03 - código 01872-6
item 10 - código 159725-6 (couve-manteiga)
Leia-se:
item 01 - código 019268-6 (abacaxi)
item 03 - código 018721-6 (alface lisa)
item 10 - código 224833-6 (couve-manteiga)
Publicado no doE de nº 35.115 em 15/09/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 868174
errata ao Protocolo: 877276
Termo de apostilamento: nº 087/2019– SEdUc/ faculdade de Ensino Su-
perior do Marajó ltda
onde se Lê
Término da Vigência: até: 22/09/2023
o presente Termo de apostilamento terá sua vigência contada a partir de 
23/09/2022.
Leia-se:
Término da Vigência: até: 23/09/2023
o presente Termo de apostilamento terá sua vigência contada a partir de 
22/09/2022.
Publicado no doE de nº 35.160 em 24/10/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 868511
.

coNtrato
.

contrato: 277/2022
objeto do contrato: locação de imóvel Situado na Vila carapajó, Município 
de cametá/Pa, para o funcionamento das turmas M1Mr02 e M1Tr03
da EEEM Padre João Boonekamp.
dispensa de licitação: 053/2022 – Nlic/SEdUc.
Valor do aluguel Mensal é de r$2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais), 
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perfazendo o valor total de r$ 25.800,00 ( vinte e cinco mil, oitocentos reais)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. - Produto: 2227. - ação: 232326 - funcional Programáti-
ca: 16101.12.362.1509 - Projeto/atividade: 8906 - Natureza da despesa: 
339036.
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: oscar Melo e Silva, cPf: 715.382.242-91, residente à rua Bruno 
Bittencourt, s/n, Vila de carapajó, cametá/Pa, cEP: 68.400-000
data de assinatura: 25/10/2022
Vigência: 25/10/2022 a 25/10/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 868441

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 2
contrato: 075/2020
objeto do contrato: locação do imóvel situado na rua apóstolo Pedro, lo-
tes 05 e 06, Quadra 32, bairro Betânia, no município de Parauapebas - Pa, 
para funcionamento da EEEM Gonçalves dias, da Secretaria de Estado de 
Educação/SEdUc.
objeto do aditivo: alterar a cláusula oitava – da Vigência e da Prorroga-
ção, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 027/2020 - Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 232326 funcional Programáti-
ca: 16101.12.362.1509 Projeto/atividade: 8906 Natureza da despesa: 
339036.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: ana Paula Miranda de Sousa, cPf: 041.515-000, , residente e 
domiciliada no residencial amazônia, rua a, Quadra 08, lote 01, cEP: 
68.515-000, no município de Parauapebas/Pa
data de assinatura: 07/10/2022
Vigência: 09/10/2022 a 08/10/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão /diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 868363

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo
terMo de HoMoLoGaÇÃo de LicitaÇÃo do
PreGÃo eLetrÔNico Nº 04/2021 NLic/sedUc
Processo nº 2022/981794
objeto: o presente Pregão Eletrônico - SrP, tem por objeto o rEGiSTro 
dE PrEÇoS para aquisição de Gêneros alimentícios, perecíveis e não pe-
recíveis, a fim de suprir as necessidades de Alimentação Escolar de Alunos 
da Educação Básica da rede Estadual de Ensino, atendidos pelo Programa 
Nacional de alimentação Escolar – PNaE, no âmbito da Secretaria de Esta-
do de Educação – SEdUc/Pa.
 

roNaLdo P PiMeNteL ePP
c.N.P.J: 01.777.593/0001-60  

iteNs Qtd Valor Unitário Valor total

item 01
achocolatado 

em Pó
142952 r$ 10,99  r$ 157.102,05

item 02
achocolatado 

em Pó
4.765 r$ 10,99  r$ 52.367,35

item 03
Açúcar Refinado 210.851 r$ 4,98  r$ 1.050.037,98

item 04
Açúcar Refinado 70.284 r$ 4,98  r$ 350.014,32

item 09
atum ralado 
em Óleo

34.212 r$ 38,81  r$ 1.327.767,72

item 10
atum ralado 
em Óleo

11.404 r$ 38,81  r$ 442.589,24

Valor GloBal doS iTENS   r$ 3.379.878,66

 Valor ToTal doS iTENS : r$ 3.379.878,66
Belém/Pa, 18 de outubro de 2022.
Elieth de fátima da Silva Braga
Homologadora

Protocolo: 868433

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 55401/2022
OBJETIVO: Cobertura fotográfica da entrega da Escola Estadual de Ensi-
no fundamental e Médio “Professor Teodato de rezende”, no município de 
Salinopólis.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaliNoPoliS / 27/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 0
SaliNoPoliS / BElEM / 27/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EliSEU TaVarES diaS
MaTrÍcUla: 760854
cPf: 25136330244
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 868130
Portaria de diarias No. 55400/2022
oBJETiVo: cobertura Jornalística da entrega da Escola Estadual de Ensino 
fundamental e Médio “Professor Teodato de rezende”, no município de 
Salinopólis.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaliNoPoliS / 27/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 0
SaliNoPoliS / BElEM / 27/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EValdo JoSE SilVa dE frEiTaS JUNior
MaTrÍcUla: 5957660
cPf: 01602741255
carGo/fUNÇÃo:
aSSESSor coM.Social / aSSESSoraMENTo
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 868120
Portaria de diarias No. 55402/2022
oBJETiVo: conduzir a equipe da assessoria de comunicação Social da 
SEDUC a realizar a cobertura jornalística e fotográfica na entrega da Escola 
Estadual de Ensino  fundamental e Médio “Professor Teodato de rezende”, 
no município de Salinopólis.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaliNoPoliS / 27/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 0
SaliNoPoliS / BElEM / 27/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MaX WaNdEr caMPElo dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57204785
cPf: 61897353200
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 868136
Portaria de diarias No. 55399/2022
oBJETiVo: Participar da entrega da Escola Estadual de Ensino fundamen-
tal e Médio “Professor Teodato de rezende”, no município de Salinopólis.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaliNoPoliS / 27/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 0
SaliNoPoliS / BElEM / 27/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EliETH dE faTiMa da SilVa BraGa
MaTrÍcUla: 6030610
cPf: 28111435215
carGo/fUNÇÃo:
SEcrETario dE ESTado dE EdUcacao / EXEcUTiVa
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 868113
Portaria de diarias No. 55408/2022
OBJETIVO: Conduzir a técnica para realizar fiscalização de obras do convê-
nio, cujo objeto é a reforma e ampliação da EEEfM Genipauba, localizada 
no Município de Santa Bárbara do Pará.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTa BarBara do Para / 01/11/2022 - 01/11/2022 Nº diá-
rias: 0
SaNTa BarBara do Para / BElEM / 01/11/2022 - 01/11/2022 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: KlEBEr dE oliVEira MarQUES
MaTrÍcUla: 5900228
cPf: 63413256220
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac

ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291
Protocolo: 868420

Portaria de diarias No. 55409/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de atuar na inauguração da EEEfM Pro-
fessor Teodato de Rezende, verificando as instalações elétricas e de bebe-
douros, movimentação e distribuição de materiais permanentes nas salas 
de aula, montagem de estantes, entre outros.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaliNoPoliS / 27/10/2022 - 28/10/2022 Nº diárias: 1
SaliNoPoliS / BElEM / 28/10/2022 - 28/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: alMir JoSE dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5128706
cPf: 38002752287
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 868421
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Portaria de diarias No. 55410/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de atuar na inauguração da EEEfM Pro-
fessor Teodato de Rezende, verificando as instalações elétricas e de bebe-
douros, movimentação e distribuição de materiais permanentes nas salas 
de aula, montagem de estantes, entre outros.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaliNoPoliS / 27/10/2022 - 28/10/2022 Nº diárias: 1
SaliNoPoliS / BElEM / 28/10/2022 - 28/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNdErSoN rodriGo coSTa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 57213299
cPf: 70238626253
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 868422
Portaria de diarias No. 55411/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de atuar na inauguração da EEEfM Pro-
fessor Teodato de Rezende, verificando a organização e o gerenciamento 
da equipe da Prefeitura da SEdUc, além de realizar a logística dos espaços 
pedagógicos da unidade escolar.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM SaliNoPoliS 27/10/2022 - 28/10/2022 Nº diárias: 1
SaliNoPoliS BElEM 28/10/2022 - 28/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: BElMiro SoarES caMPElo NETo
cPf: 25410440200
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 868423
Portaria de diarias No. 55414/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de atuar nos serviços de organização e 
logística de materiais permanentes e dos espaços para inauguração da 
EEEfM Professor Teodato de rezende.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaliNoPoliS / 27/10/2022 - 28/10/2022 Nº diárias: 1
SaliNoPoliS / BElEM / 28/10/2022 - 28/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lEVi MaciEl doS SaNToS
MaTrÍcUla: 57212316
cPf: 75496402204
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 868424
Portaria de diarias No. 55415/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de coordenar, gerenciar e proceder o le-
vantamento situacional e estrutural, organização e logística de materiais 
permanentes e limpeza em geral dos espaços para inauguração da EEEfM 
Professor Teodato de rezende.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaliNoPoliS / 27/10/2022 - 28/10/2022 Nº diárias: 1
SaliNoPoliS / BElEM / 28/10/2022 - 28/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roGErio Mira caVallEro dE QUEiroZ
MaTrÍcUla: 5947171
cPf: 63759314287
carGo/fUNÇÃo:
GErENTE / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 868425
Portaria de diarias No. 55406/2022
oBJETiVo: conduzir o técnico da drTi para realizar visita na EE dom Mário 
de Miranda Vilas Boas, localizada no Município de Bujarú.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 31/10/2022 - 31/10/2022 Nº diárias: 0
BUJarU / BElEM / 31/10/2022 - 01/11/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: ESMEriNo JoSE dE MaToS BarrEira
MaTrÍcUla: 183300
cPf: 10532668200
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa NiV. 8 / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 868415
Portaria de diarias No. 55404/2022
OBJETIVO: Conduzir o técnico da DRTI para realizar fiscalização da obra 
referente a instalação de Subestação de energia substituição de quadros 
de distribuição da ata de Transformadores na EEEM José Sales e EEEM 28 
de Janeiro (castanhal) , EEEM inácio Moura e EEEM celso rodrigues (Santo 
antonio do Tauá) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTo aNToNio do TaUa / 31/10/2022 - 31/10/2022 Nº diá-
rias: 0
SaNTo aNToNio do TaUa / caSTaNHal / 31/10/2022 - 01/11/2022 Nº 
diárias: 1
caSTaNHal / BElEM / 01/11/2022 - 01/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: KlEBEr dE oliVEira MarQUES
MaTrÍcUla: 5900228
cPf: 63413256220
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 868411
Portaria de diarias No. 55407/2022
oBJETiVo: fiscalização de obras do convênio, cujo objeto é a reforma e am-
pliação da EEEfM Genipauba, localizada no Município de Santa Bárbara do Pará.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:

BElEM / SaNTa BarBara do Para / 01/11/2022 - 01/11/2022 Nº diárias: 0
SaNTa BarBara do Para / BElEM / 01/11/2022 - 01/11/2022 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: TElMa riTa dE oliVEira caBral
MaTrÍcUla: 55587288
cPf: 27860116200
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 868418
Portaria de diarias No. 55405/2022
oBJETiVo: Visita na EE dom Mário de Miranda Vilas Boas, localizada no 
Município de Bujarú.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 31/10/2022 - 31/10/2022 Nº diárias: 0
BUJarU / BElEM / 31/10/2022 - 01/11/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: diEGo alEXaNdrE fErrEira dE SoUZa
MaTrÍcUla: 57234200
cPf: 96960434220
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 868414
Portaria de diarias No. 55403/2022
oBJETiVo: fiscalização da obra referente a isntalação de Subestação de 
energia substituição de quadros de distribuição da ata de Transformadores 
na EEEM José Sales e EEEM 28 de Janeiro (castanhal) , EEEM inácio Moura 
e EEEM celso rodrigues (Santo antonio do Tauá) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTo aNToNio do TaUa / 31/10/2022 - 31/10/2022 Nº diá-
rias: 0
SaNTo aNToNio do TaUa / caSTaNHal / 31/10/2022 - 01/11/2022 Nº 
diárias: 1
caSTaNHal / BElEM / 01/11/2022 - 01/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: fErNaNdo rodriGUES alBUQUErQUE
MaTrÍcUla: 57232106
cPf: 35232404253
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 868408

.

.

oUtras MatÉrias
.

recisão: 004/2022
objeto da rescisão: objeto da presente rescisão do contrato nº 022/2008, 
considerando o conteúdo do Processo nº 2022/907557, todas as obrigações 
pactuadas no referido contrato, ficarão extintas a partir de 30/06/2022.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: associação carlos drummond de andrade/cNPJ. 22.981.740/0001-
99 com sede na rua São Paulo, nº 28, quadra 72, bairro cabanagem, Be-
lém/Pa. cEP: 66.625-490.
data de assinatura: 25/10/2022
Vigência a partir: 30/06/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão /diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 868513
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria nº.:9244/2022 de 24/10/2022
iNTErroMPEr, por necessidade de serviços, a contar 26/10/2022, o 
período de 25/10/2022 à 08/11/2022, de férias regulamentares, referente 
ao exercício de 2022, da PorTaria nº 7492/2022 de 23/08/2022, da 
servidora PaTricia foNSEca GalVÃo, matricula 5917041/2, Gerente, 
lotada na divisão de informação e documentação/Belém.
Portaria nº.:9257/2022 de 24/10/2022
Nome: VaNia HEliSNETE dE SoUSa alVES
Matrícula:6027288/3 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Prof Jose Edmundo Queiroz/Marituba
Portaria nº.:9271/2022 de 24/10/2022
Nome: lUaNa aBrEU MElo
Matrícula:57208619/1 Período:02/01/23 à 15/02/23Exercício:2021
Unidade:EE Prof Jose Edmundo Queiroz/Marituba
Portaria nº.:9265/2022 de 24/10/2022
Nome: ElaiNE criSTiNa fiGUEirEdo do roSario SoUZa
Matrícula:5900492/1 Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf Santa Maria Bertilla/Benevides
Portaria nº.:9267/2022 de 24/10/2022
Nome: iSaBEla dE caSTro BEGoT
Matrícula:5901304/1 Período:14/12/22 à 27/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Prof ana Teles/Benevides
Portaria nº.:467/2022 de 03/10/2022
Nome:EMMili NaZarÉ da SilVa MarTiNS
Matrícula: 57211545/1Período:20/12/22 à 18/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf Tiradentes/Salinópolis
Portaria nº.:469/2022 de 03/10/2022
Nome:fraNciSca alMEida da SilVa
Matrícula:57211399/1 Período:16/12/22 à 15/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.João Santos/capanema
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Portaria nº.:475/2022 de 03/10/2022
Nome: ElENiSE SoUZa araUJo
Matrícula:6302270/2 Período:09/12/22 à 22/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM dr. Miguel de Santa Brigida/Salinópolis
Portaria nº.:476/2022 de 03/10/2022
Nome:EliETH da SilVa doS SaNToS doS SaNToS
Matrícula:57234185/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf adriano Santa Brigida/Salinópolis
Portaria nº.:480/2022 de 03/10/2022
Nome:fraNciSco ailToN aViZ da coSTa
Matrícula:57227432/1 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.João Santos/capanema
Portaria nº.:488/2022 de 03/10/2022
Nome:liaNa VicENcia da cUNHa
Matrícula:57211175/1 Período:16/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM dr. Miguel de Santa Brigida/Salinópolis
Portaria nº.:9236/2022 de 21/10/2022
Nome:lUcilENE crUZ da SilVa
Matrícula:5277078/2 Período:12/12/22 à 25/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. dr. carlos Guimarães/Belém
Portaria nº.:9237/2022 de 21/10/2022
Nome:rEJaNE SilVia do coUTo rodriGUES alVES
Matrícula:5370841/2 Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Teodora Bentes/icoaraci
Portaria nº.:9238/2022 de 21/10/2022
Nome: aNdrEa do Socorro BaNdEira riBEiro
Matrícula:5416191/2 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Placidia cardoso/Belém
Portaria nº.:0151/2022 de 21/10/2022
Nome: alicE BarrETo da SilVa
Matrícula:57211021/1 Período:01/01/23 à 30/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.flora Teixeira/faro
Portaria nº.:137/2022 de 29/09/2022
Nome: adENilSoN alVES dE alMEida
Matrícula:57209557/1 Período:01/01/23 à 30/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM dr. almir Gabriel/oriximiná
Portaria nº.:152/2022 de 21/10/2022
Nome: alEX PiNTo GUErrEiro
Matrícula:57210994/1 Período:01/01/23 à 30/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.flora Teixeira/faro
Portaria nº.:103/2022 de 19/10/2022
Nome:EliZaNa SilVa alVES
Matrícula:57208856/1 Período:02/12/22 à 15/01/23Exercício:2022
Unidade:EEETPa/itaituba
Portaria nº.:076/2022 de 19/10/2022
Nome: GlEdES faBiaNa PiNHEiro
Matrícula:5743990/1 Período:02/12/22 à 15/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Profª Mª das Graças Escócio/itaituba
Portaria nº.:9261/2022 de 24/10/2022
Nome:JoÃo carloS liMa dE SoUZa
Matrícula:57208700/1Período:14/12/22 à 27/01/23Exercício:2022
Unidade:conselho Estadual de Educação/Belém
Portaria nº.:9262/2022 de 24/10/2022
Nome:criSTiaNE MENEZES fErrEira
Matrícula:5615437/4Período:14/12/22 à 27/01/23Exercício:2022
Unidade:conselho Estadual de Educação/Belém
Portaria nº.:9263/2022 de 24/10/2022
Nome:aNa claUdia BoadoNa da PaiXÃo
Matrícula:5838290/2Período:28/12/22 à 10/02/23Exercício:2022
Unidade:conselho Estadual de Educação/Belém
Portaria nº.:9264/2022 de 24/10/2022
Nome:MoNica aMiNadaS rEiS BlaNco
Matrícula:55587163/2Período:01/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:conselho Estadual de Educação/Belém
Portaria nº.:9259/2022 de 24/10/2022
Nome:raiMUNda cordEiro doS SaNToS
Matrícula:491772/1Período:03/01/23 à 01/02/23Exercício:2021
Unidade:divisão de Serviços Gerais/Belém
Portaria nº.:9270/2022 de 24/10/2022
Nome:rafaEl BENaTHar da foNSEca
Matrícula:5361800/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:divisão de Serviços Gerais/Belém
Portaria nº.:9268/2022 de 24/10/2022
Nome:iVElENE NaZarE GoNÇalVES dE MoUra
Matrícula:57213043/1Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2021
Unidade:divisão de assistência ao Servidor/Belém
Portaria nº.:9266/2022 de 24/10/2022
Nome:EriKa ValENTE MoNTEiro
Matrícula:55587275/2Período:26/12/22 à 06/01/23Exercício:2022
Unidade:assessoria de rede fisica/Belém
Portaria nº.:9258/2022 de 24/10/2022
Nome:JoSÉ rEiNaldo GUiMarÃES PENa
Matrícula:5941173/1Período:12/12/22 à 10/01/23Exercício:2022
Unidade:assessoria de Planejamento/Belém
Portaria nº.:9260/2022 de 24/10/2022
Nome:TElMa lUcia da SilVa MorEira
Matrícula:5890577/1Período:26/12/22 à 24/01/23Exercício:2022
Unidade:corregedoria/Belém
Portaria nº.:9269/2022 de 24/10/2022
Nome:PaUlo SErGio alcaNTará fraNco
Matrícula:303712/1Período:02/01/23 à 31/01/23Exercício:2022
Unidade:divisão de Patrimonio Mobiliário/Belém

errata
errata na Portaria Nº.:9112/2022 de 18/10/2022
Nome:KEllY KrYSTHiaNNE SaNToS dE lacErda
onde se lê:Período:14/11/2022 a 13/12/2022
Leia-se:Período:14/11/2022 a 28/12/2022
Publicada no Diário Oficial nº. 35156 de 20/10/2022
errata na Portaria nº.:9167/2022 de 19/10/2022
Nome:JoSiENE Maria cardoSo rodriGUES
onde se lê:Período:15/11/2022 a 29/12/2022
Leia-se:Período:17/11/2022 a 31/12/2022
Publicada no Diário Oficial nº. 35162 DE 25/10/2022
errata na Portaria nº.:9137/2022 de 18/10/2022
Nome:daNiElE aNdradE ValE
onde se lê:Período:03/11/2022 a 17/12/2022
Leia-se:Período:18/11/2022 a 01/01/2023
Publicada no Diário Oficial nº. 35156 de 20/10/2022
errata na Portaria Nº.:9178/2022 de 20/10/2022
Nome:SaMira da SilVa alEXaNdriNo
onde se lê:Período:02/01/2022 aa15/02/2022
Leia-se:Período:02/01/2023 a 15/02/2023
Publicada no Diário Oficial nº. 35.160/22 de 24/10/22

Protocolo: 868501

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

sUBstitUiÇÃo de serVidor
Protocolo: 2022/1270954 
Portaria N° 4382/22, de 21 de outubro de 2022
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora BiaNca caMPoS ValENTE, id funcional nº 
55587166/ 2, no cargo de TEcNico B, para responder pela dirEToria dE 
acESSo E aValiacao, com ônus, no período de 03/10/2022 a 01/11/2022, 
em substituição ao titular que estará afastado por licença Prêmio.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa

Protocolo: 868293
ProrroGaÇÃo de aFastaMeNto de serVidor Para ParticiPar 
cUrso de ForMaÇÃo da PoLÍcia PeNaL do estado do ParÁ.
Protocolo: 2022/894360 
Portaria N° 4381/22, de 21 de outubro de 2022. r e s o L V e:
ProrroGar, o afastamento da servidora lEoNEidE TriNdadE da SilVa, 
id. funcional nº 5941461/ 2, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo a, lotada 
no caMPUS dE SaNTarÉM, para participar do curso de formação da Polícia 
Penal do Estado do Pará, no período de 20.10.2022 a 30.10.2022, com 
remuneração do cargo na UEPa.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa

Protocolo: 868294
coMissÃo de siNdicÂNcia
Protocolo: 2022/77016
Portaria N° 4375/22, de 21 de oUtUBro de 2022
r e s o L V e:
art. 1º – TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria nº 3501/22 de 24 de agosto de 
2022 e publicação no doE nº 35.092 de 26 de agosto de 2022.
art. 2º – coNSTiTUir, a coMiSSÃo dE SiNdicÂNcia, para apurar os 
fatos supramencionados, composta dos seguintes servidores;
PrESidENTE da coMiSSÃo id. fUNcioNal carGo 
darly rodrigues Pompeu 57193228-1 ProfESSor aSSiSTENTE iV
MEMBroS
Higson rodrigues coelho 57193315-1 ProfESSor adJUNTo i
Emerson duarte Monte 5889407-2 ProfESSor adJUNTo i
art. 3º – a comissão deverá apurar os fatos e apresentar relatório 
conclusivo no prazo legal, conforme previsto no art. 201, Parágrafo único 
do rJU, a contar da data de publicação da presente PorTaria.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/888362
Portaria N° 4282/22, de 14 de oUtUBro de 2022r e s o L V e:
art. 1º – coNSTiTUir, a coMiSSÃo dE SiNdicÂNcia, para apurar os 
fatos supramencionados, composta dos seguintes servidores;
PrESidENTE da coMiSSÃo id. fUNcioNal  carGo
Madson alan rocha de Sousa 5920054-1 ProfESSor aSSiSTENTE iV
MEMBroS
Paulo Sérgio araújo da Silva 54197942-2 ProfESSor aSSiSTENTE i
Nara de araújo andrade e andrade  5794706-1 aGENTE adMiNiSTraTiVo
art. 2º – a comissão deverá apurar os fatos e apresentar relatório 
conclusivo no prazo legal, conforme previsto no art. 201, Parágrafo único 
do rJU, a contar da data de publicação da presente PorTaria.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa
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Protocolo: 2011/479459
Portaria N° 4273/22, de 14 de outubro de 2022
r E S o l V E:
art. 1º – TorNar SEM EfEiTo a PorTaria 2531/21 de 30 de Novembro de 
2021, publicada no doE 34.783, de 02 de dezembro de 2021
art. 2º – coNSTiTUir, a coMiSSÃo dE ProcESSo adMiNiSTraTiVo 
SiMPlificado - Pads, para apurar os fatos supramencionados, composta 
dos seguintes servidores:
Presidente:  MaTrÍcUla carGo
GErMaNa BEZErra dE aMoriM 54188843/1 Procuradora autárquica
Membro:
MariValdo oliVEira da SilVa 3184706/1 Técnico c
art. 3º – a comissão deverá apurar os fatos e apresentar relatório 
conclusivo no prazo legal, conforme previsto no art. 201, Parágrafo único 
do rJU, a contar da data de publicação da presente PorTaria.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/280058 
Portaria N° 4225/22, de 11 de outubro de 2022.
r E S o l V E:
art. 1º – coNSTiTUir, a coMiSSÃo dE PadS, designada para apurar os 
fatos supramencionados, ficando a constituição composta dos seguintes 
servidores;
PrESidENTE da coMiSSÃo  id. fUNcioNal carGo
lUciValdo da SilVa araÚJo  57188464 Professor adjunto
MEMBroS
fraNciNEa dE NaZarE fErrEira dE caSTilHo  729825  Professor as-
sistente
riTa dE caSSia froTa ViEira calS 5757207  Técnico c
art. 2º – a comissão deverá apurar os fatos e apresentar relatório conclusivo 
no prazo legal, a contar da data de publicação da presente PorTaria.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa

Protocolo: 868310
dElEGaÇÃo dE coMPETÊNcia
Protocolo: 2022/1356060 
Portaria N° 4377/22, de 21 de outubro de 2022
r E S o l V E:
dElEGar coMPETÊNcia ao(a) servidor(a) MadSoN alaN rocHa dE 
SoUSa, id. funcional nº 5920054/ 1, no cargo de ProfESSor aSSiSTEN-
TE, para outorgar grau conforme abaixo especificado:

MUNicÍPio cUrso data HorÁrio LocaL do 
eVeNto QUaNt

Paragominas

ciencias Bio-
lógicas

27/10/2022
(quinta-feira)

15 horas auditório 
do Espaço 
cultural

11 alunos

licenciatura em 
Quiímica 15 alunos

 
Eng. florestal

17 horas
13 alunos

design 20 alunos

claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/1355964 
Portaria N° 4376/22, de 21 de outubro de 2022
r E S o l V E:
dElEGar coMPETÊNcia ao(a) servidor(a) iVETE fUrTado riBEiro cal-
daS, id. funcional nº 54190262/ 4, no cargo de ProfESSor adJUNTo, 
para outorgar grau conforme abaixo especificado:

colação de Grau do curso de Licenciatura em Química
Município: cametá

data: 25/10/2022 (terça-feira); às 16h.
local: auditório do campus.

claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa

Protocolo: 868306
Portaria ordiNatÓria N° 3153/2022, 16 de seteMBro de 2022.
dispõe sobre Nomeação para o cargo de fiscal do contrato nº 30/2022-
UEPA, firmado entre a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ e a empresa 
carla TaTiaNa doS SaNToS SilVa 79487467220. o reitor da Universi-
dade do Estado do Pará, no uso das atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no item 67 da lei 8.666/93 e a cláUSUla 
QUiNTa, relativo ao contrato nº 30/2022-UEPa (PaE Nº 2022/893723 - 
UEPa), rESolVE:
art. 1° - Nomear o servidor, Sr. alciNdo da SilVa MarTiNS JUNior, Ma-
trícula 57188439/3, lotado no campus de Salvaterra, para exercer o cargo 
de Fiscal do Contrato nº 30/2022, firmado entre UEPA e a empresa CARLA 
TaTiaNa doS SaNToS SilVa 79487467220. Na ausência ou impedimento 
do titular outro servidor será nomeado para ficar responsável pela fiscali-
zação da execução do contrato.
art. 2º contratação EMErGENcial de empresa especializada no ramo de 
fornecimento de refeições,visando atendimento aos docentes da Universi-
dade do Estado do Pará - UEPa, atuantes de forma itinerante na docência 
e em projetos de educação, no Municípiode Salvaterra, no Estado do Pará. 
o prazo de vigência do contrato será de 180 (cENTo E oiTENTa) dias cor-
ridos e improrrogáveis, contados da assinatura do contrato.
Art. 3º - O fiscal será responsável por acompanhar e fiscalizar o fiel cum-
primento do contrato, bem como comunicar as irregularidades eventual-
mente constatadas.

Art. 4º- É dever do fiscal elaborar relatório de execução do serviço. O en-
cargo de fiscal terá a duração da vigência do contrato.
Art. 5º - A desídia do fiscal poderá acarretar penalidades previstas na lei 
8.666/93 e 5.810/94
art. 6º - Esta PorTaria entra em vigor a partir da sua publicação.
dá-se ciência.
cumpra-se.
Belém (Pa), 16 de Setembro de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 868008

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PreMio
Protocolo: 2022/935458 
Portaria N° 4360/22, de 20 de outubro de 2022. r e s o L V e:
coNcEdEr ao(a) servidor(a) lUcilEi MarTiNS dE oliVEira, id. funcio-
nal nº 57193310/ 1, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE iV - TidE, lota-
do(a) no(a) caMPUS dE coNcEicao do araGUaia, 120 (cento e vinte) 
dias de licença Prêmio, no período de 15.10.2022 a 11.02.2023, referente 
aos triênios:
31.01.2014 a 30.01.2017 = 60 (sessenta) dias;
31.01.2017 a 30.01.2020 = 60 (sessenta) dias;
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/1073575
Portaria N° 4347/22, de 19 de outubro de 2022. 
r E S o l V E:
dETErMiNar ao(a) servidor(a) aNa PaUla dE SoUZa riBEiro, id. 
funcional nº 57209184/ 1, no cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo B, no(a) 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS i, goze de 30 (trinta) 
dias restantes de licença Prêmio, concedido pela PorTaria nº 2072, de 
18.10.2021, referente ao triênio de 04.12.2008 a 03.12.2011, no período 
de 06.12.2022 a 04.01.2023
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/1040154
Portaria N° 4346/22, de 19 de outubro de 2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao(a) servidor(a) dUciVal carValHo PErEira, id. funcional 
nº 57193304/ 1, cargo de ProfESSor adJUNTo iV, lotado(a) no(a) dEP-
To. dE MaTEMaTica ESTaTiSTica E iNforMaTica, 120 (cento e vinte) 
dias de licença Prêmio, no período de 01.03.2023 a 28.06.2023, referente 
aos triênios:
30.01.2008 a 29.01.2001 = 60 (sessenta) dias;
30.01.2011 a 29.01.2014 = 60 (sessenta) dias;
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa

Protocolo: 868328

.

.

desiGNar serVidor
.

coMitÊ de Ética eM PesQUisa do caMPUs Viii – MaraBÁ
Protocolo: 2022/1308257 
Portaria N° 4378/22, de 21 de outubro de 2022
r E S o l V E:
art. 1º dESiGNar os membros abaixo relacionados, para compor o comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Pará, com de 01/09/2022 até 
30/03/2023, nos termos do item i.4, da resolução cNS nº 370/2007.

 MeMBros FUNÇÃo No ceP MatrÍcULa e 
LotaÇÃo carGo Na iNstitUiÇÃo

daNiEla SoarES 
lEiTE coordENador 5913709-1 campus 

Viii - Marabá docENTE UEPa

cilENE aParEcida 
dE SoUZa MElo VicE coordENador 5926665-2 campus 

Viii - Marabá docENTE UEPa

loidE NUNES doS 
SaNToS daUdT BriTo SEcrETária 5946045-2 campus 

Viii - Marabá aGENTE adMiNiSTraTiVo

aliSSoN raNGEl 
alBUQUErQUE MEMBro TiTUlar 8002714-1 campus 

Viii - Marabá docENTE UEPa

daNiEllE rodriGUES 
MoNTEiro da coSTa MEMBro TiTUlar 5487359-3 campus 

Viii - Marabá docENTE UEPa

fraNciEllE BoNET 
fErraZ MEMBro TiTUlar 5932225-3 campus 

Viii - Marabá docENTE UEPa

GlaUBEr EPifÂNio 
loUrEiro

MEMBro TiTUlar
 

5899025-2 campus 
Viii - Marabá docENTE UEPa

KaTiaNE da coSTa 
cUNHa MEMBro TiTUlar 57220005-3 campus 

Viii - Marabá
docENTE UEPa

 

Maira caTHEriNE PE-
rEira TUriEl SilVa

MEMBro TiTUlar
 

5922846-1 campus 
Viii - Marabá

 

docENTE UEPa
 

Maria aNGÉlica 
carNEiro da cUNHa

MEMBro TiTUlar
 

5922646-2 campus 
Viii - Marabá

 
docENTE UEPa
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MÍriaN roSa 
PErEira

MEMBro TiTUlar
 

57230001-4 campus 
Viii - Marabá

 

docENTE UEPa
 

MoNica GoMES liMa 
MaXiMiNo

MEMBro TiTUlar
 

595487-1 campus 
Viii - Marabá docENTE UEPa

SáVio PiNHo doS 
rEiS

MEMBro TiTUlar
 

5905432-1 campus 
Viii - Marabá docENTE UEPa

SiMoNE arGENTiNo MEMBro TiTUlar
 

57233158-1 campus 
Viii - Marabá docENTE UEPa

art. 2º- Esta PorTaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições 
em contrário.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa

Protocolo: 868298
desiGNaÇÃo de serVidor
Protocolo: 2022/671288 
Portaria N° 4351/22, de 21 de outubro de 2022 
art. 1º - dESiGNar os servidores abaixo relacionados para comporem a 
comissão Nacional de Ética em Pesquisa (coNEP), com mandato de 3 (três) 
anos, a contar de 01.09.2022 a 30.08.2025, devendo ser renovado ao final 
desse período em conformidade com item 1.4 da resolução cNS nº 370/2007.

NoMe MatrÍcULa carGo ocUPaÇÃo No ceP

aNa d´arc MarTiNS dE 
aZEVEdo 455610/ 3 Professora adjunta

 coordENadora

MaUro EMilio coSTa 
SilVa 54197778/ 2 Professor adjunto

 VicE- coordENador

TÂNia rEGiNa loBaTo 
doS SaNToS 784397/ 3 Professora adjunta MEMBro TiTUlar

carloS aUGUSTo 
PiNHEiro SoUTo

5807727/ 2
 Professor adjunto MEMBro TiTUlar

EliSaNGEla claUdia dE 
MEdEiroS MorEira

 
57193243/ 1 Professor assistente iV MEMBro TiTUlar

Maria roSaNa dE 
oliVEira caSTro 57198154/ 3 Professora adjunta MEMBro TiTUlar

adMilSoN alcaNTara 
da SilVa 54188981/ 1 Professor adjunto MEMBro TiTUlar

lUciclEia PErEira da 
SilVa 54187714/ 3 Professora adjunta MEMBro TiTUlar

Sara da SilVa SUliMaN 5932158/ 2 Professora auxiliar MEMBro TiTUlar

JoSaNE daNiEla frEiTaS 
PiNTo 57188417/ 2 Professora adjunta MEMBro TiTUlar

SaNdra do Socorro dE 
MiraNda NEVES 55590193/ 2 Professora adjunta MEMBro SUPlENT E

aNa claUdia caldEira 
TaVarES MarTiNS 55589946/ 2 Professora adjunta MEMBro SUPlENT E

 

Maria cElia BarroS 
VirGoliNo PiNTo 5255368/ 2 Professora adjunta MEMBro SUPlENT E

aNa TElMa MoNTEiro 
dE SoUSa 377880/ 4 Professora assistente MEMBro SUPlENT E

 

MarcElo lUiZ BEZErra 
da SilVa 5534488/ 2 Professor assistente

iV MEMBro SUPlENT E

rENilda do roSario 
MorEira rodriGUES 

BaSToS
196312/ 2 Professora adjunta iV MEMBro SUPlENTE

diNiZ aNTÔNio dE SENa 
BaSToS 311022/ 3 Professor adjunto

 MEMBro SUPlENTE

JoNaS MoNTEiro 
arraES 7001398/ 3 Professor adjunto MEMBro SUPlENTE

art. 2º - ficaM rEVoGadaS aS dEMaiS diSPoSiÇÕES EM coNTrário.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa

Protocolo: 2022/1210288 
Portaria N° 4379/22 de 21 de outubro de 2022 r e s o L V e:
art. 1º - dESiGNar o (a) servidor (a) arMaNdo JoSE dE Sa SaNToS, id. 
funcional nº 7565577/ 1, cargo de ProfESSor aUXiliar, como chefe do 
departamento de Sistemas computacionais e infraestrutura - dSci, por 2 
(dois) anos, sem ônus, a contar de 18. 08.2022.
art. 2º – ficaM rEVoGadaS as demais disposições em contrário
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/74588 
Portaria N° 4353/22, de 19 de outubro de 2022 
art 1º - dESiGNar os membros relacionados abaixo para comporem, 
enquanto representantes de Usuários, o comitê de Ética e Pesquisa do 
centro de ciências Sociais e Educação - ccSE – campus i/UEPa:
•VANDERLEI MACIEL PINHEIRO – CPF: 479.925.652-15
•ANGÉLICA GEANNE DA GAMA TEIXEIRA DE LIMA – CPF: 685.718.602-20
•GILBERTO NASCIMENTO DE ARAUJO – CPF: 278.092.932-47
 art. 2º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa

Protocolo: 868287

.

.

aPoseNtadoria
.

aPoseNtadoria coMPULsÓria
Protocolo: 2022/1353438
Portaria N° 4383/22, de 21 de outubro de 2022
r E S o l V E:
afaSTar, a servidora dENiSE dE SoUZa SiMoES rodriGUES, id. funcio-
nal nº 5858844/ 2, cargo de ProfESSor TiTUlar, do efetivo exercício, a 
contar 11/10/2022, em decorrência da idade limite determinada pela lei 
complementar 152 de 03.12.2015.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/1353501 
Portaria N° 4384/22, de 21 de outubro de 2022
r E S o l V E:
afaSTar, a servidora Maria dE loUrdES raBElo SaldaNHa, id. funcio-
nal nº 3184684/ 1, cargo de aUXiliar dE SErVico c, do efetivo exercício, 
a contar 16/10/2022, em decorrência da idade limite determinada pela lei 
complementar 152 de 03.12.2015.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
reitor da UEPa

Protocolo: 868291

.

.

errata
.

errata À PUBLicaÇÃo ao terMo de coNtrato
contratada: carLa tatiaNa dos saNtos siLVa 79487467220
Nº do coNTraTo: 30/2022 – UEPa
PaE Nº 2022/893723 – UEPa
oNde se LÊ: .
Nº do coNTraTo/EXErcÍcio: 34 /2022 – UEPa.
Leia-se:
Nº do coNTraTo/EXErcÍcio: 30 /2022 – UEPa.
coNTraTo PUBlicado No doE dE 21/09/2022.
NÚMEro da PUBlicaÇÃo No doE: 35.122.
NÚMEro do ProTocolo No doE: 855253

Protocolo: 868012

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

aditiVo ao terMo de coNtrato
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 13/2020-UePa
PaE Nº 2022/940753-UEPa
PaE oriGiNário Nº 2020/191780-UEPa
Nº TErMo: 2
claSSificaÇÃo: outros
daTa dE aSSiNaTUra: 21.10.2022
MoTiVo: Prorrogação de vigência e reajuste de valor
JUSTificaTiVa: Prorrogação de vigência e reajuste de valor do contrato 
13/2020-UEPa
Valor do TErMo adiTiVo com o reajuste, o valor global passará a ser 
de r$36.000,00 (Trinta e seis mil reais)
iNÍcio da ViGÊNcia: 24/10/2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 23/10/2023
foro: BElÉM/Pa
orÇaMENTo
fUNcioNal ProGraMáTica: 74201.12.364.1506.8870
ElEMENTo dE dESPESa: 339040
foNTE dE rEcUrSo: 0102
coNTraTado
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EMPrESa: M.a.V NETo SErViÇoS dE coMUNicaÇÃo lTda
PErSoNalidadE: Pessoa Jurídica
cNPJ nº 16.875.413/0001-50
ENdErEÇo: rua ferreira Pena, 279 sala 06
Bairro: Umarizal
cidadE: Belém
Uf: Pa
cEP: 66050140
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 868231

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 47/2022
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: aquisição de Material Permanente (equipamentos) através da 
Emenda Parlamentar do deputado Estadual Toni cunha para o laboratório 
de Habilidades Profissionais do Campus VIII/Marabá da Universidade do 
Estado do Pará/UEPa. ENTrEGa do EdiTal: o Edital encontra-se acessí-
vel nos sites: www.gov.br/compras/pt-br/, www.compraspara.pa.gov.br e 
www.uepa.br, a partir do dia 26/10/2022.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: raphael alex ferreira
aBErTUra
local: UaSG 925611 - https://www.gov.br/compras/pt-br/
daTa: 09/11/2022
Hora: 11h
orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo: 74201.12.364.1506.7602
foNTE E oriGEM do rEcUrSo: 0101
NaTUrEZa da dESPESa: 449052
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 868252
aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 28/2022
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: aquisição de material de consumo a serem utilizados na instru-
mentação das aulas práticas do curso de Biomedicina da Universidade do 
Estado do Pará. ENTrEGa do EdiTal: o Edital encontra-se acessível nos 
sites: www.gov.br/compras/pt-br/, www.compraspara.pa.gov.br e www.
uepa.br, a partir do dia 26/10/2022.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: raphael alex ferreira
aBErTUra
local: UaSG 925611 - https://www.gov.br/compras/pt-br/
daTa: 09/11/2022
Hora: 10h
orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo: 74201.12.364.1506.8870
foNTE E oriGEM do rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa da dESPESa: 339030
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 868250

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 4418/2022, de 25 de oUtUBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVo c
Nome: NElSoN VaScoNcEloS PorTo
Matrícula funcional: 57202692/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74021 12 364 1506 8870
fonte: 0661
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 4419/2022, de 25 de oUtUBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPUS
Nome: TiaGo SaNToS SilVEira
Matrícula funcional: 57231730/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74021 12 364 1506 8870
fonte: 0661
339030_ r$ 4.000,00

Portaria N° 4420/2022, de 25 de oUtUBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVo a
Nome: MaYara MacHado dE SoUZa
Matrícula funcional: 5956979/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8866
fonte: 0324008794
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 4421/2022, de 25 de oUtUBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVo a
Nome: MaYara MacHado dE SoUZa
Matrícula funcional: 5956979/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8866
fonte: 0324008794
339039_ r$ 4.000,00
Portaria N° 4422/2022, de 25 de oUtUBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: TEcNico B
Nome: BiaNca caMPoS ValENTE
Matrícula funcional: 55587166/ 2
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8866
fonte: 0661
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 4423/2022, de 25 de oUtUBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 60 (Sessenta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVo c
Nome: aNToNio carloS BraGa SilVa
Matrícula funcional: 5804124/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74021 12 571 1506 8473
fonte: 0660006621
339039_ r$ 4.000,00
Portaria N° 4424/2022, de 25 de oUtUBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 60 (Sessenta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVo c
Nome: aNToNio carloS BraGa SilVa
Matrícula funcional: 5804124/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74021 12 571 1506 8473
fonte: 0660006621
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 868255

.

.

diÁria
.

diÁrias
Protocolo: 2022/1306070
Portaria N° 4398/22, de 25 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) MarcEla criSTiaNE fErrEira rEGo, id.fun-
cional nº 80015704/ 1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) 
no (a) dEParTaMENTo dE TEcNoloGia dE MadEira, 12,5 (doze e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Paragomi-
nas/Pa, no período de 21/11/2022 a 03/12/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1295787
Portaria N° 4399/22, de 25 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) Joao roBErTo doS SaNToS SoarES, id.funcio-
nal nº 57215804/ 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 Paragominas/Pa, no 
período de 06/11/2022 a 22/11/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1317128
Portaria N° 4400/22, de 25 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) alBErTo carloS dE MElo liMa, id.funcional 
nº 57193277/ 1, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) dE-
ParTaMENTo dE ENGENHaria dE ProdUcao, 22,5 (vinte e dois e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de altamira/
Pa, no período de 09/11/2022 a 01/12/2022, para ministrar disciplina.
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Protocolo: 2022/1351378
Portaria N° 4401/22, de 25 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) aNa GorETTi NoVaES coUTiNHo MoUra, 
id.funcional nº 7565463/ 3, no cargo de TEcNico a, lotado (a) no (a) 
coordENadoria dE cEriMoNial E EVENToS, 1,5 (uma e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Mocajuba/Pa, no 
período de 21/10/2022 a 22/10/2022, para participar de aula inaugural.
Protocolo: 2022/1208920
Portaria N° 4402/22, de 25 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) PaTricia dE oliVEira NUNES, id.funcional 
nº 80015603/ 1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no (a) 
dEParTaMENTo dE ciENciaS NaTUraiS, 17,5 (dezessete e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de altamira/Pa, no 
período de 18/10/2022 a 04/11/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1318457
Portaria N° 4404/22, de 25 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) Milla rEiS dE alcaNTara, id.funcional nº 
5955850/ 1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no (a) dE-
ParTaMENTo dE ciENciaS SociaiS aPlicada, 3,5 (três e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município cametá/Pa, no perío-
do de 10/11/2022 a 13/11/2022, para ministrar disciplinas.
Protocolo: 2022/1318457
Portaria N° 4405/22, de 25 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) Milla rEiS dE alcaNTara, id.funcional nº 
5955850/ 1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no (a) dE-
ParTaMENTo dE ciENciaS SociaiS aPlicada, 10,5 (dez e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município cametá/Pa, no perío-
do de 16/11/2022 a 26/11/2022, para ministrar disciplinas.
Protocolo: 2022/1342510
Portaria N° 4406/22, de 25 de outubro 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 ad-
MiNiSTracao dE SErVico, 4,5 (quatro e meia) diárias, devido seu desloca-
mento de Belém/Pa ao município de Marabá/Pa, no período de 20/10/2022 a 
24/10/2022, para conduzir equipe da super liga universitária.
Protocolo: 2022/1318504
Portaria N° 4408/22, de 25 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) MaNoEl rEiNaldo EliaS filHo, id.funcional 
nº 55586857/ 2 , no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no 
(a) dEParTaMENTo dE ciENciaS NaTUraiS, 8 (oito) diárias, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município de castanhal/Pa, no período de 
21/11/2022 a 09/12/2022, para ministrar disciplinas.
Protocolo: 2022/1340816
Portaria N° 4409/22, de 25 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) daNiEl diaS daMaScENo, id.funcional nº 
57200741/ 1, no cargo de MoToriSTa, lotado (a) no (a) dirEToria dE ad-
MiNiSTracao dE SErVico, 4,5 (quatro e meia) diárias, devido seu desloca-
mento de Belém/Pa ao município de Marabá/Pa, no período de 20/10/2022 a 
24/10/2022, para conduzir equipe da super liga universitária.
Protocolo: 2022/1351355
Portaria N° 4410/22, de 25 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) aNa GorETTi NoVaES coUTiNHo MoUra, 
id.funcional nº 7565463/ 3, no cargo de TEcNico a, lotado (a) no (a) 
coordENadoria dE cEriMoNial E EVENToS, 1,5 (uma e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de capanema/Pa, no 
período de 19/10/2022 a 20/10/2022, para participar de aula inaugural.
Protocolo: 2022/1324594
Portaria N° 4411/22, de 25 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) Erica fEio carNEiro NUNES, id.funcional nº 
5857813/ 4, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) dEParTa-
MENTo dE ciENciaS dE MoViMENTo HUMaNo, 4,5 (quatro e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Santa cruz do arari/
Pa, no período de 01/11/2022 a 05/11/2022, para execução de projeto.
Protocolo: 2022/1341578
Portaria N° 4412/22, de 25 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) daVi diaS SoUSa JUNior, id.funcional nº 
57216426/ 1, no cargo de MoToriSTa, lotado (a) no (a) dirEToria dE 
adMiNiSTracao dE SErVico,4,5 (quatro e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município Bragança/Pa, no período de 
13/10/2022 a 17/102022, para conduzir equipe de coordenadores.
Protocolo: 2022/1297265
Portaria N° 4414/22, de 25 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) JoSE aNToNio dE caSTro SilVa, id.funcio-
nal nº 5878543/ 2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no 
(a) dEParTaMENTo dE ENGENHaria aMBiENTal, 16,5 (dezesseis e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Paragomi-
nas/Pa, no período de 09/11/2022 a 25/11/2022, para ministrar disciplina.

Protocolo: 2022/1314990
Portaria N° 4415/22, de 25 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) EdiValdo dE NoroES SaNTiaGo, id.fun-
cional nº 5908031/ 2, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) 
no (a) dEParTaMENTo dE MaTEMaTica ESTaTiSTica E iNforMaTica, 
16,5 (dezesseis e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao 
município de altamira/Pa, no período de 06/11/2022 a 22/11/2022, para 
ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1324930
Portaria N° 4416/22, de 25 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) NEUSiValda BaTiSTa BarBoSa, id.funcional 
nº 57190495/10, na função de coordENadora dE NUclEo dE arTE 
E cUlTUra, lotado (a) no (a) Pro rEiToria dE EXTENSao, 4,5 (quatro 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
Santa cruz do arari/Pa, no período de 27/10/2022 a 31/10/2022, para 
execução de projeto.
Protocolo: 2022/1345535
Portaria N° 4417/22, de 25 de outubro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) raiMUNdo JEfErSoN PErEira da SilVa, id.
funcional nº 55208264/ 1, no cargo de TEcNico a, lotado (a) no (a) 
coordENadoria dE arQUiTETUra E ENGENHaria, 1,5 (uma e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de cametá/
PA, no período de 27/10/2022 a 28/10/2022, para fiscalização de Obra.
THiaGo SoarES SilVa
ordENador

Protocolo: 868187
diÁria/coLaBorador eVeNtUaL
Protocolo: 2022/1325935
Portaria N° 4397/22, de 25 de outubro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) ricardo oSSaGÔ dE carValHo, 4,5 (quatro 
e meia) diárias, como colaBorador EVENTUal, devido seu deslocamen-
to de fortaleza/cE ao município de Belém/Pa no período de 25/11/2022 a 
29/11/2022, para desenvolver atividades.
THiaGo SoarES SilVa
ordENador

Protocolo: 868188
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito Portaria de diÁria
Protocolo: 2022/1108613
Portaria N° 4380/22, de 21 de outubro de 2022
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 3808/22, de 15.09.2022, publicada 
no d.o.E nº35.119 de 19/09/2022, que concedeu ao servidor (a) firMo 
dE liMa BiTTENcoUrT NETo, id.funcional nº 5947185/1, no cargo de 
Técnico a, lotado (a) no (a) diretoria do Serviço de Processamento de 
dados, cPf : 677.415.092-68, 2,5 (duas e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município de Bragança/Pa no período de 
06/09/2022 a 08/09/2022, para analise de infraestrutura de informática.
THiaGo SoarES SilVa
ordENador

Protocolo: 868190

.

.

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

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1492/2022 - cGP/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/1341073
r E S o l V E:
coNcEdEr, 60 (SESSENTa) dias de licença Prêmio no período de 
16/11/2022 a 14/01/2023, correspondente ao triênio de 26/02/1995, 
25/02/1998, 26/02/1998, 25/02/2001, para o servidor, aGNElo SilVa 
NaSciMENTo , Matrícula nº.54193660/1 , carGo: aUXiliar TÉcNico, 
lotado na drccP.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
21 de outubro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1



diário oficial Nº 35.164  103Quarta-feira, 26 DE OUTUBRO DE 2022

Portaria Nº 1493/2022 - cGP/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/1334245
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 07/11/2022 
a 07/12/2022, correspondente ao triênio de 27/08/2011, 26/08/2014, para 
o servidor, SoNia Maria do carMo VilHENa, Matrícula nº.3208842/1, 
carGo: coNTador, lotado na Nci.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
21 de outubro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1503/2022 - cGP/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/1057232
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 19/12/2022 
a 17/01/2023, correspondente ao triênio de 19/06/2005 a 18/06/2008, 
para o servidor, aNToNio rEiNaldo TriNdadE SoUZa, Matrícula nº. 
54190343/1, carGo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, lotado na dTE.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
21 de outubro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1498/2022 - cGP/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/1148730
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 15/12/2022 
a 13/01/2023, correspondente ao triênio de 10/06/2007 a 09/06/2010, 
para a servidora, Maria ValdElicE dE MoraES, Matrícula nº.3226026/1, 
carGo: aUXiliar TÉcNico, lotado no aBriGo dE MUlHErES/BElÉM.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
21 de outubro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1499/2022 - cGP/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/1212389
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 19/12/2022 
a 18/01/2023, correspondente ao triênio de 10/01/2007 a 09/01/2009, 
para o servidor, PaUlo SErGio da SilVa rEiS, Matrícula nº.54195642/1, 
carGo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, lotado na daS.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
21 de outubro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 868268

.

.

errata
.

Portaria Nº º 1266/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/1141908
errata
aonde se lê: 19/09 a 22/09/2022
Leia-se: 03/10 a 07/10/2022
registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
25 de outubro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 868283

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico
Número: 28/2022
objeto: aquisição de móveis para escritório e manipulação de alimentos, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e 
seus anexos.
local de abertura: Portal coMPraSNET
UaSG: 925872
data da abertura: 11/11/2022
Hora da abertura: 10:00 (horário de Brasília)
orçamento:
Gestão/Unidade: 43101
fonte: 0306
Programa de Trabalho: 08.244.1505.7678
Elemento de despesa: 449052
ordenador(a): inocêncio renato Gasparim

Protocolo: 868228
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 1512/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2022/ 1359442
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 4.000,00 ( QUaTro Mil 
rEaiS ), em favor do (a) servidor (a), ViToria caroliNa ValENTE Bar-
roS, 5956215/1, GErENTE para atender despesas com serviços de im-
pressão de 500 carteiras dos artesãos em PVc.
43.105 – 11.334.1504.8951 f: 0101 266.738
dESPESa:
339039 r$ 4.000,00
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 
25 de outubro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria N° 1514/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2022/ 1345416
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 2.000,00 (dois mil reais 
), em favor do (a) servidor (a), laYZ fUrTado do ValE, aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo, Matrícula nº 5951658; para atender serviço de carpintaria 
para montagem das Unidades Produtivas de Hortas.
43.101. – 08.244.1505.7678 f: 0101 267.235
dESPESa:
339036 r$ 2.000,00
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 
25 de outubro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria N° 1496/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2022/ 1339086
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 1.500,00 (HUM Mil E 
QUiNHENToS rEaiS), em favor do (a) servidor (a), Herbet Silva Buna 
Junior, agente administrativo, Matrícula nº 57188214/1; para atender des-
pesas com ações de Enfrentamento a Violência Sexual e Trabalho infantil.
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87.101. – 08.244.1505.8862 f: 0107 233.379
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 
21 de outubro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria N° 1497/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2022/ 1335715
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 1.500,00 (HUM Mil E 
QUiNHENToS rEaiS), em favor do (a) servidor (a), JEaN MarcEl GoNÇal-
VES doS SaNToS, TÉcNico EM GESTÃo Social ( Psicologo ) 3542696/1; 
para atender despesas com ações de Enfrentamento a Violência Sexual e 
Trabalho infantil.
87.101. – 08.244.1505.8862 f: 0107 233.379
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 
21 de outubro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria N° 1495/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2022/ 1339155
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 1.500,00 (HUM Mil E 
QUiNHENToS rEaiS), em favor do (a) servidor (a), Herbet Silva Buna 
Junior, agente administrativo, Matrícula nº 57188214/1; para atender des-
pesas com ações de Enfrentamento a Violência Sexual e Trabalho infantil.
87.101. – 08.244.1505.8862 f: 0107 233.379
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 
21 de outubro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 868271
.

diÁria
.

Portaria Nº 1509/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 1347979
rESolVE:
autorizar o pagamento 03 e ½ (três e meia) diária Para cada SErVidor
ciTado aBaiXo:
iNocENcio rENaTo GaSPariM,5945555/1, SEcrETário dE ESTado,a-
doNai do Socorro, 57231288/3,dirETor, PaUlo SErGio dE SoUZa 
NaSciMENTo, 5946524/3 aSSESSor que se deslocaram para os muni-
cípios de iPiXUNa do Pará e aUrora do Pará no período de 20/10 a 
23/10/2022 com objetivo de apoio à Gestão e aos Serviços Socioassisten-
ciais. MarcoS fláVio do roSario riBEiro, 5938895/2, MoToriSTa 
rETroaTiVo do dia 19/10/2022.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.8863 f: 0101006357 234.191
339014

registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
25 de outubro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1508/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 1346911
rESolVE:
autorizar o pagamento 04 e ½ (quatro e meia) diária Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
Valdo diViNo da SilVa filHo,5945803/1, SEcrETario adJUNTo,ri-
cardo aVEliNo GaNZEr,55588660/4,dirETor, Maria dEUZiaNE dE 
SoUSa SilVEira, 3542671/1, aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, que se 
deslocaram para os municípios de ViSEU, aUGUSTo corrEa E BraGaNÇa 
no período de 24/10 a 28/10/2022 com objetivo de apoio à Gestão e aos 
Serviços Socioassistenciais. rETroaTiVo do dia 21/10/2022.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.8863 f: 0101006357 234.191
339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
25 de outubro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1513/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 1346492
rESolVE:
autorizar o pagamento 05 e ½ (cinco e meia) diária Para cada SErVidor
ciTado aBaiXo:
dEiSE araUJo da SilVa, 54195016/1, SocioloGo, que se deslocara 
para os municípios de Bom Jesus do Tocantins e Marabá/Pa no período de 
23/10 a 28/10/2022 com objetivo de caPaciTaÇÃo dE TraBalHadorES 
do SUaS, SiNaSE E SiSaN.raiMUNdo alEXaNdrE corrEa doS SaN-
ToS, 35076/1 MoToriSTa com objetivo de conduzir veiculo com a Técnica 
da daS/cPSE-ac.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8399 f: 0139002241 234.094
339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
25 de outubro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1500/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/1346433
rESolVE:
autorizar o pagamento 05 e ½ (cinco e meia) diária Para cada SErVidor
ciTado aBaiXo:
José de ribamar fernandes, 80015508/1, Secretario Executivo, luciano de 
Jesus costa dias, 3542758/1, assistente administrativo, que se deslocara 
para os Municípios de Vigia/colares no período de 31/10 a 05/11/2022 com 
objetivo de apoio a organismos de controle Social.
Classificação Orçamentária:
43.0103 – 08.422.1505.8402 f: 0338002151 249.624
339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
21 de outubro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1510/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 1339105
rESolVE:
autorizar o pagamento 02 e ½ (dUaS e meia) diária Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
EroNdiNa SoUTo BaTiSTa,3222268/1, aG.adM, Karla SiMoNi daMaS-
cENo coElHo dE liMa, 80845611/1, aSSiSTENTE Social/GErENTE, 
que se deslocaram para o município de capanema no período de 26/10 
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a 28/10/2022 com objetivo de apoio à Gestão e aos Serviços Socioassis-
tenciais. WilSoN GUErrEiro dE HolaNda, 3216640/1, MoToriSTa com 
objetivo de conduzir veiculo com equipe técnica da daS – cPSEac/SE.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.244.1505.8863 f: 0107006357 234.135
339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
25 de outubro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1511/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 1337942
rESolVE:
autorizar o pagamento 05 e ½ (cinco e meia) diária Para cada SErVidor
ciTado aBaiXo:
dEiSE araUJo da SilVa, 54195016/1, SocioloGo, que se deslocara 
para o município de ViToria do XiNGU no período de 31/10 a 05/11/2022 
com objetivo de caPaciTaÇÃo dE TraBalHadorES do SUaS, SiNaSE E 
SiSaN.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8399 f: 0107006357 234.135
339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
25 de outubro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1506/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 1312548
rESolVE:
autorizar o pagamento 06 e ½ (seis e meia) diária Para cada SErVidor
ciTado aBaiXo:
MarcEliNa PiNTo SaNToS, 57196135/1, aSSiSTENTE Social, que se 
deslocara para o município de NoVa iPiXUNa/Pa no período de 06/11 a 
12/11/2022 com objetivo de apoio à Gestão e aos Serviços Socioassisten-
ciais. WilSoN GUErrEiro dE HolaNda,3216640/1, Motorista com obje-
tivo de conduzir veiculo com a Técnica da daS/cPSEM/SEaSTEr
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.244.1505.8863 f: 0107006357 234.135
339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
25 de outubro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 15072022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 1282146
rESolVE:
autorizar o pagamento 16 e ½ (dezesseis e meia) diária Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
EliZaBETH doS SaNToS MarQUES,54186053/2,aSSiSTENTE Social 
que se deslocara para o município de PaU d’arco, XiNGUara E rEdEN-
ÇÃo no período de 31/10 a 16/11/2022 com objetivo de apoio à Gestão 
e aos Serviços
Socioassistenciais.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.244.1505.8863 f: 0107006357 234.135
339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
25 de outubro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1505/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 1316671

rESolVE:
autorizar o pagamento 02 e ½ (duas e meia) diária Para cada SErVidor
ciTado aBaiXo:
MaGarida SoUSa dE oliVEira,coNSElHEiro, ( MariTUBa ) coNSE-
lHEira ESTadUal,HElaiNE roSY da coSTa SilVa,5903818/2 ( MariTU-
Ba ), EdNilZa BorGES SiQUEira, ( aNaNiNdEUa ) coNSElHEira ESTa-
dUal SUPlENTE que se deslocara para Belém/Pa no período de 16/11 a 
18/11/2022 com objetivo de apoio a organismos de controle Social.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8402 f: 0107/0107006357 253.896
339036/14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
21 de outubro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1504/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 1317159
rESolVE:
autorizar o pagamento 04 e ½ (quatro e meia) diária Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
EdiValdo riBEiro dE liMa, coNSElHEiro ESTadUal – TiTUlar, ( Pa-
raUaBEPaS ),Salia Maria da SilVa liMa,( ParaUaPEBaS ) que se des-
locara para Belém/Pa no período de 15/11 a 19/11/2022 com objetivo de 
apoio a organismos de controle Social.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8402 f: 0107 253.896 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
21 de outubro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1502/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 1317159
rESolVE:
autorizar o pagamento 04 e ½ (quatro e meia) diária Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
PENPEKoTi HoMPKYTi ValdENilSoN, coNSElHEiro ESTadUal – SU-
PlENTE, ( Nova Vida – 1 Marabá ),KaTia SilENE da coSTa ValdENil-
SoN, coNSElHEiro ESTadUal – TiTUlar. ( Bom Jesus do Tocantins – Pa 
) que se deslocara para Belém/Pa no período de 15/11 a 19/11/2022 com 
objetivo de apoio a organismos de controle Social.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8402 f: 0107 253.896 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
21 de outubro de 2022. 
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1501/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 1338607
rESolVE:
autorizar o pagamento 02 e ½ (dUaS e meia) diária Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
lUcila do roSario SoUZa dE frEiTaS, colaBorador EVENTUal,HE-
lENNicE dE liMa rocHa riBEiro,colaBorador EVENTUal,SUZaNYEl-
lEN riSUENHo BraSil,colaBorador EVENTUal,EdNa MoraiS Bar-
roSo, colaBorador EVENTUal,ricardo WaSHiNGToN MoraESa dE 
MElo,colaBorador EVENTUal,HElio fraNco dE MacEdo JUNior, 
colaBorador EVENTUal, Marcia corrEia laGo MoUra,colaBora-
dor EVENTUal,JailMa GoNÇalVES BaNdEira, colaBorador EVENTU-
al, que se deslocara para o Município de alTaMira/Pa no período de 10/11 
a 12/11/2022 com objetivo de apoio a organismos de controle Social.
Classificação Orçamentária:
43.0103 – 08.422.1505.8402 f: 0338002151 249.624
339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
21 de outubro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 868275
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FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 56/2022-GecoN de 21 de oUtUBro de 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34571 de 03 de 
Maio de 2021.
considerando despacho da daf constante no protocolo n° 
2022/611208 de 21/10/2022;
 r E S o l V E: i – dESiGNar a servidora JacilENE da coSTa TEiXEira 
matricula 5935748/2, cargo Gerente ii para atuar como fiScal TiTUlar, 
e a servidora faBiaNE da crUZ BraNdÃo matricula 57195175/1, cargo 
agente administrativo, para atuar como fiScal SUPlENTE, do contrato 
abaixo descriminado, a contar de 21 de outubro de 2022: coNTraTo N° 
30/2022 – coMErcial dEBEcHE.
Esta portaria entre em vigor na data da assinatura.
dÊ- SE, ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 868331

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Pregão eletrônico nº 019/2022
Processo n° 2022/523205
objeto: contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de ser-
viço referente à execução de Serviços Hidrossanitários a serem executados 
de forma contínua nas Unidades da faSEPa, conforme quantidades e des-
tinações descritas no Termo de referência, anexo i.
Entrega do edital: Junto aos sites www.compraspara.pa.gov.br (http://
www.compraspara.pa.gov.br/); www.fasepa.pa.gov.br (http://www.fa-
sepa.pa.gov.br/) e www.gov.br/compras (http://www.gov.br/compras) 
(UaSG 925609)
local de abertura: Junto ao site www.gov.br/compras (http://www.gov.br/com-
pras) (UaSG 925609)
data de abertura: 09 de Novembro de 2022, às 10h00min (Horário de Brasília).
Pregoeiro Oficial: Manolo P. F. de Macedo Freitas
ordenador de despesas: luiz celso da Silva

Protocolo: 868038

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: sUPriMeNto de FUNdos- 572 - do dia 25/10/2022
oBJETiVo: cobrir despesas com hospedagem para familiares de socioedu-
cando custodiado no cESEBa, referente a viagem a cidade de altamira/Pa 
no período de 16 a 18/11/2022 (Proc. 1348707/2022- Mem 609/2022)
ProGraMa dE TraBalHo: 08.243.1505.8393
ProJETo aTiVidadE: 68-8393  - aÇÃo: 228254
foNTE dE rEcUrSo: 0101
NaTUrEZa da dESPESa: 339039 – r$ 200,00- (Hospedagem)
SErVidora: aldiENE Maria fErrEira SoUSa
MaTricUla: 5103355/ 4
PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dESPESa aParTir da oB: 24 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 10 dias
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 868475
Portaria: sUPriMeNto de FUNdos- 571 - do dia 25/10/2022
oBJETiVo: cobrir despesas com hospedagem para familiares de socioedu-
cando custodiado no cESEBa, referente a viagem a cidade de altamira/Pa 
no período de 16 a 18/11/2022 (Proc. 1348622/2022- Mem 610/2022)
ProGraMa dE TraBalHo: 08.243.1505.8393
ProJETo aTiVidadE: 68-8393  - aÇÃo: 228254
foNTE dE rEcUrSo: 0101
NaTUrEZa da dESPESa: 339039 – r$ 300,00- (Hospedagem)
SErVidora: aldiENE Maria fErrEira SoUSa
MaTricUla: 5103355/ 4
PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dESPESa aParTir da oB: 24 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 10 dias
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 868469
Portaria nº 569, de 25 de outubro de 2022.
Processo nº 1344259/2022.
oBJETiVo: custear despesas de serviço com hospedagem para geni-
tora e irmã de adolescente, custodiado no cSEBa, no período de 03 a 
04/11/2022, conforme justificado nos termos do processo.
Programa de Trabalho 08.243.1505.8393
Projeto atividade: 68.8393
ação: 228254

fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339039 – HoSPEdaGEM – r$ 150,00
SErVidorES: aNTÔNio KlaGENS caMBraia doS SaNToS, aSSiSTENTE 
Social, Matricula 5850673/2.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dESPESa: 12 (doze) diaS.
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (cinco) diaS
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 868427
Portaria: 570- sUPriMeNto de FUNdos- do dia 25/10/2020 –
oBJETiVo: cobrir despesas com Serviço Pessoa Jurídica com limpa fossa, 
para limpeza de superfícies e desobstrução de canos e tubulações da UaSE 
cEfiP (Proc. 1353412/2022 - Mem  107/2022)
ProGraMa dE TraBalHo: 08.243.1505.8394
ProJETo aTiVidadE: 68-8394  - aÇÃo: 231437
foNTE dE rEcUrSo: 0101
NaTUrEZa da dESPESa: 339039 – r$ 2.500,00-(SErViÇo)
SErVidor: carloS alBErTo fUrTado da GaMa
MaTricUla: 54188583/2 - carGo: MoToriSTa
PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dESPESa aParTir da oB:60 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias
PrESidENTE da faSEPa
 lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 868457

.

.

diÁria
.

Portaria nº 568, de 25 de outubro de 2022.
Processo nº 1346048/2022.
oBJETiVo: Participar do i Seminário das Boas Práticas Socioeducativas do 
Pará, que ocorrerá no período de 03 a 04/11/2022, conforme os termos 
do processo.
oriGEM: MaraBá/Pa - dESTiNo: BElÉM/Pa.
PErÍodo: 02/11/2022 a 05/11/2022. – (3,5) diáriaS
SErVidorES: MoNaliSa PErEira dE MiraNda, aSSiSTENTE Social, 
Matricula 5956795/1, e TaliTa JaNE riBEiro dE araÚJo, aSSiSTENTE 
Social, Matricula 5963707/1.

LUiZ ceLso da siLVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 868382
Portaria: 573 - do dia 25/10/2022
oBJETiVo: acompanhar socioeducando custodiado na UaSE aNaNiNdEUa 
iii, para ser entregue a seus familiares, cumprindo determinação judicial 
(Proc. 1347950 /2022-Mem 109/2022)
SErVidora: JUliaNa MarTiNS MENdES
carGo: aSSiSTENTE Social -  MaTricUla: 5927565/ 2
SErVidor: Marcia da SilVa coSTa
carGo: MoToriSTa -  MaTricUla: 5914118/ 3
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo : ToMÉ aÇU/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 20/10/2022 -  diáriaS-0,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 868492

.

.

oUtras MatÉrias
.

errata de Publicação no doe Nº 35.153 de 18.10.2022-Protocolo 864888
Portaria Nº 942 de 17.10.2022
onde se lê: 07.11.2022 a 16.12.2022
Leia – se: 07.11.2022 a 06.12.2022
lUiZ cElSo da SilVa-Presidente

Protocolo: 868253

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 642/2022 seJUdH/coNed, de 30 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;
rESolVE:
1 - dESiGNar, o Sr. José augusto Neves da Silva como conselheiro Titular 
no conselho Estadual sobre drogas – coNEd/Pa, em substituição ao Sr. 
antônio José da Silva Sena representante dos Usuários dos Serviços de 
Tratamento e reinserção Social - caPS ad iii Marajoara para mandato no 
período de 29/09/2022 a 31/01/2023.
2 - dESiGNar, o Sr. oscar Guilherme Santiago como conselheiro Suplen-
te no conselho Estadual sobre drogas – coNEd/Pa, em substituição ao 
Sr. Wanderlei Pará de Souza representante dos Usuários dos Serviços de 
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Tratamento e reinserção Social - caPS ad iii Marajoara para mandato no 
período de 29/09/2022 a 31/01/2023.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS.
ValBETaNio BarBoSa MilHoMEM
SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS

Protocolo: 868173
Portaria Nº 673/2022 – SEccoN/coNdEl-ProViTa/SEJUdH, de 17 
de outubro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS do Pará, 
no uso de suas atribuições legais,
considerando o disposto no art.4º da lei federal nº 9.807, de 13 de julho 
de 1999.
considerando ainda, o disposto no art.3º, da lei Estadual nº 6.325, de 14 
de novembro de 2000.
rESolVE:
dESTiTUir os seguintes membros:

iNstitUiÇÃo MeMBro
Secretaria de Estado de assistência Social, 

Trabalho, emprego e renda - SEaSTEr
Titular: inocêncio renato Gasparim

Suplente: Valdo divino filho

Grupo de Mulheres Brasileiras - GMB Titular: Edileusa Pena da Silva
Suplente: ruth correa da Silva

NoMEar os seguintes membros:

iNstitUiÇÃo MeMBro

Secretaria de Estado de assistência Social, 
Trabalho, emprego e renda - SEaSTEr

Titular: riane reis da Silva
Suplente: Jean Marcel Gonçalves dos Santos

 

Grupo de Mulheres Brasileiras - GMB Titular: domingas de Paula Martins caldas
Suplente: anacleta Vieira Gomes

o membro ora nomeado, completará o tempo de mandato de seus ante-
cessores para o biênio 2021/2023.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 868155

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 04/2019
Processo: Pae 2022/594623
contratante: SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMa-
NoS, cNPJ Nº 05.054.895/0001-60
contratada: MorEira GodoY coMÉrcio E SErViÇoS – EirEli, cNPJ 
15.534.401/0001-07
objeto:
Usar das prerrogativas preestabelecidas nas cláusulas SEGUNda, TErcEira 
e doZE, que tratam, respectivamente, do Preço e das condições de Paga-
mento; da Vigência do contrato e dos recursos orçamentários, fundamen-
tado no inciso ii, art. 57 da lei nº 8.666/93
dotação orçamentária:
UG: 180101
14.422.1500.8814.0000 Pi:102TPi8814c
14.422.1500.8814.0000 Pi:102TPN8814c
14.422.1500.766.00000 Pi:2080007660c
14.422.1500.8207.0000 Pi:2080008207c
14.422.1500.8211.0000 Pi:2080008211c
14.422.1500.8225.0000 Pi:2080008225c
14.422.1500.8798.0000 Pi:2080008798c
14.422.1500.8799.0000 Pi:2080008799c
14.422.1500.8802.0000 Pi:2080008802c
14.422.1500.8808.0000 Pi:2080008808c
14.422.1500.8809.0000 Pi:2080008809c
14.422.1500.8810.0000 Pi:2080008810c
14.422.1500.8811.0000 Pi:2080008811c
14.422.1500.8820.0000 Pi:2080008820c
14.131.1508.8233.0000 Pi:4120008233c
14.122.1297.8338.0000 Pi:4120008338c
14.422.1500.8820.0000 Pi:2080008820c
14.422.1500.766.00000 Pi:2080007660c
14.422.1500.8207.0000 Pi:2080008207c
14.422.1500.8799.0000 Pi:2080008799c
foNTE: 0101
loTE 01
Natureza de despesa: 339039/339033
Valor Estimado 339039: r$ 1.389.883,14
Valor Estimado 339033: r$ 72.305,00
loTE 02
Natureza de despesa: 339039
Valor Estimado: r$ 787.780,50
loTE 03
Natureza de despesa: 339030
Valor Estimado: r$ 797.739,06
Valor Total: r$ 3.047.707,70
foNTE 0155 E 0355
loTE 01
Natureza de despesa: 339039/339033
Valor Estimado 339039: r$ 100.000,00

Valor Estimado 339033: r$ 10.000,00
loTE 02
Natureza de despesa: 339039
Valor Estimado: r$ 100.000,00
loTE 03
Natureza de despesa: 339030
Valor Estimado: r$ 100.000,00
Valor Total: r$ 310.000,00
UG: 180102
18102.14.422.1500.8803 Pi: 2080008803c 18102.14.422.1500.8801 Pi: 
2080008801c
foNTE: 0120 e 0320
loTE 02
Natureza de despesa: 339039
Valor Estimado: r$ 50.000,00
loTE 03
Natureza de despesa: 339030
Valor Estimado: r$ 100.000,00
Valor Total: r$ 150.000,00
Vigência: 25/10/2022 a 25/10/2023
data da assinatura: 21/10/2022
contratante: SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS 
– SEJUdH
cNPJ Nº 05.054.895/0001-60
contratada MorEira GodoY coMÉrcio E SErViÇoS – EirEli
cNPJ/Mf sob o nº 15.534.401/0001-07,
representante contratada: PaTricia MaSloVa doS SaNToS MorEira GodoY
cPf: nº 432.041.042-49
ordenador de despesa: ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 868028

.

.

diÁria
.

Portaria N° 688 de 13 de oUtUBro 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 2022/1303350
r E S o l V E:
coNcEdEr oiTo E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para Realizar Atendimento a jovens e Capacitação em 
direitos Humanos e direitos da Juventude, no município de Santarém/Pa, 
no período de 21 a 29/10/2022.
 

Nome cargo Matrícula
flaVio MorEira dE PaUla Gerente/GPdJ 5956831/1
JEaNETE da SilVa GoMES assistente Social 54188359/3
aNToNio SoarES filHo Gerente/GPi 5958686/1

PEddro JoSÉ SilVa da SilVa Motorista 57192939/2

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 13 dE oU-
TUBro dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 868207

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 110/2022-GGa/sedeMe - de, 24 de oUtUBro de 2022.
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 07/04/2021, pu-
blicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021, combinado com a PorTaria 
Nº 03/2021-GS/SEdEME de 15/04/2021, publicada no doE nº 34.554 de 
16/04/2021.
coNSidEraNdo o teor do Memo. Nº 039/2022 – aTEc/SEdEME, de 
13/10/2022;
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico Nº 
2022/659259;
r E S o l V E:
forMaliZar a autorização do afastamento do servidor TiaGo MiraNda 
BarBoSa SilVa, matrícula 5948135/2, ocupante do cargo de Secretário 
de Gabinete, no período de 17/10/2022 a 01/11/2022, para gozo residual 
de férias, referente ao período aquisitivo 2021/2022, interrompidas pela 
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Portaria Nº 061/2022-GGa/sedeMe, de 14/07/2022, Publicada no 
doE Nº 35.048, de 15/07/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 868221
Portaria N° 109/2022-GGa/sedeMe - de, 24 de oUtUBro de 2022
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 07/04/2021, pu-
blicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021, combinado com a PorTaria 
Nº 03/2021-GS/SEdEME de 15/04/2021, publicada no doE nº 34.554 de 
16/04/2021.
coNSidEraNdo o teor do Memo. Nº 65/2022 – ddicS/SEdEME, de 
14/10/2022;
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico Nº 
2022/1324772;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 098/2022-GGa/SEdEME, de 05/10/2022, 
Publicada no doE Nº 35.143, de 06/10/2022
r E S o l V E:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares a servidora aHiaNa 
caSSia dE oliVEira PEdrEira, matrícula 5962601/1, ocupante do cargo 
de coordenadora, no período de 28/11/2022 a 12/12/2022, referente ao 
período aquisitivo de 15/10/2021 a 14/10/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 867975

.

.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
Processo administrativo n.º 036/2022 - Pregão Eletrônico n.º 007/2022 - 
contrato n.º 026/2022
contratante:  coMPaNHia dE GáS do Pará – GáS do Pará.
contratada: GaScaT iNdÚSTria E coMÉrcio lTda, cNPJ sob o nº 
00.965.449/0001-94
objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de uma 
Estação de regulagem de Pressão (classe #300) para utilização na Esta-
ção de condicionamento de Gás 2, localizada em Barcarena/Pa, visando a 
atendimento aos consumidores industriais cativos.
Vigência:  12 (doze) meses.
Valor Global: r$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais).
dotação orçamentária: Próprio.
fonte de recurso: Próprio.
Pela contratante: cláudia Bitar e andré Macêdo
Pela contratada: Gustavo Primi Nieto
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 19 de outubro de 2022.

Protocolo: 867979

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 33/2021
Processo administrativo N.º 33/2021- inexigibilidade de licitação N.º 09/2021
contratante:  coMPaNHia dE GáS do Pará – GáS do Pará.
contratada: SarUBo ENGENHaria lTda., cNPJ nº 42.842.812/0001-24
objeto: a prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato nº 
033/2021, bem como o reajuste do valor da hora de trabalho, cujo preço 
“homem/hora” prestado passará de r$ 220,00 (duzentos e vinte reais) 
para r$ 235,77 (duzentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos), 
e o preço das diárias de trabalho externo passará de r$ 225,00 (duzentos 
e vinte e cinco reais) para r$ 241,13 (duzentos e quarenta e um reais e 
treze centavos).
Prazo: 12 (doze) meses.
Valor do aditivo: r$ 124.022,48 (cento e vinte e quatro mil e vinte e dois 
reais e quarenta e oito centavos).
dotação orçamentária: Próprio.
fonte de recurso: Próprio.
ordenador responsável: diretora Presidente cláudia Bitar.
Pela contratante: cláudia Bitar e Paulo Guardado
Pela contratada: Pedro Sarubo Júnior
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 24 de outubro de 2022.

Protocolo: 867981

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 164/2022, GaB/iMetroParÁ, 25 de outubro de 2022.
dispõe sobre licença Prêmio de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual 
nº 7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 34.631 de 
08 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 98 a 99 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Processo nº 202202985 Protocolo nº 721/2022.
rESolVE:
art. 1º - coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) ao servidor SEVEria-
No carloS loUZEiro, mat. 5898636/1, ocupante do cargo de Motorista, 
referente ao período aquisitivo 01/06/2014/2017 com início em 03 de no-
vembro de 2022 e término em 02 de dezembro de 2022.
art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 25 de outubro de 2022.
rafaela Barata chaves
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 868034

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 161/2022, GaB/iMetroParÁ, 21 de outubro de 2022.
dispõe sobre designação de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual 
nº 7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 34.631 de 
08 de julho de 2021.
coNSidEraNdo a Portaria de nº 160/2022, GaB/iMETroPara, 25 de ou-
tubro de 2022.
rESolVE:
art. 1º – dESiGNar o servidor alÍcio BriTo diaS filHo, matrícula nº 
033, ocupante do cargo de Metrologista, para responder pela Gerência de 
fiscalização de Produtos, durante o impedimento do titular, no período de 
19/12/2022 a 17/01/2023.
art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
art. 3º - registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 21 de outubro de 2022.
rafaela Barata chaves
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 868048
Portaria Nº 163/2022, GaB/iMetroParÁ, 21 de outubro de 2022.
dispõe sobre designação de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual 
nº 7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 34.631 de 
08 de julho de 2021.
coNSidEraNdo a Portaria de nº 162/2022, GaB/iMETroPara, 25 de ou-
tubro de 2022.
rESolVE:
art. 1º – dESiGNar a servidora roSaNGEla MaGNo SilVa, matrícula 
nº 572229249/2, ocupante do cargo de assistente administrativo, para 
responder pela Gerência de Serviços, durante o impedimento da titular, no 
período de 05/12/2022 a 19/12/2022.
art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
art. 3º - registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 21 de outubro de 2022.
rafaela Barata chaves
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 868056

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 044/2021
objeto: Prorrogação do prazo contratual, pelo período de 06 (seis) meses, 
a contar de
06/06/2022 a 03/12/2022
data da assinatura: 03/06/2022
Valor Global anual/estimado: r$ 206.616,40 (duzentos e seis mil, seiscen-
tos e dezesseis reais e quarenta centavos).
dotação orçamentária:
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fonte: 0260 – recursos Provenientes de Transparências de convênio
funcional: 14 422 1500 8803
Projeto atividade: fiscaliz. de Estab. comer. Prod. e Serviços para Gar. dos 
dir do consumidor.
Natureza da despesa: 339039 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica
contratado: GM NEGrÃo dE SoUSa aGÊNcia dE ViaGENS EirEli.
Endereço: rua curuça nº 02, sala a, Bairro centro, ananindeua – Pa, cEP 
67.030-015.
ordenador: rafaEla BaraTa cHaVES.

Protocolo: 868201

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 162/2022, GaB/iMetroParÁ, 21 de outubro de 2022.
dispõe sobre férias de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual 
nº 7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 34.631 de 
08 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 janeiro de 1994.
coNSidEraNdo o decreto nº 1.462 de 12 de abril de 2021, publicado no 
doE nº 34.550 de 13/04/2021.
rESolVE:
art. 1º – coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias a servidora, KaYla Salda-
NHa PEiXoTo matrícula nº 80846390/2, Gerente de Serviços, com início 
em 05 de dezembro de 2022 e término em 19 de dezembro de 2022, refe-
rente ao período aquisitivo 29/07/2021/2022.
art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 21 de outubro de 2022.
rafaela Barata chaves
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 868051
Portaria Nº 159/2022, diraF/iMetroParÁ, 21 de outubro de 2022.
dispõe sobre férias de servidor.
a diretora de administração e finanças, do instituto de Metrologia do Esta-
do do Pará – iMETroPará, no uso de suas atribuições legais que lhe foram 
conferidas pela Portaria nº. 89/2022, GaB/iMETroPará, de 23 de junho 
de 2022, publicada no doE nº. 35.034 de 05 de julho de 2022.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994.
rESolVE:
art. 1º– coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servido-
res abaixo relacionados:

Mat. serVidor (a) PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo de GoZo

5486629/1 JoSÉ JorGE BENdElacK MaToS 17/05/2021/2022 19/12/2022 a 
17/01/2023

015 JoSUÉ MarTiNS da coSTa 01/03/2021/2022 19/12/2022 a 
17/01/2023

5898392/1 lUiZ PaUlo PErEira MoNTEiro 01/06/2021/2022 19/12/2022 a 
17/01/2023

art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 21 de outubro de 2022.
rafaela Barata chaves
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 868037
Portaria Nº 160/2022, GaB/iMetroParÁ, 21 de outubro de 2022.
dispõe sobre férias de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual 
nº 7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 34.631 de 
08 de julho de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 janeiro de 1994.
rESolVE:
art. 1º – coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servi-
dor, cHriSTiaN roGÉrio MarQUES TEiXEira matrícula nº 5966166/1, 
Gerente de fiscalização de Produtos, com início em 19 de dezembro de 
2022 e término em 17 de janeiro de 2023, referente ao período aquisitivo 
04/07/2021/2022.
art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 21 de outubro de 2022.
rafaela Barata chaves
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 868042

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

errata da Portaria Nº 318/2022 de 05/10/2022. Publicada no 
doe 35.142 de 05/10/2022. onde se lê: - ranieri Teles Vasconcelos Segundo – 
5913405/2 período aquisitivo 17/08/2021 a 16/08/2022 – Período de 
gozo – 07/11/2022 a 25/11/2022; Leia-se: PorTaria Nº 318/2022 de 
30/09/2022. ranieri Teles Vasconcelos Segundo – 5913405/2 período 
aquisitivo 17/08/2021 a 16/08/2022 – Período de gozo – 07/11/2022 a 
06/12/2022; cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira - Presidente

Protocolo: 868305

.

.

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo PLeNÁria 010/2022
coNSidEraNdo o disposto no processo 2022/934197; coNSidEraNdo o 
art. 2º, iV da lei 6.063/1997;
coNSidEraNdo o poder regulamentar da administração Pública;
o PlENário da JUNTa coMErcial do ESTado do Pará, no uso de suas
atribuições legais previstas na lei Estadual nº. 6.063 de 25 de julho de 
1997, combinadas com a lei nº. 8.934 de 18 de novembro de 1994, regu-
lamentada pelo decreto nº. 1.800 de 30 de Janeiro de 1996, e,
rESolVE:
art. 1º fica alterado o §3º do art. 66 do regimento interno, que passa a 
viger com a seguinte redação:
“§3º as sessões serão registradas, em áudio, vídeo ou meio digital, em 
atas que, submetidas à aprovação na sessão subsequente, serão assinadas 
pela presidência e pela secretaria-geral e arquivadas na secretaria, sendo 
que as ressalvas ou correções serão feitas no final da ata, que conterá 
obrigatoriamente a relação nominal dos vogais e demais presentes, as jus-
tificativas apresentadas pelas faltas e todos os assuntos tratados”.
art. 2º Esta resolução passa a viger na data da sua publicação no diário 
Oficial. Plenário da Junta Comercial do Estado do Pará em 26 de julho de 2022.
cilENE SaBiNo
Presidente da Junta comercial do Estado do Pará Vogal representante da União
MarcElo cEBolÃo
Secretário-Geral da Junta comercial do Estado do Pará
VÍlSoN JoÃo ScHUBEr
Vice-Presidente da Junta comercial do Estado do Pará Vogal da federação 
da agricultura e Pecuária do Pará – faEPa
WildES SilVa raMoS
Vogal do conselho regional de contabilidade do Pará – crc/Pa
PaBlo daMaScENo rEiS
Vogal do conselho regional de Economia do Pará – corEcoN/Pa
rEBEca GodÓi GUEdES dE oliVEira
Vogal da ordem dos advogados do Brasil – Secção do Pará – oaB/Pa
MaUro doS SaNToS lEÔNidaS
Vogal do conselho regional de administração do Estado do Pará – cra/Pa
alEXaNdrE da SilVa carValHo
Vogal da associação comercial do Estado do Pará – acP/Pa
aNTÔNio fErrEira filHo
Vogal da federação das câmaras de dirigentes lojistas do Pará – fcdl/Pa
riTa dE cáSSia arÊaS doS SaNToS
Vogal da federação das indústrias do Pará - fiEPa
JaYME JoSÉ PoNTES filHo
Vogal da federação das associações de Micro e Pequenas Empresas do Estado 
do Pará- faMPEP
JoaQUiM TadEU PErEira
Vogal da federação do comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Pará

Protocolo: 868079
a JUcePa, usando das atribuições que lhe são conferidas, resolve 
desarQUiVar os atos de Protocolo: 130357308; 100757138, e 
100757120 aprovados, respectivamente, em 21/05/2013 e 22/11/2010, 
o qual tratam de alTEracao dE dadoS (EXcETo NoME EMPrESarial), 
coNSolidacÃo dE coNTraTo/ESTaTUTo, ENQUadraMENTo dE 
MicroEMPrESa e coNTraTo da empresa denominada S & c BoM PrEÇo 
SUPErMErcado lTda, NirE 15201160890, conforme ato declaratório de 
desarquivamento nº 20000802097 datado de 09/08/2022.
Belém, 24 de outubro de 2022.
Marcelo a. P. cebolão
Secretária-Geral.

Protocolo: 868114
a JUcePa, usando das atribuições que lhe são conferidas, resolve 
desarQUiVar os atos de Protocolo: 20171040417; 060453290 e 
050188488 aprovados, respectivamente, em 04/04/2017, 26/09/2006 e 
13/04/2005 o qual tratam de caNcElaMENTo - arT. 60, lEi 8.934/94, 
ENQUadraMENTo dE MicroEMPrESa - EMPrESa Ja coNSTiTUida e 
coNTraTo da empresa denominada coMÉrcio dE MadEiraS 13 dE Maio 
lTda, NirE 15200897562, conforme ato declaratório de desarquivamento 
nº 20000802096 datado de 14/09/2022.
Belém, 24 de outubro de 2022.
Marcelo a. P. cebolão
Secretária-Geral.

Protocolo: 868110
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a JUcEPa, usando das atribuições que lhe são conferidas, resolve 
dESarQUiVar os atos de Protocolo: 2186661371; 110488423, 100685757, 
090784260 e 090784251 aprovados, respectivamente, em 13/08/2018, 
16/06/2011, 04/10/2010, 04/12/2009 e 04/12/2009 o qual tratam de 
alTEracao dE dadoS E dE NoME EMPrESarial, alTEracao dE dadoS 
(EXcETo NoME EMPrESarial), ENQUadraMENTo dE MicroEMPrESa 
e coNTraTo da empresa denominada J d coMErcio dE SEcoS E 
MolHadoS lTda - ME, NirE 15201108171, conforme ato declaratório de 
desarquivamento nº 20000802095 datado de 27/05/2022.
Belém, 24 de outubro de 2022.
Marcelo a. P. cebolão
Secretária-Geral.

Protocolo: 868111
a JUcePa, usando das atribuições que lhe são conferidas, resolve 
desarQUiVar os atos de Protocolo: 220009236; M1715354213 e 
5804404847 aprovados, respectivamente, em 21/07/2022 e 17/022021 o 
qual tratam de EXTiNÇÃo/diSTraTo/dEScoNSTiTUiÇÃo, alTEracao dE 
dadoS (EXcETo NoME EMPrESarial) e iNScricao dE TraNSfErENcia 
dE SEdE dE oUTra Uf da empresa denominada daNiElE rodriGUES doS 
SaNToS 40676856888, NirE 15804404847, conforme ato declaratório de 
desarquivamento nº 20000803303 datado de 18/04/2022.
Belém, 24 de outubro de 2022.
Marcelo a. P. cebolão
Secretária-Geral.

Protocolo: 868101

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 1356/2022, de 25 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/18858, de 07/01/2021.
r E S o l V E:
I - CONCEDER Gratificação de Atividade de Motorista – GAM, no período 
de 07/11/2022 a 06/12/2022, ao servidor HUGo dErlaYTE NUNES dE liMa, 
matrícula 5550/1, ocupante do cargo de Motorista, em virtude do titular, o 
servidor aNdrESoN raNNYErY liMa dE SoUSa, matrícula nº. 57201117/1, 
ocupante do cargo de Motorista, estar usufruindo do gozo de férias.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação;
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 868336

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº.1353/2022, de 24 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBli-
caS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG de 
01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
considerando o disposto no art. 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e;
considerando os autos do Processo nº. 2022/1353681, de 20/10/2022 – 
difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i – coNcEdEr ao servidor GilMar fraNco MoTa, matrícula nº. 
54195705/2, ocupante do cargo de coordenador, lotado na diretoria 
de fiscalização e acompanhamento de obras; 30 (trinta) dias de licen-
ça Prêmio, no período de 26/10/2022 a 24/11/2022; referente ao triênio 
01/08/2013 a 31/07/2016.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 868334

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 1362/2022, de 25 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1156987, de 08/09/2022 
– NUcoi/SEdoP e o Memorando nº 025/2022/NUcoi/SEdoP, de 
08/09/2022;
r E S o l V E:

i - dESiGNar a servidora aNa PaUla BarrETo dE alMEida, matrícula nº. 
6119980/1, ocupante do Técnico em Gestão Pública - contador, para res-
ponder pelo cargo de coordenador de Núcleo de controle interno, no pe-
ríodo de 26/12/2022 a 24/01/2023 (30 dias), com ônus para esta SEdoP, 
sem prejuízo de suas atribuições, em razão da titular a servidora ciNTHia 
doS SaNToS fiGUEirEdo, matrícula nº. 5897532/5 está usufruindo do 
gozo de férias.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 868446

.

.

errata
.

errata de Portaria
PorTaria Nº. 1038/2022, dE 08 dE aGoSTo dE 2022.
PUBlicada No doE Nº. 35.074, dE 10/08/2022.
onde se lê:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

228/2022 Prefeitura Municipal de curuçá reforma Geral e ampliação do Mercado do distrito de 
curuçambaba, no Município de curuçá/Pa.

Leia-se: 

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

228/2022 Prefeitura Municipal de cametá reforma Geral e ampliação do Mercado do distrito de 
curuçambaba, no Município de cametá/Pa.

Protocolo: 868431

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º tac Nº 63/2020 – tP Nº 16/2019
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
fênix logística, comercio e locação de Maquinas Eireli – cNPJ 
09.368.158/0001-93
objeto: revitalização da orla do Maçarico - rua Joao Pessoa, s/n – Sali-
nópolis/Pa
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 21/10/2022 a 18/02/2023
data da assinatura: 21/10/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 868325

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

2° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 13/2022
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de augusto correa -cNPJ nº 04.873.600/0001-15
objeto do convênio: construção da arena Esportiva, no município de au-
gusto correa, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 24/10/2022 a 23/12/2022
data da assinatura: 24/10/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 868272
1° terMo aditiVo ao coNVÊNio nº 48/2022
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- UNiVErSidadE fEdEral do Pará-UfPa – cNPJ 34.621.748/0001-23
objeto do convênio: desenvolvimento de cenários de investimento e atu-
alização do Plano de Saneamento Básico do Estado do Pará.
Justificativa: Prorrogação de Prazo e Reformulação do Plano de Trabalho.
Vigência: 22/10/2022 à 22/04/2023
data da assinatura: 21/10/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 867984

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº.1352/2022, de 24 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
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foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo a Escala de férias/2022;
r E S o l V E:
i - coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares, referente ao mês 
de dEZEMBro/2022, aos servidores abaixo relacionados, lotados nesta 
SEdoP.

MatrÍcULa serVidor carGo PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo de GoZo

7030/1 Jaime Peres de oliveira Motorista 08/06/2021 a 07/06/2022 19/12/2022 a 
17/01/2023

5946508/1 oberlandes Junior da 
Silva costa coordenador 01/02/2021 a 31/01/2022 05/12/2022 a 

03/01/2023

ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 868534

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 199/2022 – Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
coNSidEraNdo o disposto na cláusula 22ª, do acordo coletivo de Traba-
lho 2022/2023;
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2022/1316249, que trata de 
solicitação de licença Prêmio;
r E S o l V E:
1. coNcEdEr ao auxiliar de Serviços Gerais arMaNdo fraNciS-
co alVES GoMES, Matrícula nº 8044260/1, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 01 a 30.11.2022, referente ao período aquisitivo 
01.08.2015 a 07.03.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 24 de outubro de 2022.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 868274

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

.

FÉrias
.

PorTaria Nº 047/2022-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.
rESolVE:
  coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora abaixo:

NoMe MatrÍcULa
 

PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo de GoZo

Maria dE NaZarÉ 
MarTiNS dE lEÃo 5804302 17/09/2021 a 16/09/2022 22/12/2022 a 20/01/2023

registre-se, publique-se e cumpra-se.
Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano.
Belém, 24 de outubro de 2022.
EdUardo dE caSTro riBEiro JÚNior
dirETor GEral

Protocolo: 868517

.

.

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

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1007 de 24 de oUtUBro 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, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
r E S o l V E:
i - SUSPENdEr, por motivo de necessidade de serviço, o período de gozo 
de férias da servidora clEa araÚJo da SilVa, identidade funcional nº 
6403027/1, ocupante do cargo de Técnico em desenvolvimento, ciência, 
Tecnologia e inovação, lotada na diretoria de administração e finanças - 
daf, no período de 21/11 a 20/12/2022, referente ao exercício 2021/2022, 
concedida através da Portaria nº 957, de 30.09.2022, publicada no doE nº 
35.138, de 03.10.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e Tecnológica, em 24 de outubro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 868223

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1.008 de 25 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdU-
caÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dE-
crETo publicado no doE nº 34.931 de 12/04/2022 e no uso das atribui-
ções 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/ 1365848;
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora PriScila carValHo caSTro, identidade fun-
cional nº 5947233/1, ocupante do cargo de Gerente, lotada no Gabinete 
do Secretário, para responder pelo cargo de assessor de comunicação, no 
período de 21/10 a 4/11/2022, com todas as vantagens inerentes ao car-
go durante o impedimento da titular fErNaNda lariSSa GraiM MEllo, 
identidade funcional nº 5892828/3, ocupante do cargo de assessor de 
comunicação, lotada na aScoM, que se encontra em gozo de férias no pe-
ríodo acima citado, conforme Portaria nº 842 de 06 de Setembro de 2022, 
publicada no doE nº 35.109 de 09/09/2022.
ii – Esta Portaria possui efeitos retroativos a data de 21/10/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 25 de outubro de 2022.
adEJard Gaia crUZ
Secretário adjunto

Protocolo: 868459

.

.

errata
.

Fica retificado na publicação da Portaria nº 989 de 20 de outubro de 2022, 
publicada no doE nº 35.158 de 21/10/2022. Protocolo nº 867110
onde se lê: ...PorTaria Nº 989 dE 20 dE oUTUBro dE 2022...
Leia-se: ...PorTaria Nº 1009 dE 20 dE oUTUBro dE 2022...
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 25 de outubro de 2022.

Protocolo: 868154

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 1006 de 24 de oUtUBro 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, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Tarcia Kaori rodriGUES NaGaiSHi, identidade 
funcional nº 54190065/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de 
informática, lotada na diretoria de administração e finanças – daf, 30 
(trinta) dias de gozo de férias regulamentares no período de 03/11/2022 a 
02/12/2022, referente ao exercício 2019/2020, suspensas através da Por-
taria nº 993, de 19/10/2022, publicada no doE nº 35.156, de 20/10/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 24 de outubro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 868216
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.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: JoSÉ alBErTo oliVEira aSSUNÇÃo
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNSTrUTor, por meio do 
Edital nº 022/2022 - SECTET - Edital de credenciamento de profissionais 
especializados para prestação de serviços na função de instrutor, coorde-
nação acadêmica e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BoLsa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 21/10/2022
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: alBErTo MaTEUS PiNHEiro da GaMa
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNSTrUTor, por meio do 
Edital nº 022/2022 - SECTET - Edital de credenciamento de profissionais 
especializados para prestação de serviços na função de instrutor, coorde-
nação acadêmica e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BoLsa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 21/10/2022
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: MaUro roBErTo rodriGUES loBaTo
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNSTrUTor, por meio do 
Edital nº 022/2022 - SECTET - Edital de credenciamento de profissionais 
especializados para prestação de serviços na função de instrutor, coorde-
nação acadêmica e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BoLsa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 21/10/2022
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: lENa aNdrEia loUrEiro dE SoUSa fErrEira
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNSTrUTor, por meio do 
Edital nº 022/2022 - SECTET - Edital de credenciamento de profissionais 
especializados para prestação de serviços na função de instrutor, coorde-
nação acadêmica e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BoLsa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 21/10/2022
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: MicHElY oliVEira dE alMEida
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNSTrUTor, por meio do 
Edital nº 022/2022 - SECTET - Edital de credenciamento de profissionais 
especializados para prestação de serviços na função de instrutor, coorde-
nação acadêmica e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-

pregatício com o Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BoLsa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 21/10/2022
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: iVaN JorGE daNTaS dE SoUZa
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNSTrUTor, por meio do 
Edital nº 022/2022 - SECTET - Edital de credenciamento de profissionais 
especializados para prestação de serviços na função de instrutor, coorde-
nação acadêmica e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BoLsa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 21/10/2022
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: JEaN carloS dE VaScoNcEloS
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNSTrUTor, por meio do 
Edital nº 022/2022 - SECTET - Edital de credenciamento de profissionais 
especializados para prestação de serviços na função de instrutor, coorde-
nação acadêmica e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BoLsa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 21/10/2022
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: lUcaS doS SaNToS fUrTado
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNSTrUTor, por meio do 
Edital nº 022/2022 - SECTET - Edital de credenciamento de profissionais 
especializados para prestação de serviços na função de instrutor, coorde-
nação acadêmica e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BoLsa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 21/10/2022
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: arTHUr GoNÇalVES fErrEira
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNSTrUTor, por meio do 
Edital nº 022/2022 - SECTET - Edital de credenciamento de profissionais 
especializados para prestação de serviços na função de instrutor, coorde-
nação acadêmica e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BoLsa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 21/10/2022
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: EliZaBETH fErrEira oliVEira
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNSTrUTor, por meio do 
Edital nº 022/2022 - SECTET - Edital de credenciamento de profissionais 
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especializados para prestação de serviços na função de instrutor, coorde-
nação acadêmica e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-

pregatício com o Estado do Pará.

Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 

(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 

horas ao mês.

ViGÊNcia da BoLsa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022

daTa dE aSSiNaTUra: 21/10/2022
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
EXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: faBio fErrEira riBEiro
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNSTrUTor, por meio do 
Edital nº 022/2022 - SECTET - Edital de credenciamento de profissionais 
especializados para prestação de serviços na função de instrutor, coorde-
nação acadêmica e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o Estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
ViGÊNcia da BoLsa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 21/10/2022
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: alEX da coSTa aTaidE
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNSTrUTor, por meio do 
Edital nº 022/2022 - SECTET - Edital de credenciamento de profissionais 
especializados para prestação de serviços na função de instrutor, coorde-

nação acadêmica e apoio às atividades administrativas para atendimento 

às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-

pregatício com o Estado do Pará.

Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 

(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 

horas ao mês.

ViGÊNcia da BoLsa: a contar da data assinatura, até 22/12/2022

daTa dE aSSiNaTUra: 21/10/2022

ordENador

Edilza Joana oliveira fontes

Protocolo: 868523
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
diSTraTo de Bolsa de incentivo – Edital nº 002/2022 - SEcTET - Edital de 

credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 

de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-

tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 

geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.

ParTES: SEcTET e roSEaNE dE SoUZa NEVES.

fUNÇÃo: BolSiSTa – coordENador.

iNÍcio da BolSa: 29/03/2022.

daTa do ENcErraMENTo da BolSa: 03/10/2022.

Esta publicação tem efeito retroativo a contar do dia 04/10/2022

EdilZa JoaNa oliVEira foNTES

Secretária de Estado

Protocolo: 868533

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

cHaMada FaPesPa N.º 009/2022
aPoio ao deseNVoLViMeNto de estUdos e PesQUisas eM Bio-
ecoNoMia
o Governo do Estado, por intermédio da fundação amazônia de amparo 
a Estudos e Pesquisas – fapespa, e de iniciativa de sua diretoria de Pes-
quisas e Estudos Ambientais – DIPEA e da Diretoria Científica - DICET, 
torna público o lançamento da presente chamada e convida pesquisadores 
vinculados a icTs sediadas no estado do Pará a apresentarem projetos de 
pesquisa que contribuam para o fortalecimento da bioeconomia no estado 
do Pará, nos termos do decreto nº 1.943, de 21 de outubro de 2021.
Está previsto para essa chamada o valor global estimado de r$ 
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).
Período de Submissão: o prazo para inscrição das propostas do programa 
ficará aberto de 26/10/2022 a 28/11/2022.
as inscrições deverão ser feitas, exclusivamente, por meio do formulário 
eletrônico (Google forms), disponível no link https://forms.gle/tb2wYB-
z8eyaHgfuP6.
o texto da chamada n.º 009/2022 e seus anexos encontram-se publicados 
na íntegra no sítio da fapespa: www.fapespa.pa.gov.br

Protocolo: 868180

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 435/2022-seeL, de 20 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETáro dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, fundamentado pela lei 
nº 6.215 de 28 de abril de 1999, alterada pela lei nº 6.879, de 29 de junho 
de 2006, publicada no doE nº 30.714 de 30/06/2006, rESolVE dESiG-
Nar a servidora alESSaNdra dE PaUla doS aNJoS SilVa, matrícula 
5925851/2 para responder pela Gerência do Protocolo desta Secretaria, no 
período de 25/10 a 24/11/2022, durante o período de férias do seu titular.
ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 868050

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 433/2022 de 18 de oUtUBro de 2022, 
PUBLicada No doE Nº 35.156 dE20 dE oUTUBro dE 2022.
oNde se LÊ:
Matrícula n° 5422884/7
Leia-se:
Matrícula n° 5514622/3
ordENador: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 868055

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1998/2022 - da BeLÉM, 21/10/2022.
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 2022/1317258 de 13/10/2022.
rESolVE:
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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.

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo MatrÍ-
cULa oBJetiVo ProGraMÁtica

alaN dElSo da 
SilVa cordEiro

aUX. dE dE-
fENSoria

616.216.842-
53

coordENaÇÃo 
fiNaNcEira 57196777

ParTiciPar 
dE aÇÃo dE 

cidadaNia EM 
cUMPriMENTo 

do PPa 03.091.1492.8730

aNa Maria da 
roSa PiMENTEl

 

PaPiloSco-
PiSTa

304.218.532-
04

PolÍcia ciVil/
didEM 5157510-1

dENilSoN da 
SilVa rodri-

GUES

SEcrETário 
dE NÚclEo 
METroPoli-

TaNo

603.509.972-
68

BalcÃo dE 
dirEiToS 5964873/1

diEGo JoSÉ 
BarroS

TÉc. EM 
Ti dE

dEfENSoria 
PÚBlica

779.692.432-
15

NÚclEo dE TEc-
NoloGia da
iNforMaÇÃo

57201700

EliNaldo oli-
VEira dE liMa

oficial dE 
GaBiNETE

761.334.352-
91

dir. adM. E 
fiNaNcEira 5927307

EliToN rafaEl 
liMa doS 
SaNToS

SEc. dE 
NÚclEo

007.814.312-
80

BalcÃo dE 
dirEiToS 5964878-1

faBio JoSE da 
SilVa MacHado

SEcrETá-
rio dE

dirEToria

760.387.342-
87

NTic - iNfor-
MáTica 54197217

GaBriEla dE 
caSSia da SilVa 

aNSElMo

aSSESSora 
JUrÍdica

945.712.792-
72 NaEfa 5926308/2

HElio da SilVa 
SaNToS JUNior SEc. NÚclEo 819.673.572-

34
BalcÃo dE 
dirEiToS 5964875-1

JoSÉ alcioNE 
cordEiro dE 

SoUZa

TEc. dE dE-
fENSoria

585.191.222-
72 NUdEcoN 57202467

JoSÉ NaSci-
MENTo Bricio 

JÚNior

PEriTo 
Policial

063.414.032-
91 dEl.MoSQUEiro 66249/1

JUllY HElEN doS 
SaNToS BaHia 

caSTro

PaPiloSco-
PiSTa

771.087.872-
53 didEM 57199529

KaroliNE 
TaTHiaNE MoTa 

PErEira

PaPiloSco-
PiSTa

658.027.802-
15

PolÍcia ciVil/ 
ESTaÇÃo cida-

daNia
dE icoaraci

57173548

lEoNardo aU-
GUSTo MESQUiTa 

loPES

aUXiliar 
adMiNiSTra-

TiVo

884.903.782-
15

PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE
SaliNÓPoliS

125066-3

liNdEMBErG 
doS SaNToS 
GUiMaraES

TÉc. dE dE-
fENSoria

043.645.382-
72

BalcÃo dE 
dirEiToS 3254143/1

lUiZ carloS 
MorEira fariaS 

JUNior
SEc.NÚclEo 737.505.572-

68
dir. adMiNiS-

TraTiVa 57227037

Maria VilMa dE 
SoUSa araUJo

aNaliSTa dE 
dEfENSoria

244.905.122-
87

BalcÃo dE 
dirEiToS 5152909

MaX da coSTa 
fraZao

aSSiSTENTE 
adMiNiSTra-

TiVo

588.767.312-
53

didEM/PolÍcia 
ciVil 5888791

PaUlo afoNSo 
dE liMa lHaMaS

aUX. TÉc. 
dEfENSoria

117.141.822-
15

BalcÃo dE 
dirEiToS 28770

roSa Maria 
carValHo 

BENTES

aUX. TÉc. 
dEfENSoria

 426.258.152-
72

dirEToria ME-
TroPoliTaNa 57202067

HidElfraN oli-
VEira alVES

MoT. dE dE-
fENSoria

655.936.262-
00

GEr. dE TraNS-
PorTES 57201688

coNdUZir 
EQUiPEiracEMY rodri-

GUES coSTa
MoT. dE dE-
fENSoria

116.291.932-
91 GaBiNETE 3154556/1

Para deslocarem-se aos municípios abaixo relacionados:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM ToMÉ-aÇÚ; iPiXUNa do Pará; UliaNÓPoliS E SÃo 
JoÃo da PoNTa 17 a 30/10/2022 13,5

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

Protocolo: 868059
Portaria 2008/2022- da,25/10/2022. conceder 1/2 (Meia), 1/2 (Meia), 
1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor WalESSoN WilliaM PEQUENo ro-
driGUES, matrícula 5935802, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBli-
ca, objetivo dar coNTiNUidadE ao ProcESSo dE iMPlaNTaÇÃo do 
SiSTEMa Solar coM a ParaMETriZaÇÃo, ValidaÇÃo, rEaliZaÇÃo 
dE TESTES E TrEiNaMENTo. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolu-

ção cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a aNaNiNdEUa, período 
18/10/2022, 19/10/2022, 20/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 868522
Portaria 2007/2022- da,25/10/2022. conceder 1/2 (Meia), diá-
ria(s) ao Servidor faBio da SilVa alMEida, matrícula 57234555, cargo 
MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSorES. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a MoS-
QUEiro, período 20/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 868493
Portaria 2006/2022- da,25/10/2022. conceder 1/2 (Meia), di-
ária(s) aos defensores aUGUSTo SEiKi KoZU, matrícula 55588702/1, 
fraNciSco NUNES fErNaNdES NETo, matrícula 55589616, VaNES-
Sa SaNToS aZEVEdo araUJo, matrícula 57191049, objetivo rEaliZar 
aTENdiMENTo JUrÍdico aoS cUSTodiadoS do cENTro dE rEcUPEra-
ÇÃo rEGioNal dE MoSQUEio - crMo. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a MoSQUEi-
ro, período 20/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 868490
Portaria 2004/2022- da,25/10/2022. conceder 1/2 (Meia), di-
ária(s) a defensora aNdrEia MacEdo BarrETo, matrícula 5895996-1, 
objetivo ViSiTa E aTENdiMENTo coM a coMUNidadE Boa ViSTa Para 
oiTiVa da aPrESENTaÇÃo SoBrE aS coMPENSaÇÕES SociaiS da EM-
PrESa MariTUBa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de BElÉM a acará, período 25/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 868472
Portaria 2005/2022- da,25/10/2022. conceder 1/2 (Meia), diá-
ria(s) ao Servidor aNSElMo carloS NoGUEira MoNTEiro, matrí-
cula 54194024, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSora. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElÉM a acará, período 25/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 868478
Portaria 2000/2022- da,25/10/2022. conceder 2 + 1\2, diária(s) 
a defensora Maria do carMo SoUZa Maia, matrícula 57175944, objeti-
vo rEaliZaÇÃo dE aUdiÊNcia PÚBlica, coM o oBJETiVo dE rEaliZar 
a EScUTa da PoPUlaÇÃo iMPacTada PEloS NaUfráGioS Na rEGiÃo. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslo-
car-se de BElÉM a SalVaTErra, período 26/10/2022 a 28/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 868442
Portaria 1999/2022- da,25/10/2022. conceder 2 + 1\2, diária(s) 
aos Servidores KYSE dE faTiMa PaNToJa ViaNa, matrícula 59589011, 
cargo SEcrETária dE NÚclEo METroPoliTaNo, aMalia XaViEr doS 
SaNToS, matrícula 57204660, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSo-
ria, aNToNia claUdia SoarES lEao doS SaNToS, matrícula 57231667, 
cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica, objetivo rEaliZaÇÃo dE aU-
diÊNcia PÚBlica, coM o oBJETiVo dE rEaliZar a EScUTa da PoPUla-
ÇÃo iMPacTada PEloS NaUfráGioS Na rEGiÃo. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a 
SalVaTErra, período 26/10/2022 a 28/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 868435

.

.

NorMa
.

resoLUÇÃo csdP N° 329, de 03 de oUtUBro de 2022.
institui a Política de Prevenção e Enfrentamento do assédio Moral e Sexual 
e da discriminação no âmbito da defensoria Púbica do Estado do Pará.
o coNSElHo SUPErior da dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, 
no uso da atribuição normativa conferida pelo artigo 11, caput, da lei com-
plementar Estadual 54, de 07 de fevereiro de 2006,
considerando que, nos termos da constituição federal, a república fede-
rativa do Brasil possui como fundamentos a dignidade da pessoa humana, 
a vida, a integridade psicofísica e o valor social do trabalho (art. 1º, iii e 
iV) e que são proibidas todas as formas de discriminação (art. 3º, iV) e 
assegurados os direitos à saúde e à segurança no trabalho (art. 6º, caput, 
e art. 7º, XXii, c/c art. 39, § 3º), bem como a inviolabilidade da honra e 
da imagem (art. 5º, X); considerando que o assédio sexual constitui cri-
me contra a liberdade sexual na forma do art. 216-A, podendo configurar 
outros crimes como injúria nos termos do art. 140 do cP e importunação 
sexual conforme o art. 215-a, todo do código Penal Brasileiro; conside-
rando que a boa qualidade das relações interpessoais no trabalho é funda-
mental para assegurar a produtividade, devendo ser construídas relações 
de respeito e ética como valores fundamentais; considerando que o assé-
dio moral, o assédio sexual e a discriminação produzem impactos físicos, 
psíquicos e sociais, atingem a dignidade da pessoa humana e interferem 
negativamente na qualidade de vida e na saúde das pessoas, bem como 
prejudicam a organização do trabalho; considerando que a abordagem 
exclusivamente punitiva do âmbito disciplinar se mostra insuficiente para o 
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constante aprimoramento do ambiente do trabalho; Considerando, por fim, 
a necessidade de se criar mecanismos para prevenir, enfrentar e coibir o 
assédio moral e sexual, bem como a discriminação no âmbito da defensoria 
Púbica do Estado do Pará, bem como estabelecer orientações, rESolVE:
caPÍtULo i
da FiNaLidade e das disPosiÇÕes PreLiMiNares
art. 1º fica instituída a Política de Prevenção e Enfrentamento ao assédio 
Moral e Sexual e à discriminação no âmbito da defensoria Pública do Es-
tado do Pará com a finalidade de propor medidas e ações de combate a 
essas práticas.
Parágrafo único. Esta resolução aplica-se a todas as condutas de assédio 
moral, assédio sexual e discriminação no âmbito das relações socioprofis-
sionais e da organização do trabalho na defensoria Pública, independen-
temente de relação hierárquica, praticadas presencialmente ou por meios 
virtuais, inclusive nas áreas cedidas a particulares ou em viagens a serviço 
da defensoria Pública.
art. 2º a Política de Prevenção e Enfrentamento ao assédio Moral e Sexual 
e à discriminação será regida pelos seguintes princípios:
i – respeito à dignidade da pessoa humana, à integridade psíquica e moral 
dos membros da defensoria Pública, servidores, estagiários, aprendizes, 
terceirizados, voluntários e outros colaboradores;
ii – favorecimento de um ambiente de trabalho pautado pelo respeito mú-
tuo, equidade de tratamento, não discriminação e de tolerância à diversi-
dade;
iii - proteção à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pes-
soas;
iV - sigilo dos dados pessoais das partes envolvidas e do conteúdo das 
apurações;
V - preservação do denunciante e das testemunhas a represálias;
Vi – busca de soluções preventivas no ambiente de trabalho, com vistas a 
evitar o surgimento de situações de assédio e de discriminação;
Vii – garantia de acolhimento humanizado e de respeito à autonomia indi-
vidual de vontade, evitando-se a revitimização.
caPÍtULo ii
das deFiNiÇÕes
Art. 3º Para os fins de aplicação desta Resolução considera-se:
i - assédio moral: é prática do transtorno psicológico realizado por meio 
de condutas ativas ou omissivas repetitivas e abusivas (atitudes, gestos, 
palavras, exigência o cumprimento de tarefas desnecessárias, exorbitan-
tes ou ainda injustificadamente não distribuir tarefas, preterir por motivo 
de raça, sexo, idade, orientação política, sexual, filosófica, posição social 
ou religião, discriminar, humilhar, constranger, isolar, excluir socialmente, 
subestimar, espalhar boatos, difamar, apelidar, dificultar injustificadamente 
a fruição de direitos, dentre outras práticas correlatas) que, independen-
temente de hierarquia atentem contra a dignidade humana, autoestima, 
integridade, identidade, estabilidade emocional, evolução na carreira, que 
provoquem degradação das relações socioprofissionais e do ambiente de 
trabalho;
ii - assédio sexual: é a prática de conotação sexual invasiva praticada 
contra a vontade de alguém, sob forma verbal, não verbal ou física (pa-
lavras, gestos, brincadeiras, contatos sexual físicos importuno, ameaçar, 
promover represálias, prometer vantagens, ameaçar a perda de algo, in-
sinuar, constranger, propor, espionar, chantagear, dentre outras práticas 
correlatas) com o efeito de constranger ou perturbar alguém de forma a 
obter vantagem sexual, atingindo sua dignidade, ou criando um ambiente 
intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador;
iii - discriminação: compreende toda atitude que caracterize distinção, 
exclusão, restrição, preferência ou manifestação fundada em preconcei-
to de raça, etnia, cor, sexo, gênero, religião, deficiência, opinião política, 
ascendência nacional, origem social, idade, orientação sexual, identidade 
e expressão de gênero ou qualquer outra que atente contra o reconheci-
mento ou exercício, em condições de igualdade, dos direitos e liberdades 
fundamentais nos campos econômico, social, cultural, laboral ou em qual-
quer campo da vida pública;
caPÍtULo iii
das diretriZes, do sUPorte, acoLHiMeNto e coMUNicaÇÃo
art. 4º Essa Política rege-se pelas seguintes diretrizes gerais:
i - as unidades da defensoria Pública promoverão ambiente organizacio-
nal de respeito à diferença e não-discriminação, políticas, estratégias e 
métodos gerenciais que favoreçam o desenvolvimento de ambientes de 
trabalho seguros e saudáveis e orientações periódicas claras a respeito das 
determinações estabelecidas nesta resolução;
ii - a Gerência de Gestão de Pessoas - GGP deverá promover a realização 
de palestras e cursos sobre o tema da prevenção e enfrentamento da dis-
criminação e do assédio moral e sexual no trabalho, bem como do respeito 
à diversidade e outros conteúdos correlatos, relacionando-os com os pro-
cessos de promoção à saúde no trabalho utilizando linguagem clara e ob-
jetiva e estratégia de comunicação alinhada à abordagem de intervenção;
iii - a prevenção e o enfrentamento da discriminação e do assédio moral 
e sexual no trabalho cabem a cada unidade da Defensoria, que ficam obri-
gadas a contribuir para a efetividade desta Política de acordo com suas 
atribuições e responsabilidades;
iV - a defensoria, nos seus programas de aperfeiçoamento e capacitação, 
deverá oportunizar adequada capacitação aos membros do comitê Gestor 
de Prevenção e Enfrentamento do assédio Moral e do assédio Sexual em 
relação à prevenção e ao enfrentamento do assédio moral, do assédio se-
xual e da discriminação.
art. 5º a defensoria Pública do Estado do Pará manterá, por meio da 
Gerência de Gestão de Pessoas - GGP, atuação de acolhimento, escuta 
acompanhamento e orientação a todas as pessoas afetadas por situações 
de assédio e discriminação no âmbito institucional, resguardando o sigilo 
profissional, a fim de minimizar riscos psicossociais e promover a saúde 
mental no trabalho.

Parágrafo único. o acompanhamento poderá ser individual ou coletivo, in-
clusive de equipes, a fim de promover o suporte psicossocial e, também, 
orientar a busca de soluções sistêmicas para a eliminação das situações de 
assédio e discriminação no trabalho.
art. 6º as ações de acolhimento e acompanhamento serão pautadas pela 
lógica do cuidado para pessoas expostas a riscos psicossociais da organiza-
ção de trabalho e, portanto, terão caráter distinto e autônomo em relação 
a procedimentos formais de natureza disciplinar.
art. 7º frente a riscos psicossociais relevantes, a Gerência de Gestão de 
Pessoas - GGP poderá prescrever ações imediatas para preservar a saúde 
e a integridade física e moral das pessoas afetadas por assédio ou discri-
minação, inclusive, se for o caso, sugerir à autoridade competente, a re-
alocação dos servidores envolvidos, com sua anuência, em outra unidade.
Art. 8º Toda conduta que possa configurar assédio moral, assédio sexual 
ou discriminação poderá ser apurada de ofício pela autoridade que tiver 
conhecimento ou noticiada por qualquer pessoa que se perceba alvo de 
assédio ou discriminação no trabalho ou por qualquer pessoa que tenha 
conhecimento de fatos que possam caracterizar assédio ou discriminação 
no trabalho.
§1º a comunicação de assédio ou discriminação deverá conter a descrição 
dos fatos da forma mais completa possível, indicando o nome das pes-
soas envolvidas, local, data ou período, documentos, eventuais registros 
escritos, de áudio ou vídeo, e testemunhas, caso existentes e poderá ser 
apresentada à:
i - corregedoria Geral; ou
ii - ouvidoria.
§2º apresentada comunicação oral, ela será reduzida a termo.
§3º a comunicação apresentada à ouvidoria será encaminhada à correge-
doria Geral para apuração dos fatos.
§4º Se o noticiante considerar inviável a resolução do conflito, poderá soli-
citar, a qualquer tempo, o encaminhamento da notícia à autoridade compe-
tente para providências cabíveis, inclusive, conforme o caso, apuração por 
meio de sindicância ou processo administrativo disciplinar.
Art. 9º Deverão ser resguardados o sigilo e os compromissos de confi-
dencialidade estabelecidos no encaminhamento de notícia de assédio ou 
discriminação, sendo vedado o anonimato.
art. 10. Nenhuma pessoa poderá sofrer qualquer espécie de constrangi-
mento ou sanção por ter denunciado ou testemunhado atitudes definidas 
nesta resolução, salvo em caso comprovado de relato inverídico ou de 
má-fé.
caPÍtULo iV
do coMitÊ Gestor
art. 11. fica instituído comitê Gestor, de natureza permanente, com os 
escopos de formulação e constante avaliação desta Política, com a seguinte 
composição:
i - Subdefensoria Pública-Geral;
ii - Gerência de Gestão de Pessoas da defensoria Pública;
iii - Escola Superior da defensoria Pública;
iV - Núcleo de Prevenção e enfrentamento à Violência de Gênero (NUGEN);
V – Gerencia Serviço Psicossocial;
Vi – representante indicado pela associação das defensoras e defensores 
Públicos do Estado do Pará – adPEP;
Vii - representante indicado pela associação dos Servidores Públicos da 
defensoria Pública do Estado do Pará – aSdPUB
§1º No ato de designação serão indicados titulares e suplentes do comitê.
§2º Sempre que possível, a composição deve observar a representatividade 
das carreiras que compõem o Subquadro de apoio da defensoria Pública.
§3º a composição do comitê deverá resguardar a representatividade de 
gênero, observando-se também as diversidades existentes no quadro de 
integrantes da instituição.
§4º o trabalho do comitê não será remunerado, sendo considerado de 
efetivo exercício da função, garantida a permanência e a independência de 
atuação do comitê enquanto o(a) integrante permanecer nos quadros da 
defensoria Pública.
§5º Para reuniões específicas, o Comitê Gestor poderá convidar represen-
tantes de funcionários/as terceirizados/as, associações de classe ou parti-
cipantes externos especializados na temática
art. 12. o comitê Gestor de Prevenção e Enfrentamento do assédio Moral, 
do assédio Sexual e discriminação terá as seguintes atribuições:
I - monitorar, avaliar e fiscalizar a adoção desta Política;
ii - contribuir para o desenvolvimento de diagnóstico institucional das prá-
ticas de assédio moral, sexual e discriminação;
iii - solicitar relatórios, estudos e pareceres aos órgãos e unidades compe-
tentes, resguardados o sigilo e o compromisso ético-profissional das áreas 
técnicas envolvidas;
iV - sugerir medidas de prevenção, orientação e enfrentamento do assédio 
moral, sexual e discriminação no trabalho, podendo elaborar para tal fim 
cartilhas, manuais e vídeos;
V - representar à corregedoria Geral a ocorrência de quaisquer formas de 
retaliação ao noticiante que, de boa-fé, busque os canais próprios para 
relatar eventuais práticas de assédio moral, sexual ou discriminação;
Vi - alertar o defensor Público-Geral e a corregedoria Geral sobre a exis-
tência de ambiente, prática ou situação favorável ao assédio moral, sexual 
ou discriminação;
Vii - solicitar providências à defensoria Pública-Geral e à corregedoria-Ge-
ral visando estudos, prevenção, enfrentamento do assédio moral, assédio 
sexual e discriminação;
Viii - articular-se com entidades públicas ou privadas que tenham objeti-
vos idênticos aos da comitê.
caPÍtULo V
das iNFraÇÕes
art. 13. as sanções decorrentes da prática de assédio moral ou sexual 
serão aplicadas, no que couber, conforme a lei nº 5.810/1994, de 24 de 
janeiro de 1994, assim como outros normativos pertinentes.
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art. 14. Em caso de indícios da ocorrência de assédio moral, assédio sexual 
ou discriminação imputada aos trabalhadores terceirizados ou colaborado-
res, o fato deverá ser encaminhado à empresa contratante, bem como ao 
fiscal do Contrato, para conhecimento e providências cabíveis.
caPÍtULo Vi
disPosiÇÕes FiNais
art. 15. Será dado amplo conhecimento desta Política aos Membros, Servi-
dores, estagiários, terceirizados e colaboradores que atuam na defensoria 
Pública do Estado do Pará, bem como o uso dos instrumentos e canais 
disponíveis para garantir sua efetividade.
Art. 16. As unidades da Defensoria Pública do Estado do Pará ficam obriga-
das a tomar as medidas necessárias para prevenir o assédio moral, assédio 
sexual e discriminação, conforme definido na presente Resolução.
art. 17. a corregedoria da defensoria Pública, conforme o caso deverá 
manter registros estatísticos de comunicação de irregularidades, sindicân-
cias e processos administrativos disciplinares que envolvam assédio moral, 
assédio sexual ou discriminação no ambiente de trabalho.
art. 18. fica instituída a Semana de combate ao assédio e à discriminação, 
que será realizada na primeira semana de maio de cada ano.
Parágrafo único. as ações preventivas e formativas deverão ser durante 
toda a semana, comtemplando os membros, servidores, estagiários e co-
laboradores da defensoria Pública.
art. 19. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de reuniões do conselho Superior da defensoria Pública do Estado, 
aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
Presidente do conselho Superior
defensor Público-Geral
Membro Nato
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral
Membra Nata
EdGar MorEira alaMar
corregedor-Geral
Membro Nato
alEXaNdrE MarTiNS BaSToS
Membro Titular
Maria dE BElÉM BaTiSTa PErEira
Membra Titular
dYEGo aZEVEdo Maia
Membro Titular
arTHUr corrEa da SilVa NETo
Membro Titular
JacQUEliNE BaSToS loUrEiro
Membra Titular
adoNai oliVEira BraSil BaTiSTa fariaS
Membro Titular
BEaTriZ fErrEira doS rEiS
Membra Titular
lUiS MarcElo MacEdo dE SoUZa
Membro Titular
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JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

coNtrato
.

extrato de contrato nº. 086/2022/tJPa//Partes: tJPa e a em-
presa daVid Moreira e cia Ltda, inscrita no cNPJ sob o nº. 
03.564.152/0001-05. // objeto do contrato: contratação de empresa es-
pecializada na aquisição de peças com instalação e garantia para o sis-
tema de refrigeração do tipo expansão indireta (chiller) do fórum crimi-
nal. // origem: Pregão Eletrônico nº 057/2022 da Secretaria de admi-
nistração do Estado do Pará, conforme instrução realizada nos autos do 
processo siga-doc Pa-Pro-2022/03976. // Valor do contrato (global): r$ 
894.873,70 (oitocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e setenta e três 
reais e setenta centavos)// dotação orçamentária: funcional programá-
tica: 02.061.1417.8644; fonte de recurso: 0118; Natureza da despesa 
339030/ 339039. // Vigência: 20 meses, a contar da data de assinatura; 
início em 17/10/2022 e término em 17/06/2024.// data da assinatura: 
17/10/2022// foro: Belém/Pa// responsável pela assinatura: andrey die-
go da Silva albuquerque– Secretário de administração do TJPa em exer-
cício//ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário 
de Planejamento, coordenação e finanças.

Protocolo: 868315

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 060/tJPa/2022
HoMoloGo a presente licitação, cujo objeto é a formação de registro de 
preços para aquisição de cadeiras e longarinas necessárias ao aparelha-
mento das unidades deste TJPA, em quantidade e especificações técnicas 
definidas no Termo de Referência, Anexo I do edital, nos termos da ma-
nifestação apresentada pela Pregoeira, no qual informa que o presente 
certame, referente ao PrEGÃo ElETrÔNico Nº 060/2022 (SrP), restou 
fracassado e cancelado no sistema, uma vez que as empresas participantes 
foram desclassificadas, conforme a Ata da Sessão Pública e o Termo de 
adjudicação. Todas as informações a respeito do certame estão disponíveis 
em www.comprasgovernamentais.gov.br. Belém, 21/10/2022. Secretaria 
de administração do TJPa.

Protocolo: 868027
HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 064/tJPa/2022
acolho julgamento apresentado pela Pregoeira e HoMoloGo a licitação, 
referente ao Pregão Eletrônico Nº 064/2022 (SrP), cujo objeto é a aquisi-
ção de portas giratórias detectoras de metais, com serviços de instalação 
(ativação e teste), relocação e substituição, treinamento e assistência téc-
nica, com reposição integral de peças durante o período de garantia (24 
meses), para o Prédio Sede do TJ/Pa, fóruns criminal e cível da capital, 
fórum de ananindeua e Juizado Especial da Tamandaré, incluindo desins-
talação das portas giratórias a serem substituídas. Todas as informações a 
respeito do certame estão disponíveis em www.comprasgovernamentais.
gov.br. Belém, 20/10/2022. Secretaria de administração do TJPa.

Protocolo: 868025

.

.

coNVÊNio
.

extrato do termo de acordo de cooperação técnica nº. 021/2022-tJPa// 
Partes: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará e o iNSTiTUTo EUro 
aMEricaNo dE ciÊNcia E TEcNoloGia UNifaMaZ, inscrito no cNPJ/Mf 
nº 37.174.034/000-74///objeto: instalação e o fornecimento do Posto 
Avançado de Solução de Conflitos – PASC UNIFAMAZ.// Vigência: o presen-
te acordo terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados da data de as-
sinatura do instrumento, prorrogável conforme preceitua o art. 57, inc. ii 
da lei nº 8.666/93.// foro: Belém/Pa// data da assinatura: 21/10/2022//. 
responsável pela assinatura: célia regina de lima Pinheiro – desembar-
gadora Presidente do TJ/Pa.
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.

.

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 39.372, de 21 de oUtUBro 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 iii (incluído pelo art. 3º 
da lei nº 8.938) da lei nº 8.037, de 05-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto no art. 15, i, XXXii e XliV do ato nº 63 - 
regimento interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de 
dezembro de 2012;
coNSidEraNdo o Parecer n.º 476/2022 da comissão Permanente de ava-
liação e desempenho contido no Expediente nº 012882/2021;
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
Funcional por Elevação de Nível Profissional, conforme tabela abaixo, ela-
borada pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

eNQUadraMeNto atUaL ProGressÃo Por eLeVaÇÃo 
de NÍVeL ProFissioNaL

a contar de:
cargo atual cl Nv cargo enquadra-

mento cl Nv

0101076 faBio aNdEr-
SoN coSTa

auditor de controle 
Externo-ciências 

contábeis
TcE-cT-603

B 01

auditor de controle 
Externo-ciências 

contábeis
TcE-cT-603

c 01 05/10/2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 868150
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.

.

aPoseNtadoria
.

Portaria Nº 39.384, de 25 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
r E S o l V E:
aPoSENTar, de acordo com o art. 98-a, §1º, incisos i a iii da lei com-
plementar nº 39/2002, incluído pela lei complementar nº 125, de 
30/12/2019, c/c art. 33, inciso iii, alínea “d” da constituição do Estado do 
Pará, e art. 3º, § 2º da Emenda constitucional nº 41/03, tendo em vista 
o que consta do expediente nº 016668/2022, a servidora NilZETE da 
coNcEiÇÃo GUiMarÃES BarroS, matrícula nº 0100188, não titular de 
cargo efetivo, com proventos correspondentes ao cargo de Técnico auxiliar 
de controle Externo TcE-aTi405, classe a, Nível 1, no valor mensal de r$ 
5.052,55 (cinco mil, cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 868249
Portaria Nº 39.383, de 25 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
r E S o l V E:
aPoSENTar, de acordo com o art. 98-a, §1º, incisos i a iii da lei comple-
mentar nº 39/2002, incluído pela lei complementar nº 125, de 30/12/2019, 
c/c art. 6º, incisos i a iV, da Emenda constitucional nº 41/2003, tendo em 
vista o que consta do expediente nº 016650/2022, a servidora GalBa 
BaTiSTa dE liMa MESQUiTa, matrícula nº 0100211, não titular de cargo 
efetivo, com proventos correspondentes ao cargo de auditor de controle 
Externo TcE-aTNS-603, classe a, Nível 1, no valor mensal de r$ 7.087,22 
(sete mil, oitenta e sete reais e vinte e dois centavos).
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 868238

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

a Presidente do tribunal de contas do estado do Pará, no
uso de suas atribuições, coNSidEraNdo a Solicitação da coordenado-
ria de Suprimento e almoxarifado, protocolizada sob o Expediente nº 
018271/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor oSMar
aNTÔNio BoNfiM MarQUES, matrícula nº 0100134, para ocorrer ao paga-
mento das despesas abaixo citadas:
Exercício financeiro: 2022.
Valor do Suprimento: r$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).
Naturezas das despesas: 339030 e 339039.
Programa de Trabalho: 01032112262670000- operacionalização das ações 
administrativas.
Período de aplicação: 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data de re-
cebimento.
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 25 
de outubro de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 868290

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 39.345, de 21 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 054/2022 – cPa, protocolizado sob o 
Expediente nº 017740/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor JoSÉ cláUdio coUTo SalGado, auxiliar Técnico 
de controle Externo, matrícula nº 0101094, para participar do “Seminário 
Nova lei de licitações e contratos e Visita Técnica ao TcE/SP”, em São 
Paulo/SP, concedendo-lhe 02 (duas) diárias e ½ (meia), para o período de 
19 a 21-10-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 868206
Portaria Nº 39.346, de 21 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 102/2022 – GcrEccl, protocolizado sob 
o Expediente nº 018013/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar a conselheira Vice-Presidente roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
ROS LOPES, matrícula nº 0101359, para participar da “Oficina Validação da 

identidade organizacional do irB, dos objetivos e iniciativas Estratégicas 
e iii Encontro do curso Estudos avançados irB 2022”, em Brasília - df, 
concedendo-lhe 03 (três) diária e ½ (meia) para o período de 18 a 21-10-
2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 868164

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 39.377, de 21 de oUtUBro 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 o Expediente o nº 018351/2022;
r E S o l V E:
TorNar sem efeito a Portaria nº 39.207, 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, filiPE diaS rocHa, para exercer em caráter efetivo o 
cargo de auditor de controle Externo - fiscalização - TcE-cT-603 - direito, 
do Quadro de Pessoal do Tribunal de contas do Estado do Pará, a partir de 
20-09-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 868166
Portaria Nº 39.278, de 30 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, e,
coNSidEraNdo a solicitação da interessada através dos documentos pro-
tocolados sob os Expedientes nº 016614/2022, e nº 016583/2022;
r E S o l V E:
TorNar sem efeito a Portaria nº 39.254 de 26-09-2022, publicada no 
doE, de 06/10/2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 868157
Portaria Nº 39.280, de 30 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, e,
coNSidEraNdo a solicitação do interessado através dos documentos pro-
tocolados sob os Expedientes nº 016956/2022, e nº 017196/2022;
r E S o l V E:
TorNar sem efeito a Portaria nº 39.257 de 27-09-2022, publicada no 
doE, de 05/10/2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 868161

Portaria Nº 39.385, de 25 de oUtUBro de 2022.

dispõe sobre a Programação orçamentária e o cronograma de Execução 
Mensal de desembolso do orçamento do Tribunal de contas do Estado do 
Pará. 
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 15, inciso V do ato nº 63 - regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de dezembro de 
2012;
coNSidEraNdo o artigo 50 da lei nº 9.292, de 19 de julho de 2021, lei 
de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022, que dis-
põe sobre a programação orçamentária e o cronograma de execução men-
sal de desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social definida 
a cada quadrimestre, nos termos do artigo 8º da lei complementar 101, 
de 04 de maio de 2000;e
CONSIDERANDO finalmente, a necessidade de se assegurar o equilíbrio 
fiscal, por meio da eficiência na aplicação dos recursos públicos;
rESolVE:
art. 1º – alTErar a Programação orçamentária e o cronograma de Exe-
cução Mensal de desembolso do orçamento do Tribunal de contas do Es-
tado do Pará, do 3º Quadrimestre do exercício de 2022, provenientes dos 
recursos do Tesouro, fonte 0101- recursos ordinários, conforme abaixo:

aNeXo i - ProGraMaÇÃo das QUotas orÇaMeNtÁrias

UNidadE orÇaMENTária 02101 - TriBUNal dE coNTaS do ESTado
ProGraMa / GrUPo dE dESPESa foNTE alTEraÇÃo 3º QUadriMESTrE - 2022

  SETEMBro oUTUBro ToTal

1222 – coNTrolE EXTErNo     
investimentos 101 -2.553.863,25 0,00 -2.553.863,25

outras despesas correntes 101 0,00 2.553.863,25 2.553.863,25
ToTal  -2.553.863,25 2.553.863,25 0,00
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aNeXo ii - croNoGraMa de deseMBoLso
UNidadE orÇaMENTária 02101 - TriBUNal dE coNTaS do ESTado

 alTEraÇÃo 3º QUadriMESTrE - 2022
GrUPo dE dESPESa foNTE SETEMBro oUTUBro ToTal

investimentos 101 -2.553.863,25 0,00 -2.553.863,25

outras despesas correntes 101 0,00 2.553.863,25 2.553.863,25
totaL  -2.553.863,25 2.553.863,25 0,00

art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 25 
de outubro de 2022.
conselheira lourdes lima
Presidente do TcE/Pa

Protocolo: 868538

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 493/2022/MPc/Pa
o ProcUrador-GEral dE coNTaS, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o decreto n. 2.702/2022 - Gabinete do Governador;
coNSidEraNdo a Portaria n. 39.371, de 21 de outubro de 2022, publica-
da no Diário oficial do Estado de 15 de outubro de 2022, que dispõe sobre 
o horário de expediente no Tribunal de contas no exercício de 2022 e dá 
outras providências;
coNSidEraNdo a correlação administrativa existente entre este Órgão 
Ministerial e aquela corte de contas;
rESolVE:
art. 1º adotar os mesmos procedimentos de funcionamento administrativo 
disposto na Portaria n. 39.371 do Tribunal de contas do Estado do Pará.
art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 25 de outubro de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 868204

.

.

diÁria
.

Portaria N° 492/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribui-
ções delegadas pela Portaria nº 425/2022-MPc/Pa, de 25/08/2022,
coNSidEraNdo o que consta do Processo PaE nº 2022/1329809;
rESolVE:
art. 1º conceder ao servidor cedido carloS GoNdiM NEVES BraGa, ma-
trícula: 200276, para participar no evento “i coNGrESSo iNTErNacio-
Nal dE dirEiTo fiNaNcEiro E cidadaNia”, a ser realizado nos dias 3 e 
4/11/2022, de forma presencial, na cidade de Belo Horizonte/MG, 3,5 (três 
e meia) diárias, correspondentes ao período de afastamento deferido, de 
02 a 05/11/2022, na forma da resolução nº 19/2016 – MPc/Pa – colégio 
e da Portaria n° 484/2022/MPc/Pa.
art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 21 de outubro de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 868301

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 494/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribui-
ções delegadas pela Portaria nº 425/2022-MPc/Pa, de 25/08/2022,
coNSidEraNdo tudo o que consta do Processo PaE nº  2022/1336749;
rESolVE:

art. 1º conceder ao servidor GilMar carNEiro GoMES, ocupante do car-
go efetivo de analista Ministerial – Especialidade controle Externo, matrí-
cula nº 200261, 10 (dez) dias das férias relativas ao período 01/04/2021 
a 31/03/2022, para o período de 28/11 a 07/12/2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 25 de outubro de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 868308

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
Publicação anterior: Segunda-feira, 24 de outubro de 2022, Diário Oficial 
nº 35.160 - Protocolo 867515.
Nº do contrato: 177/2022-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa 
NorTE TElEcoMUNicaÇÕES SErViÇoS dE iNTErNET lTda (cNPJ nº. 
08.968.072/0001-39).
objeto: Prestação, pela coNTraTada, de serviço de acesso à internet para 
a Promotoria de Justiça de Moju/Pa.
onde lê-se: “Vigência: 25/10/2022 a 25/10/2023.”
leia-se: “Vigência: 24/10/2022 a 24/10/2023.”
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 868129

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do Termo aditivo: 02º
Núm. do contrato: 066/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa PlaNa coNS-
TrUÇÕES coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES lTda – EPP (cNPJ nº 
05.467.549/0001-04).
objeto do contrato: reforma e adequação da Promotoria de Justiça no mu-
nicípio de castanhal/Pa, situado na avenida Presidente Vargas, nº 2638, 
Bairro centro, castanhal/Pa.
Justificativa do Aditamento: Fica acrescido ao valor global do Contrato o 
montante de r$ 7.745,88 (sete mil, setecentos e quarenta e cinco reais e 
oitenta e oito centavos), referente ao acréscimo de serviços decorrentes 
de alterações no projeto arquitetônico e solicitações da assessoria Militar 
do MPPA em relação à segurança institucional, conforme justificativa do 
departamento de obras e Manutenção, proposta orçamentária e Parecer, 
nos termos do art. 65, i, “b” e §1º, da lei nº 8.666/1993, c/c cláusula 
décima Quinta do contrato.
data de assinatura: 20/10/2022.
dotação orçamentária: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de despesa: 
449039. fonte: 0101. fonte: 0301.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 868145

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLa a coNVÊNio
Núm. da apostila: 01
Núm. do convênio: 004/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e BaNco SaNTaNdEr (Bra-
Sil) S/a (cNPJ nº 90.400.888/0001-42).
Justificativa: Retificação do Plano de Trabalho, publicado no Diário Oficial 
do Estado em 21 de outubro de 2022, para correção do PErÍodo dE EXE-
cUÇÃo e ViGÊNcia, constantes nos itens 2. e 4., conforme a seguir:
onde se lê:

descrição
convênio entre o MP/Pa e o BaNco saNtaNder (BrasiL) s/a. 

Período de execução 
12 (doze) meses, a contar da assinatura 

do convênio 
Especificações

realização de consignação em folha de pagamento de parcelas referentes a empréstimos concedidos pelo BaNco SaN-
TaNdEr (BraSil) S/a aos membros, servidores e pensionistas do Ministério Público. 

Justificativa da proposta
1. O BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A é uma instituição financeira devidamente autorizada pelo Banco Central nos 

termos da lei nº 4.595/64;
2. o BaNco SaNTaNdEr (BraSil) S/a oferece diversos produtos, dentre eles a concessão de empréstimo pessoal 

consignado a taxas especiais e financiamentos;
3. o Ministério Público tem interesse em proporcionar benefícios às pessoas por ele remuneradas, permitindo a consig-
nação em folha de pagamento das prestações referentes aos empréstimos e financiamentos concedidos pela Instituição 

Financeira, mediante a autorização expressa dos beneficiários em contrato. 
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dEScriÇÃo daS METaS 
dUraÇÃo 
ViGÊNcia

1- consignação em folha de pagamento de parcelas 
referentes a empréstimos concedidos aos membros, 
servidores e pensionistas do Ministério Público. 

12 (doze) meses, 
a contar da 

assinatura do 
convênio 

Leia-se:

descrição
convênio entre o MP/Pa e o BaNco saNtaNder (BrasiL) s/a. 

Período de execução 
12 (doze) meses, a contar da data da 

publicação no doe-Pa 
Especificações

realização de consignação em folha de pagamento de parcelas referentes a empréstimos concedidos pelo BaNco SaN-
TaNdEr (BraSil) S/a aos membros, servidores e pensionistas do Ministério Público. 

Justificativa da proposta
1. O BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A é uma instituição financeira devidamente autorizada pelo Banco Central nos 

termos da lei nº 4.595/64;
2. o BaNco SaNTaNdEr (BraSil) S/a oferece diversos produtos, dentre eles a concessão de empréstimo pessoal 

consignado a taxas especiais e financiamentos;
3. o Ministério Público tem interesse em proporcionar benefícios às pessoas por ele remuneradas, permitindo a consig-
nação em folha de pagamento das prestações referentes aos empréstimos e financiamentos concedidos pela Instituição 

Financeira, mediante a autorização expressa dos beneficiários em contrato. 
 

descriÇÃo das Metas 
dUraÇÃo 
ViGÊNcia

1- consignação em folha de pagamento de parcelas referentes a empréstimos concedi-
dos aos membros, servidores e pensionistas do Ministério Público. 

12 (doze) meses, a contar da 
data da publicação no doE-Pa

ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 868127

diÁria
.

Portaria Nº 5580/2022-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 144275/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PEdro GlEUciaNio fariaS MorEira
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.916
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): anajás/Pa
PErÍodo(S): 17/10/2022 - 21/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 28 de setembro de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 5719/2022-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 145056/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNGlESoN doS SaNToS MacEdo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3537
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): canaã dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 03/10/2022 - 07/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de missão sigilosa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 04 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6103/2022-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 146099/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaYara WaGNEr SilVa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiNiSTErial - BacHarEl EM dirEiTo
MaTrÍcUla: 999.2748

fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 17/10/2022 - 20/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Partici-
par do “curso: Noções de autocomposição Para atuação na câmara de 
Tratamento de Conflitos Agrários e Fundiários do MPPA”, a ser realizado no 
período de 17 a 19 de outubro de 2022, em Belém/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6104/2022-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 147604/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SaVio rUi BraBo dE araUJo
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Tutela das fundações Priva-
das, associações de interesse Social, falência e recuperação Judicial e 
Extrajudicial de Belém
MaTrÍcUla: 999.107
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 25/10/2022 - 27/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar da 5ª reunião do Grupo de 
Trabalho sobre a recuperação judicial e falência de empresas, a ser realiza-
do em Brasília/df, no dia 26/10/2022
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6105/2022-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 147358/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE Maria GoMES doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de crimes contra a ordem Tri-
butária de Belém
MaTrÍcUla: 999.461
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): rio de Janeiro/rJ
PErÍodo(S): 18/10/2022 - 20/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - acompanhar a coordenação e exe-
cução do plano de segurança em grandes eventos na cidade do rio de 
Janeiro/rJ
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6106/2022-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 145504/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MoiSES SoarES ViEira
carGo/fUNÇÃo: TEc. adS - SUPorTE a rEdE dE coMPUT - aTc-a-iii
MaTrÍcUla: 999.2405
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São Paulo/SP
PErÍodo(S): 18/10/2022 - 21/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do evento “VMware Explore Brasil 2022”, a ser realizado no período de 19 
a 20 de outubro de 2022, em São Paulo/SP
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6107/2022-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,
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r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 145339/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdErSoN SaNToS dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: TEc. adS - SUPorTE a rEdE dE coMPUT - aTc-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1990
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São Paulo/SP
PErÍodo(S): 18/10/2022 - 21/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do evento “VMware Explore Brasil 2022”, a ser realizado no período de 19 
a 20 de outubro de 2022, em São Paulo/SP
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6108/2022-MP/PGJ
concede diárias a Promotor de Justiça
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 147392/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lEaNE BarroS fiUZa dE MEllo
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.269
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): 09/11/2022 - 11/11/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, conforme indicação do cor-
regedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará, da reunião técnica 
sobre as resoluções cNMP nº 67 e 71/2011 e 204/2019, que acontecerá 
em Brasília/df
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6109/2022-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 146836/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: WilSoN dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTra-
JUd
MaTrÍcUla: 999.2055
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bujaru/Pa, Marabá/Pa, redenção/Pa
PErÍodo(S): 18/10/2022 - 18/10/2022, 25/10/2022 - 28/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6110/2022-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 147240/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: raiMUNdo dE SoUZa MENdoNca filHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-c-V
MaTrÍcUla: 999.298
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 25/10/2022 - 28/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar tratativas acerca de 
doação de imóvel junto a Prefeitura Municipal de igarapé-Miri/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6111/2022-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 147409/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria do carMo aNdioN fariaS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.1745
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 21/10/2022 - 21/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar vistoria em três fá-
bricas de palmito daquele município
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6112/2022-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 147269/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rEMir MoNTEiro dE SoUSa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1566
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Barcarena/Pa
PErÍodo(S): 19/10/2022 - 20/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a retirada do 
arquivo da PJ de Barcarena/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6113/2022-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 147638/2022 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, Pacajá/Pa
PErÍodo(S): 23/10/2022 - 26/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de Sessão do Tribunal do Júri na 
comarca de Pacajá/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6114/2022-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 147671/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EVEraldo dE SoUZa GoMES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1651
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, oriximiná/Pa
PErÍodo(S): 22/10/2022 - 29/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de 
instalação de pontos elétricos e de lógica necessários na implantação do 
layout definido para o imóvel locado para funcionar a PJ de Oriximiná/PA
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6115/2022-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 
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âmbito do expediente nº 147675/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio carloS araUJo PirES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-c-iii
MaTrÍcUla: 999.471
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, oriximiná/Pa
PErÍodo(S): 22/10/2022 - 29/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de 
instalação de pontos elétricos e de lógica necessários na implantação do 
layout definido para o imóvel locado para funcionar a PJ de Oriximiná/PA
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6116/2022-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 147723/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alaN JoHNNES lira fEiToSa
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Mosqueiro
MaTrÍcUla: 999.2349
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, Novo Progresso/Pa
PErÍodo(S): 01/11/2022 - 04/11/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de Sessão do Tribunal do Júri na 
comarca de Novo Progresso/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6117/2022-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 146356/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ToNia MaGalHaES cHalU MENdES
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE Proc-GEral dE JUST - MP-cPcP-102-6
MaTrÍcUla: 999.2846
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São Paulo/SP
PErÍodo(S): 25/10/2022 - 29/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “XXXVi congresso Brasileiro de direito administrativo”, que ocorrerá na 
cidade de São Paulo/SP, no período de 26 a 28/10/2022
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6118/2022-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 146407/2022 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): rurópolis/Pa
PErÍodo(S): 01/10/2022 - 03/10/2022
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, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6119/2022-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 147739/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTa ValEria PiNTo cardoSo
carGo/fUNÇÃo: 6o Promotor de Justiça de altamira
MaTrÍcUla: 999.1542
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Senador José Porfírio/Pa
PErÍodo(S): 13/10/2022 - 14/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6120/2022-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 147821/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNGEla Maria BaliEiro QUEiroZ
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional cível, Pro-
cessual e do cidadão (caocPc)
MaTrÍcUla: 999.452
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 21/10/2022 - 21/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, qualidade de coordenadora 
do centro de apoio operacional cível, Processual e do cidadão, de visita 
técnica relacionada aos trabalhos desenvolvidos pelo caocPc para regu-
larização da cadeia produtiva do palmito de açaí, a ser realizada no dia 
21/10/2022 no município de igarapé-Miri/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6121/2022-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 146508/2022 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): Santana do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 03/10/2022 - 05/10/2022
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, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6122/2022-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 147569/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdSoN GoMES dE aGUiar SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2376
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): curuçá/Pa PErÍodo(S): 05/10/2022 - 05/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de in-
formatica na PJ de curuçá/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6123/2022-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:
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coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 146097/2022 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, Marabá/Pa, redenção/Pa
PErÍodo(S): 22/10/2022 - 29/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6125/2022-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 147827/2022 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): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 21/10/2022 - 21/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar a coordenado-
ra do cao-cPc na visita técnica de três pequenas indústrias no município 
de igarapé-Miri/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6126/2022-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 147312/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarlY daNTaS NErY
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE PlaNEJaMENTo orGaNiZacioNal - MP.cPcP
MaTrÍcUla: 999.1384
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): campo Grande/MS
PErÍodo(S): 18/10/2022 - 22/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Partici-
par, na qualidade de coordenadora da comissão de Gestão de Planejamen-
to Estratégico – coGEPE, do evento “oKr no MP: Gestão de alta perfor-
mance”, que ocorrerá na cidade de campo Grande/MS, no período de 20 a 
21/10/2022, e no dia 19/10/2022, realizará visita técnica ao MPMS
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6127/2022-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 147247/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adriaNo SilVa dE arrUda
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE PlaNEJaMENTo orGaNiZacioNal
MaTrÍcUla: 999.1018
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São Paulo/SP, campo Grande/MS
PErÍodo(S): 18/10/2022 - 22/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do evento “oKr no MP: Gestão de alta performance”, que ocorrerá na 
cidade de campo Grande/MS, no período de 20 a 21/10/2022, e no dia 
19/10/2022, realizará visita técnica ao MPMS
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6128/2022-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 146526/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: roSaNGEla fariaS doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSoraMENTo JUridico - MP.fG-2
MaTrÍcUla: 999.2243
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): rio de Janeiro/rJ
PErÍodo(S): 04/12/2022 - 08/12/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Partici-
par do “curso presencial: Prática de processo administrativo disciplinar, 
sindicância e inquérito. lei nº 8.112/90 (passo a passo). Ênfase em: como 
ordenar corretamente um processo disciplinar” a ser realizado no período 
de 05 a 07 de dezembro de 2022, na cidade do rio de Janeiro/rJ
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6129/2022-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 147828/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTo lENo cUNHa alMEida
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1272
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 09/11/2022 - 10/11/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar da reunião técnica sobre 
as resoluções nºs 67 e 71/2011 e 204/2019 do conselho Nacional do 
Ministério Público - cNMP, que ocorrerá no dia 10/11/2022, na cidade de 
Brasília/df
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6130/2022-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 147722/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aldo dE oliVEira BraNdao SaifE
carGo/fUNÇÃo: 6o Promotor de Justiça de defesa do Patrimônio Público 
e da Moralidade administrativa de Belém
MaTrÍcUla: 999.449
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): 26/10/2022 - 27/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do evento “Ministério Público resolutivo: Negociação e investigação na 
Proteção do Patrimônio Público”, a ser realizado no período de 26 a 27 de 
outubro de 2022, em Brasília/df
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6131/2022-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 147076/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EMaNoEl JorGE TEiXEira alVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2650
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): itaituba/Pa, Breves/Pa
PErÍodo(S): 09/10/2022 - 18/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 e 1/2 (nove e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
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 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6132/2022-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 145416/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoEl carloS dE oliVEira aSSUNcao
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1526
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): rio de Janeiro/rJ
PErÍodo(S): 04/12/2022 - 08/12/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Partici-
par do “curso presencial: Prática de processo administrativo disciplinar, 
sindicância e inquérito. lei nº 8.112/90 (passo a passo). Ênfase em: como 
ordenar corretamente um processo disciplinar” a ser realizado no período 
de 05 a 07 de dezembro de 2022, no rio de Janeiro/rJ
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 19 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6149/2022-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 147952/2022 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): Brasília/df
PErÍodo(S): 25/10/2022 - 28/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar o Procurador-
Geral de Justiça na reunião ordinária do cNPG no dia 26/10/2022 e partici-
par do evento “Ministério Público resolutivo: Negociação e investigação na 
proteção ao patrimônio Público no dia 27/10/2022 em Brasília/df
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 BElÉM/Pa, 21 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6150/2022-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 147077/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNK roBErTo liMa MaToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3269
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): itaituba/Pa, Breves/Pa
PErÍodo(S): 09/10/2022 - 18/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 e 1/2 (nove e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 21 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6151/2022-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 147086/2022 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): itaituba/Pa

PErÍodo(S): 09/10/2022 - 16/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 21 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6152/2022-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 147331/2022 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): 06/10/2022 - 12/10/2022
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, 21 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6153/2022-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 148055/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ricardo alBUQUErQUE da SilVa
carGo/fUNÇÃo: 8o Procurador de Justiça criminal
MaTrÍcUla: 999.046
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 25/10/2022 - 28/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - acompanhar o Procurador-Geral de 
Justiça na reunião ordinária do cNPG no dia 26/10/2022 e participar do 
evento “Ministério Público resolutivo: Negociação e investigação na prote-
ção ao patrimônio Público no dia 27/10/2022 em Brasília/df
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 21 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6154/2022-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 147087/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: WalTEr JErfESoN fErNaNdES fErrEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3292
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): Breves/Pa
PErÍodo(S): 16/10/2022 - 18/10/2022
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, 21 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6155/2022-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 147679/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GEorGE aMilToN GoNcalVES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-iV
MaTrÍcUla: 999.1042
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, oriximiná/Pa
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PErÍodo(S): 22/10/2022 - 29/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de 
instalação de pontos elétricos e de lógica necessários na implantação do 
layout definido para o imóvel locado para funcionar a PJ de Oriximiná/PA
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 21 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6156/2022-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 147171/2022 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): itaituba/Pa
PErÍodo(S): 04/11/2022 - 21/11/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 17 e 1/2 (dezessete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de Sessão do Tribunal do Júri na 
comarca de itaituba/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 21 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6157/2022-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 4467/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 25/08/2022, protocolo 137069/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: JoSE Maria GoMES doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional de Polí-
ticas criminais, Execução Penal e controle Externo da atividade Policial 
(caocriM)
MaTrÍcUla: 999.461
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): São Paulo/SP
PErÍodo(S): 14/09/2022 - 16/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação)
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 21 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6158/2022-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 146377/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSco ViEira dE araUJo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-i
MaTrÍcUla: 999.1231
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): irituia/Pa
PErÍodo(S): 13/10/2022 - 14/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços urgen-
tes de manutenção no banheiro, instalação de tomadas e aplicação de 
material para evitar a entrada de pombos no forro e na caixa de ar na PJ 
de irituia/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 21 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6159/2022-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 143525/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Jair SoUZa MEirElES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-iV
MaTrÍcUla: 999.1114

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): 13/10/2022 - 14/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviço de insta-
lação de uma central telefônica na PJ de São domingos do capim
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 21 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6160/2022-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 146503/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodriGo roSa dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2136
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): rio de Janeiro/rJ
PErÍodo(S): 04/12/2022 - 08/12/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “curso presencial: Prática de Processo administrativo disciplinar, Sin-
dicância e inquérito. lei nº 8.112/90 (passo a passo). Ênfase em: como 
ordenar corretamente um processo disciplinar” a ser realizado no período 
de 05 a 07 de dezembro de 2022, no rio de Janeiro/rJ
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 21 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 867989

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da ata de registro de Preços: 048/2022-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 044/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e l diaS MoN-
TEiro coMErcio dE ProdUToS aliMENTicioS
cNPJ: 44.993.260/0001-38
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE rEfriGErador, ES-
cada E SUPorTE Para MicrooNdaS
data da assinatura: 20/10/2022
Vigência: 26/10/2022 a 26/10/2023
Preço registrado:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtd Marca/
ModeLo

VaLor 
UNitÁrio

VaLor 
totaL

04

refrigerador frost free duplex: capacidade 
mínima do refrigerador de 300 litros, capaci-
dade mínima do freezer de 70 litros, mínimo 

de 03 prateleiras no
refrigerador, gaveta para armazenar frutas e 
legumes, pés niveladores. cor: branca, cinza 

ou inox. alimentação: 127/220 volts, selo 
procel classe a.

UNd 20 coNSUl r$ 2.992,50 r$ 59.850,00

08

Escada de alumínio de 07 degraus, tipo 
cavalete, de acordo com os padrões da abnt, 

resistente e com rigidez livre de defeitos 
estruturais ou de outros defeitos que repre-
sentem perigo para o usuário, superfície dos 

degraus e da
Plataforma antiderrapante, podendo ser

frisadas, corrugadas, serrilhadas, denteadas
ou coberta com material antiderrapente,
dobrável, capacidade de carga mínima de

120kg, selo inmetro.

UNd 20 MaESTro r$ 222,90 r$ 4.458,00

10

Suporte para microondas, fixado em 
parede com capacidade de 22 a 25 litros, 
para Suportar carga de até 40 kg, na cor 

preta ou Branca, material: aço carbono com 
Tratamento anticorrosão e pintura epóxi 

Eletrostática, dimensões
aproximadas do produto - cm (axlxp): 

4x37x11cm.

UNd 20 BraSforM r$ 84,92 r$ 1.698,40

ordenador responsável: cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Protocolo: 868229
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eXtrato da Portaria Nº 039/2022/MP/4ªPJcast
a 4ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE dEfESa coMUNiTária E da cida-
daNia dE caSTaNHal torna pública os termos da Portaria Ministerial de 
instauração de Procedimento admininstrativo nº. 039/2022/MP/4ªPJcaST, 
a qual se encontra à disposição no atrium da sede da Promotoria de Justi-
ça, situada na av. Presidente Vargas, nº 2638, bairro centro, em frente ao 
fórum, castanhal/Pa.
PorTaria MiNiSTErial Nº 039/2022/MP/4ªPJcaST
ProcEdiMENTo adMiNiNSTraTiVo SiMP Nº. 000690-040/2018
oBJETiVo: acompanhar a regularização das pendências apresentadas no 
relatório de fiscalização do conselho Municipal de Saúde de castanhal na 
Unidade de Pronto atendimento de castanhal.
castanhal/Pa, 10 de outubro de 2022.
lígia Valente do couto de andrade ferreira
4ª Promotora cível de defesa comunitária e da cidadania de castanhal

Protocolo: 868247
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da ata de registro de Preços: 049/2022-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 044/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e officE do 
BraSil iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo EirEli -EPP
cNPJ: 11.094.173/0001-32
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE VENTilador
data da assinatura: 20/10/2022
Vigência: 26/10/2022 a 26/10/2023
Preço registrado:
 

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtd Marca/ModeLo VaLor 
UNitÁrio VaLor totaL

09

Ventilador de coluna, 40 cm de di-
âmetro, área de ventilação: 40 m2, 
potência: 80 w, rotação: 480 rpm, 

consumo de energia: 0,8 km/h, 
cor: preta ou branca, níveis de 

velocidade: mín 3, altura: 130 cm, 
com regulagem de altura, oscilação 

horizontal, ajuste de inclinação, 
alimentação bivolt ou 127 volts.

UNd 20

Ventisol Voc40cmn 
Turbo
06 Pás

Nacional

r$ 170,00 r$ 3.400,00

ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Protocolo: 868230

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da ata de registro de Preços: 045/2022-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 044/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e Para M r co-
MErcio E SErVico lTda
cNPJ: 45.090.663/0001-82
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE ESTErEliZador dE ar
data da assinatura: 21/10/2022
Vigência: 26/10/2022 a 26/10/2023
Preço registrado:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtd Marca/
ModeLo

VaLor 
UNitÁrio

VaLor 
totaL

07

Esterilizador de ar Stermix STE-36, o qual 
tem a função de eliminar do ambiente mi-

crorganimos como ácaros, fungos, bactérias 
e mofo que são os vilões para desencadear 

crises alérgicas, doenças respiratórias e 
irritações dermatologicas. além da proteção 
a sua saúde, você pode contar com o esteri-
lizador Stermix na proteção de equipamentos 

eletrônicos, livros, móveis e alimentos. o 
esterilizador de ar Stermix STE 36 é indicado 
para ambientes de até 36m3 ou 50m2 fecha-

dos ou com pouca circulção de ar.
funcionamento do Stermix STE 36:

o esterilizador de ar possui uma cerâmica 
interna que aquece e por um processo 

natural ocorre a convecção do ar onde o 
ar quente sobe e o ar frio desce, com essa 
movimentação do ar as impurezas passar 

por dentro do aparelho que está aquecido e 
são incineradas, deixando seu ar limpo de 

impurezas prejudiciais a saúde.
informações Técnica:

» Material: gabinete em aço inox.
» Voltagem: Bivolt

» Baixo consumo de Energia: 50W.
» Proteção: com fusível.

» dimensões: 17cm x 12cm x 16cm (laP)
» Totalmente silencioso.

» Garantia: três anos, por defeitos de 
fabricação”.

UNd 10
Esterilizador de 

ar Ste-36
Bivolt Stermix

r$ 280,59 r$ 2.805,90

ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Protocolo: 868232

ata da reUNiÃo de iNstaLaÇÃo da coMissÃo eLeitoraL QUe 
PresidirÁ a eLeiÇÃo Para ForMaÇÃo da Lista trÍPLice ao 
carGo de ProcUrador-GeraL de JUstiÇa, Para o MaNdato 
de 13/04/2023 a 13/04/2025, e, eLeiÇÃo de MeMBros eFeti-
Vos do eGrÉGio coNseLHo sUPerior do MiNistÉrio PÚBLico 
Para o MaNdato de 01/01/2023 a 31/12/2024
aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, 
às onze horas, na Secretaria do E. colégio de Procuradores de Justiça, 
localizado no quarto andar do edifício sede do Ministério Público do Estado 
do Pará, na rua João diogo nº 100, nesta capital, reuniram-se o Excelen-
tíssimo Senhor Procurador de Justiça GEraldo dE MENdoNÇa rocHa, a 
Excelentíssima Senhora Procuradora de Justiça dUlcEliNda loBaTo PaN-
ToJa e a Excelentíssima Senhora Promotora de Justiça JoaNa cHaGaS 
coUTiNHo, para instalação da comissão Eleitoral formada por meio do 
Edital publicado no Diário Oficial do Estado n.º 35.162, de 25/10/2022, 
nos termos do art. 10, §2º, inciso Vi, da lei complementar Estadual nº 
057, de 6 de julho de 2006. conforme previsão do art. 10, § 2º, incisos iV 
e V, da lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, a comissão 
Eleitoral é presidida pelo Procurador de Justiça GEraldo dE MENdoNÇa 
rocHa, podendo ser substituído nos seus impedimentos e ausências pela 
Procuradora de Justiça dUlcEliNda loBaTo PaNToJa. a comissão Elei-
toral deliberou que a Promotora de Justiça JoaNa cHaGaS coUTiNHo 
exercerá as funções de Secretária. Na mesma oportunidade a comissão 
designou os Senhores servidores faBrÍcio SaldaNHa, ÉriK lUiZ NUNES 
ValENTE, fáVia GiHaNNa da SilVa SoUSa, Márcio dE MiraNda Bra-
Ga, e alESSaNdra MarTiNS BraGa, para colaborarem com os trabalhos. 
a comissão aprovou o calendário eleitoral e determinou sua divulgação em 
conformidade com o inciso Xiii do §2º do art. 10 da lcE nº 057/2006, com 
as modificações específicas relacionadas ao processo eleitoral introduzidas 
pela lei complementar Estadual nº 097, de 11 de dezembro de 2014, lei 
complementar Estadual nº 107, de 17 de agosto de 2016 e a lei comple-
mentar Estadual nº 119, de 1º de outubro de 2018, cujo texto em anexo 
será amplamente divulgado no sitio eletrônico do Ministério Público, bem 
como, enviado ao endereço eletrônico funcional dos membros. a comissão 
Eleitoral expediu as resoluções nº 001/2022-cE/MP/Pa e nº 002/2022-cE/
MP/Pa que regulamenta o processo eleitoral e a propaganda na eleição 
para elaboração da lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral de Justiça 
e Membros Efetivos do Egrégio conselho Superior do Ministério Público. 
deliberou ainda que todos os atos, decisões, avisos, editais, resoluções e 
recomendações serão publicados no Diário Oficial do Estado, respeitados 
os dias de sua circulação, e no sítio eletrônico do Ministério Público. a me-
todologia de coleta de votos será definida oportunamente pela Comissão. 
a comissão expedirá ofício dirigido à Subprocuradoria-Geral de Justiça, 
para área Técnico-administrativa, requisitando a adoção das seguintes 
providências: a) funcionamento diário do Protocolo-Geral do Ministério Pú-
blico das oito às dezoito horas, inclusive aos sábados, domingos e feria-
dos, quando compreendidos nos prazos previstos no inciso XXii do §2º do 
art. 10 de mencionada lei complementar Estadual, destarte o acesso será 
pela rua Ângelo custódio, entre as ruas João diogo e Joaquim Távora; b) 
criação da Unidade “comissão Eleitoral” no Sistema de informações Proto-
colares – SIP, ficando a cargo da servidora ALESSANDRA MARTINS BRAGA 
o recebimento de toda a documentação endereçada à comissão Eleitoral; 
c) reserva do auditório Nathanael farias leitão, localizado no térreo do 
Edifício-Sede, para o dia 01/12/2022; d) a disponibilização de atalho na 
página inicial do sítio do Ministério Público, para gravação e transmissão 
da contagem e apuração dos votos pela Junta apuradora, ressaltando-se 
a necessidade da presença de servidores habilitados operando os equipa-
mentos necessários; e) computadores e impressoras; f) confecção pelo 
Serviço de Artes Gráficas, das cédulas de papel e mapas de votação, tão 
logo ocorra a definição dos nomes dos candidatos que tenham deferida 
sua inscrição, segundo o modelo aprovado, oportunamente, pela comissão 
Eleitoral, para ser utilizado caso necessário; g) transporte para condução 
dos membros da comissão Eleitoral e alimentação para os membros da co-
missão Eleitoral e servidores auxiliares no dia do pleito; h) disponibilização 
da cabine e urna para votação. fica estabelecido que a próxima reunião 
para deliberar sobre os pedidos de registro de candidaturas ocorrerá em 
07/11/2022 às 13h30m no mesmo local. Nada mais havendo a registrar 
na presente ata, foi lavrada por mim, _____________________________
______, JoaNa cHaGaS coUTiNHo, Promotora de Justiça, Secretária da 
comissão Eleitoral, e, depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada 
por todos os demais Membros da comissão.
GEraldo dE MENdoNÇa rocHa
Procurador de Justiça,
Presidente da comissão Eleitoral
dUlcEliNda loBaTo PaNToJa
Procuradora de Justiça
JoaNa cHaGaS coUTiNHo
Promotora de Justiça,
Secretária da comissão Eleitoral
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resoLUÇÃo Nº 001/2022-ce/MP/Pa
a comissão Eleitoral instituída para conduzir o processo de eleição para 
elaboração da lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral de Justiça, 
para o mandato de 13/04/2023 a 13/04/2025, e de membros efetivos 
do Egrégio conselho Superior do Ministério Público para o mandato de 
1º/01/2023 a 31/12/2024, ex vi do art. 10, § 2º, inciso Xiii, da lei com-
plementar Estadual n.º 057, de 6/7/2006, com as modificações específicas 
relacionadas ao processo eleitoral introduzidas pela lei complementar Es-
tadual nº 097, de 11 de dezembro de 2014, lei complementar Estadual nº 
107, de 17 de agosto de 2016 e a lei complementar Estadual nº 119, de 
1º de outubro de 2018, rESolVE:
Art. 1º. Ratificar o Calendário Eleitoral, publicado no Diário Oficial n° 
35.162, de 25/10/2022.
art. 2º. das decisões da comissão Eleitoral caberá recurso ao E colégio de 
Procuradores de Justiça nas hipóteses previstas nos incisos iX, X, e XXii 
do §2º do art. 10 da lei complementar Estadual nº 057/2006, observado 
o procedimento previsto nos referidos incisos.
art. 3º. a eleição será realizada em 01/12/2022, no horário das 08:00 às 
16:00 horas, no auditório “Nathanael farias leitão”, no Edifício-Sede do 
Ministério Público, à rua João diogo nº 100, na cidade de Belém.
art. 4º. Encerrada a votação, a comissão Eleitoral se transformará em 
Junta apuradora; resolverá questões incidentais; fará a apuração dos votos 
e proclamará o resultado.
art. 5º. os prazos do processo eleitoral serão todos contínuos, peremptó-
rios e preclusivos, excluindo-se o dia do começo e incluindo o do vencimen-
to, consoante o art. 10, § 2º, inciso XXiX da lei complementar Estadual 
n.º 057/2006.
art. 6º. os casos omissos na presente resolução serão dirimidos pela co-
missão Eleitoral.
art. 7º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém-Pa, 25 de outubro de 2022.
GEraldo dE MENdoNÇa rocHa
Procurador de Justiça,
Presidente da comissão Eleitoral
dUlcEliNda loBaTo PaNToJa
Procuradora de Justiça
JoaNa cHaGaS coUTiNHo
Promotora de Justiça,
Secretária da comissão Eleitoral
resoLUÇÃo Nº 002/2022-ce/MP/Pa
a comissão Eleitoral instituída para conduzir o processo de eleição para 
elaboração da lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral de Justiça, 
para o mandato de 13/04/2023 a 13/04/2025, e de membros efetivos 
do Egrégio conselho Superior do Ministério Público para o mandato de 
1º/01/2023 a 31/12/2024, ex vi do art. 10, § 2º, inciso Xiii, da lei com-
plementar Estadual n.º 057, de 6/7/2006, com as modificações específicas 
relacionadas ao processo eleitoral introduzidas pela lei complementar Es-
tadual nº 097, de 11 de dezembro de 2014, lei complementar Estadual nº 
107, de 17 de agosto de 2016 e a lei complementar Estadual nº 119, de 
1º de outubro de 2018, rESolVE:
art. 1º. Permitir aos candidatos a emissão de cartas aos eleitores, con-
tendo o “curriculum vitae” e suas propostas de campanha, observadas 
as regras da ética, moral, dos bons costumes, urbanidade, respeito e boa 
educação, inerentes aos membros do Ministério Público.
art. 2º. Vedar aos candidatos todos os comportamentos descritos nas alí-
neas “a” a “j” do inciso XXX do § 2º do art. 10 da lei complementar Esta-
dual nº 057, de 6/7/2006, sob as penas previstas no inciso XXXi do §2º do 
art. 10 do citado diploma legal.
art. 3º. Vedar a todos os membros do Ministério Público, candidatos ao 
cargo de Procurador-Geral de Justiça, e membro do Egrégio conselho Su-
perior, que utilizem, em suas propagandas individuais, os símbolos oficiais 
do Ministério Público, ressalvando-se que o material e conteúdo das propa-
gandas são de inteira responsabilidade e custeio dos candidatos.
Parágrafo único. o descumprimento da vedação prevista no caput deste 
artigo, implicará de simples advertência à cassação do registro da candida-
tura, assegurado o devido processo legal ao candidato interessado, inclu-
sive recurso ao colégio de Procuradores de Justiça, com efeito suspensivo, 
nos termos do art. 10, § 2º, inciso XXXii, da lei complementar Estadual 
nº 057, de 2006.
art. 4º. Vedar a prática de campanha eleitoral, pelo candidato ou terceiros, no 
interior dos prédios do Ministério Público do Estado do Pará, no dia da eleição.
art. 5º. os casos omissos da presente resolução serão dirimidos pela co-
missão Eleitoral.
art. 6º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém-Pa, 25 de outubro de 2022.
GEraldo dE MENdoNÇa rocHa
Procurador de Justiça,
Presidente da comissão Eleitoral
dUlcEliNda loBaTo PaNToJa
Procuradora de Justiça
JoaNa cHaGaS coUTiNHo
Promotora de Justiça,
Secretária da comissão Eleitoral

Protocolo: 868236

Portaria Nº 6133/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
134489/2022, em 09/09/2022;
coNSidEraNdo a nomeação do servidor efetivo, Hugo alesson Passos 
da Silva, para o cargo de provimento em comissão de assessor Minis-
terial, conforme Portaria nº 5090/2022-MP/PGJ, publicada no d.o.E de 
13/09/2022; e
coNSidEraNdo que não haverá aumento de despesas, pois se trata de 
substituição de servidor,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor WaNdErlaN dE MElo BriTo, auxiliar de adminis-
tração, para exercer o cargo de chefe de apoio das Promotorias de Justiça 
do interior da região administrativa Sudoeste i, a contar de 06/09/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 19 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 868260
Portaria Nº 6092/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando os termos do expediente SiP n.º 15196/2022,
r E S o l V E:
EXoNErar, de acordo com o art. 59, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/01/1994, laiSE HElENa BarBoSa araUJo SalES PiNHEiro, do cargo 
de analista Jurídico - MP-aTE-402-a-iV, nomeada por meio da ato da Pro-
curadoria de Geral de Justiça, datado de 13/08/2013, publicado no doE de 
19/08/2013, a contar de 13/10/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 19 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 868014
eXtrato da Portaria N.º 023/2022–MP/1ª PJsMG
a 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá, com fulcro artigos 127 
e 129, inciso ii e iii da constituição da república federativa do Brasil, tor-
na pública a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo (SiMP N.º 
000439-143/2022), o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria 
de Justiça, situada na avenida Nazaré, 530, Bairro: olho d’água, cEP: 
68.660-000. São Miguel do Guamá–Pa. E-mail: mpsaomigueldoguama@
mppa.mp.br.
Polo aTiVo: MiNiSTÉrio PÚBlico do Pará.
Polo PaSSiVo: EMPrESa PorTal – PorTaS E PorTaiS lTda.
aSSUNTo: adotar medidas extrajudiciais para a eventual realização de ter-
mo de ajustamento de conduta com a empresa “Portal – Portas e Portais 
ltda.”, em razão do auto de infração nº 2V89P2NQ, dentre outras provi-
dências que se fizerem necessárias.
SaBriNa Said daiBES dE aMoriM SaNcHEZ
Promotora de Justiça Titular da 1ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 867985
Portaria Nº 6204/2022-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 o inquérito Policial n.º 0804516-97.2022.8.14.0000,
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução ao Procurador de Justiça SÉrGio 
TiBÚrcio doS SaNToS SilVa, para representar este Procurador Geral de 
Justiça, em audiência de instrução, a ser realizada por vídeo conferencia, 
no dia 27 de outubro do ano corrente (quinta –feira), às 9:00 hs, relati-
va ao processo administrativo supramencionado, podendo tomar todas as 
decisões que entender cabíveis, em tudo respeitados os direitos e garan-
tias que assistem as partes envolvidas, conforme o previsto na legislação 
pertinente.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 25 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 867987
extrato da Portaria n.º 012/2022-MPPa/3ªPJcrim
a 3ª Promotora de Justiça de Marabá, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3° da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo n° 003234-930/2022 que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. 
c/ rod. Transamazônica - agrópolis do iNcra, cEP 68.502-290 - Marabá - 
Pará – fone (94) 3312-9900 fax: (94) 3312-9904.
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Portaria Nº 012/2022-MPPa/3ªPJcrim
Envolvido: Universidade da amazônia – UNaMa, campus de Marabá.
assunto: acompanhar o projeto de extensão “Uma proposta de interven-
ção informativa acerca da lei Maria da Penha”.
francisca Paula Morais da Gama- Promotora de Justiça.

Protocolo: 867988
eXtrato da Portaria Nº 038/2022-MP/2° PJ/Ma/Pc/HU/cF
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 
inquérito civil, autuado sob o nº 000177-440/2022, 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 038/2022-MP/2° PJ/Ma/Pc/HU/cF
inquérito civil nº 000177-440/2022
objeto: “investigar violação, em tese, à lei n° 2237/2006 [Plano diretor 
do Munícipio de ananindeua/Pa]. ausência de orientação e controle municipal, 
quanto ao uso e a ocupação do solo urbano, quanto a suposta irregularidade do 
imóvel oriunda da conduta do senhor Jaime carlos coelho de Souza [investiga-
do], localizado na rua a, Vila Esperança, Bairro centro, ananindeua/Pa.”
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: 867996
EXTRATO DA PORTARIA N.º 034 ∕2022-MPPA/PJSJA
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por intermédio do seu Promotor 
de Justiça, dr. José alberto Grisi dantas, Titular de São João do araguaia, no uso 
de suas atribuições legais, com fundamento no art. 54, Vi e §3º da lei comple-
mentar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução nº 23 - cNMP, de 17/09/07, 
torna pública a instauração do Procedimento administrativo SiMP 000186-087-
2022, que se encontra de forma física à disposição na ProMoToria dE JUS-
TiÇa dE SÃo JoÃo do araGUaia, situada na Praça José Martins ferreira, S/
n°, Prédio do fórum, centro, São João do araguaia–Pa, cEP 68.518-000, fone: 
94-3379-1223, e-mail: mpsaojoaodoaraguaia@mppa.mp.br.
Portaria 034-2022-MPPa
rESolVE instaurar o ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP 000186-
087-2022, constando como objeto, “acompanhamento do Plano de atua-
ção da PJ de São João do araguaia para o Biênio 2022/2023 – informar a 
população do município de São João do araguaia sobre as funções insti-
tucionais do Ministério Público; Prevenir e reprimir a ocorrência de abusos 
sexuais a crianças e adolescentes nos municípios integrantes da área de 
atuação da PJ; Melhoria nas abordagens a situações de risco por parte dos 
conselho Tutelares dos municípios da área de atribuições da PJ, além da 
devida impulsão junto aos demais órgãos da rede de proteção”
Polo ativo: MPPa
interessado: a colETiVidadE
ProMoTor dE JUSTiÇa: JoSÉ alBErTo GriSi daNTaS
São João do araguaia-Pa, 20 de outubro de 2022.

Protocolo: 867991
extrato da Portaria nº 024/2022 – MP/PJMa-2º cargo
o Promotor de Justiça do 2º cargo da Promotoria de Monte alegre, com 
fundamento no art. 54, Vi e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 
4º, inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a 
instauração do Procedimento administrativo SiMP Nº 000910–157/2022 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Monte alegre, 
situada na rua rui Barbosa, nº 587, cidade alta, Monte alegre-Pa, cEP 
68.220-000-Monte alegre-Pará-fone (93) 3533-2977.
Portaria nº 024/2022 - MP/PJMa-2º cargo
Polo PaSSiVo: MUNicÍPio dE MoNTE alEGrE
aSSUNTo: acompanhar as políticas públicas voltadas ao reparo/manu-
tenção das pontes noticiadas que estão em péssimas condições de trafe-
gabilidade e representam risco de acidentes, quais sejam: 02 pontes na 
comunidade do ibiapino; 02 duas pontes na comunidade Nova floresta, e 
02 pontes na comunidade Barro Vermelho, todas localizadas na zona rural 
de Monte alegre.
rafael Trevisan dal Bem – Promotor de Justiça Titular do 2º cargo da PJMa

Protocolo: 867993
extrato da Portaria do Procedimento Preparatório nº 000237-
151/2020 – MP/2ªPJ/dPP/Ma
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 2º carGo da ProMoToria dE dEfESa 
do PaTriMÔNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. JoSE 
GodofrEdo PirES doS SaNToS torna pública a instauração do Procedi-
mento Preparatório nº 001742-147/2020.
informa que os termos da Portaria já estão disponíveis no Portal de consul-
tas deste Órgão Ministerial na internet, podendo ser acessado pelo SiMP.

Portaria nº 021/2022.
data de instauração: 21/10/2022.
objeto: apurar possíveis irregularidades em face do instituto de Terras do 
Pará (iTErPa), em razão da demora excessiva na tramitação dos Processos 
nº 2010/263867, 2010/263586, 2010/263816 e 2010/263721.
interessado: 2ªPJ/dPP/Ma.
investigado: instituto de Terras do Pará – iTErPa.
Promotor dr. JoSE GodofrEdo PirES doS SaNToS.

Protocolo: 868004
eXtrato da Portaria Nº 57/2022-MP/6ªPJcÍVeL
a 6ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE dEfESa coMUNiTária E da cida-
daNia dE caSTaNHal torna público os termos da Portaria Ministerial de 
instauração de Procedimento administrativo nº. 57/2022-MP/6ªPJcÍVEl, a 
qual se encontra à disposição no átrio da sede da Promotoria de Justiça, 
situada na av. Presidente Vargas nº 2638, Bairro centro, castanhal/Pa.
Portaria MiNisteriaL Nº 57/2022-MP/6ªPJcÍVeL
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo: 005341-040/2022
objeto: acompanhar as medidas que estão sendo adotadas pelos órgãos 
competentes em relação ao abandono de animais de pequeno e grande 
porte nas vias públicas do município de castanhal
castanhal/Pa, 20 de outubro de 2022.
criSTiNa Maria dE QUEiroZ colarES
Promotora de Justiça Titular da 6ª Promotoria de Justiça cível
e de defesa comunitária e cidadania de castanhal

Protocolo: 868000
eXtrato da recoMeNdaÇÃo N.º 04/2022- PJsN
ref.: Notícia de fato nº. 000295-135/2022.
data da expedição da recomendação: 21/10/2022
destinatário: Município de Santarém Novo (Prefeito Thiago reis Pimentel)
objetivo: rEcoMENdar ao senhor Prefeito de THiaGo rEiS PiMENTEl que:
No prazo de 120 (cento e vinte) dias, adote providências para efetivamen-
te cumprir as determinações contidas nas leis federais nº. 8.429/92 e 
nº. 8.730/93, assim como na constituição do Estado do Pará, exigindo a 
última declaração de imposto de renda apresentada à receita federal do 
Brasil, bem como a sua atualização anual, de todos que possuam vínculo 
com o Poder Público, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, 
até que a Municipalidade regulamente o assunto, adequando as exigências 
da legislação federal às necessidades locais, sem, contudo, nulificar ou 
contrariá-la.
de imediato, exija a declaração de imposto de renda, por ocasião do in-
gresso no serviço público, como condição de posse e exercício de todo e 
qualquer agente nomeado aos quadros do município;
Por fim, requisita-se ao destinatário, com fulcro no art. 27, parágrafo úni-
co, iV, da lei n. 8.625/93, e no art. 55, parágrafo único, iV, da lei comple-
mentar Estadual n. 057/2006, resposta por escrito a esta recomendação, 
comunicando, no prazo de 15 (quinze) dias, a adoção de providências na 
espécie, em especial o encaminhamento de cronograma para concretiza-
ção da medida.
cumpra-se.
Santarém Novo/Pa, 21 de outubro de 2022.
francisco Simeão de almeida Júnior
Promotor de Justiça Titular da PJ de Santarém Novo.

Protocolo: 868002
eXtrato da Portaria N.º 019/2022–MP/1ª PJsMG
a 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá, com fulcro no artigo 
129, incisos Vi e iX da constituição da república federativa do Brasil, 
torna pública a instauração do ProcEdiMENTo PrEParaTÓrio (SiMP N.º 
000965-143/2022), o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria 
de Justiça, situada na avenida Nazaré, 530, Bairro: olho d’água, cEP: 
68.660-000. São Miguel do Guamá–Pa. E-mail: mpsaomigueldoguama@
mppa.mp.br.
Polo aTiVo: MiNiSTÉrio PÚBlico do Pará.
Polo PaSSiVo: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá
aSSUNTo: acompanhar e apurar possível irregularidade consistente em 
superfaturamento nos preços praticados no Pregão Eletrônico nº 037/2021, 
realizado pela Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, que tem como 
objeto a contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva 
com reposição de peças e recarga de gás em centrais de ar, para atender 
as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e fundos Municipais, 
dentre outras providências que se fizerem necessárias.
SaBriNa Said daiBES dE aMoriM SaNcHEZ
Promotora de Justiça Titular da 1ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 867982
eXtrato da Portaria N.º 021/2022–MP/1ª PJsMG
a 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá, com fulcro artigos 127 
e 129, inciso ii e iii da constituição da república federativa do Brasil, tor-
na pública a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo (SiMP N.º 
000447-143/2022), o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria 
de Justiça, situada na avenida Nazaré, 530, Bairro: olho d’água, cEP: 
68.660-000. São Miguel do Guamá–Pa. E-mail: mpsaomigueldoguama@
mppa.mp.br.
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Polo aTiVo: MiNiSTÉrio PÚBlico do Pará.
Polo PaSSiVo: lUciVaNE GUiMarÃES SaNToS
aSSUNTo: acompanhar a situação dos infantes a.l.G.d.S. (03 anos) e Y.B.
f.d.S. (01 ano), em virtude de suposta situação de risco e vulnerabilidade, 
dentre outras providências que se fizerem necessárias.
SaBriNa Said daiBES dE aMoriM SaNcHEZ
Promotora de Justiça Titular da 1ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 867983
eXtrato da Portaria N.º 018/2022–MP/1ª PJsMG
a 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá, com fulcro artigos 127 
e 129, inciso ii e iii da constituição da república federativa do Brasil,, tor-
na pública a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo (SiMP N.º 
000054-143/2022), o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria 
de Justiça, situada na avenida Nazaré, 530, Bairro: olho d’água, cEP: 
68.660-000. São Miguel do Guamá–Pa. E-mail: mpsaomigueldoguama@
mppa.mp.br.
Polo aTiVo: MiNiSTÉrio PÚBlico do Pará.
Polo PaSSiVo: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá
ASSUNTO: Acompanhar e fiscalizar a existência de eventuais problemas na 
infraestrutura da E.M.E.f. frederico Pimentel, bem como quais as medidas 
serão adotadas pelo Município de São Miguel do Guamá para saná-los, 
dentre outras providências que se fizerem necessárias.
SaBriNa Said daiBES dE aMoriM SaNcHEZ
Promotora de Justiça Titular da 1ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 867980
eXtrato da Portaria N.º 017/2022–MP/1ª PJsMG
a 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá, com fulcro artigos 127 
e 129, inciso ii e iii da constituição da república federativa do Brasil,, tor-
na pública a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo (SiMP N.º 
001246-143/2021), o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria 
de Justiça, situada na avenida Nazaré, 530, Bairro: olho d’água, cEP: 
68.660-000. São Miguel do Guamá–Pa. E-mail: mpsaomigueldoguama@
mppa.mp.br.
Polo aTiVo: MiNiSTÉrio PÚBlico do Pará.
Polo PaSSiVo: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá
aSSUNTo: acompanhar as medidas que serão adotadas pelo Município de 
São Miguel do Guamá acerca da necessidade de melhorias na E.M.E.f. SÃo 
JoSÉ oPErário, conforme apontadas na Nota Técnica 745/2021 expedida 
por técnico do GATI, dentre outras providências que se fizerem necessá-
rias.
SaBriNa Said daiBES dE aMoriM SaNcHEZ
Promotora de Justiça Titular da 1ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 867978
Portaria Nº 6134/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais; e considerando a decisão unânime do Egrégio con-
selho Superior do Ministério Público, na 18ª Sessão ordinária Híbrida, re-
alizada no dia 18/10/2022, cujo Extrato de ata foi publicada no doEMPPa 
de 20/10/2022,
r E S o l V E:
rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, o Promotor de Justiça de 1ª En-
trância PaUlo ÂNGElo NoGUEira fUrTado para o cargo de Promotor de 
Justiça de São Sebastião da Boa Vista.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 20 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 6135/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais; e considerando a decisão unânime do Egrégio con-
selho Superior do Ministério Público, na 18ª Sessão ordinária Híbrida, re-
alizada no dia 18/10/2022, cujo Extrato de ata foi publicada no doEMPPa 
de 20/10/2022,
r E S o l V E:
rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, a Promotora de Justiça de 1ª En-
trância JUliaNa frEiTaS doS rEiS para o cargo de Promotor de Justiça 
de Baião.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 20 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 867972
eXtrato da Portaria N.º 50/2022/13ª PJ cível de Marabá
a 13ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a 
instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se encontra à 
disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na rua das flores, s/
nº, Bairro agrópole do incra, Marabá-Pa.
Portaria N.º 050/2022/13ª PJ cível de Marabá
oriGEM: NoTÍcia dE faTo n°. 000367-601/2022
instauração de Procedimento administrativo para garantia de atendimento 
de saúde ao Senhor raimundo Pereira da costa, de 55 (cinquenta e cinco) 
anos e sua inclusão em programas sociais, o qual se encontra em situação 
de vulnerabilidade neste município.
Marabá/Pa, 25 de outubro de 2022
lÍliaN ViaNa frEirE
Promotora de Justiça Titular- 13ª PJ de Marabá

Protocolo: 868103

eXtrato da Portaria Nº 57/2022/7ªPJi
a 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, com fundamento nos arts. 8°, inci-
sos ii, iii e iV, da resolução 174 do conselho Nacional do Ministério Público 
e art. 31, ii, da resolução nº 007/2019-cPJ, torna pública a instauração do 
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 002977-040/2022 que encon-
tra-se a disposição na 7ª Promotoria de castanhal, situada na av. Maximino 
Porpino 1204, Bairro centro, castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria Nº 57/2022-7ªPJi
Polo ativo: 7ª Promotoria de Justiça
Polo Passivo: a. c. r. d. M.
assunto: acompanhamento da possível situação de vulnerabilidade que a 
criança a. c. r. d. M. possa estar inserida, bem como inserção desta em 
programas socioassitenciais e de politicas públicas setoriais.
TaTiaNa fErrEira GraNHEN, Promotora de Justiça

Protocolo: 868112
eXtrato da Portaria Nº 42/2022-MP/2° PJ/Ma/Pc/HU/cF
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 000134-440/2022, 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 42/2022-MP/2° PJ/Ma/Pc/HU/cF
Procedimento administrativo nº 000134-440/2022
Objeto: “Acompanhar e fiscalizar de forma continuada, a atuação do po-
der público quanto as providências relativas ao terreno (antiga aSBac) 
localizado no bairro águas lindas, nesse município, que não cumpre sua 
função social. ”
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: 868094
eXtrato da Portaria Nº 002/2022-MP/3ª PJdc
Nº MP 09.2022.00000024-9
a 3ª ProMoTora dE JUSTiÇa do coNSUMidor, JoaNa cHaGaS coU-
TiNHo, torna pública a instauração de Procedimento administrativo Nº MP 
09.2022.00000024-9, que se encontra à disposição na Promotoria de Justi-
ça do consumidor, situada na rua Ângelo custódio, nº 36, anexo i, térreo, 
bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Procedimento administrativo Nº MP 09.2022.00000024-9
objeto: acompanhamento da atuação da agência Estadual de regulação e 
Controle de Serviços Públicos - ARCON na fiscalização do transporte aqua-
viário de passageiros, com origem no município de Belém.

Protocolo: 868141
eXtrato da Portaria Nº 022/2022/MP/4ªPJcast
a 4ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE dEfESa coMUNiTária E da cidada-
Nia dE caSTaNHal torna pública os termos da Portaria Ministerial que 
retifica a Portaria nº 073/2019 e altera a lassificação do Inquérito Civil para 
para Procedimento administrativo nº. 022/2022/MP/4ªPJcaST, a qual se 
encontra à disposição no atrium da sede da Promotoria de Justiça, situada 
na av. Presidente Vargas, nº 2638, bairro centro, em frente ao fórum, 
castanhal/Pa.
PorTaria MiNiSTErial Nº 022/2022/MP/4ªPJcaST
ProcEdiMENTo adMiNiNSTraTiVo SiMP Nº. 004059-040/2018
oBJETiVo: acompanhar a regularização das pendências apresentadas no 
relatório de fiscalização do conselho regional de Medicina na Unidade 
de Saúde da família Sarah Martins, localizada no Município de castanhal.
castanhal/Pa, 19 de outubro de 2022.
lígia Valente do couto de andrade ferreira
4ª Promotora cível de defesa comunitária e da cidadania de castanhal

Protocolo: 868393
eXtrato da Portaria Nº 024/2022/MP/4ªPJcast
a 4ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE dEfESa coMUNiTária E da cidada-
Nia dE caSTaNHal torna pública os termos da Portaria Ministerial que 
retifica a Portaria nº 075/2019 e altera a classificação do Inquérito Civil 
para para Procedimento administrativo nº. 024/2022/MP/4ªPJcaST, a qual 
se encontra à disposição no atrium da sede da Promotoria de Justiça, situ-
ada na av. Presidente Vargas, nº 2638, bairro centro, em frente ao fórum, 
castanhal/Pa.
PorTaria MiNiSTErial Nº 024/2022/MP/4ªPJcaST
ProcEdiMENTo adMiNiNSTraTiVo SiMP Nº. 000694-040/2018
oBJETiVo: acompanhar a regularização das pendências apresentadas no 
relatório de fiscalização do conselho regional de Enfermagem no Hospital 
francisco Magalhães, localizado no Município do castanhal.
castanhal/Pa, 21 de outubro de 2022.
lígia Valente do couto de andrade ferreira
4ª Promotora cível de defesa comunitária e da cidadania de castanhal

Protocolo: 868476
Portaria Nº 6208/2022-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 o Processo administrativo disciplinar n.º 0807767-
26.2022.8.14.0000
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r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução ao Procurador de Justiça SÉrGio 
TiBÚrcio doS SaNToS SilVa, para representar este Procurador Geral de 
Justiça, em audiência de oitivas redesignada para o dia 28.10.2022, às 9h 
, por videoconferência, nos termos do despacho id 11510214, referen-
te ao processo administrativo supramencionado, podendo tomar todas as 
medidas que entender cabíveis, em tudo respeitados os direitos e garan-
tias que assistem às partes envolvidas, conforme o previsto na legislação 
pertinente.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 25 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 868461
Portaria Nº 0797/2022-MP/sUB-ta
Preâmbulo
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa Para a árEa TÉcNico adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela portaria 
nº 820/2021-MP/PGJ de 12 de abril de 2021,
coNSidEraNdo o disposto no Parágrafo único, do art. 2º, da resolução 
nº 006/2019-CPJ, de 25 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado, de 08/5/2019;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês de outubro de 2022, 
elaborada pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça cíveis, datadas 
de 27 de setembro de 2022, publicadas no site do Ministério Público do 
Estado do Pará;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês de outubro de 2022, ela-
borada pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça criminais, datada 
de 26 de setembro de 2022, publicadas no site do Ministério Público do 
Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade de disponibilizar equipe de apoio aos se-
nhores membros do Parquet escalados para o plantão institucional do se-
gundo grau.
r E S o l V E:
art. 1º - coNVocar os servidores relacionados no anexo Único desta Por-
taria para realizarem em regime presencial o plantão institucional junto 
aos Órgãos de Execução de Segundo Grau do Ministério Público do Estado 
do Pará, no período de 22, 23 e 24/10/2022.
Art. 2º - O não atendimento injustificado da convocação para os plantões 
sujeitará o convocado à aplicação das penalidades previstas na lei Esta-
dual nº 5.810/94.
aNEXo ÚNico
EScala dE PlaNTÃo dE SErVidorES
ProcUradoria dE JUSTiÇa cÍVEl e ProcUradoria dE JUSTiÇa cri-
MiNal
PErÍodo: 22, 23 e 24/10/2022
Em observância a resolução nº 006/2019-cPJ, de 25 de abril de 2019, pu-
blicadas no Diário Oficial do Estado, de 08/5/2019, Escalas de Plantão para 
o mês outubro de 2022, elaborada pela coordenadoria das Procuradorias 
de Justiça cíveis, datada de 27 de setembro de 2022 e coordenadoria das 
Procuradorias de Justiça criminais, datada de 26 de setembro de 2022, 
ambas publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará.
dia 22/10/2022 (sábado)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
Stéphane cristina caetano cabral (assessora técnica especializada da Pro-
curadoria cível)
Thais Maria Teixeira costa Peixoto (assessora Técnica Especializada da Pro-
curadoria criminal)
dia 23/10/2022 (domingo)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
alyne azevedo Marchiori (assessora da Procuradoria cível)
laís cristina Silva Safe de Matos (assessora da Procuradoria criminal)
dia 24/10/2022 (segunda-feira) Pós-círio - Ponto facultativo
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
João ronaldo Pinheiro Sá (assessor da Procuradoria cível)
Gláucia Miranda chada (assessora da Procuradoria criminal)
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
 Belém, 19 de outubro de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em 
exercício

Protocolo: 868537
Portaria Nº 0709/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa Para a árEa TÉcNico adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela portaria 
nº 820/2021-MP/PGJ de 12 de abril de 2021,
coNSidEraNdo o disposto no Parágrafo único, do art. 2º, da resolução 
nº 006/2019-CPJ, de 25 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado, de 08/5/2019;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês de setembro de 2022, 
elaborada pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça cíveis, datadas 
de 22 de agosto de 2022, publicadas no site do Ministério Público do Estado 
do Pará;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês de setembro de 2022, 
elaborada pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça criminais, da-

tada de 25 de agosto de 2022, publicadas no site do Ministério Público do 
Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade de disponibilizar equipe de apoio aos se-
nhores membros do Parquet escalados para o plantão institucional do se-
gundo grau.
r E S o l V E:
art. 1º - coNVocar os servidores relacionados no anexo Único desta Por-
taria para realizarem em regime presencial o plantão institucional junto 
aos Órgãos de Execução de Segundo Grau do Ministério Público do Estado 
do Pará, no período de 17 e 18/09/2022.
Art. 2º - O não atendimento injustificado da convocação para os plantões 
sujeitará o convocado à aplicação das penalidades previstas na lei Esta-
dual nº 5.810/94.
aNEXo ÚNico
EScala dE PlaNTÃo dE SErVidorES
ProcUradoria dE JUSTiÇa cÍVEl e ProcUradoria dE JUSTiÇa criMiNal
PErÍodo: 17 e 18/09/2022
Em observância a resolução nº 006/2019-cPJ, de 25 de abril de 2019, 
publicadas no Diário Oficial do Estado, de 08/5/2019, Escalas de Plantão 
para o mês setembro de 2022, elaborada pela coordenadoria das Procura-
dorias de Justiça cíveis, datada de 22 de agosto de 2022 e coordenadoria 
das Procuradorias de Justiça criminais, datada de 25 de agosto de 2022, 
ambas publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará.
dia 17/09/2022 (sábado)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
dayan roberto diniz e Silva (assessor Técnico Especializado da Procura-
doria cível)
Kilvia Karla Serra castelo Branco (assessora da Procuradoria criminal)
dia 18/09/2022 (domingo)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
fernando lucas Miranda capucho (assessor da Procuradoria cível)
Ícaro luiz Britto Sapucaia (assessor Técnico Especializado da Procuradoria 
criminal)
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
 Belém, 14 de setembro de 2022.
SErGio TiBUrcio doS SaNToS SilVa
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativ

Protocolo: 868528
Portaria Nº 6209/2022-MP/PGJ
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o § 2º do art. 6º da lei nº 9.496, de 11 de janeiro de 
2022, lei orçamentária anual do Exercício de 2022, que estabelece que 
as aberturas de créditos suplementares das dotações orçamentárias dos 
órgãos dos Poderes Executivo, legislativo, Judiciário, do Ministério Público, 
da defensoria Pública e dos demais órgãos constitucionais independentes, 
referidas neste artigo, serão autorizadas por ato próprio dos seus respec-
tivos representantes,
r E S o l V E:
art. 1º - fica autorizado a suplementação no valor de r$ 1.800.000,00 (um 
milhão e oitocentos mil reais), para atender a programação do orçamento vi-
gente do Ministério Público do Estado do Pará, na forma abaixo discriminada:

ProG. de NatUr.
Ft Pi

VaLor
traBaLHo da desP. soLicit.

     
12101.03.122.1494.8760 339019 .0101 1000208760c 50.000,00

 339033 .0101 1000208760c 150.000,00
 339046 .0101 1000208760c 200.000,00
 339047 .0101 1000208760c 1.000.000,00
 339093 .0101 1000208760c 400.000,00
     

ToTal da SUPlEMENTaÇÃo 1.800.000,00

art. 2º - os recursos necessários à viabilização da suplementação mencio-
nada no art.1º da presente Portaria ocorrerão por conta da anulação par-
cial das dotações consignadas no orçamento vigente do Ministério Público 
do Estado do Pará.
art. 3º - consideram-se recursos para o atendimento do disposto no artigo 
anterior da presente Portaria, desde que não comprometidos, o estabeleci-
do no inciso iii, § 1º, do art. 43, da lei federal Nº 4.320, de 17 de março 
de 1964, conforme discriminação a seguir:

ProG. de NatUr.
Ft Pi

VaLor

traBaLHo da desP. soLicit.

     

12101.03.091.1494.8945 319094 .0101 1000208760P 1.800.000,00

     

ToTal do caNcElaMENTo 1.800.000,00

 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 BElÉM/Pará, 25 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 868531
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..

MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de terMo aditiVo 

decorreNte: disPeNsa Nº 012/2021 
contratante: Prefeitura Municipal de abaetetuba/secretaria Munici-
pal de saúde. objeto: locação de imóvel urbano para instalação do SaMU- 
Serviço de atendimento Móvel de Urgência do Município de abaetetuba. ori-
gem: contrato nº 2021/035. contratado: carlos francisco rodrigues Batis-
ta, inscrito no cPf: nº 033.242.422-04. 2º Termo aditivo a prorrogação de 
prazo de vigência de contrato celebrado entre as partes de 08/10/2022 à 
08/12/2022; consoante com art. 57, ii,§ 2°, da lei 8.666/93. charles cezar 
tocantins de souza - secretário de saúde.

Protocolo: 868313

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

MUNicÍPio de aLtaMira
Pe. srP Nº. 088/2022

objeto: fornecimento de materiais em geral para prestação de atendimen-
to à saúde, com objetivo de atender a Secretaria Municipal de Saúde, para 
manutenção das atividade no Hospital Geral de altamira São rafael- HGaSr, 
Unidade de Pronto atendimento- UPa, Unidades Básicas de Saúde - UBS, 
Equipe de Saúde Bucal- ESB, centro de apoio em diagnostico cad, Vigilância 
em Saúde, caPS infantil, caPS adulto e setor de Transporte. aBErTUra: 
10/11/2022, às 09:00 horas (horário local) no site www.licitanet.com.br. os 
interessados poderão obter maiores informações e retirar o edital completo 
pelos sites:www.licitanet.com.br,www.tcm.gov.br,www.altamira.pa.gov.br, ou 
através do e-mail licitacaoaltamira2022@gmail.com, dás 08:00 às 14:00 ho-
ras e também poderão ser lidos ou obtidos cópias na divisão de Suprimentos  
e Serviços da Prefeitura de altamira -  Setor de licitação, situado na rua 
acesso dois 530, Bairro Premem, das 08:00 às 12:00 horas.
Huggo Hermann da silva amaral, Pregoeiro.

Pe. srP Nº. 086/2022
objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação 
de sistema de proteção antifurto e anti-intrusão, composto por cerca eletri-
ficada conjugada com concertina, fornecimento dos equipamentos e a insta-
lação dos mesmos. rigorosamente de acordo com as melhores técnicas pro-
fissionais e obedecendo às Normas e Padrões Técnicos Vigentes. ABERTURA: 
11/11/2022, às 15:00 horas (horário local) no site www.licitanet.com.br. os 
interessados poderão obter maiores informações e retirar o edital completo 
pelos sites:www.licitanet.com.br,www.tcm.gov.br,www.altamira.pa.gov.br, ou 
através do e-mail licitacaoaltamira2022@gmail.com, dás 08:00 às 14:00 ho-
ras e também poderão ser lidos ou obtidos cópias na divisão de Suprimentos  
e Serviços da Prefeitura de altamira -  Setor de licitação, situado na rua 
acesso dois 530, Bairro Premem, das 08:00 às 12:00 horas.
tHaBata VaraNY siLVa PiNHeiro, Pregoeira.

Pe. srP Nº. 090/2022
objeto: aquisição de totem em acM estruturado e iluminado, para a identi-
ficação das vias do município de altamira. ABERTURA: 09/11/2022, às 10:00 
horas (horário local) no site www.licitanet.com.br. os interessados poderão 
obter maiores informações e retirar o edital completo pelos sites: www.lici-
tanet.com.br,www.tcm.gov.br,www.altamira.pa.gov.br, ou através do e-mail 
licitacaoaltamira2022@gmail.com, dás 08:00 às 14:00 horas e também po-
derão ser lidos ou obtidos cópias na divisão de Suprimentos  e Serviços da 
Prefeitura de altamira -  Setor de licitação, situado na rua acesso dois nº. 
530, Bairro Premem, altamira/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. JosÉ JorGe 
de Farias, Pregoeiro.

Protocolo: 868314

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 077/2022/PMaP 
objeto: aquisição de materiais de construção em geral e hidráulicos, objeti-
vando atender as necessidades da prefeitura municipal de aurora do Pará. a 
sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das propos-
tas de preços e etapa de lances no dia 10/11/2022, às 08:30 horas. o edital 
estará disponível nos sites: o edital estará disponível nos sites: https://au-
roradopara.pa.gov.br/licitacao.php e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licita-
caoaurorapara@gmail.com, a partir da data da publicação. antonia tassila 
Farias de araújo - Pregoeira/PMaP.

Protocolo: 868316

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BAGRE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BaGre
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 04/2022
a Prefeitura Municipal de Bagre torna público que será realizada licitação 
na modalidade Tomada de Preço, menor preço global, destinado à coNTraTa-
ÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS dE ENGENHaria E coNS-
TrUÇÃo ciVil Para a iMPlaNTaÇÃo dE 13 (TrEZE) MicroESTaÇÕES co-
lETiVaS dE TraTaMENTo dE áGUa Para o aTENdiMENTo dE faMÍliaS ri-
BEiriNHaS do MUNcÍPio dE BaGrE/Pa, NaS SEGUiNTES localiadadES: 
ilHaS cararUá-GraNdE, lUZ da Vida, ilHa dE JUrUPari, ilHa TaQUari, 
ilHa iTaPEra, ilHa PirarUaia, ilHaS iÓiaS E ilHa Tiririca. data da ses-
são: 11/11/2022, às 10h, horário local, na sala de licitações. Edital disponível 
Junto ao site www.bagre.pa.gov.br ou no prédio, das 08:00 às 12:00 horas 
de segunda a sexta, informação através do e-mail licitacao@bagre.pa.gov.br.

cLeBersoN Farias LoBato-Prefeito

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 05/2022

a Prefeitura Municipal de Bagre torna público que será realizada licitação na 
modalidade Tomada de Preço, menor preço global, destinado à coNSTrUÇÃo/
rEcUPEraÇÃo E coMPlEMENTaÇÃo dE ESTradaS ViciNaiS. data da sessão: 
14/11/2022, às 10h, horário local, na sala de licitações. Edital disponível Junto 
ao site www.bagre.pa.gov.br ou no prédio, das 08:00 às 12:00 horas de se-
gunda a sexta, informação através do e-mail licitacao@bagre.pa.gov.br.

cLeBersoN Farias LoBato-Prefeito
Protocolo: 868318

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOM JESUS DO TOCANTINS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BoM JesUs do tocaNtiNs
terMo de ratiFicaÇÃo - 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-024
Na publicação do dia 21/10/2022 Nº 35.158, pagina 111 
onde ser lê Tipo menor preço por item, leia-se Tipo menor preço por lote.
Edital/informações: cplbjt2022@hotmail.com, www.licitanet.gov.br, tcm.pa.
gov.br/mural-de-licitacoes/.

Bom Jesus do Tocantins- Pa, 25 de outubro de 2022
edito Fausto da conceição Lima-Pregoeiro

Protocolo: 868319

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRAGANÇA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BraGaNÇa
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 2/2022-011 
contratação de empresa especializada para construção de um muro de arri-
mo, rampa e pavimentação, a fim de atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de infra-Estrutura Urbana e rural, do Município de Bragança/Pa. 
abertura: dia 09/11/2022 as 10:00, local: Sala da cPl - Prefeitura Municipal 
de Bragança. Edital disponível em: Mural do Geo-obras no site do TcM/Pa, 
Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Bragança. Marianne sou-
za da silva - Presidente da cPL.

Protocolo: 868320

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BONITO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BoNito
eXtrato de distrato. coNtrato Nº 20220006 

Processo nº 001/2022. espécie: Distrato do contrato, firmado entre o 
fundo Municipal de Educação e a empresa N r Pereira comercio de agua 
Eireli. objeto: o presente distrato tem por objeto a rescisão do contrato 
20220006, cujo objeto é registro de Preços para contratação de empresa es-
pecializada para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, 
com transporte incluso, a fim de suprir as necessidades do programa nacional 
de alimentação escolar - PNaE, do município de Bonito/Pa. o presente dis-
trato passa a vigorar a partir de sua publicação, conforme a necessidade do 
interesse público. data do encerramento do contrato: 20 de outubro de 2022. 
rita de cássia dos s. Geraldo - secretária Municipal de educação.

Protocolo: 868321
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de BrasiL NoVo

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 028/2022

o Município de Brasil Novo/Fundo Municipal de educação, torna públi-
co a Homologação do procedimento licitatório em epigrafe, objeto: registro 
de Preços para futura e Eventual contratação de empresa do ramo pertinente, 
com o objetivo de formar o Sistema de registro de Preços da administração 
Pública Municipal para o futuro fornecimento de Suprimentos e equipamentos 
de informática, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Edu-
cação de Brasil Novo, e as empresas: coNSTrUciTY coMErcio MaT dE coNS-
TrUÇÃo EirEli, cNPJ/Mf sob o nº 34.000.383/0001-10, com o valor total de r$ 
277.825,11; JorGE HENriQUE SaNToS dE SoUSa, cNPJ: 20.174.278/0001-
92, com o valor total de r$ 964.594,15; Brasil Novo/Pa, 31 de agosto de 2022.

WedersoN NoiMiNcHe
Secretário Municipal de Brasil Novo - Pa.

Protocolo: 868323

estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de BrasiL NoVo

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 034/2022

o Município de Brasil Novo/Fundo Municipal de educação, torna pú-
blico a Homologação do procedimento licitatório em epigrafe, objeto: re-
gistro de Preços para futura e Eventual contratação de empresa do ramo 
pertinente, com o objetivo de formar o Sistema de registro de Preços da 
administração Pública Municipal para o futuro fornecimento de Brinquedos 
Pedagógicos, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de 
Educação, e a empresa: JorGE HENriQUE SaNToS dE SoUSa, cNPJ/Mf sob 
o nº 20.174.278/0001-92, com o valor total de r$ 47.307,00, Brasil Novo/Pa, 
30 de setembro de 2022.

WedersoN NoiMiNcHe
Secretário Municipal de Brasil Novo - Pa.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos, 
oriGeM PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 034/2022

oBJeto: registro de Preços para futura e Eventual contratação de empresa 
do ramo pertinente, com o objetivo de formar o Sistema de registro de Preços 
da administração Pública Municipal para o futuro fornecimento de Brinque-
dos Pedagógicos, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de 
Educação de Brasil Novo. aTa 040/2022 JorGE HENriQUE SaNToS dE SoU-
Sa, cNPJ/Mf sob o nº 20.174.278/0001-92, com valor de r r$ 47.307,00. 
Validade da ata de registro de Preços 12 meses a parti da sua assinatura.

WedersoN NoiMiNcHe
car Secretário Municipal de Brasil Novo - Pa.

Protocolo: 868324

 estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

secretaria do traBaLHo e ProMoÇÃo sociaL-seMUts
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2022
oBJeto: contratação de empresas do ramo pertinente, para aquisição de 
Urnas e Serviços funerários, visando atender com distribuição gratuita aos 
munícipes em situação de vulnerabilidade social, através do Benefício Even-
tual e às necessidades da Secretaria Municipal e Promoção Social, do Muni-
cípio de Brasil Novo: 09/11/2022, às 09:30horas. local da SESSÃo PÚ-
Blica: (www.licitanet.com.br).  o Edital e seus anexos estarão disponíveis 
para download na plataforma www.licitanet.com.br, nos portais www.tcm.pa.
gov.br (mural de licitações consultas) e Portal Transparência do Município de 
Brasil Novo (https://brasilnovo.pa.gov.br). informações e retiradas no Setor 
de licitações localizado no Prédio da Prefeitura Municipal Brasil Novo, na av. 
castelo Branco, 821, centro-Brasil Novo-Pará. Zilda cosin silva-Pregoeira.

Protocolo: 868332

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
aViso de terMiNo de ViGÊNcia de coNtrato 

a Prefeitura Municipal de Breves torna público o termino da vigência do 
contrato nº 20190409, origem da Tomada de Preço nº 001/2019. objeto: 
construção do Sistema de abastecimento de água - Etapa i - Bairro Parque 
Universitário, Zona Urbana, Município de Breves/Pa. contratado(a): cabano 
Engenharia e construção ltda, cNPJ: 83.764.449/0001-53. início da vigên-
cia: 15/04/2019, término: 08/04/2021.

aViso de adJUdicaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 032/2022-PMB

o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Breves/Pa, no uso de suas atri-
buições legais, rESolVE: com base nos elementos constantes do processo 

correspondente e observadas as disposições da legislação Vigente, referen-
te ao Pregão Eletrônico nº 032/2022, que objetiva: contratação de Empresa 
Para a aquisição de 02 (dois) Ônibus Piso alto (rural), através do convênio nº 
001/2022-Sedap, firmado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca - Sedap e a Prefeitura de Breves/Pa, conforme es-
pecificações constantes no edital e seus anexos, ADJUDICAR o procedimen-
to licitatório em epigrafe em favor da empresa auto center Veiculos ltda, 
inscrito no cNPJ n° 33.548.120/0001-87, totalizando o valor global de: r$ 
1.367.980,00,  pela proposta mais vantajosa para essa Prefeitura Municipal 
(um milhão e trezentos e sessenta e sete mil e novecentos e oitenta reais). 
Gabriel Brito da silva - Pregoeiro

Protocolo: 868333

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
eXtratos de coNtratos 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 026/2022-PMc 
objeto: registro de Preço Para futura E Eventual aquisição de Material Téc-
nico Hospitalar. fundamento legal: lei federal nº 8.666/93.
contrato nº 1.Pe.026/2022-Pmc/sms. contratante: Prefeitura Muni-
cipal de cametá/Secretaria Municipal de Saúde, cnpj nº 11.311.333/0001-
58. contratado: altamed distribuidora de Medicamentos ltda, cnpj nº 
21.581.445/0001-82.Valor total r$ 900.294,55. Vigência: 08/09/2022 
a 08/09/2023. ordenador: Klenard attilio ranieri. contrato nº 2.Pe.026/
2022-Pmc/Sms. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria 
Municipal de Saúde, cnpj nº 11.311.333/0001-58. contratado: c. J. a. Pa-
rente, cnpj nº 83.646.307/0001-91. Valor Total r$ 691.948,11. Vigência: 
08/09/2022 a08/09/2023. ordenador: Klenard attilio ranieri. contrato nº 
3.Pe.026/2022-Pmc/Sms. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Se-
cretaria Municipal de Saúde, cnpj nº 11.311.333/0001-58. contratado: f. 
cardoso e cia ltda, cnpj nº 04.949.905/0001-63. Valor Total r$ 885.850,29. 
Vigência: 08/09/2022 a08/09/2023. ordenador: Klenard attilio ranieri. con-
trato nº 4.Pe.026/2022-Pmc/Sms. contratante: Prefeitura Municipal de ca-
metá/Secretaria Municipal de Saúde, cnpj nº 11.311.333/0001-58. contra-
tado: r. S. lobato neto Eireli, cnpj nº 38.028.373/0001-43. Valor Total r$ 
293.138,42. Vigência: 08/09/2022 a08/09/2023. ordenador: Klenard attilio 
ranieri. contrato nº 5.Pe.026/2022-Pmc/Sms. contratante: Prefeitura Muni-
cipal de cametá/Secretaria Municipal de Saúde, cnpj nº 11.311.333/0001-58. 
contratado: rca dist. de Produtos Hospitalares e com. de Equipamentos de 
informática Eireli, cnpj nº 26.543.386/0001-71. Valor Total r$ 591.705,72. 
Vigência: 08/09/2022 a08/09/2023. ordenador: Klenard attilio ranieri.

Protocolo: 868335

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
eXtrato de reGistro de PreÇos 

reGistro de PreÇos Nº 241001/2022 
decorrente do Pregão Presencial nº 016/2022 - srP. registrador: Pre-
feitura Municipal de capitão Poço. objeto: aquisição de Postes, Materiais Elé-
tricos e locação de Veículo Para Manutenção da iluminação Pública, visando 
atender ás necessidades do município de capitão Poço. Empresas registra-
das: J. c. P. Prado comercio Eireli, cNPJ 21.254.778/0001-01, J. l. r. araujo 
e com E Serviços - Epp, cNPJ 83.913.665/0001-13 e r reis Engenharia Eireli, 
cNPJ 35.054.435/0001-01. Valor total registrado: r$ 3.982.953,05 (três mi-
lhões novecentos e oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e 
cinco centavos). data da assinatura: 24/10/2022.

eXtratos de coNtratos 
decorreNte do PreGÃo Nº 016/2022 - PMcP - Pe - srP 

conforme saldo da ata de registro de Preço nº 241001/2022 objeto dos 
contratos: aquisição de Postes, Materiais Elétricos e locação de Veículo Para 
Manutenção da iluminação Pública, visando atender ás necessidades do Mu-
nicípio de capitão Poço. contrato nº 2022251001. contratante: Prefeitura 
Municipal de capitão Poço. contratado: J. c. P. Prado comercio Eireli, cNPJ 
21.254.778/0001-01. Valor global r$: 85.479,24 (oitenta e cinco mil, qua-
trocentos e setenta e nove e vinte e quatro centavos). Vigência 25/10/2022 
a 25/10/2023; contrato nº 2022251002. contratante: Prefeitura Municipal 
de capitão Poço. contratado: J. l. r. araujo e com e Serviços - Epp, cNPJ 
83.913.665/0001-13. Valor global r$ 46.441,10 (quarenta e seis mil, qua-
trocentos e quarenta e um reais e dez centavos). Vigência 25/10/2022 a 
25/10/2023; contrato nº 2022251003. contratante: Prefeitura Municipal de 
capitão Poço. contratado: r reis Engenharia Eireli, cNPJ 35.054.435/0001-
01. Valor global r$ 1.855.395,29 (um milhão oitocentos e cinquenta e cinco 
mil, trezentos e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos). Vigência 
25/10/2022 a 25/10/2023.

Protocolo: 868337
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de castanhal, por intermédio da Secretaria Muni-
cipal de Suprimento e licitação torna público a abertura do Processo licita-
tório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico SrP nº 
092/2022/PMc, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada na 
prestação de Serviços de Coffee Break, destinado a atender as necessida-
des das diversas Secretarias/fundos, deste Município de castanhal/Pa, por 
um período de 12 (doze) meses, a sessão pública de Pregão Eletrônico terá 
início com a divulgação das Propostas de Preços e início da etapa de lances 
no dia 09/11/2022às 09:00 horas. o Edital estará disponível nos sites: ht-
tps://castanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/ e www.gov.br/
compras e e-mail pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da 
publicação. célia do socorro da silva andrade - Pregoeira da Prefeitura 
Municipal de castanhal.

Protocolo: 868339

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo de cUrioNÓPoLis
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade: Pregão Eletrônico Nº 032/2022 - TiPo: Menor Preço por item
-oBJETo: contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 
sistema de informática de folha de pagamento e gerenciamento de recursos 
humanos, bem como cessão de direito de uso, prestação de serviços de ins-
talação, implantação, operação inicial assistida, treinamento e manutenção 
mensal e assistência técnica e especializada para suprir as necessidades da 
Secretaria Municipal de administração do município de curionópolis no que 
tange à produção da folha de pagamento dos funcionários e ações correlatas a 
esta finalidade- DATA RECEBIMENTO PROPOSTAS: 09 de novembro de 2022. 
Hora: 09:00 hs. o edital está disponível aos interessados pelo site www.
curionópolis.pa.gov.br e Erro! a referência de hiperlink não é válida.26 de 
outubro de 2022 – daniel de Jesus Macedo – Pregoeiro.

secretaria MUNiciPaL de saÚde de cUrioNÓPoLis
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade: Pregão Eletrônico SrP Nº 033/2022 - TiPo: Menor Preço por 
item-oBJETo: registro de preços com objetivo de adquirir equipamentos  e 
materiais permanentes para suprir necessidades de Postos das Estratégias de 
Saúde da família do município de curionópolis - daTa rEcEBiMENTo Pro-
PoSTaS: 10 de novembro de 2022. Hora: 09:00 hs. o edital está disponível 
aos interessados pelo site www.curionópolis.pa.gov.br e Erro! a referência de 
hiperlink não é válida.26 de outubro de 2022 – daniel de Jesus Macedo – 
Pregoeiro.

Protocolo: 868177

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
a Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará - Pa, torna público o resultado do 
processo licitatório modalidade coNcorrÊNcia Nº cP 02/2022-PMGP, Ho-
MoloGado no dia 25/10/2022, cujo objeto é: a contratação de empresa para 
execução de construção de uma ponte em estruturas de concreto armado, 
localizada na vicinal do caracol em Goianésia do Pará - Pa, conforme convênio 
nº 139/2022, processo nº 2022/364452 firmado entre a Secretaria de Estado 
Transportes - SETraN e Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, à empresa: 
Marco X coNSTrUTora EirEli, cNPJ: 10.734.995/0001-78, no valor de r$ 
5.624.800,80. Francisco david Leite rocha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 868340

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetroNico: Nº Pe 06/2022-PMGP 

objeto: registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios 
em geral, materiais de copa e cozinha, materiais de limpeza e higienização 
para todas as unidades administrativas da prefeitura municipal de Goianésia 
do Pará. contratantes: SEMMa, cNPJ nº 19.998.060/0001-73, contrato nº 
20220485, valor r$ 154.692,39. contratada: W d M coMErcial & loGiS-
Tica EirEli, cNPJ: 22.845.746/0001-39. data de assinatura: 24/10/2022. 
Francisco david Leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 868342

retiFicaÇÃo
Na publicação do dia 21/10/2022, circulada no ioEPa nº 35.158, pag. 
112, onde se lê: 20/10/2021. Leia-se: 20/10/2022. Francisco david Leite 
rocha. Prefeito Municipal.

Protocolo: 868343

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE INHANGAPI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PraiNHa
aVisos de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de Prainha/Pá, Torna Público que se fará realizar 
o Pregão Presencial - Srp Nº 9/2022-051003, Tipo Menor Preço Por item, 
abertura dia 11/11/2022, às 09:00hmin, Horário local. objeto: registro de 
Preços Para Eventual aquisição de Motocicletas Zero Quilômetro Para atender 
as Necessidades da Secretaria Municipal de Meio ambiente - Semma No Muni-
cipio de Prainha, retirada do Edital na Sala de licitação da Prefeitura Municipal 
de Prainha, Situado na Pa 419, Prainha / Jatuarana, Km 01 - Bairro Jardim 
Planalto - Prainha/Pará, das 08:00 as 12:00h e Pelo E-mail:  licitaprh@gmail.
com, https://www.prainha.pa.gov.br e https://www.tcm.pa.gov.br/. 
ebson Mendes Barbosa - secretário Municipal de Meio ambiente.
a Prefeitura de Prainha torna Público Para conhecimento de Todos que 
a licitação na Modalidade Pregão Eletrônico nº 9/2022-180702. objeto: aqui-
sição de Patrulha Mecanizada Por Meio do convenio nº 913976/2021, Para 
atender demandas na Produção agrícola do Município de Prainha, relativo 
ao Processo administrativo Nº 2022180702, cuja Sessão de Habilitação e 
abertura de Propostas ocorreu no dia 19/09/2022 às 09:20h foi declarada 
deserta, Por ausência de Participantes/interessados. diante do Exposto, fica 
designada Nova data de abertura Para o dia 11/11/2022 às 14h, Para Segun-
da chamada Para aquisição de Patrulha Mecanizada Por Meio do convenio 
Nº 913976/2021, Para atender demandas na Produção agrícola do Município 
de Prainha retirada do Edital Na Sala de licitação da Prefeitura Municipal de 
Prainha, Situado Na Pa 419, Prainha / Jatuarana, Km 01 - Bairro Jardim Pla-
nalto - Prainha/Pará, das 08:00 as 12:00h e Pelo E-mail:  licitaprh@gmail.
com, www.portaldecompraspublicas.com.br, https://www.prainha.pa.gov.br e 
https://www.tcm.pa.gov.br/
a Prefeitura Municipal de Prainha/Pá, torna Público que se fará realizar 
o Pregão Eletrônico nº 9/2022-041001, Tipo Menor Preço Por item, abertura 
dia 10/11/2022, às 10:00hmin, Horário local. objeto: aquisição de Patrulha 
Mecanizada (Trator de Esteira), referente a Proposta de Nº 038129/2021, 
Por Meio do convenio Nº 922049/2021, Para atender demandas na Produ-
ção agrícola do Município de Prainha,retirada do Edital Na Sala de licitação 
da Prefeitura Municipal de Prainha, Situado Na Pa 419, Prainha / Jatuarana, 
Km 01 - Bairro Jardim Planalto - Prainha/Pará, das 08:00 as 12:00h E Pelo 
E-mail:  licitaprh@gmail.com, www.portaldecompraspublicas.com.br, https://
www.prainha.pa.gov.br e https://www.tcm.pa.gov.br/. davi Xavier de Mo-
raes - Prefeito Municipal de Prainha.

retiFicaÇÃo 
Na publicação realizada no doe/Pa pag. 151, nº 35.098, Protocolo: 846630, 
em 31 de agosto de 2022. oNde se LÊ: JK Posto de combustiveis ltda, cnpj: 
09.676.120/0001-88, referente ao Pregão Presencial SrP Nº 9/2022-130503”, 
Leia-se: JK Posto de combustiveis ltda, cNPJ: 09.676.120/0001-88. valor 
r$ 16.833.051,60 (dezesseis milhões, oitocentos e trinta e três mil, cinquen-
ta e um reais e sessenta centavos). referente ao Pregão Presencial SrP Nº 
9/2022-130503. fica inalteradas as demais informações.

Protocolo: 868360

,

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LIMOEIRO DO AJURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de LiMoeiro do aJUrU
eXtratos de coNtratos. coNtrato Nº 0109033/2022 

origem: dispensa nº 024/2022. contratante: fundo Municipal de Educa-
ção Básica, cNPJ nº 30.859.708/0001-63. contratada (o): Manoel Santana 
Machado, cPf nº 512.905.022-34. objeto: locação de imóvel destinado ao 
funcionamento da Escola de Ensino fundamental do furo Mocoons, localiza-
da no furo Mocoons, ilha conceição - rio cupijo, zona rural do município, 
para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação de limoeiro 
do ajuru/Pa. Valor Total r$ 24.120,00 (vinte quatro mil, cento e vinte reais). 
Vigência: 01/09/2022 a 31/08/2023. data da assinatura: 01/09/2022. fiscal 
de contrato: abraão aguiar Magno, cPf: 683.172.122-20. ordenadora de 
despesa: raelma santana Pinheiro - secretária Municipal de educação.

coNtrato Nº 0109034/2022 
origem: dispensa nº 025/2022. contratante: fundo Municipal de Edu-
cação Básica, cNPJ nº 30.859.708/0001-63. contratada(o): ivanil Monteiro 
oliveira, cPf nº 000.303.692-82. objeto: locação de imóvel destinado ao 
funcionamento da Escola M. E. f. rio Terê, rio cupijo, zona ribeirinha para 
atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação de limoeiro do ajuru 
Estado do Pará. Valor Total r$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais). 
Vigência: 01/09/2022 a 31/08/2023. data da assinatura: 01/09/2022. fiscal 
de contrato: abraão aguiar Magno, cPf: 683.172.122-20. ordenadora de 
despesa: raelma santana Pinheiro - secretária Municipal de educação.

eXtrato de terMo aditiVo 
espécie: 2º Termo aditivo ao contrato original nº 202101033/PMla. dis-
pensa nº 020/2021. Partes: Prefeitura Municipal de limoeiro do ajuru e Kátia 
Soares Silva, cPf nº 845.821.463-68. objeto do Termo: o presente 2º Termo 
aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do contrato nº 202101033/
PMla. Vigência: 01/11/2022 a 31/08/2023. data da assinatura: 31/10/2022. 
fiscal do 2º Termo aditivo: Vitória Pinheiro leal, cPf nº 087.741.532-34. 
ordenador de despesa: alcides abreu Barra - Prefeito Municipal.

Protocolo: 868344
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 083/2022-ceL/seVoP/PMM 

Processo N° 28.355/2022-PMM - Tipo Menor Preço Por loTE. data da 
Sessão: 14/novembro/2022 - 09:00h (horário local). objeto: rEGiSTro dE 
PrEÇoS Para EVENTUal - aQUiSiÇÃo dE ÓlEoS lUBrificaNTES, filTroS, 
adiTiVoS E GraXa, Para aTENdEr aS MaNUTENÇÕES doS VEÍcUloS E 
MaQUiNárioS da SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUlTUra - SEaGri. in-
tegra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, 
rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 8h às 12h 
e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no 
portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. ass.: dilsirlei 
solidade albuquerque - Pregoeiro-ceL/seVoP.

Protocolo: 868346

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 081/2022-ceL/seVoP/PMM 

Processo N° 25.693/2022-PMM - Tipo Menor Preço Por loTE. data da 
Sessão: 16/novembro/2022 - 09:00h (horário local). objeto: rEGiSTro dE 
PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE ToldoS E SErViÇoS dE rEforMa 
EM ToldoS, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE ViaÇÃo E oBraS PÚBlicaS - SEVoP - PMM. integra do Edital e infor-
mações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, rod. Br 230 - Km 
5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 8h às 12h e das 14h às 18h, ou 
pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou 
pelo Portal da Transparência/Marabá. ass.: dilsirlei solidade albuquerque 
- Pregoeiro-ceL/seVoP.

Protocolo: 868347

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 084/2022-ceL/seVoP/PMM 

Processo N° 28.991/2022-PMM, Tipo Menor Preço Por item, Modo de 
disputa aberto/fechado. data da Sessão: 10/Nov/2022 - 10h00min (horário 
de Brasília). objeto: aQUiSiÇÃo dE TraTor dE PNEU E rETroEScaVadEira 
Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUlTUra - SEaGri. Ín-
tegra do Edital no site www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 925213, 
Portal da Transparência da PMM/licitações ou Mural de licitações do TcM/Pa. 
informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, rod. Br 230 - Km 
5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08h às 12h e das 14h às 18h, 
ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br. Higo duarte Nogueira 
- Pregoeiro.

Protocolo: 868348

coNtrato adMiNistratiVo Nº 522/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 18.305/2022-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 079/2022-cPL/PMM. objeto do contra-
to: constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de Equipa-
mentos e Materiais Hospitalares para Unidade de Terapia intensiva - UTi para 
adequação dos leitos da UTi coVid para UTi geral Tipo ii, com capacidade 
de 10 leitos no Hospital Municipal de Marabá (HMM). Empresa: EQUiMEd 
EQUiPaMENToS MEdicoS HoSPiTalarES lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 38.408.899/0001-59. Valor: r$ 27.590,00 (Vinte e sete mil, quinhentos 
e noventa reais). dotações orçamentárias: 10.302.0012.2.055 - atenção de 
Média e alta complexidade - Mac/SiH; Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - 
Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 24 de outubro de 2022. 
MoNica BorcHart NicoLaU - secretária Municipal de saúde - iN-
teriNa de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 528/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 18.305/2022-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 079/2022-cPL/PMM. objeto do contra-
to: constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de Equipa-
mentos e Materiais Hospitalares para Unidade de Terapia intensiva - UTi para 
adequação dos leitos da UTi coVid para UTi geral Tipo ii, com capacidade 
de 10 leitos no Hospital Municipal de Marabá (HMM). Empresa: cirUrGica 
Sao fEliPE ProdUToS Para SaUdE lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
07.626.776/0001-60. Valor: r$ 37.400,00 (Trinta e sete mil, quatrocentos 
reais). dotações orçamentárias: 10.302.0012.2.055 - atenção de Média e 
alta complexidade - Mac/SiH; Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - Mate-
rial de consumo. daTa da aSSiNaTUra 24 de outubro de 2022. MoNica 
BorcHart NicoLaU - secretária Municipal de saúde - iNteriNa de 
Marabá /Pa.

Protocolo: 868349

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico (srP) nº 078-2022-cPL/PMM 

Processo Licitatório nº 18.249/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS da farMácia Bá-
Sica E MEdicaMENToS coNTroladoS, Para aTENdiMENTo daS UNida-
dES BáSicaS dE SaÚdE E HoSPiTaiS PÚBlicoS do MUNicÍPio dE Ma-
raBá. UaSG: 927495 onde sagraram vencedoras as empresas: d l HoS-
PiTalar diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda inscrita no cNPJ sob nº 
03.602.727/0001-37, vencedora do item: 58 perfazendo o valor total de r$ 
18.720,00 (dezoito mil, setecentos e vinte reais), ESTraTTi VEGETali far-
Macia E MaNiPUlacao EirEli inscrita no cNPJ sob nº 04.162.170/0001-
23, vencedora do item:  51 perfazendo o valor total de r$ 11.610,00 (onze 
mil, seiscentos e dez reais), f cardoSo E cia lTda inscrita no cNPJ sob 
nº 04.949.905/0001-63, vencedora dos itens: 18, 25, 28, 45, 120 e 131 

perfazendo o valor total de r$ 179.833,50 (cento e setenta e nove mil, oito-
centos e trinta e três reais e cinquenta centavos), criSTalfarMa coMErcio 
rEPrESENTacao iMPorTacao E EXPorTacao lTda inscrita no cNPJ sob 
nº 05.003.408/0001-30, vencedora do item:  79 perfazendo o valor total de 
r$ 151.074,00 (cento e cinquenta e um mil e setenta e quatro reais), fÓr-
MUlaS MaGiSTraiS MaNiPUlacoES ESPEciaiS lTda inscrita no cNPJ sob 
nº 07.316.691/0001-86, vencedora dos itens: 23, 112, 126, 128, 135, 136 
e 140 perfazendo o valor total de r$ 182.941,80 (cento e oitenta e dois mil, 
novecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), Elfa MEdicaMENToS 
S.a inscrita no cNPJ sob nº 09.053.134/0001-45, vencedora do item:  95 per-
fazendo o valor total de r$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais), flUKKa 
farMacia dE MaNiPUlacao lTda inscrita no cNPJ sob nº 10.450.805/0001-
90, vencedora do item: 85 perfazendo o valor total de r$ 31.620,00 (Trinta e 
um mil, seiscentos e vinte reais), Tc aTUal coMErcio dE MEdicaMENToS 
lTda inscrita no cNPJ sob nº 10.493.969/0001-03, vencedora do item:  78 
perfazendo o valor total de r$ 14.304,00 (Quatorze mil, trezentos e quatro 
reais), diSTriBUidora flaMEd HoSPiTalar EirEli inscrita no cNPJ sob nº 
11.888.791/0001-54, vencedora dos itens: 26, 27, 29, 41, 97 e 99 perfazen-
do o valor total de r$ 115.298,40 (cento e quinze mil, duzentos e noventa e 
oito reais e quarenta centavos), ErEfarMa ProdUToS Para SaUdE EirEli 
inscrita no cNPJ sob nº 15.439.366/0001-39, vencedora dos itens:  35, 48, 
71, 72, 94, 98 e 114 perfazendo o valor total de r$ 28.012,44 (Vinte e oito 
mil, doze reais e quarenta e quatro centavos), MEdMaX coMErcio dE ME-
dicaMENToS lTda inscrita no cNPJ sob nº 16.553.940/0001-48, vencedora 
do item: 70 perfazendo o valor total de r$ 17.100,00 (dezessete mil e cem 
reais), ParaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda inscrita no cNPJ 
sob nº 16.647.278/0001-95, vencedora do item:  30 perfazendo o valor to-
tal de r$ 34.312,50 (Trinta e quatro mil, trezentos e doze reais e cinquenta 
centavos), SalUTE diSTriBUidora dE MEdicaMENToS E ProdUToS HoS-
PiTalarES lTda inscrita no cNPJ sob nº 18.606.861/0001-83, vencedora dos 
itens: 21 e 100 perfazendo o valor total de r$ 31.839,40 (Trinta e um mil, 
oitocentos e trinta e nove reais e quarenta centavos), alTaMEd diSTriBUi-
dora dE MEdicaMENToS lTda inscrita no cNPJ sob nº 21.581.445/0001-
82, vencedora dos itens:  62, 66, 69, 116 e 124 perfazendo o valor total de 
r$ 340.931,25 (Trezentos e quarenta mil, novecentos e trinta e um reais e 
vinte e cinco centavos), UNi HoSPiTalar cEara lTda inscrita no cNPJ sob nº 
21.595.464/0001-68, vencedora dos itens: 06, 102, 104 e 110 perfazendo o 
valor total de r$ 469.014,78 (Quatrocentos e sessenta e nove mil, quatorze 
reais e setenta e oito centavos), P G liMa coM EirEli inscrita no cNPJ sob nº 
23.493.764/0001-61, vencedora dos itens: 49 e 117 perfazendo o valor total 
de r$ 22.989,00 (Vinte e dois mil, novecentos e oitenta e nove reais), iNS-
TrUMEd iNSTrUMENToS MEdicoS HoSPiTalarES EirEli inscrita no cNPJ 
sob nº 24.626.549/0001-54, vencedora dos itens: 07, 09, 15, 16, 31, 33, 39, 
40, 50, 56, 65, 73, 81, 103, 107, 108 e 109 perfazendo o valor total de r$ 
288.991,80 (duzentos e oitenta e oito mil, novecentos e noventa e um reais e 
oitenta centavos), diSTriBUidora dE MEdicaMENToS BacKES EirEli ins-
crita no cNPJ sob nº 25.279.552/0001-01, vencedora dos itens: 14, 36, 44, 
74, 82 e 111 perfazendo o valor total de r$ 148.857,50 (cento e quarenta e 
oito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), ESPÍriTo 
SaNTo diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTalarES EirEli inscrita no 
cNPJ sob nº 28.911.309/0001-52, vencedora dos itens: 43 e 106 perfazendo 
o valor total de r$ 105.675,00 (cento e cinco mil, seiscentos e setenta e 
cinco reais), Pdl NETo coMErcio aTacadiSTa dE MEdicaMENToS EirEli 
inscrita no cNPJ sob nº 30.571.825/0001-27, vencedora dos itens: 05, 11, 
12, 24, 34, 38, 47, 67, 84, 123, 127, 129, 130 e 132 perfazendo o valor total 
de r$ 206.859,35 (duzentos e seis mil, oitocentos e cinquenta e nove reais 
e trinta e cinco centavos), a J coMErcio aTacadiSTa dE MEdicaMENToS 
E ProdUToS HoSPiTalar lTda inscrita no cNPJ sob nº 32.137.731/0001-
70, vencedora dos itens: 75 e 76 perfazendo o valor total de r$ 46.000,00 
(Quarenta e seis mil), loBaTo coMErcio dE ProdUToS HoSPiTalarES 
lTda inscrita no cNPJ sob nº 34.875.727/0001-34, vencedora dos itens: 10, 
55, 60, 86, 87, 88, 89, 125 e 137 perfazendo o valor total de r$ 163.537,50 
(cento e sessenta e três mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta cen-
tavos), HEalTH diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda inscrita no cNPJ 
sob nº 35.472.743/0001-49, vencedora dos itens: 08, 32, 42, 54, 57 e 59 
perfazendo o valor total de r$ 55.300,00 (cinquenta e cinco mil e trezentos 
reais), aHcor coMErcio dE ProdUToS odoNToloGicoS lTda inscrita no 
cNPJ sob nº 37.556.213/0001-04, vencedora dos itens: 03 e 22 perfazendo 
o valor total de r$ 10.998,75 (dez mil, novecentos e noventa e oito reais e 
setenta e cinco centavos), a2 diSTriBUidora BraSil lTda inscrita no cNPJ 
sob nº 38.140.640/0001-70, vencedora dos itens: 77 e 115 perfazendo o 
valor total de r$ 29.680,00 (Vinte e nove mil, seiscentos e oitenta reais), 
BioMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda inscrita no cNPJ sob nº 
38.329.458/0001-61, vencedora do item: 53 perfazendo o valor total de r$ 
21.000,00 (Vinte e um mil reais), Galli E lioTTo coMErcio dE ProdUToS 
HoSPiTalarES lTda inscrita no cNPJ sob nº 42.092.374/0001-24, vence-
dora dos itens: 17, 61, 83, 92, 93, 96, 138 perfazendo o valor total de r$ 
40.970,60 (Quarenta mil, novecentos e setenta reais e sessenta centavos), 
UlTra MEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda inscrita no cNPJ sob 
nº 42.946.717/0001-70, vencedora do item: 101 perfazendo o valor total de 
r$ 5.116,80 (cinco mil, cento e dezesseis reais e oitenta centavos), Nordic 
coMErcio E rEPrESENTacao dE ProdUToS MEdicoS E HoSPiTalarES 
EirEli inscrita no cNPJ sob nº 43.433.429/0001-85, vencedora dos itens: 
01, 64 e 90 perfazendo o valor total de r$ 17.973,00 (dezessete mil, nove-
centos e setenta e três reais), arSErVE PHarMa EPP lTda inscrita no cNPJ 
sob nº 43.519.181/0001-70, vencedora dos itens: 19, 20, 46, 52, 63, 80 e 
113 perfazendo o valor total de r$ 136.093,60 (cento e trinta e seis mil, no-
venta e três reais e sessenta centavos), UP diSTriBUidora lTda inscrita no 
cNPJ sob nº 44.152.616/0001-53, vencedora do item: 04 perfazendo o valor 
total de r$ 14.100,00 (Quatorze mil e cem reais), pelo que HoMoloGo o re-
sultado. Marabá 24/10/2022 - Monica Borchart Nicolau - Secretaria Municipal 
de Saúde - SMS - Portaria nº 2.436/2022-GP.

Protocolo: 868350
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  eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
ata de reGistro de PreÇo Nº  475-2022/cPL 

Beneficiário - : JR LACERDA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI 
inscrita no cNPJ sob nº 03.595.984/0001-99, vencedora dos itens: 21, 
30, 31, 42, 44, 45, 100, 102, 103, 107, 108, 109, 140, 183, 184, 206, 207, 
208, 209, 214, 218, 220, 239, 243, 247, 279, 281, 282, perfazendo o valor 
total de r$ 545.626,00 (Quinhentos e quarenta e cinco mil seiscentos e vinte 
e seis reais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº  476-2022/CPL, Beneficiário - 
: f cardoSo E cia lTda inscrita no cNPJ sob nº 04.949.905/0001-63, ven-
cedora dos itens: 146, 148, 176, 180, 182, 211, 215, 217, 219, 274, 301 
perfazendo o valor total de r$ 723.914,25 (Setecentos e vinte e três mil no-
vecentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos), aTa dE rEGiSTro dE 
PREÇO Nº  477-2022/CPL, Beneficiário - : CRISTALFARMA COMERCIO REPRE-
SENTacao iMPorTacao E EXPorTacao lTda inscrita no cNPJ sob nº 
05.003.408/0001-30, vencedora dos itens: 186, 188, 190 perfazendo o valor 
total de r$ 546.217,50 (Quinhentos e quarenta e seis mil duzentos e dezes-
sete reais e cinquenta centavos), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº  478-2022/
CPL, Beneficiário - : NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS 
lTda inscrita no cNPJ sob nº 05.048.534/0001-01, vencedora dos itens: 58, 
59, 60, 61, 62, 63, perfazendo o valor total de r$ 235.725,00 (duzentos e 
trinta e cinco mil setecentos e vinte e cinco reais), aTa dE rEGiSTro dE 
PREÇO Nº  479-2022/CPL, Beneficiário - : J. R COMERCIO DE FIOS LTDA 
inscrita no cNPJ sob nº 07.370.983/0001-05, vencedora dos itens: 167, 223, 
224, 226 perfazendo o valor total de r$ 33.669,00 (Trinta e três mil seiscen-
tos e sessenta e nove reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº  480-2022/cPl, 
Beneficiário - : FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 
10.468.162/0001-02, vencedora dos itens: 04, 78 perfazendo o valor total de 
r$ 59.092,50 (cinquenta e nove mil noventa e dois reais e cinquenta centa-
vos), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº  481-2022/CPL, Beneficiário - : BDP 
BraSil diSTriBUidora dE ProdUToS oPME lTda inscrita no cNPJ sob nº 
10.960.950/0001-11, vencedora do item: 229 perfazendo o valor total de r$ 
15.000,00 (Quinze mil reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº  482-2022/
CPL, Beneficiário - : L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA inscrita no CNPJ sob nº 
11.145.401/0001-56, vencedora do item: 93 perfazendo o valor total de r$ 
100.537,50 (cem mil quinhentos e trinte e sete reais e cinquenta centavos), 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº  483-2022/CPL, Beneficiário - : DISTRIBUI-
dora flaMEd HoSPiTalar EirEli inscrita no cNPJ sob nº 11.888.791/0001-
54, vencedora do item: 149 perfazendo o valor total de r$ 48.510,00 (Qua-
renta e oito mil quinhentos e dez reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº  
484-2022/CPL, Beneficiário - : PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
ToS lTda inscrita no cNPJ sob nº 16.647.278/0001-95, vencedora do item: 
43, perfazendo o valor total de r$ 4.312,50 (Quatro mil trezentos e doze reais 
e cinquenta centavos), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº  485-2022/cPl, Be-
neficiário - : BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E 
diSTriBUicao lTda inscrita no cNPJ sob nº 17.152.616/0001-80, vencedora 
do item: 225 perfazendo o valor total de r$ 14.013,00 (Quatorze mil treze 
reais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº  486-2022/CPL, Beneficiário - : SA-
lUTE diSTriBUidora dE MEdicaMENToS E ProdUToS HoSPiTalarES 
lTda inscrita no cNPJ sob nº 18.606.861/0001-83, vencedora dos itens: 09, 
39, 98, 143, 161, 171, 178, 213, 280 perfazendo o valor total de r$ 
1.412.152,50 (Um milhão quatrocentos e doze mil, cento e cinquenta e dois 
reais e cinquenta centavos), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº  487-2022/cPl, 
Beneficiário - : ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita 
no cNPJ sob nº 21.581.445/0001-82, vencedora dos itens: 11 perfazendo o 
valor total de r$ 1.440,00 (Mil quatrocentos e quarenta reais), aTa dE rEGiS-
TRO DE PREÇO Nº  488-2022/CPL, Beneficiário - : M N S DA COSTA PARRIAO 
inscrita no cNPJ sob nº 22.979.942/0001-04, vencedora dos itens: 02, 03, 
08, 10, 20, 27, 28, 40, 41, 68, 72, 74, 75, 76, 79, 99, 142 perfazendo o valor 
total de r$ 832.071,50 (oitocentos e trinta e dois mil setenta e um reais e 
cinquenta centavos), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº  489-2022/cPl, Bene-
ficiário - : P G LIMA COM EIRELI inscrita no CNPJ sob nº 23.493.764/0001-61, 
vencedora dos itens: 173, 174 perfazendo o valor total de r$ 9.216,00 (Nove 
mil duzentos e dezesseis reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº  490-2022/
CPL, Beneficiário - : INSTRUMED INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 
EirEli inscrita no cNPJ sob nº 24.626.549/0001-54, vencedora dos itens: 
06, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 46, 64, 67, 110, 111, 117, 118, 119, 120, 121, 
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 
137, 138, 139, 141, 150, 151, 152, 154, 157, 160, 163, 164, 165, 172, 175, 
177, 199, 200, 202, 235, 238, 240, 246, 248, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 
262, 285, 286, 287, 294, 295, 299  perfazendo o valor total de r$ 535.888,00 
(Quinhentos e trinta e cinco mil oitocentos e oitenta e oito reais), aTa dE 
REGISTRO DE PREÇO Nº  491-2022/CPL, Beneficiário - : M MED COMERCIAL 
dE MEdicaMENToS E ProdUToS HoSPiTalarES - EirEli inscrita no cNPJ 
sob nº 28.387.424/0001-70, vencedora dos itens: 16, 17, 48, 56, 57, 65, 66, 
82, 84, 87, 88, 89, 90, 104, 105, 106, 145, 159, 162, 179, 205, 221, 228, 
230, 231, 241, 275, 289 e 300 perfazendo o valor total de r$ 802.701,16 
(oitocentos e dois mil setecentos e um reais dezesseis centavos), aTa dE 
REGISTRO DE PREÇO Nº  492-2022/CPL, Beneficiário - : 3MED DISTRIBUI-
dora dE MEdicaMENToS lTda. inscrita no cNPJ sob nº 29.043.834/0001-
66, vencedora dos itens: 267 e 268 perfazendo o valor total de r$ 27.732,00 
(Vinte e sete mil setecentos e trinta e dois reais), aTa dE rEGiSTro dE 
PREÇO Nº  493-2022/CPL, Beneficiário - : AMAZON MEDICAL CARE EIRELI 
inscrita no cNPJ sob nº 29.187.032/0001-20, vencedora dos itens: 80 e 227 
perfazendo o valor total de r$ 21.131,40 (Vinte e um mil cento e trinta e um 
reais quarenta centavos), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº  494-2022/cPl, 
Beneficiário - : MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ins-
crita no cNPJ sob nº 29.791.821/0001-75, vencedora do item: 168 perfazen-
do o valor total de r$ 6.468,00 (Seis mil quatrocentos e sessenta e oito reais), 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº  495-2022/CPL, Beneficiário - : PDL NETO 
coMErcio aTacadiSTa dE MEdicaMENToS EirEli inscrita no cNPJ sob nº 
30.571.825/0001-27, vencedora dos itens: 01, 05, 07, 18, 22, 23, 24, 29, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 49, 50, 51, 52, 69, 70, 71, 73, 77, 81, 83, 85, 86, 91, 
92, 101, 113, 114, 147, 155, 156, 158, 169, 170, 181, 185, 201, 203, 210, 
212, 216, 232, 233, 234, 236, 249, 253, 258, 261, 263, 264, 265, 283, 284, 
288, 291, 292, 296, 297 e 298 perfazendo o valor total de r$ 478.302,38 

(Quatrocentos e setenta e oito mil trezentos e dois reais trinta e oito centa-
vos), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº  496-2022/CPL, Beneficiário - : BRASIL 
MEd iMPorTacao E EXPorTacao lTda inscrita no cNPJ sob nº 
31.282.018/0001-57, vencedora dos itens: 54 e 55 perfazendo o valor total 
de r$ 90.300,00 (Noventa mil trezentos reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo 
Nº  497-2022/CPL, Beneficiário - : JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MA-
TErial MEdico HoSPiTalar lTda inscrita no cNPJ sob nº 31.636.399/0001-
25, vencedora dos itens: 195 e 204, perfazendo o valor total de r$ 7.080,00 
(Sete mil e oitenta reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº  498-2022/cPl, 
Beneficiário - : DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA inscrita no CNPJ sob nº 
31.940.808/0001-82, vencedora do item: 302 perfazendo o valor total de r$ 
8.187,50 (oito mil cento e oitenta e sete reais cinquenta centavos), aTa dE 
REGISTRO DE PREÇO Nº  499-2022/CPL, Beneficiário - : LICITATRADE SER-
Vico, coMErcio E iMPorTacao lTda inscrita no cNPJ sob nº 
32.258.056/0001-37, vencedora do item: 166 perfazendo o valor total de r$ 
19.332,00 (dezenove mil trezentos e trinta e dois reais), aTa dE rEGiSTro 
DE PREÇO Nº  500-2022/CPL, Beneficiário - : NOEM MEDICAL IMPORTACAO 
E EXPorTacao dE ProdUToS MEdicoS-HoSPiTalarES lTda inscrita no 
cNPJ sob nº 32.737.279/0001-87, vencedora do item: 19 perfazendo o valor 
total de r$ 848,00 (oitocentos e quarenta e oito reais), aTa dE rEGiSTro dE 
PREÇO Nº  501-2022/CPL, Beneficiário - : UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTI-
GoS da SaUdE lTda inscrita no cNPJ sob nº 33.851.567/0001-20, vencedo-
ra do item: 94, perfazendo o valor total de r$ 42.455,0000 (Quarenta e dois 
mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº  
502-2022/CPL, Beneficiário - : R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA 
inscrita no cNPJ sob nº 35.473.398/0001-68, vencedora do item: 245, perfa-
zendo o valor total de r$ 15.600,00 (Quinze mil e seiscentos reais), aTa dE 
REGISTRO DE PREÇO Nº  503-2022/CPL, Beneficiário - : HIPERFAR MATE-
riaiS HoSPiTalar E MEdicaMENToS lTda inscrita no cNPJ sob nº 
36.028.477/0001-22, vencedora dos itens: 112, 115, 116, 196, 197, 198, 
222, 237, 242, 244, 250, 251, 252, 266, 269, 270, 271, 276, 277, 278, 290 
e 293 perfazendo o valor total de r$ 65.077,50 (Sessenta e cinco mil setenta 
e sete reais cinquenta centavos), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº  504-2022/
CPL, Beneficiário - : DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS-
PiTalarES EirEli inscrita no cNPJ sob nº 37.070.092/0001-96, vencedora 
dos itens: 272 e 273 perfazendo o valor total de r$ 2.328,00 (dois mil tre-
zentos e vinte e oito reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº  505-2022/cPl, 
Beneficiário - : GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
HoSPiTalarES E odoNToloGicoSlTd inscrita no cNPJ sob nº 
39.707.683/0001-57, vencedora do itens: 144, 187, 189, 191, 192, 193, 194 
perfazendo o valor total de r$ 293.195,00 (duzentos e noventa e três mil 
cento e noventa e cinco reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº  506-2022/
CPL, Beneficiário - : ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA inscri-
ta no cNPJ sob nº 43.556.958/0001-76, vencedora dos itens: 95, 96 e 97 
perfazendo o valor total de r$ 13.948,00 (Treze mil novecentos e quarenta e 
oito reais), aTa dE rEGiSTro dE PREÇO Nº  507-2022/CPL, Beneficiário - : 
Bio MEd ProdUToS MEdicoS E HoSPiTalarES lTda inscrita no cNPJ sob nº 
93.248.979/0001-00, vencedora dos itens: 47 e 53 perfazendo o valor total de 
r$ 334.425,00 (Trezentos e trinta e quatro mil quatrocentos e vinte e cin-
co reais). Vigência da ata: 12 meses a partir da assinatura. oriunda do 
PrEGÃo ElETrÔNico (SrP) nº 084-2022-cPl/PMM. Processo licitatório nº 
19.799/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo 
dE MaTÉrial MÉdico HoSPiTalar Para aTENdEr o fUNdo MUNiciPal dE 
SaÚdE dE MaraBá/Pa. Marabá 25/10/2022 - Monica Borchart Nicolau - se-
cretaria Municipal de saúde - sMs - Portaria nº 2.436/2022-GP.

Protocolo: 868351

eXtrato de terMo de 
adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

termo de Homologação referente ao toMada de PreÇos Nº 048/2022-
ceL/PMM, Processo n° 19.984/2022-PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo daS oBraS dE drENaGEM 
NaS rUaS V-153 Na folHa 17, rUa daS QUadraS 06 E 07 Na folHa 29 E 
rUa Vc-13 Na folHa 31, NUclEo NoVa MaraBá, MUNicÍPio dE MaraBá/
Pa, conforme Edital e seus anexos; adjudicado e Homologado a empresa: 
aNdradE ENGENHaria EirEli, inscrita no cNPJ: 08.769.651/0001-52, ven-
cedora com o valor: r$ 734.305,77. assinatura: em 25/10/2022, secretário 
Municipal de obras - FÁBio cardoso Moreira - secretário.

termo de Homologação referente ao toMada de PreÇos Nº 047/2022-
ceL/PMM, Processo n° 19.753/2022-PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo daS oBraS dE PaViMENTa-
ÇÃo E UrBaNiZaÇÃo Na rUa rio do oUro, Bairro liBErdadE, NUclEo 
cidadE NoVa, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme Edital e seus anexos; 
adjudicado e Homologado a empresa: M MorBacH dE alMEida EirEli, ins-
crita no cNPJ 26.333.867/0001-52, vencedora com o valor: r$ 1.095.462,11. 
assinatura: em 25/10/2022, secretário Municipal de obras - FÁBio car-
doso Moreira - secretário.

Protocolo: 868352

QUarto terMo aditiVo 
ao coNtrato Nº 263/2018 - FMs/PMM 

Processo administrativo n° 18.822/2018 - FMs/PMM, dispensa de Li-
citação n° 03/2018 - FMs/PMM, objeto do contrato original: a locação de 
imóvel urbano localizado à av. Espirito Santo, n° 299, Bairro amapá, Marabá-
Pa, cEP: 68.502-030, para o funcionamento da Vigilância Sanitária, Vigilância 
em Saúde e Vigilância Epidemiológica. locadora: MiriaN SilVa, pessoa 
física, devidamente inscrita no cadastro Nacional de Pessoa física sob n° 
081.469.342-34. objeto do termo aditivo: o presente termo aditivo tem por 
objetivo prorrogar o prazo por mais 12 (doze) meses, ficando vigente a partir 
do dia 25/10/2022 até 22/10/2023. daTa da aSSiNaTUra: 24 dE oUTUBro 
dE 2022. Monica Borchart Nicolau - secretária Municipal de saúde in-
terina de Marabá - Marabá/Pa.

Protocolo: 868353
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eXtrato de coNtrato Nº 156/2022-seMed-PMM, 
Processo nº 24.221/2021-PMM, Pregão Presencial (srP) Nº 122/2021-
cPL/PMM objeto: aquisição de equipamentos de proteção individual - EPis, 
camisetas e aventais destinados a realizar formações de manipuladores de 
alimentos (cozinheiras e aSG) nas unidades de ensino da rede Pública do 
Município de Marabá - Pa. Empresa: r da S costa Mendonca comércio de 
Tecidos lTda - ME, cNPJ Nº 12.591.019/0001-39 Valor: r$ 24.110,92 (vinte 
e quatro mil, cento e dez reais e noventa e dois centavos), recursos: recurso 
Próprio. início da Vigência: 03/10/2022. Término da Vigência: 31/12/2022. 
Marilza de oliveira Leite - secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 161/2022-seMed-PMM 
Processo nº18.351/2022/PMM - Pregão eletrônico nº 085/2022/
cPL/PMM objeto:  aquisição de equipamentos de refrigeração, tipo cen-
trais de ar, destinados a suprir as demandas da secretaria municipal de edu-
cação - SEMEd e das unidades vinculadas. Empresa: Ventisol da amazônia 
industria de aparelhos Elétricos lTda, cNPJ Nº 17.417.928/0001-79, Valor: 
r$ 87.267,38 (oitenta e sete mil, duzentos e sessenta e sete reais e trin-
ta e oito centavos), recursos: Erário Municipal/ federal. início da Vigência: 
25/10/2022. Término da Vigência: 31/12/2022. Marilza de oliveira Leite 
- secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 162/2022-seMed-PMM 
Processo nº18.351/2022/PMM - Pregão eletrônico nº 085/2022/
cPL/PMM objeto:  aquisição de equipamentos de refrigeração, tipo centrais 
de ar, destinados a suprir as demandas da secretaria municipal de educação 
- SEMEd e das unidades vinculadas. Empresa: V G de Sousa ferreira lTda, 
cNPJ Nº 23.912.114/0001-03, Valor: r$ 633.135,00 (seiscentos e trinta e 
três mil, cento e trinta e cinco reais), recursos: Erário Municipal/ federal. 
início da Vigência: 25/10/2022. Término da Vigência: 31/12/2022. Marilza 
de oliveira Leite - secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 163/2022-seMed-PMM 
Processo nº18.351/2022/PMM - Pregão eletrônico nº 085/2022/
cPL/PMM objeto:  aquisição de equipamentos de refrigeração, tipo centrais 
de ar, destinados a suprir as demandas da secretaria municipal de educação 
- SEMEd e das unidades vinculadas. Empresa: W&M comercio e Serviços 
EirEli, cNPJ Nº 24.564.535/0001-53, Valor: r$ 189.240,00(cento e oitenta 
e nove mil, duzentos e quarenta reais), recursos: Erário Municipal/ federal. 
início da Vigência: 25/10/2022. Término da Vigência: 31/12/2022. Marilza 
de oliveira Leite - secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 164/2022-seMed-PMM 
Processo nº18.351/2022/PMM - Pregão eletrônico nº 085/2022/
cPL/PMM objeto:  aquisição de equipamentos de refrigeração, tipo centrais 
de ar, destinados a suprir as demandas da secretaria municipal de educação - 
SEMEd e das unidades vinculadas. Empresa: Jr comercio e Servicos EirEli, 
cNPJ Nº 31.911.796/0001-68, Valor: r$ 148.925,00 (cento e quarenta e oito 
mil, novecentos e vinte e cinco reais) recursos: Erário Municipal/ federal. 
início da Vigência: 25/10/2022. Término da Vigência: 31/12/2022. Marilza 
de oliveira Leite - secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 165/2022-seMed-PMM 
Processo nº18.351/2022/PMM - Pregão eletrônico nº 085/2022/
cPL/PMM objeto:  aquisição de equipamentos de refrigeração, tipo centrais 
de ar, destinados a suprir as demandas da secretaria municipal de educação - 
SEMEd e das unidades vinculadas. Empresa: Master Eletrodoméstico EirEli, 
cNPJ Nº 33.859.616/0001-71, Valor: r$ 152.250,00 (cento e cinquenta e 
dois mil, duzentos e cinquenta reais),  recursos: Erário Municipal/ federal. 
início da Vigência: 25/10/2022. Término da Vigência: 31/12/2022. Marilza 
de oliveira Leite - secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 166/2022-seMed-PMM 
Processo nº18.351/2022/PMM - Pregão eletrônico nº 085/2022/
cPL/PMM objeto:  aquisição de equipamentos de refrigeração, tipo centrais 
de ar, destinados a suprir as demandas da secretaria municipal de educa-
ção - SEMEd e das unidades vinculadas. Empresa: ff Souza Produtos lTda, 
cNPJ Nº 47.168.542/0001-31, Valor: r$ 30.000,00 (trinta mil reais), recur-
sos: Erário Municipal/ federal. início da Vigência: 25/10/2022. Término da 
Vigência: 31/12/2022. Marilza de oliveira Leite - secretária Municipal 
de educação. Marabá - Pa.

eXtrato de coNtrato Nº 168/2022-seMed-PMM 
Processo nº 4.376/2022/PMM - Pregão eletrônico nº 034/2022/
cPL/PMM objeto:  aquisição de equipamentos de informática, destinados 
a suprir as demandas operacionais da rede pública de ensino e da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMEd. Empresa: PSa Tecnologia e distribuição - 
EirEli, cNPJ Nº 30.282.572/0001-71, Valor: r$ 1.344.000,00 (um milhão, 
trezentos e quarenta e quatro mil reais), recursos: Erário Municipal/ federal. 
início da Vigência: 25/10/2022. Término da Vigência: 31/12/2022. Marilza 
de oliveira Leite - secretária Municipal de educação. Marabá - Pa.

Protocolo: 868354

eXtrato ao coNtrato Nº 539/2022/seMad, 
Processo administrativo nº 22.896/2022-PMM, autuado na modali-
dade PreGÃo eLetroNico Nº 094/2022-cPL/PMM, objeto: aquisição 
de Microtrator 6.5HP para a Secretaria Municipal de agricultura; Empresa arGoS 
lTda, cNPJ: 42.262.411/0001-03; Valor r$ 8.255,42 (oito mil, duzentos e cin-
quenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), assinatura 24/10/2022 Vigência: 
31/12/2022. José Nilton de Medeiros, secretário de administração.

Protocolo: 868355

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022-seMGa
reaBertUra 

Processo adMiNistratiVo Nº 087/2022-PMMc 
objeto: contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de 
fornecimento de Passagens aéreas de todas as companhias de Transporte 
aéreo, incluindo reserva, Emissão, Transferências, Marcação/remarcação e 
reembolso de Bilhetes de Passagens aéreas Nacionais, Visando atender as 
demandas da Secretaria Municipal de Gestão administrativa e Secretarias a 
Elas Vinculadas e Secretaria Municipal de infraestrutura. disponibilidade do 
Edital 26/10/2022 no endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.br ou www.por-
taldecompraspublicas.com.br. início da entrega de propostas: 26/10/2022. 
abertura das propostas: 09/11/2022 as 9h30min no site www.portaldecom-
praspublicas.com.br. rosani Patrícia castro oliveira - Pregoeira Munici-
pal/decreto 04/2022.

Protocolo: 868385

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do 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. Modalida-
de: Pregão Eletrônico SrP Nº 9/2022-007-fME. objeto: registro de Preços para 
eventual e futura contratação de empresa do ramo pertinente para o fornecimen-
to de material permanente tipo: aparelhos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, 
equipamentos, mobiliários e outros equipamentos, para atender as neces-
sidades das unidades escolares e da secretaria municipal de educação de 
Pacajá/Pa, conforme descrições do Termo de referência- anexo i. abertura: 
09/11/2022 às 08h00Min, pelo portal de compras públicas www.portaldecom-
praspublicas.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. Pacajá/Pa, 04 de outubro de 2022. Mark 
Jonny santos silva, secretário Municipal de educação.

Protocolo: 868356

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
retiFicaÇÃo 

Na publicação do extrato de contrato 20220222, circulada no d.o.U 
seção 3, pág. 245, doE/Pa, pág. 114, no dia 14 de outubro de 2022, resolve 
retiFicar no seguinte aspecto: oNde se LÊ: contrato nº: 20220222; ori-
gem: carona 004/2022. Leia-se: contrato nº: 20220222; origem: carona 
002/2022. Leila raquel Possimoser - Prefeita Municipal.

eXtratos de terMos aditiVos 
esPÉcie: 2º termo aditivo ao contrato nº 20210215. contratante: Pre-
feitura Municipal de Placas, cNPJ 01.611.858/0001-55 contratado: NP capa-
citação e Soluções Tecnologicas ltdas cNPJ 07.797.797/0001-95. objeto do 
contrato: contratação de ferramenta de Pesquisas e comparação de preços 
praticados pela administração Pública. alteração: reajuste no valor do contra-
to original, nos termos do art. 65, inciso i da lei 8.666/93: portanto o valor 
global do contrato nº 20210215 passa de r$9.875,00 (Nove mil oitocentos 
setenta reais), passa a ser o valor de r$ 10.689,57 (dez mil seiscentos e oi-
tenta e nove reais e cinquenta e sete centavos). Leila raquel Possimoser 
- Prefeita Municipal.

esPÉcie: 2º termo aditivo ao contrato nº 20220131. contratante: 
Prefeitura Municipal de Placas. contratado: W. r. P. Marques Eireli cNPJ 
22.814.959/0001-01. contratação de Empresa Para construção de Quadra 
Poliesportiva no Municipio de Placas/Pa. alteração: Prorrogação do prazo de 
vigência do contrato original, nos termos do art. 57, da lei 8.666/93. Vigência 
15/10/2022 até 12/01/2023 assinatura 03/10/2022. dotação orçamentária: 
Exercício 2022 Projeto 1801.278110781.1.038. construção de Quadras Po-
liesportivas. ordenador responsável: Leila raquel Possimoser.

Protocolo: 868357
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PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de Placas, através da sua comissão permanen-
te de licitação, torna público a quem possa interessar que realizará licitação 
na modalidade coNcorrÊNcia PÚBlica Nº 002/2022. objeto: construção 
de E.M.E.f. Professora irani de andrade Tomaela 6 Salas, com Quadra Po-
liesportiva, no Município de Placas - Pa. a audiência pública ocorrerá no dia 
12/12/2022, as 09hrs 00min, local sede localizada na rua olavo Bilac s/n 
centro, cEP: 68.138-000. a integra do edital poderá ser adquirido no portal 
da transparência https://placas.pa.gov.br/categoria/licitacoes/. cleidiane da 
silva Mota - Presidente da cPL - Portaria nº037/2022.

aViso de LicitaÇÃo deserta 
PreGÃo eLetrÔNico 027/2022 

o Fundo Municipal de educação de Placas, torna Público, Para conhe-
cimento dos interessados que o pregão eletrônico 027/2022, cujo objeto é 
aquisição de bicicleta escolar aro 20 com capacete escolar tipo a e kit banda 2 
(padrão fNdE), foi declarada deserta pela ausência de interessados. 
ana Patrcia Galucio de sousa - secretaria de educação.

eXtrato de terMo aditiVo 
esPÉcie: 1º termo aditivo ao contrato nº 20220179. contratante: 
fundo de Manut. e desenv. do Ensino da Educ.Básica cNPJ 28.558.407/0001-
58. contratada(o): J l P oliveira Eireli., inscrita no cNPJ (Mf) sob o nº cNPJ 
31.785.459/0001-71. objeto: aquisição de Mat. de construção e Mat. Elétrico 
para atender as demandas do fundo Mun. de Educação/fUNdEB. alteração: 
aumento de quantidade do contrato original, nos termos do art. 65, inciso i e 
§1 da lei 8.666/93, com tudo o valor contratual sofrerá a partir da assinatura 
do presente termo aditivo em decorrência do acréscimo de quantidade. as-
sim, o valor do contrato que era de r$ 1.700.361,37 (um milhão, setecentos 
mil, trezentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos) sofrerá acrésci-
mo em valor de r$ 290.178,57 (duzentos noventa mil setenta e oito reais e 
cinquenta e sete centavos) assim o valor total do contrato passa a ser de r$ 
1.990.539,94 (um milhão duzentos e noventa mil quinhentos e trinta e nove 
reais e noventa e quatro centavos).

Protocolo: 868359

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
aVisos de ratiFicaÇÃo

iNeXiGiBiLidade Nº 6/2022-00006 
o ordenador de despesas da(o) Prefeitura Municipal de Santa Maria do 
Pará, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica 
Municipal, e de acordo com o que determina o art.26 da lei nº 8.666/93, 
e considerando o que consta do processo administrativo que trata da con-
tratação da empresa: NP Tecnologia Gestão de dados ltda, vem raTificar 
a declaração de inexigibilidade de licitação para a contratação da referida 
empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. alcir 
costa da silva - Prefeito Municipal.

iNeXiGiBiLidade Nº 6/2022-00007 
ordenador de despesas da(o) Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará,-
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica Municipal, 
e de acordo como que determina o art.26 da lei nº 8.666/93, e considerando 
o que consta do processo administrativo que trata da contratação da empre-
sa: caixa Economica federal - cEf, vem raTificar a declaração de inexigibi-
lidade de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que 
se proceda a publicação do devido extrato. alcir costa da silva - Prefeito.

iNeXiGiBiLidade Nº 6/2022-00008 
o ordenador de despesas da(o) fundo Municipal de Saude, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica Municipal, e de acordo 
com o que determina o art. 26da lei nº 8.666/93, e considerando o que cons-
ta do processo administrativo que trata da contratação de Jessyca amanda 
gomes Medeiros, vem raTificar a declaração de inexigibilidade de licitação 
para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a pu-
blicação do devido extrato. Jorge Luis da silva alexandre - secretário 
Municipal de saúde.

Protocolo: 868361

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°111/2022
PreGÃo eLetrÔNico Nº 062/2022/srP/PMsa

objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada para aquisição de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos em 
geral, para atender a demanda operacional da Prefeitura Municipal e Secre-
tarias em geral, fundo Municipal de assistência Social e fundo Municipal de 
Meio ambiente do Município de Santana do araguaia - Pá.
abertura no dia 09/011/2022 ás 08h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência, www.portaldecompraspublicas.com.br, TcM - Pá.
duvidas e esclarecimentos através dos e-mails licitacaopmsa@gmail.com, 
cpl@pmsaaraguaia.pa.gov.br e na sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 
às 12:00 horas. eduardo alves conti-Prefeito Municipal.

Protocolo: 868362

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo caetaNo de odiVeLas
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 018/2022 
a Prefeitura Municipal de são caetano de odivelas, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico Nº 
018/2022-SrP, tipo menor preço, objeto: registro de Preços objetivando a 
futura e Eventual aquisição de Material Técnico Hospitalar, que Serão desti-
nados a atender Unidades Básicas de Saúde do Município de São caetano de 
odivelas/Pa. abertura: 08/11/2022, às 09:30hs. a retirada dos editais e seus 
anexos encontram-se disponíveis na sala de licitações, sito na av. floriano 
Peixoto, nº 01 - Bairro centro - cEP: 68.775-000, São caetano de odivelas - 
Pará, no horário de 08:00 às 13:00h, de segunda a sexta, Mural de licitações/
TcM-Pa, www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.saocaeta-
nodeodivelas.pa.gov.br). informações: E-mail: cplsaocaetano21@gmail.com. 
Brenda da silva Barbosa - Pregoeira.

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 019/2022 
a Prefeitura Municipal de são caetano de odivelas, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico Nº 
019/2022-SrP, tipo menor preço, objeto: registro de Preços objetivando a 
futura e Eventual aquisição de Material odontológico, que serão destinados a 
atender Unidades Básicas de Saúde do Município de São caetano de odivelas/
Pa. abertura: 09/11/2022, às 09:30hs. a retirada dos editais e seus anexos 
encontram-se disponíveis na sala de licitações, sito na av. floriano Peixoto, 
nº 01 - Bairro centro - cEP: 68.775-000, São caetano de odivelas - Pará, no 
horário de 08:00 às 13:00h, de segunda a sexta, Mural de licitações/TcM-Pa, 
www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.saocaetanodeodive-
las.pa.gov.br). informações: E-mail: cplsaocaetano21@gmail.com. Brenda 
da silva Barbosa - Pregoeira.

toMada de PreÇos Nº 006/2022-cPL 
a Prefeitura Municipal de são caetano de odivelas, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade ToMada dE PrEÇoS Nº 
006/2022, tipo menor preço global. objeto: obtenção de proposta mais van-
tajosa para a administração, relativa à construção de uma Quadra Poliesporti-
va coberta na Escola Municipal de Ens. fund. deputado Nilson célio Sampaio, 
localizado na Travessa fernando Guilhon, Bairro: Pepéua, nº52 - No municí-
pio do Município de São caetano de odivelas/Pa. abertura: 10/10/2022, às 
10:00hs. o procedimento licitatório obedecerá ao disposto na lei nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. a retirada dos editais e seus anexos encontram-
se disponíveis na sala de licitações, sito na av. floriano Peixoto, nº 01 - Bairro 
centro - cEP: 68.775-000, São caetano de odivelas - Pará, no horário de 
08:00 às 13:00h, de segunda a sexta, www.tcm.pa.gov.br/portaldojurisdi-
cionado/sistema/geo-obras ou pelo site (www.saocaetanodeodivelas.pa.gov.
br). informações: E-mail: cplsaocaetano21@gmail.com. Grijalme da costa 
carneiro - Presidente da comissão Permanente de Licitação.

Protocolo: 868366

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisos de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 00069/2022
o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna pú-
blico o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor 
preço por loTE que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E 
EVENTUal coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS GráficoS E cariMBoS, Para 
aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE do MU-
NiciPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa. a data do recebimento e abertura 
das propostas e documentos de habilitação será no dia 10/11/2022 às 08:00 
horas no sistema comprasnet. o edital estará disponível nos sites: https://
saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.
br e e-mail: licitacaosdc2022@gmail.com, e também poderá ser obtido no 
prédio da prefeitura, sala da comissão Permanente de licitações (cPl) loca-
lizada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, São domingos do capim/Pa, 
cEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs a partir 
da data da publicação.

aVisos de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00070/2022

o município de são domingos do capim através da pregoeira, torna pú-
blico o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor 
preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E 
EVENTUal coNTraTaÇao dE SErViÇoS dE MaNUTENÇao PrEVENTiVa E 
corrETiVa dE MaQUiNaS E aParElHoS dE rEfriGEraÇao, aParElHo dE 
ar coNdicioNado E cENTral dE ar Para aTENdEr aS NEcESSidadES 
da PrEfEiTUra, SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS dE Sao doMiNGoS 
do caPiM/Pa. a data do recebimento e abertura das propostas e documentos 



diário oficial Nº 35.164  137Quarta-feira, 26 DE OUTUBRO DE 2022

de habilitação será no dia 11/11/2022 às 08:00 horas no sistema comprasnet. 
o edital estará disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/
categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2022@
gmail.com, e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da co-
missão Permanente de licitações (cPl) localizada na av. dr. lauro Sodré, nº 
206, centro, São domingos do capim/Pa, cEP: 68635-000, nos dias úteis, no 
horário de 07:00hs às 13:00hs a partir da data da publicação.
Maria Jose Bastos do aMaraL-PreGoeira

Protocolo: 868368

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
retiFicaÇÃo

Publicado no ioePa, do dia 25.10.2022, Pag. nº 35.162
No aviso de Licitação tomada de Preços 2/2022-003. oNde se LÊ: 
cT 20220301, LÊia-se: cT 20220361. São Geraldo do araguaia - Pa, 25 de 
outubro de 2022. Pregoeiro - adir carrafa - cPL - PMsaGa.

Protocolo: 868369

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL
aViso de HoMoLoGaÇÃo

a secretaria Municipal de saúde de são Miguel do Guamá. resolve homo-
logar em favor das empresas: g.s. sarmento o. distribuidora e comercio de 
equipamentos e suprimentos de informatica, cnpj nº 42.254.594/0001-07, 
valor r$ 7.324,50 (sete mil, trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta cen-
tavos),  p.g. lima com eireli, cnpj nº 23.493.764/0001-61, valor r$ 58.895,49 
(cinquenta e oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove 
centavos), referente ao pregão eletrônico srp nº 050/2022, processo admi-
nistrativo nº 00000116/22 que tem por objeto: registro de preços aara futura 
e eventual aquisição de materiais e equipamentos, para atender as necessi-
dades dos agentes de combate a endemias (ace) e agentes de comunitários 
de saúde (acs) da secretaria municipal de saúde de são miguel do guamá/pa. 
data da homologação 14/10/2022.

Flávio dos santos Garajau
Secretário Municipal de Saúde

a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá. resolve homologar em fa-
vor das empresas: habibi decorações de itajuba ltda, cnpj: 03.851.189/0001-
14, valor r$ 1.100,00 ( mil e cem reais), eduardo machado baldi eireli, 
cnpj: 06.299.991/0001-31, valor r$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos re-
ais), g.f. confecçoes ltda, cnpj: 15.534.841/0001-56, valor r$ 45.000,00 
(quarenta e cinco mil reais), myo2 solucões em saúde industria ltda, cnpj: 
15.564.580/0001-17, valor r$ 1.665,00 (hum mil seiscentos e sessenta e 
cinco reais), m.r.m. ananim comercial eireli, cnpj: 29.366.508/0001-90, valor 
r$ 15.567,00 (quinze mil, quinhentos e sessenta e sete reais), clovis cala-
ca de oliveira 07431132417, cnpj: 31.322.418/0001-49, valor r$ 11.998,00 
(onze mil novecentos e noventa e oito reais), j v comercio e serviço ltda, cnpj 
34.489.637/0001.05, valor r$ 32.026,75 (trinta e dois mil e vinte e seis reais 
e setenta e cinco centavos), referente ao pregão eletrônico srp nº 051/2022, 
processo administrativo nº 00000122/22 que tem por objeto: regisdtro de  
preços para futura e eventual aquisição de uniformes padronizados e equipa-
mentos de proteção individual (EPi), para atender as necessidades da direto-
ria municipal de trânsito e transporte -dEMUTraN, dos agentes de combate a 
endemias -acE, agentes comunitários de saúde -acS e Serviço de atendimen-
to móvel de urgência -SaMU do município de são miguel do guamá/pa. data 
da homologação 14/10/2022.

eduardo sampaio Gomes Leite-Prefeito Municipal
Protocolo: 868372

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAPUCAIA

.

Processo adMiNistratiVo de LicitaÇÃo Nº 040/PMs/2022
toMada de PreÇos Nº 004/PMs/2022

oBJeto: contratação de empresa para a EXEcUÇÃo daS oBraS de re-
forma e Manutenção da Escola Estadual de Ensino Médio Paulo freire, con-
forme convênio Nº 15/2021, Processo Nº 2021/1126929 jurisdicionado pela 
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica - SESPa, para cumprir com 
o coNVÊNio Nº 041/2022-SEdUc, ProcESSo PaE nº 2021/1119953, ju-
risdicionado pela SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo e o Município de 
Sapucaia, Estado do Pará.
FirMa VeNcedora:
PriMaVera eMPreeNdiMeNtos e serViÇos eireLi, estabelecida à 
aV. MoNTE caSTElo, S/N, Qd 25, lT 25, cEP 68537-000, caNaÃ doS ca-
raJáS, inscrita no cNPJ nº. 15.270.292/0001-50, com o valor global de r$ 

2.001.192,32 (dois milhões e um mil, cento e noventa e dois reais e trinta e 
dois centavos).
terMo de HoMoLoGaÇÃo
considerando os termos do processo licitatório sob a modalidade ToMada dE 
PrEÇoS nº 004/PMS/2022, apresentado pela comissão Permanente de lici-
tação. HoMoloGo-o e determino aos setores competentes as providencias 
que o caso requerer.

Sapucaia - Pa, 24 de outubro de 2022.
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaPUcaia/Pa.

WiLtoN MiraNda de LiMa
Prefeito Municipal

Protocolo: 868373

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ aÇU
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

o Município de tomé açu - Pa, torna pública a adjudicação e Homologa-
ção do resultado da Tomada de Preço nº 2/2022-1008001, objeto: coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS dE ENGENHaria Para 
EXEcUÇÃo  daS oBraS dE rEforMa dE 01 (UMa) UNidadE BáSica dE 
SaÚdE Na MacroZoNa da  forQUilHa, ZoNa rUral do MUNicÍPio, E 
coNclUSÃo da coNSTrUÇÃo dE 01 (UMa)  UNidadE BáSica dE SaÚdE 
No Bairro alVESlÂNdia, localiZada Na MacroZoNa do  NÚclEo Ur-
BaNo dE QUaTro BocaS, MUNicÍPio dE ToMÉ-aÇU / Pa. lavrado em favor 
da Empresa: SErrUYa E liMa arQUiTETUra E coNSTrUÇÃo lTda, inscrita 
no cNPJ(Mf) cNPJ 11.566.142/0001-37, no valor: r$ 1.624.343,49 (Hum 
milhão, seiscentos e vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e três reais, 
quarenta e nove centavos). aLZira LiNo soares oLiVeira - secretária 
Municipal de saúde.
o Município de tomé açu - Pa, torna pública a adjudicação e Homolo-
gação do resultado da Tomada de Preço nº 2/2022-1608001, objeto: coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇoS dE ENGENHaria 
Para EXEcUÇÃo  daS oBraS dE rEforMa E adEQUaÇÃo da E.M.E.i.f. 
NEY BraGa, localiZada Na Vila  NoVa, ZoNa rUral do MUNicÍPio dE 
ToMÉ-aÇU / Pa. lavrado em favor da Empresa: aSa coNSTrUTora EirEli, 
inscrita no cNPJ(Mf) cNPJ 19.750.947/0001-48, no valor: r$ 2.922.221,49 
(dois milhões, novecentos e vinte e dois mil, duzentos e vinte e um reais e 
quarenta e nove centavos). LUcieNe PaNcieri doNadia NarUse - se-
cretária Municipal de educação.

Protocolo: 868374

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ aÇU
eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº: 20221919; oriGEM: coNcorrÊNcia Nº 3/2022-0408001; 
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ToMÉ-aÇU; coNTraTada(o): 
coNSTrUTora E TraNSPorTadora carValHo lTda, inscrita no cNPJ(Mf) 
cNPJ 03.892.047/0001-03; oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcia-
liZada EM SErViÇoS dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo daS oBraS dE 
PaViMENTaÇÃo dE ViaS localiZadaS NaS ZoNaS UrBaNa E rUral do 
MUNicÍPio dE ToMÉ-aÇU / Pa; Valor ToTal: r$ 34.018.538,95 (trinta e 
quatro milhões, dezoito mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e cinco 
centavos); ViGÊNcia: 19 de Setembro de 2022 a 18 de Setembro de 2023. 
carLos aNtÕNio Vieira - Prefeito.
coNtrato Nº: 20220518; oriGEM: ToMada dE PrEÇoS Nº 2/2022-
0808001; coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE ToMÉ-aÇU; 
coNTraTada(o): aSa coNSTrUTora EirEli, inscrita no cNPJ(Mf) cNPJ 
19.750.947/0001-48; oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZa-
da EM SErViÇoS dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo daS oBraS dE rEfor-
Ma dE 01 (UMa) UNidadE BáSica dE SaÚdE No Bairro TaBoM, ZoNa 
UrBaNa do MUNicÍPio dE ToMÉ-aÇU / Pa; Valor ToTal: r$ 286.432,61 
(duzentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e 
um centavos); ViGÊNcia: 05 de Setembro de 2022 a 31 de agosto de 2023
coNTraTo Nº: 20220519; oriGEM: ToMada dE PrEÇoS Nº 2/2022-
0808001; coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE ToMÉ-aÇU; 
coNTraTada(o): aSa coNSTrUTora EirEli, inscrita no cNPJ(Mf) cNPJ 
19.750.947/0001-48; oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada 
EM SErViÇoS dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo daS oBraS dE aMPlia-
ÇÃo dE 01 (UMa) UNidadE BáSica dE SaÚdE Na Vila Socorro, ZoNa 
rUral do MUNicÍPio dE ToMÉ-aÇU / Pa.; Valor ToTal: r$ 282.207,29 
(duzentos e oitenta e dois mil, duzentos e sete reais e vinte e nove centavos); 
ViGÊNcia: 05 de Setembro de 2022 a 31 de agosto de 2023.  aLZira LiNo 
soares oLiVeira - secretária Municipal de saúde

Protocolo: 868376

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-072PMt

o Município de tUcUMÃ, através da PreFeitUra MUNiciPaL de tU-
cUMÃ, por intermédio da comissão de licitação, torna público que fará licita-
ção às 09:00 horas do dia 07 de novembro de 2022, na modalidade PrEGÃo 
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ElETrÔNico SrP Nº 9/2022-072PMT, tipo menor preço por iTEM, cujo EVEN-
TUal E fUTUra aQUiSiÇÃo ParcElada dE SUPriMENToS dE iNforMáTi-
ca Para aTENdEr aS dEMaNdaS do MUNicÍPio dE TUcUMÃ, de acordo 
com o que determina a legislação vigente, a realizar-se no Portal de compras 
Públicas, no site www.portaldecompraspublicas.com.br. informações Gerais: 
o edital está disponível na rua do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã/
Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, 
bem como no site do TcM, no endereço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licita-
coes/. TUcUMÃ - Pa, 24 de outubro de 2022. NadieLLY soUsa rocHa 
- Pregoeira.

Protocolo: 868377

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de aditiVo

esPÉcie: 2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº: 20229192 
coNtrataNte:  FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL VaLor r$: 
do aditivo é de r$ 2.756,45 (dois Mil, Setecentos e cinquenta e Seis reais 
e Quarenta e cinco centavos), passando o valor global para r$ 293.638,80 
(duzentos e Noventa e Três Mil, Seiscentos e Trinta e oito reais e oitenta 
centavos), tendo uma variação percentual no valor por litro da gasolina de 
6,25%, ÓlEo diESEl 3% e ÓlEo diESEl S-10 4%. 

esPÉcie: 2º terMo 
aditiVo ao coNtrato Nº: 20229327 

coNtrataNte:  FUNdo MUNiciPaL de Meio aMBieNte VaLor r$: 
do aditivo é de r$ 3.375,00 (Três Mil e Trezentos e Setenta e cinco reais), 
passando o valor global para r$ 198.746,10 (cento e Noventa e oito Mil, 
Setecentos e Quarenta e Seis reais e dez centavos), tendo uma variação per-
centual no valor por litro de: ÓlEo diESEl 2,5% e ÓlEo diESEl S-10 de 3%; 

esPÉcie: 2º terMo 
aditiVo ao coNtrato Nº: 20229374

coNtrataNte:  FUNdo MUNiciPaL de saÚde VaLor r$: do aditivo 
é de r$ 1.033,93 (Um Mil, Trinta e Três reais e Noventa e Três centavos), 
passando o valor global para r$ 175.608,93 (cento e Setenta e cinco Mil, e 
Seiscentos e oito reais e Noventa e Três centavos), tendo uma variação per-
centual no valor por litro de: ÓlEo diESEl 2,5% e ÓlEo diESEl S-10 de 3%. 

esPÉcie: 2º terMo 
aditiVo ao coNtrato Nº: 20229375 

coNtrataNte:  FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo VaLor r$: do adi-
tivo é de r$ 1.710,30 (Um Mil, setecentos e dez reais e Trinta centavos), 
passando o valor global para r$ 160.410,30 (cento e Sessenta Mil, Quatro-
centos e dez reais e Trinta centavos). Tendo uma variação percentual no 
valor por litro de ÓlEo diESEl 2,5% e ÓlEo diESEl S-10 de 3%).oriGEM: 
Pregão Eletrônico nº 9/2022-00014. OBJETO: reequilíbrio econômico financeiro 
conforme cláusula Nona do contrato e lei federal nº 8.666/93 art. 65 & ii, inc. d 
coNTraTada: rodriGUES loBo coMErcio dE coMBUSTiVEiS EirEli.

esPÉcie: 3º terMo 
aditiVo ao coNtrato Nº: 20229192

coNtrataNte:  FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL VaLor 
r$: do aditivo é de r$ 6.266,80 (seis mil, duzentos e sessenta e seis reais 
e oitenta centavos), passando o valor global para r$ 287.372,00(duzentos 
e oitenta e sete mil, trezentos e setenta e dois reais), tendo uma variação 
percentual no valor por litro de: GaSoliNa 6,29%. 

esPÉcie: 3º terMo 
aditiVo ao coNtrato Nº: 20229374 

coNtrataNte: FUNdo MUNiciPaL de saÚde VaLor r$: do aditivo 
é de r$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), passando o valor global para r$ 
174.988,93(cento e setenta e quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e 
noventa e três centavos). Tendo uma variação percentual no valor por litro da 
GaSoliNa de 6,29%). oriGEM: Pregão Eletrônico nº 9/2022-00014. oBJE-
TO: reequilíbrio econômico financeiro conforme cláusula Nona do contrato e 
lei federal nº 8.666/93 art. 65 & ii, inc. d coNTraTada: rodriGUES loBo 
coMErcio dE coMBUSTiVEiS EirEli.

esPÉcie: 1º terMo 
aditiVo ao coNtrato Nº: 20229379 

coNtrataNte: secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras VaLor 
r$: do aditivo é de r$ 6.871,50 (Seis Mil, oitocentos e Setenta e Um reis e 
cinquenta centavos), passando o valor global para r$ 893.688,50 (oitocen-
tos e Noventa e Três Mil, e Seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta centa-
vos), tendo uma variação percentual no valor por litro de: gasolina de 17,53%; 
Pregão Eletrônico nº Nº 9/2022-00034. OBJETO: reequilíbrio econômico finan-
ceiro conforme cláusula Nona do contrato e lei federal nº 8.666/93 art. 65 & ii, 
inc. d coNTraTada: rodriGUES loBo coMErcio dE coMBUSTiVEiS EirEl.

esPÉcie: 4º terMo 
aditiVo ao coNtrato Nº: 20229019 

coNtrataNte: secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras VaLor 
r$: do aditivo é de r$ 27.630,18 (vinte e sete mil, seiscentos e trinta re-
ais e dezoito centavos), passando o valor global para r$ 1.551.243,12 (um 
milhão, quinhentos e cinquenta e um mil, duzentos e quarenta e três reais e 
doze centavos). Tendo uma variação percentual no valor por litro da gasolina 
de 6,25%, ÓlEo diESEl 3% e ÓlEo diESEl S-10 4%). oriGEM: Pregão Ele-
trônico nº 9/2020-00037. OBJETO: reequilíbrio econômico financeiro conforme 
cláusula Nona do contrato e lei federal nº 8.666/93 art. 65 & ii, inc. d coNTra-
Tada: rodriGUES loBo coMErcio dE coMBUSTiVEiS EirEli.

Protocolo: 868378

PreFeitUra MUNiciPa de UrUarÁ
eXtrato da ordeM de serViÇo

ordeM de serViÇo Nº 32022003-07. 
a Prefeitura Municipal de Uruará aUtoriZa a empresa W cUNHa 
da siLVa eireLi a iniciar no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data 
24/10/2022, a execução construção de 03 (três) pontes em concreto armado, 
nas vicinais 175 Sul, 180 Sul e Bairro Pimentolândia no Municio de Uruará-Pá, 
conforme contrato de repasse nº 150/2022 celebrado entre a Prefeitura Mu-
nicipal de Uruará-Pá e a Secretaria de Estado de Transportes- SETraN. ref. 
contrato nº 20223003, Tomada de Preço nº 3/2022-00003.

aViso de LicitaÇÃo
Publica Pregão eletrônico Nº 9/2022-00047Processo administrativo 
Nº 92022047. oBJETo: aquisição de equipamentos e ferramentas a serem 
utilizados na manutenção de prédios e logradouros públicos e nos serviços de 
jardinagem e conservação de áreas verdes do município para atender a de-
manda do fundo Municipal Educação de fundo de desenv. Educação Básica/
fUNdB, fundo Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Viação e obras 
e Secretaria Municipal de agricultura. data da abertura: 10 de novembro 
de 2022. Horário 09:00 horas local: www.portaldecompraspublicas.com.br. o 
edital encontra-se disponível no endereço rua 15 de novembro nº 526, nos 
dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e portal do TcM/Pa.

Protocolo: 868381

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aviso de adjudicação e Homologação

Modalidade: coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 3/2022-00004. objeto: coNS-
TrUÇÃo do HoSPiTal MUNiciPal dE UrUará-Pa, conforme convênio nº 
51/2022 - SESPa. Vencedor: d&N ENGENHaria lTda - EPP, com o valor 
global de r$ 23.333.473,66 (vinte e três milhões trezentos e trinta e três mil 
e quatrocentos e setenta e três reais, sessenta e seis centavos). adjudica e 
Homologa a licitação na forma da lei nº 8.666/93.

Protocolo: 868383

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViseU
aVisos de HoMoLoGaÇÃo 

toMada de PreÇos 021/2022 
a secretária Municipal de educação, no uso das atribuições legais a ela 
conferidas, em cumprimento ao art. 43, inc. Vi da lei federal nº 8.666/1993 
em conformidade com o art. 7º, inciso iii da lei Municipal nº 033/2005 e 
art. 1º, inciso iV do decreto Municipal nº 145/2021. resolvo:adJUdicar 
e HoMoloGar, em favor das empresas: G. c. N. construtora Eireli, cNPJ: 
06.789.584/0001-02, para lote 02: construção da E.M.E.f. Em igarapé do 
Ubim, na comunidade de Vila Verde - Polo JaPiM, com 166,17M², no mu-
nicípio de Viseu/Pa, no valor de r$ 337.962,74; acacio leite construções, 
comercio E Serviços ltda, cNPJ: 32.007.827/0001-13, para lote 03: cons-
trução da E.M.E.f. Pitoró da Ponte, localidade de Pitoró (Polo curupaiti) com 
166,17 M², no município de Viseu/Pa, no valor de r$ 336.880,40.

toMada de PreÇos 022/2022 
a secretária Municipal de educação, no uso das atribuições legais a ela 
conferidas, em cumprimento ao art. 43, inc. Vi da lei federal nº 8.666/1993 
em conformidade com o art. 7º, inciso iii da lei Municipal nº 033/2005 e 
art. 1º, inciso iV do decreto Municipal nº 145/2021. resolvo: adJUdicar 
e HOMOLOGAR, em favor das empresas: Projetar Edificação E Pavimenta-
ção Eireli, cNPJ: 21.506.432/0001-49, para lote 01: reforma e amplia-
ção da E.M.E.f. Em olho d’agua, na comunidade de olho d’agua (Polo 
Vila cardoso) com 130,89 M², no Município de Viseu/Pa, no valor de r$ 
233.811,42; acacio leite construções, comercio E Serviços ltda, cNPJ: 
32.007.827/0001-13, para lote 02: reforma e ampliação da E.M.E.f. Be-
nedito José Mota, na localidade de Piquioira (Polo curupaiti) com 150,17 
M², no Município de Viseu/Pa, no valor de r$ 233.765,31.

toMada de PreÇos 023/2022 
a secretária Municipal de educação, no uso das atribuições legais a ela 
conferidas, em cumprimento ao art. 43, inc. Vi da lei federal nº 8.666/1993 
em conformidade com o art. 7º, inciso iii da lei Municipal nº 033/2005 e art. 
1º, inciso iV do decreto Municipal nº 145/2021. resolvo: adJUdicar e Ho-
MoloGar, em favor da empresa: construtora Norte alfa Eireli - Epp, cNPJ: 
17.199.057/0001-64, para lote 01: reforma e ampliação da E.M.E.f. diomar 
lima do Nascimento alves (Polo Vila cardoso) com 867,79 M² no Município de 
Viseu/Pa, no valor de r$ 770.896,30; e para lote 02: reforma e ampliação 
da E.M.E.f. Manoel Messias, na localidade de Santo antônio (Polo Sede-rural) 
com 332,07 M² no Município de Viseu/Pa, no valor de r$ 591.088,40.

toMada de PreÇos 024/2022 
a secretária Municipal de educação, no uso das atribuições legais a ela 
conferidas, em cumprimento ao art. 43, inc. Vi da lei federal nº 8.666/1993 
em conformidade com o art. 7º, inciso iii da lei Municipal nº 033/2005 e 
art. 1º, inciso iV do decreto Municipal nº 145/2021. resolvo: adJUdicar e 
HOMOLOGAR, em favor das empresas: Projetar Edificação E Pavimentação 
Eireli, cNPJ: 21.506.432/0001-49, para lote 01: construção de 01 (uma) 
quadra poliesportiva com vestiários e arquibancadas cobertas, com área 
construída de 885 m², na localidade de Braço Verde, no município de Viseu/
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Pa, no valor de r$ 862.963,21; construtora Norte alfa Eireli - Epp, cNPJ: 
17.199.057/0001-64,lote 02: construção de 01 (uma) quadra poliesportiva 
com vestiários e arquibancadas cobertas, com área construída de 885 m², na 
localidade de Basília, no município de Viseu/Pa, no valor de r$ 863.982,02; 
G. c. N. construtora Eireli, cNPJ: 06.789.584/0001-02, lote 03: construção 
de 01 (uma) quadra poliesportiva com vestiários e arquibancadas cobertas, 
com área construída de 885 m², na localidade de Seringa, no município de 
Viseu/Pa, no valor de r$ 867.879,68. Ângela Lima da silva - secretária 
Municipal de educação cNPJ 30.879.826/0001-33.

PreGÃo eLetrÔNico 040/2022-srP 
o município de Viseu torna pública a Homologação do Pregão eletrô-
nico 040/2022 - Sistema de registro de Preço que visa à fatura e eventual 
contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Publicação 
de Avisos e Atos oficiais, objetivando atender as necessidades dos Órgãos, 
departamentos e Setores vinculados as Secretarias e fundos que com-
põem a esfera administrativa do Município de Viseu/Pa. declarando Vence-
dor à empresa: coSTa PaES lTda, cNPJ: 08.602.474/0001-15. Valor glo-
bal estimado de r$ 795.810,00. assinatura: 24 de outubro de 2022. Sobre 
a Égide do decreto 10.024/2019. edilton tavares Mendes - secretaria 
Municipal de administração.

PreGÃo eLetrÔNico 031/2022-srP-3° rePUBLicaÇÃo. 
o município de Viseu torna pública a Homologação do Pregão Eletrônico 
031/2022-3° rEPUBlicaÇÃo - Sistema de registro de Preço que visa à 
fatura e eventual contratação de Empresa Especializada para fornecimento 
de Peças de reposição e manutenção Preventiva e corretiva dos Equipa-
mentos odontológicos, para atender as necessidades dos estabelecimentos 
de Saúde (aPS) e o centro de Especialidades odontológicas (cEo). decla-
rando Vencedor à empresa: S d da Silva ferraz, cNPJ: 19.775.637/0001-
88. Valor global estimado de r$ 43.214,00. assinatura: 24 de outubro de 
2022. Sobre a Égide do decreto 10.024/2019.

eXtratos de coNtratos. 
toMada de PreÇos Nº 021/2022, 

objeto: Lote 02: construção da E.M.E.f. Em igarapé do Ubim, na comu-
nidade de Vila Verde - Polo JaPiM, com 166,17M², no município de Viseu/
Pa. contratante: fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educação Bá-
sica e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu - FUNDEB, CNPJ 
n° 30.879.826/0001-33. contratado: G. c. N. construtora Eireli, cNPJ: 
06.789.584/0001-02. contrato n° 392/2022/cPl. Valor r$ 337.962,74 (tre-
zentos e trinta e sete mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta e 
quatro centavos). Vigência: 21/10/2022 a 21/04/2023.

toMada de PreÇos Nº 021/2022 
objeto: Lote 03: construção da E.M.E.f. Pitoró da Ponte, localidade de Pi-
toró (Polo curupaiti) com 166,17 M², no município de Viseu/Pa. contratante: 
fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e Valorização 
dos Profissionais da Educação de Viseu - FUNDEB, CNPJ n° 30.879.826/0001-
33. contratado: acacio leite construções, comercio E Serviços ltda, cNPJ: 
32.007.827/0001-13. contrato n° 393/2022/cPl. Valor r$ 336.880,40 (tre-
zentos e trinta e seis mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta centavos). 
Vigência: 21/10/2022 a 21/04/2023.

toMada de PreÇos Nº 022/2022 
objeto: Lote 01: reforma e ampliação da E.M.E.f. Em olho d’agua, na co-
munidade de olho d’agua (Polo Vila cardoso) com 130,89 M², no Município 
de Viseu/Pa. contratante: fundo de Manutenção e desenvolvimento da Edu-
cação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu - FUNDEB, 
CNPJ n° 30.879.826/0001-33. Contratado: Projetar Edificação E Pavimenta-
ção Eireli, cNPJ: 21.506.432/0001-49. contrato n° 394/2022/cPl. Valor r$ 
233.811,42 (duzentos e trinta e três mil, oitocentos e onze reais e quarenta e 
dois centavos). Vigência: 21/10/2022 a 21/04/2023.

toMada de PreÇos Nº 022/2022 
objeto: Lote 02: reforma e ampliação da E.M.E.f. Benedito José Mota, na 
localidade de Piquioira (Polo curupaiti) com 150,17 M², no Município de Vi-
seu/Pa. contratante: fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educação 
Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu - FUNDEB, CNPJ 
n° 30.879.826/0001-33. contratado: acacio leite construções, comercio E 
Serviços ltda, cNPJ: 32.007.827/0001-13. contrato n° 395/2022/cPl. Valor 
r$ 233.765,31 (duzentos e trinta e três mil, setecentos e sessenta e cinco 
reais e trinta e um centavos). Vigência: 21/10/2022 a 21/04/2023.

toMada de PreÇos Nº 023/2022 
objeto: Lote 01: reforma e ampliação da E.M.E.f. diomar lima do Nasci-
mento alves (Polo Vila cardoso) com 867,79 M² no Município de Viseu/Pa. 
contratante: fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educação Bási-
ca e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu - FUNDEB, CNPJ n° 
30.879.826/0001-33. contratado: construtora Norte alfa Eireli - Epp, cNPJ: 
17.199.057/0001-64. contrato n° 396/2022/cPl. Valor r$ 770.896,30 (se-
tecentos e setenta mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta centavos). 
Vigência: 21/10/2022 a 21/07/2023.

toMada de PreÇos Nº 023/2022 
objeto: Lote 02: reforma e ampliação da E.M.E.f. Manoel Messias, na lo-
calidade de Santo antônio (Polo Sede-rural) com 332,07 M² no Município de 
Viseu/Pa. contratante: fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educa-
ção Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu - FUNDEB, 
cNPJ n° 30.879.826/0001-33. contratado: construtora Norte alfa Eireli - Epp, 
cNPJ: 17.199.057/0001-64. contrato n° 397/2022/cPl. Valor r$ 591.088,40 
(quinhentos e noventa e um mil, oitenta e oito reais e quarenta centavos). 
Vigência: 21/10/2022 a 21/07/2023.

toMada de PreÇos Nº 024/2022 
objeto: Lote 01: construção de 01 (uma) quadra poliesportiva com vestiá-
rios e arquibancadas cobertas, com área construída de 885 m², na localidade 
de Braço Verde, no município de Viseu/Pa. contratante: fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais 
da Educação de Viseu - fUNdEB, cNPJ n° 30.879.826/0001-33. contratado: 
Projetar Edificação E Pavimentação Eireli, cNPJ: 21.506.432/0001-49. con-
trato n° 398/2022/cPl. Valor r$ 862.963,21 (oitocentos e sessenta e dois 
mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos). Vigência: 
21/10/2022 a 21/07/2023.

toMada de PreÇos Nº 024/2022 
objeto: Lote 02: construção de 01 (uma) quadra poliesportiva com vestiários 
e arquibancadas cobertas, com área construída de 885 m², na localidade de 
Basília, no município de Viseu/Pa. contratante: fundo de Manutenção e de-
senvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 
de Viseu - fUNdEB, cNPJ n° 30.879.826/0001-33. contratado: construtora 
Norte alfa Eireli - Epp, cNPJ: 17.199.057/0001-64. contrato n° 399/2022/
cPl. Valor r$ 863.982,02 (oitocentos e sessenta e três mil, novecentos e 
oitenta e dois reais e dois centavos). Vigência: 21/10/2022 a 21/07/2023.

toMada de PreÇos Nº 024/2022, 
objeto: Lote 03: construção de 01 (uma) quadra poliesportiva com vestiá-
rios e arquibancadas cobertas, com área construída de 885 m², na localidade 
de Seringa, no município de Viseu/Pa. contratante: fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 
Educação de Viseu - fUNdEB, cNPJ n° 30.879.826/0001-33. contratado: G. 
c. N. construtora Eireli, cNPJ: 06.789.584/0001-02. contrato n° 400/2022/
cPl. Valor r$ 867.879,68 (oitocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e 
setenta e nove reais e sessenta e oito centavos). Vigência: 21/10/2022 a 
21/07/2023. Ângela Lima da silva - secretária Municipal de educação 
cNPJ 30.879.826/0001-33.

Protocolo: 868384

.

.

ParticULares
.

o sr. GiLsoN de oLiVeira BraNdÃo 
Brasileiro, casado, engenheiro agrônomo

Portador do rG 4341798 Pc/Pa, e cPF Nº 725.630.872-87 
Proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Bom Jesus, localizado 
na rodovia Br-230 (Transamazônica), km 224 Norte, à 17 km da faixa, no 
município de Uruará/Pa, torna público que protocolou junto à Secretaria Mu-
nicipal de Meio ambiente do Município a solicitação de licença ambiental rural 
(lar) para a atividade de pecuária e Supressão de Vegetação Secundária em 
estágio inicial de regeneração, protocolado sob n.° 2022/484 e Processo n.° 
307/2022-5 em 06 de setembro de 2022.

Protocolo: 868389

a Pessoa FÍsica  Pedro MiraNda de oLiVeira 
cPF n° 114.908.539-87 

(Espólio), neste ato representado por seu inventariante Pedro Miranda de oli-
veira Junior cPf n° 117.921.752-72,  torna público que obteve da Secretaria 
Municipal de Meio ambiente e Marabá - SEMMa, a licenças ambiental rural  
- lar sob nº 07/2022, com validade 13/10/2023, solicitada através do protocolo 
para a atividade de Bovinocultura, Processo nº 6.950/2022 fazenda Vale do Bom 
Jesus, localizada na Zona rural do município de Marabá-Pa.

Protocolo: 868391

FaZeNda sÃo LUcas i, tiaGo steFaNeLLo Facco 
cPF:928.855.781-49 

Torna público que requereu a SEMMa/Ulianópolis obtenção de lo para ativi-
dade de silos para grãos/cereais com beneficiamento situada no município de 
em Ulianópolis/Pa.

Protocolo: 868386

doMiNGas do socorro da 
siLVa PaiXÃo,240.185.032-53 

Torna público que recebeu da SEMaS/Pa a aUTEf nº 274213/2022, válida até 
19/09/2024, e lar nº 14045/2022 válida até 08/09/2027, para o imóvel rural 
Santa rosa, lote 53, comunidade Santo antônio, Pa Moju i e ii, Zona rural, 
Mojuí dos campos/Pa, Processo nº 2022/0000024361.

Protocolo: 868387

“MiLtoN PoLeZe 
Torna público que recebeu da SEMaS - Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade a lar n°13937/2022, aUaS n°249/2022 e aU n°5074/2022 do 
imóvel rural fazenda 3M, município de altamira/Pa.”

Protocolo: 868394

M. e. s. aLMeida coMÉrcio e iNdÚstria eireLi 
Torna público que recebeu da Secretaria de Meio ambiente e Sustentabilidade 
do Estado do Pará, a licença de operação n° 13752/2022 com validade até 
06/10/2026 para a atividade de limpa fossa (transporte de banheiros quími-
cos e destinação dos seus efluentes), município de Itaituba-PA.

Protocolo: 868396
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sÉrGio GUiMarÃes 
cPF nº 931.870.416-04 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e re-
cursos Hídricos de floresta do araguaia/Pa a licença de autorização am-
biental para limpeza ou reforma de culturas agrícolas ou de Pastagens Nº 
005/2022, para limpeza ou reforma mecanizada de culturas agrícolas ou de 
pastagens, com validade até 27/09/2023, para fazenda São carlos em flo-
resta do araguaia - Pa.

LUiZ aParecido ViNHaL 
cPF nº 723.207.531-68

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e re-
cursos Hídricos de floresta do araguaia/Pa a licença de autorização am-
biental para limpeza ou reforma de culturas agrícolas ou de Pastagens Nº 
002/2022, para limpeza ou reforma mecanizada de culturas agrícolas ou de 
pastagens, com validade até 07/07/2023, para fazenda Vale do araguaia em 
floresta do araguaia - Pa.

WeLdoN oLiVeira dos saNtos 
cPF nº 030.450.791-13 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e re-
cursos Hídricos de floresta do araguaia/Pa a licença de autorização am-
biental para limpeza ou reforma de culturas agrícolas ou de Pastagens Nº 
006/2022, para limpeza ou reforma mecanizada de culturas agrícolas ou de 
pastagens, com validade até 19/10/2023, para fazenda São Gabriel em flo-
resta do araguaia - Pa.

sÉrGio GUiMarÃes 
cPF nº 931.870.416-04 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e re-
cursos Hídricos de floresta do araguaia/Pa a licença de autorização am-
biental para limpeza ou reforma de culturas agrícolas ou de Pastagens Nº 
007/2022, para limpeza ou reforma mecanizada de culturas agrícolas ou de 
pastagens, com validade até 21/10/2023, para fazenda São carlos i em flo-
resta do araguaia - Pa.

Protocolo: 868399

..

eMPresariaL
.

di casa coMÉrcio VareJista de Materiais 
Para coNstrUÇÃo eM GeraL eireLi 

cNPJ: 37.723.133/0001-04, 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente-SEMMa/
dom Eliseu a licença de operação - lo nº 029/2022 para atividade de Viveiro 
de mudas com porte-ai com validade até 20/10/2024 em dom Eliseu/Pa.

Protocolo: 868400

coNcessÃo de LiceNÇa 
PrÉVia e LiceNÇa de iNstaLaÇÃo

a WiNitY s.a. 
inscrita no cNPJ nº 34.622.881/0001-02 

Torna público que recebeu a licença Prévia e a licença de instalação para 
uma estação rádio base (ErB) de telefonia celular localizado na Travessa Pi-
quiá esquina com rua Zuleide Santana S/N°, Vila Murú - cEP: 68.488-000 
- Breu Branco, junto à Secretaria Municipal de Meio ambiente e Saneamento 
- SEMaSa.

Protocolo: 868397

a t Leite coMÉrcio VareJista de coMBUstÍVeis Ltda 
cNPJ: 40.553.645/0001-76 

Torna público que requereu da SEMaS - (Secretaria de Estado de Meio am-
biente e Sustentabilidade do Pará/Pa) a sua licença de operação para ativi-
dade de Empresa Transportadora de Produtos Perigosos (NV: 03), localizada 
na rodovia Br 155 km 33 lote 28 Zona rural - assentamento 26 de Março 
- Marabá (Pa).

Protocolo: 868395

aMaZoN Woods iNd. e coM. de Madeiras eireLi 
cNPJ 18939733/0001-51 

Torna Público que recebeu a lo Nº 50/2022, sob proc. 228/2022 SEMMaT, 
ativ. instalação portuária, BENEVidES/Pa.

Protocolo: 868392

coNcessÃo de LiceNÇa de oPeraÇÃo
sUPer Posto traNsBrasiL Ltda

cNPJ 00.465.113/0001-62 
Torna público que rEcEBEU da Secretaria Municipal de Meio ambiente, Turis-
mo e indústria - SEMaTi a licENÇa dE oPEraÇÃo nº 056/2022, valida até 
30/10/2026, para a atividade de comércio atacadista de produtos inflamá-
veis/químicos e postos de serviços/abastecimento, com o endereço na Praça 
do posto principal, s/n°, centro, Tucumã-Pa.

Protocolo: 868388

a empresa FaQUeti & FiLHos Ltda 
inscrita no cNPJ nº 07.975.876/0001-00 

localizado na av. dr. isaias antunes Pinheiro, s/n, Bairro Scrimin, Novo Pro-
gresso/Pa, torna público que recebeu da SEcrETaria MUNiciPal dE MEio 
aMBiENTE - SEMMa/NP a licença de operação - l.o. nº 059/2022 para a 
atividade de comércio e reparação de Veículos auto Motores, Usinagem Tor-
nearia e Solda.

Protocolo: 868402

siLVaNo MarcoN PeLicioLi 
cPF: 026.287.649-38 

Proprietário do imóvel rural denominado de fazenda Santa Terezinha, locali-
zada na rodovia Br 163, KM 1085, Md, sentido cuiabá-Santarém, adT 32 KM 
na Vicinal celeste, município de altamira - Pa, torna público que rEQUErEU 
junto a SEMMa/PMa, a licença de atividade rural - lar, para a atividade de 
criação de Bovinos conforme protocolo 1619/2022, processo 092/2022.

Protocolo: 868404

receBiMeNto de LiceNÇa aMBieNtaL
a empresa VitaL coMÉrcio, LocaÇÃo e serVicos Ltda 

VitaLis soLUÇÕes aMBieNtais 
inscrita no cNPJ nº: 04.950.759/0001-96 

localizada na: TV dEZoiTo, n° 1696, BEla ViSTa, alTaMira - Pa. Torna 
público que rEcEBEU da SEMaS/Pa, a licença de operação Nº 11441/2018, 
referente à atividade (Tipologia conforme resolução coMaM 39/2021), para 
2313-1 Empresa Transportadora de resíduos de serviços de saúde.

Protocolo: 868405

a tiM s.a. 
inscrita no cNPJ 02.421.421/0011-93 

Torna público que recebeu da Secretaria de Meio ambiente e Habitação - 
SEMMaH, do Município de Nova Esperança do Piriá, a licença de operação 
n°007/2022 com validade até 28/09/2023, para atividade Estação rádio Base 
de Telefonia Móvel celular e demais atividades que constam no cartão cNPJ, 
61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC; 61.20-5-01 - Tele-
fonia Móvel celular, localizado na rua São francisco, S/N, lote 10 - Quadra 
50, bairro cidade Nova, cEP: 68.618-000, município de Nova Esperança do 
Piriá/Pa.

Protocolo: 868406

Pedido de LiceNÇa de oPeraÇÃo (Lo)
restaUraNte PoNte de Pedra Goias eireLi 

cNPJ: 31.094.373/0005-26
Torna público que está requerendo da Secretaria Municipal de Meio ambiente, 
Turismo e indústria-SEMaTi/Tucumã a licença de operação(lo) para ativida-
de de fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para em-
presas, com o endereço na R Maria Delfina Menezes, s/n°, JK, Tucumã - PA.

Protocolo: 868407

FaMa FisH coMÉrcio de PeiXe Ltda
cNPJ: 06.332.228/0001-65

localizada na Est. Moça Bonita, anexo i, 145, Bairro: castanheira, Belém
-Pará, torna público que solicitou junto à SEMaS a renovação da licença de 
operação nº 13517/2022, processo nº 2017/11716 para a comercialização e 
Manejo de recursos aquáticos Vivos, porte B-ii.

Protocolo: 868417

Posto coLUMBia Ltda 
cNPJ/MF 04.820.085/0002-96 

Torna público que recebeu da SEMaS/Pa l.o. n° 13746/2022, com validade 
12/10/2027 para atividade de Transportes rodov. Produtos Perigosos, cito a 
rod. Br 316, km 05, S/N, Bairro São José, cEP- 68.702-180, Município de 
capanema, Estado do Pará.

Protocolo: 868412

iNstitUto de deseNVoLViMeNto 
UrBaNo de caNaÃ dos caraJÁs

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: Pregão eletrônico (srP) n.º 003/2022. Processo admi-
nistrativo nº 0053/2022-idUrB. tipo: Menor Preço por item. objeto: 
contratação de empresa especializada no fornecimento de sistema informati-
zado de tramitação de licenciamentos do idUrB e comunicações administrati-
vas, válido por 12 (doze) meses, com serviços conexos de suporte aos usuá-
rios, manutenção contínua, implantação do sistema e capacitação de usuários, 
mediante as condições estabelecidas no Projeto Básico constante do anexo i des-
te Edital e seus anexos. data da abertura: 08h31m dia 08 de novembro 2022. 
regimento: lei federal n.º 10.520, de 17/07/2002, 8.666/93 de 21/07/1993 
com as alterações da lei n.º 8.883/94, e demais alterações posteriores, lei 
complementar n.º 123/2006, decreto nº 10.024, de 20/09/2019. informa-
ções: o Edital estará disponível gratuitamente na página https://www.cana-
adoscarajas.pa.gov.br/editais/ e no endereço eletrônico www.portaldecom-
praspublicas.com.br. carlos Henrique - Pregoeiro.

Protocolo: 868413

receBiMeNto de LiceNÇa aMBieNtaL
a empresa, a.P. aLBa coMÉrcio de coMBUstÍVeis eireLi 

Posto saNta catariNa 
inscrita no cNPJ nº. 30.997.708/0001-20 

localizada na: r JacoB HEcK, rod Br 163 km 157, S/N, caSTElo d So-
NHoS, alTaMira/Pa. Torna público que rEcEBEU a SEMaS/ Pa, a licença de 
operação n° 12377/2020, referente à atividade- Empresa Transportadora de 
Substancias e produtos perigosos.

Protocolo: 868410
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