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eXecUtiVo
.

.

.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o Nº 2719, de 27 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$ 1.428.130,62 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$ 1.428.130,62 (Hum Milhão, 
Quatrocentos e Vinte e oito Mil, cento e Trinta reais e Sessenta e dois 
centavos), para atender à programação abaixo:
r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

241012312115087636 - SEdEME 0301 449035 228.020,62
662010612515028271 - dETraN 0261 449051 500.110,00
662012884600009010 - dETraN 0261 319091 70.000,00
662012884600009010 - dETraN 0261 339091 630.000,00

ToTal 1.428.130,62

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

111050412212978338 - casa civil 0301 449052 228.020,62

662010612212978339 - dETraN 0261 319091 700.000,00

662010612515027561 - dETraN 0261 449039 500.110,00

ToTal 1.428.130,62

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 27 de outubro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 870295

.

.

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 1457/2022-crG, de 28 de oUtUBro de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o Processo Nº. 2022/1387284, de 28/10/2022;
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, a contar de 28/10/2022, o gozo 
de férias da servidora THaiS criSTiNa da SilVa GaSPar, id. funcional 
nº. 73504227/2, conforme Portaria nº 1375/2022 – crG, publicada no 
DOE nº 35143, de 06/10/2022, ficando os dias interrompidos para gozo 
oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 28 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria N° 1461/2022-crG, de 28 de oUtUBro de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o Processo Nº. 2022/1388650, de 28/10/2022;
rESolVE:
SUSPENdEr, a contar de 28/10/2022, a designação da servidora Maria 
SUElY fErNaNdES MoraES, id. funcional nº. 5904823/1, concedida atra-
vés da Portaria nº 1385/2022 – crG, publicada no doE nº 35149, de 
13/10/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 28 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 869992

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1454/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1377379, de 26 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 SaliNÓPoliS/Pa, no período de 26 a 27/10/2022.

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, 27 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1455/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1381096, de 27 de outubro de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaliNoPoliS/Pa, no período de 31/10 a 04/11/2022.

servidor objetivo
MariValdo MaciEl dE carValHo, cPf 29425131287, matrícula 
funcional nº 5046912/ 4, ocupante do cargo de assessor, lotado 

na diretoria de Gestão de logística.
dar apoio logístico no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 28 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1458/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1378450, de 28 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
PaUlo aTaÍdE GoMES dE liMa, matrícula funcional nº 36676/1, 
cPf 082.459.242-53, ocupante do cargo de Motorista, lotação na 

coordenadoria de Transporte.

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

ii- conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 28 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1459/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
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coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1377910, de 26 de outubro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o colaborador Eventual abaixo relacionado a se deslocar para 
o município de SaliNÓPoliS/Pa, no período de 26 a 27/10/2022.

colaborador objetivo
roSENildo daVid TriNdadE fErrEira, cPf 796.936.282-

68.
cooperação técnica a diretoria do cerimonial, na 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 colaborador acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 28 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1460/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1378854 de 26 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 aNaNiNdEUa/Pa, no dia 26/10/2022.

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 ½ (meia) diária 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, 28 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1.462/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1384667, de 27 de outubro de 2022;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho SaNTa-
rÉM/ oriXiMiNá /SaNTarÉM/Pa, no período de 09 a 16/11/2022.

servidor objetivo
MarÍlia dUarTE SilVa, matrícula funcional nº 57209420/1, 

cPf 689.202.292-87, cargo Técnico de enfermagem,  lotada no 
centro regional de Governo do Baixo amazonas.

 

apoio ação cidadania, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 7.½ (sete e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 28 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1463/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1377345, de 26 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 SaliNÓPoliS/Pa, no período de 26 a 27/10/2022.

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, 28 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1464/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;

coNSidEraNdo o processo n° 2022/1384654, de 27 de outubro de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho SaNTa-
rÉM/ BElÉM/ SaNTarÉM/Pa, no período de 24 a 27/10/2022.

servidor objetivo
fraNciSco rodriGUES dE oliVEira, matrícula funcional nº 

5960723/1, cPf 304.050.922-53, assessor Especial i, lotado no centro 
regional de Governo do Baixo amazonas.

Participar de agenda institucional do centro 
regional de Governo do Baixo amazonas, na 

referida capital.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três 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, 28 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1465/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1382271, de 27 de outubro de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de  ParaUaPEBaS/Pa, no período de 27 a 28/10/2022.

Servidor objetivo
aNToNio coSTa, cPf 067.240.002-20, matrícula funcional 
nº 8042955/ 2, ocupante do cargo de assistente de Gabine-

te, lotado na diretoria de Gestão de logística.
Participar de agenda Governamental, 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, 28 de outubro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 869849
Portaria Nº. 1.256/2022-ccG de 28 de oUtUBro de 2022

o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº  2022/1380285,
r E S o l V E:
autorizar JoSÉ rUBENS BarrEiroS dE lEÃo, auditor-Geral do Estado, a 
viajar para a cidade de fortaleza-cE, no período de 8 a 11 de novembro 
de 2022, a fim de participar do XVI Encontro Estadual de Controle Interno 
e da 44° reunião Técnica do coNaci – conselho Nacional de controle 
interno.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 28 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.257/2022-ccG de 28 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1385104,
r E S o l V E:
i. exonerar roSEaNE caMPoS lEal do cargo em comissão de coordenador 
de Projetos e capitação de recursos, código GEP-daS-011.4, com lotação na 
Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, a contar de 1º de 
novembro de 2022. 
ii. nomear Ed-liN aNSElMo dE liMa para exercer o cargo em comissão de 
coordenador de Projetos e capitação de recursos, código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, 
a contar de 1º de novembro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 28 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.258/2022-ccG de 28 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo no. 2022/1356739,
r E S o l V E:
nomear JEffErSoN dE SoUZa fariaS para exercer o cargo em comissão 
de assessor administrativo, código GEP-daS-012.3, com lotação no Núcleo 
de Gerenciamento de Transporte Metropolitano, a contar de 1º de novembro 
de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 28 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
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Portaria Nº. 1.259/2022-ccG de 28 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo no. 2022/1382326,
r E S o l V E:
nomear THaiS caValcaNTE rEZENdE para exercer o cargo em comissão 
de assessor de comunicação, código GEP-daS-012.4, com lotação no 
Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano, a contar de 20 de 
outubro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 28 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.260/2022-ccG de 28 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1374679,
r E S o l V E:
exonerar MaUro SÉrGio SaNToS da SilVa do cargo em comissão de 
assessor de apoio administrativo, código GEP-daS-011.1, com lotação na 
Secretaria Estratégica de Estado de articulação da cidadania.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 28 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.261/2022-ccG de 28 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso de suas 
atribuições legais, e 
coNSidEraNdo as informações constantes no Processo nº 2022/1368378,
r E S o l V E:
i. conceder, 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor roBErTo 
SalaME filHo, ocupante do cargo de chefe da representação no distrito 
federal, matrícula funcional nº 5948188/1, referente ao exercício de 
2020/2021, a serem gozados no período de 5 de dezembro de 2022 a 3 
de janeiro de 2023.
ii. designar a servidora alESSaNdra SilVa da SilVa, ocupante do cargo 
de coordenador, matrícula funcional nº 594565/1, para responder pelo 
Núcleo de representação do Estado do Pará no distrito federal, no período 
de 5 de dezembro de 2022 a 3 de janeiro de 2023. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 28 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.262/2022-ccG de 28 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
r E S o l V E:
i. exonerar, Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS do cargo em comissão 
de diretor de centro regional, código GEP-daS-011.4, com lotação na 
Secretaria de Estado de Saúde Pública.
ii. nomear, BrÍGida coSTa da SilVa SoUSa para exercer o cargo em 
comissão de diretor de centro regional, código GEP-daS-011.4, com 
lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 28 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº. 1.263/2022-ccG de 28 de oUtUBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 13, inciso i, da lei nº 7.543, de 20 de 
julho de 2011,
r E S o l V E:
lotar EdiNalVa alVES da SilVa, assessor de Gabinete, na Policia civil do 
Estado do Pará - PcPa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 28 dE oUTUBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 870297
..

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2022- NL/cMG

a casa Militar da Governadoria do Estado do Pará – cMG/Pa, através de 
seu Pregoeiro BrUNo lUiZ SilVa dE SoUSa, matrícula nº 4219470/3, 
comunica nova data que promoverá licitação, na modalidade Pregão Ele-
trônico, do tipo MENor PrEÇo GloBal, conforme abaixo:

objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
destinados para a locação de veículos fixos e eventuais no âmbito do Es-
tado do Pará, visando o atendimento das necessidades da casa Militar da 
Governadoria do Estado do Pará, por um período de 12 (doze) meses, 
conforme especificações e estimativas de quantidades contidos no Termo 
de referência.
data da abertura: 16/11/2022;
Hora da abertura: 10h00m (horário oficial de Brasília-DF);
Endereços eletrônicos: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br;
Maiores informações: nl@cmg.pa.gov.br
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 870252
eXtrato do terMo de HoMoLoGaÇÃo de LicitaÇÃo

o chefe da casa Militar da Governadoria do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo decreto de 1º de janeiro de 
2019, publicado no Diário Oficial do Estado nº 33.771 de 02 de janeiro de 
2019 e conforme prevê o inciso V, do art. 9º, do decreto Estadual nº 2.069 
de 20 de fevereiro de 2006 e ainda considerando a adjudicação efetuada 
no Pregão Eletrônico nº 010/2022, referente ao Processo nº 031/2022-Nl/
cMG e parecer nº 122/2022 - aJUr/cMG. 
rESolVE:
01 – HoMoloGar o resultado do aludido certame e autorizar a celebração 
do instrumento contratual e a emissão da Nota de Empenho.
Belém – Pa, 28 de outubro de 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM
cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria

Protocolo: 870298
Portaria Nº 108/2022 – cMG, de 28 de oUtUBro de 2022.

o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso de 
suas atribuições que lhe confere o art. 5º da lei Estadual nº 9.661, de 1º 
de julho de 2022
rESolVE:
i – coNcEdEr férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados:

NoMe MF PerÍodo 
aQUisitiVo dias PerÍodo de 

GoZo Processo

faBricio PErEira corrÊa 57199928/5 2021/2022 15 21/11/2022 à 
05/12/2022 2022/1331165

NaTaNaEl diaS loBaTo 57222449/3 2020/2021 20 14/12/2022 à 
02/01/2023 2022/1301302

daNiEllE SiQUEira da SilVa 
MarGalHo 57232389/3 2021/2022 30 02/12/2022 a 

31/12/2022 2022/1236227

PaloMa dE SoUZa rodriGUES 
BaTiSTa 4220123/2 2020/2021 30 30/08/2022 a 

28/09/2022 2022/1097324

aNToNio SErGio cardoSo 
aGUiar 3253112/1 2020/2021 30 01/11/2022 a 

30/11/2022 2022/1253831

roBSoN fErNaNdES fUrTado 4219922/3 2021/2022 30 01/11/2022 a 
30/11/2022 2022/1331165

NElSoN WilliaN riBEiro foN-
TENElE 6401975/3 2021/2022 30 01/11/2022 a 

30/11/2022 2022/1331165

EricK ENrico coÊlHo da SilVa 57221799/4 2020/2021 30 05/12/2022 a 
03/01/2023 2022/1332080

daNiEl doS SaNToS carValHo 54194238/4 2020/2021 30 05/12/2022 a 
03/01/2023 2022/1332080

lÍdia aGUiar dE alMEida 4220575/2 2021/2022 30 15/11/2022 a 
14/12/2022 2022/1347830

GEraldo MiraNda SaNToS 5696577/2 2021/2022 30 05/12/2022 a 
03/01/2023 2022/1332080

fraNciSco dE liMa cordEiro 5386659/3 2021/2022 30 05/12/2022 a 
03/01/2023 2022/1332080

carloS alBErTo dE SoUSa SilVa 57222004/2 2021/2022 30 05/12/2022 a 
03/01/2023 2022/1332080

raiMUNdo NoNaTo MENdES 
PiMENTa 57222938/2 2021/2022 30 05/12/2022 a 

03/01/2023 2022/1332080

alEXaNdrE JoSÉ dE oliVEira 
fErNaNdES 57221976/2 2021/2022 30 05/12/2022 a 

03/01/2023 2022/1332080

JacKliNY EliZaBETH Nacif SoUSa 
da SilVa 54193066/3 2021/2022 20 13/10/2022 a 

01/11/2022 2022/1310837

daNiEl oliVEira dE aNdradE 57232576/3 2021/2022 30 03/10/2022 a 
01/11/2022 2022/1216396

SÉrGio daNiEl coSTa Maia 57224186/4 2021/2022 30 03/10/2022 a 
01/11/2022 2022/1223784

oSMar da coNcEiÇÃo MoraES dE 
SoUSa JUNior 57200026/4 2020/2021 30 04/10/2022 a 

02/11/2022 2022/1303004

UliSSES PaMPolHa BraZ 4220310/3 2020/2021 30 04/10/2022 a 
02/11/2022 2022/1303004

GlEidSoN da coSTa frEiTaS 5779359/2 2020/2021 30 04/10/2022 a 
02/11/2022 2022/1303004

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 28 dE oUTUBro dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916 
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado
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Portaria Nº 109/2022 – cMG, de 28 de oUtUBro de 2022.
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso de 
suas atribuições que lhe confere o art. 5º da lei Estadual nº 9.661, de 1º 
de julho de 2022,
rESolVE:
i - TraNSfErir o período de férias regulamentares dos servidores da casa 
Militar da Governadoria, conforme tabela abaixo:

NoME Mf PErÍodo 
aQUiSiTiVo

PErÍodo 
aNTErior PUBlicaÇÃo NoVo PErÍ-

odo ProcESSo

BrUNo oSEaS 
SilVa doS 
SaNToS

57199652/3 2021/2022 oUT/2022

Portaria nº 
078/2022 – cMG, 
doE nº 35.108 de 

08/09/2022

NoV/2022 2022/1264598

dioGo araKEM 
MoUra SaNTaNa 

dE oliVEira
54195422/3 2020/2021 oUT/2022

Portaria nº 
088/2022 – cMG, 
doE nº 35.124 de 

22/09/2022

JaN/2023 2022/1262576

BrUNo lUiZ 
SilVa dE 
SoUSa

4219470/2 2020/2021 27/10/2022 a 
25/11/2022

Portaria nº 
088/2022 – cMG, 
doE nº 35.124 de 

22/09/2022

26/12/2022 
a 

24/01/2023

2022/1339617

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 28 dE oUTUBro dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916 
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Portaria Nº 110/2022 – cMG, de 28 de oUtUBro de 2022.
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso de 
suas atribuições que lhe confere o art. 5º da lei Estadual nº 9.661, de 1º 
de julho de 2022;
considerando o disposto no art. 26 da lei nº 9.661, de 1º de julho de 
2022;
considerando as informações constantes no Processo nº 2022/1385263
rESolVE:
i – coNcEdEr ao TEN cEl QoPM rG 27635 JorGE faBrÍcio doS 
SaNToS, Mf nº 5788285/4, chefe do Núcleo de disciplina e correição, 
o gozo de 30 (trinta) dias de férias regulamentares, referente ao biênio 
2021/2022, no período de 05/12/2022 a 03/01/2023.
ii – dESiGNar a 1º TEN QoPM rG 38893 rENaTa dE JESUS caNUTo 
PiMENTEl, Mf nº 4220536/4, ocupante do cargo de coordenador, para 
responder pelo cargo de chefe do Núcleo de disciplina e correição, 
cumulativamente com o que exerce, durante o referido período de férias 
do titular.
iii - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 
partir de 05 de dezembro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 28 dE oUTUBro dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Portaria Nº 110/2022 – cMG, de 28 de oUtUBro de 2022.
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso de 
suas atribuições que lhe confere o art. 5º da lei Estadual nº 9.661, de 1º 
de julho de 2022;
considerando as informações constantes no Processo nº 2022/1371114
rESolVE:
i – coNcEdEr ao TEN cEl QoPM rG 26325 MarcElo riBEiro coSTa, 
Mf nº 5755468/4, ocupante do cargo de assessor Técnico, o gozo de 15 
(quinze) dias de férias regulamentares, referente ao biênio 2021/2022, no 
período de 25/10/2022 a 08/11/2022.
ii – dESiGNar o 1º TEN QoPM rG 34573 faBricio PErEira corrÊa, Mf 
nº 57199928/4, ocupante do cargo de coordenador, para responder pelo 
cargo de assessor Técnico, cumulativamente com o que exerce, durante o 
referido período de férias do titular.
iii - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 25 de outubro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 28 dE oUTUBro dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 870299

eXtrato de Portaria Nº 1266/2022 – di/cMG, 
de 28 de oUtUBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: Salinópolis/Pa; Período: 24 a 27/10/2022; Quantidade de 
diárias: 4,0 (alimentação) e 3,0 (pousada); Servidor/Mf: Gabriel favacho 
alves, 5947031/2. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após 
a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1267/2022 – di/cMG, 
de 28 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Salinópolis/Pa; 
Período: 26 a 27/10/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 
1,0 (pousada); Servidores/Mf: 1° TEN QoPM frederico Silva das Mercês, 

5902298/3; cB PM ailson Brito dos Santos, 57221947/2; cB PM franklin 
Brandão de Souza, 4219050/3; cB PM douglas Gonçalves de Miranda, 
5912162/2; cB PM frank Bruno Egues ribeiro, 4219048/4. Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1268/2022 – di/cMG, 
de 28 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: igarapé Miri/
Pa; Período: 25/10/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação); 
Servidores/Mf: MaJ QoPM richard Batista da costa, 57199495/2; 3° SGT 
PM antônio renard de oliveira Moraes, 54195393. Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1269/2022 – di/cMG, 
de 28 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: igarapé Miri/Pa; 
Período: 24 a 25/10/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 
1,0 (pousada); Servidores/Mf: MaJ QoPM Paulo Henrique Bechara e Silva, 
57199724/3; MaJ QoPM Heitor lobato Marques, 57198332/3; cB PM 
alécio fábio cunha Silva, 4218819/2. Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1270/2022 – di/cMG, 
de 28 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: rio de Janeiro/rJ; 
Período: 19 a 20/10/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 
(pousada); Servidor/Mf: MaJ QoPM carlos Eduardo Memória de Sousa, 
57173389/3. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1271/2022 – di/cMG, 
de 28 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Marabá/Pa; Período: 26 
a 27/10/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 (pousada); 
Servidor/Mf: MaJ QoPM richard Batista da costa, 57199495/2. Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1272/2022 – di/cMG, 
de 28 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; 
Período: 25/10/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação) Servidor/
Mf: Sd PM renan da Silva Pinho, 5922322/4. Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1273/2022 – di/cMG, 
de 28 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: igarapé Miri/Pa; 
Período: 25/10/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação); Servidor/
Mf: cB PM Bruno david da Silva rocha, 57232737/3. Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1274/2022 – di/cMG, 
de 28 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; 
Período: 26 a 29/10/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) e 3,0 
(pousada); Servidores/Mf: cB PM Joselito Mendes Santos, 4220523/3; cB 
PM José Maria da Silva Júnior, 4219260/3. Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1275/2022 – di/cMG, 
de 28 de oUtUBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: aurora do Pará/Pa; 
Período: 28/10/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação); Servidor/
Mf: cB PM raimundo Nonato Mendes Pimenta, 57222938/2. Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1276/2022 – di/cMG, 
de 28 de oUtUBro de 2022

Objetivo: a serviço do Governo do Estado; Destino: Tailândia/PA; 
Período: 25 a 26/10/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 
1,0 (pousada); Servidor/Mf: 3° SGT BM Jesiel dias Silva, 54184993/3. 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. 
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 870300
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 540/2022-PGe.G., 26 de oUtUBro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das Suas atribuições 
legais…
rESolVE:
aUToriZar o gozo de residual de férias dos servidores abaixo relaciona-
dos:

Nome id. Funcional Portaria de interrupção/concessão Período Gozo
adriana dos Santos Monteiro 5889948/1 Nº 566/2021-PGE.G., de 06.12.2021 21.11 a 03.12.2022

anna cláudia Souza de Miranda 5049873/2 Nº 142/2022-PGE.G., de 25.03.2022 01.11 a 12.11.2022
Bruno Henrique alves Salomão 5888090/2 Nº 362/2022-PGE.G., de 26.07.2022 16.11 a 05.12.2022

diego leão Sauma castelo Branco 5902820/2 Nº 321/2022-PGE.G., de 30.06.2022 16.11 a 01.12.2022
ducival carvalho Pereira Junior 57193364/2 Nº 067/2022-PGE.G., de 08.02.2022 07.11 a 20.11.2022

flávio Bouth Sanches 57214276/1 Nº 183/2022-PGE.G., de 22.04.2022 13.10 a 27.10.2022
izabela linhares Sauma castelo Branco 5930952/1 Nº 321/2022-PGE.G., de 30.06.2022 16.11 a 01.12.2022

José augusto freire figueiredo 57223898/1 Nº 312/2022-PGE.G., de 23.06.2022 28.11 a 12.12.2022
José de arimatea Silva da rocha 5048850/1 Nº 222/2022-PGE.G., de 11.05.2022 22.11 a 04.12.2022

Jorge Vagner Pereira Soares 57188120/1 Nº 393/2021-PGE.G., de 18.08.2021 23.11 a 07.12.2022
luis augusto Godinho Sardinha correa 5930956/1 Nº 416/2022-PGE.G., de 24.08.2022 03.11 a 21.11.2022

luis felipe Knaip do amaral 5930958/1 Nº 473/2022-PGE.G., de 29.09.2022 18.11 a 07.12.2022
luiza rosa Mesquita 5939061/1 Nº 331/2022-PGE.G., de 30.06.2022 16.11 a 30.11.2022

Marcelene dias da Paz Veloso 5815746/4 Nº 100/2022-PGE.G., de 03.03.2022 08.11 a 22.11.2022
Maria adelina faciola Pessoa de 

oliveira 05946833/02 Nº 362/2022-PGE.G., de 26.07.2022 16.11 a 27.11.2022

roberta ferreira da Silva 57202674/2 Nº 416/2022-PGE.G., de 24.08.2022 10.10 a 21.10.2022
Paulo fernando Pinheiro Martins 55589376/1 Nº 596/2021-PGE.G., de 27.12.2022 16.11 a 05.12.2022
Samira Hachem franco costa 57206455/1 Nº 478/2022-PGE.G., de 29.09.2022 16.11 a 30.11.2022

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa
* republicada por ter saído com incorreção no doe no 35.168 de 
28 de outubro de 2022.

Protocolo: 869783
Portaria Nº 551/2022 – PGe. G.  

BeLéM (Pa), 28 de oUtUBro de 2022.
o ProcUrador-GEral do ESTado, no uso de suas atribuições legais
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora a servidora alessandra Maria Mendonça de oli-
veira, Técnica em Gestão Pública, matrícula nº 54183008/2, para acompa-
nhar e fiscalizar o Contrato, abaixo discriminado:
coNTraTo Nº 028/2022 – PGE e EdiTora fÓrUM lTda
II - As atribuições de acompanhamento e fiscalização estão insertas na 
cláusula Vii – da fiScaliZaÇÃo do contrato.
iii – dESiGNar como fiscal Substituta a servidora carla Blanco rendeiro, 
Técnica de Procuradoria, matrícula nº 57188117/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 869934

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato: 028/2022 PGe/Pa
origem: Termo de inexigibilidade n° 008/2022 - PGE
Exercício: 2022
data da assinatura: 28/10/2022
Vigência: 28/10/2022 a 28/10/2023.
Valor Global: r$ 163.880,00 (cento e sessenta e três mil e oitocentos e 
oitenta reais).
dotação orçamentária: UG 25103, funcional Programática: 
25101.03.092.1508.8893, Elemento de despesa: 339039, fonte: 0140.
objeto: o presente contrato tem por objeto a aquisição do módulo Biblio-
teca digital fórum livros da Plataforma fórum de conhecimento Jurídico.
contratado: EdiTora fÓrUM lTda
cNPJ/Mf: 41.769.803/0001-92
Endereço: Rua Paulo Ribeiro Bastos, nº 211, Jardim Atlântico, CEP: 31.710-
430, Belo Horizonte/MG
ordenador: ricardo NaSSEr SEfEr – Procurador-Geral do Estado do 
Pará.

Protocolo: 869932

oUtras Matérias
.

editaL N. 01/2022 – esaP-PGe/Pa
a Escola Superior da advocacia Pública da Procuradoria-Geral do Estado 
do Pará, em atenção ao art. 7º, da resolução n. 227, de 20 de outubro de 
2021, do conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, publicada no 
doE n. 34.769, de 18 de novembro de 2021, no uso de suas atribuições, 
torna pública a abertura das inscrições para o “Prêmio Pedro raimundo 
Maia Miléo”, de acordo com os termos deste edital.
1. das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1. Este Edital tem como finalidade o estabelecimento de normas para 
o “Prêmio Pedro raimundo Maia Miléo”, que se destina a reconhecer as 
melhores peças jurídicas de autoria dos Procuradores e Procuradoras do 
Estado do Pará, em atividade.
1.2. a premiação tem por escopo valorizar a produtividade funcional, ofer-
tar visibilidade às práticas de sucesso e aprimorar, técnica e juridicamente, 
a atividade intelectual dos Procuradores(as) do Estado do Pará.
1.3. Serão premiadas as três melhores peças jurídicas, que tenham, cumu-
lativamente: a) conhecimento jurídico e fundamentação relevante e bem 
alicerçada; b) proporcionado grande repercussão e/ou elevado o nome da 
instituição e/ou ao benefício da sociedade.
1.4. a premiação valorizará as peças jurídicas em duas categorias:
1.4.1. Peça confeccionada em área do contencioso.
1.4.2. Peça confeccionada em área consultiva.
1.5. independentemente do número de inscritos, somente os três primei-
ros lugares de cada categoria serão premiados.
2. das iNscriÇÕes
2.1. Poderão concorrer todo(a)s o(a)s Procuradore(a)s do Estado do Pará, 
exceto aqueles considerados impedidos pelo presente Edital.
2.2. os critérios de impedimento e suspeição dos membros da comissão 
avaliadora serão os mesmos estabelecidos pela lei complementar Estadu-
al n. 41, de 29 de agosto de 2002 e pela lei ordinária Estadual n. 8.972, 
de 13 de janeiro de 2020.
2.3. as inscrições realizar-se-ão no período das 08h do dia 03 de novembro 
de 2022 até as 18h do dia 11 de novembro de 2022, exclusivamente por 
meio do e-mail esap@pge.pa.gov.br.
2.4. Não se admitirão, sob qualquer pretexto, inscrições fora do prazo pre-
visto neste edital.
2.5. as inscrições deverão obedecer aos seguintes requisitos:
2.5.1. o(a) Procurador(a) do Estado poderá inscrever-se uma única vez, 
por categoria.
2.5.2. a inscrição deverá ser dirigida, sob pena de indeferimento, por re-
querimento, à diretoria da Escola Superior da advocacia Pública, devendo 
constar:
2.5.2.1. o nome e a matrícula funcional do candidato(a);
2.5.2.2. o setor de atuação;
2.5.2.3. o número do processo, a vara e a comarca por onde tramita, se 
contencioso, ou o respectivo setor administrativo, se consultivo;
2.5.2.4. Se a peça tiver sido elaborada em coautoria, deverão ser identi-
ficado(a)s todo(a)s o(a)s seus(suas) autore(a)s. O prêmio será dividido 
entre ele(a)s.
2.5.2.5. A cópia integral e legível da peça jurídica, sem qualquer identifica-
ção de autoria, para garantir o processo de julgamento às cegas
2.5.2.6. anexo contendo a defesa de sua indicação, onde deverá constar 
justificativa acerca dos motivos que levou o(a) Procurador(a) a indicar a 
peça para concorrer ao presente prêmio, momento em que deverá de-
monstrar os elementos condicionantes
contidos no item 1.3, do presente Edital, sem qualquer identificação de 
autoria, para garantir o processo de julgamento às cegas. o anexo será 
remetido à comissão Julgadora.
2.5.3. após o encerramento das inscrições, na forma como dispuser o edi-
tal, a diretoria da Escola Superior da advocacia Pública encaminhará as pe-
ças jurídicas, no prazo de 48 horas, ao Presidente da comissão Julgadora, 
sem a identificação de seus autores.
2.5.4. a comissão deverá concluir o julgamento no prazo de até 07 (sete) 
dias úteis, a contar do recebimento das peças jurídicas sem a identificação 
dos respectivos autores, de que trata o item anterior, encaminhando a ata 
com o resultado final à Diretoria da
Escola Superior da advocacia Pública.
3. da coMissÃo JULGadora
3.1. a comissão avaliadora para o certame é composta por três mem-
bros, sob a presidência do primeiro, profissionais de notável saber jurídico, 
abaixo listados, que tiveram seus nomes aprovados, à unanimidade pelo 
conselho Superior em sua 801ª Sessão ordinária, realizada na data de 26 
de outubro de 2022:
3.1.1. MarcUS ViNiciUS NErY loBaTo – Procurador do Estado do 
Pará. Membro do conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado do 
Pará (cS-PGE/Pa). Ex-Procurador-Geral adjunto do Estado do Pará (2011 
– 2014), Especialista em direito Tributário pela Universidade federal do 
Pará – UfPa.
3.1.2. ElÍSio aUGUSTo VElloSo BaSToS – Procurador do Estado do 
Pará. doutor em direito do Estado pela faculdade de direito da Universi-
dade de São Paulo (USP). Professor. Pós-graduado em direito digital pela 
UErJ-iTS-rio. Pós-graduado em direito Processual civil e direito civil pela 
Universidade Estácio de Sá rio de Janeiro. Pós-graduado em direito Tribu-
tário e legislação Tributária federal pela Universidade Estácio de Sá rio de 
Janeiro. advogado.
3.1.3. JorGE alEX NUNES aTHiaS – Ex-Procurador-Geral do Estado do 
Pará. ExSecretário de Estado da fazenda. Ex-Vice-Presidente da ordem 
dos advogados do Brasil – Seção Pará. Membro da academia Paraense de 
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letras Jurídicas.advogado. Mestre em direito pela Universidade federal do 
Pará – UfPa. advogado.
3.2. É vedado ao(à) candidato(a) o envio de qualquer material, cartas e 
documentos aos membros da comissão julgadora, acerca de sua inscrição, 
sob pena de desclassificação da concorrência.
4. da aVaLiaÇÃo
4.1. Na avaliação dos trabalhos, a comissão avaliadora levará em conta os 
seguintes critérios:
4.1.1. forma de apresentação da peça avaliada;
4.1.1.1. conteúdo, forma, objetividade e clareza do texto.
4.1.1.2. atendimento às orientações constantes do anexo deste Edital.
4.1.2. correção de linguagem.
4.1.3. conteúdo.
4.1.3.1. atualidade do tema.
4.1.3.2. Quantidade e qualidade da pesquisa realizada para a confecção 
da fundamentação da peça, incluindo bibliografia e jurisprudência.
4.1.3.4. caráter inovador e inédito, ou ainda multiplicador da peça apresentada.
4.1.4. Repercussão social e/ou de substancial importância ao reconheci-
mento institucional.
4.1.5 Peça produzida/apresentada no prazo de 12 (doze) meses anteriores 
à publicação do edital.
5. da PreMiaÇÃo
5.1. A premiação será devida ao trabalho classificado, independentemente 
do número de coautore(s)s.
5.2. a premiação será conferida aos três melhores trabalhos de cada ca-
tegoria e consistirá:
5.2.1. Medalha “Pedro raimundo Maia Miléo” ao 1º (primeiro) lugar de 
cada categoria
5.2.2. Menção Honrosa, para os trabalhos classificados em 2º (segundo) e 
3º (terceiro) lugares.
5.2.3. Os trabalhos classificados serão publicados na Revista Eletrônica da 
Escola Superior da advocacia Pública, em edição especial.
5.2.4. Será publicada, ainda, portaria de elogio a todos o(a)s autore(a)s de 
trabalhos classificados.
6. da data Para a PreMiaÇÃo
6.1. a divulgação do resultado, com a entrega das medalhas, ocorrerá no 
dia 25 de novembro de 2022.
6.2. a publicação dos três melhores trabalhos na revista Eletrônica da 
Escola Superior da advocacia Pública ocorrerá no prazo de 120 (cento e 
vinte) dias a contar da entrega das medalhas.
6.3. a portaria de elogio será publicada no prazo de 30 (trinta) dias a con-
tar da entrega das medalhas.
7. das disPosiÇÕes FiNais
7.1. A Comissão Julgadora é a única e final instância para avaliação do 
mérito dos trabalhos apresentados.
7.2. Eventuais impugnações e/ou alegações pertinentes aos membros da 
comissão Julgadora serão dirimidas pelo conselho Superior da Procurado-
ria-Geral do Estado do Pará.
Belém, 28 de outubro de 2022.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado do Pará
GaBriElla diNEllY r. MarEco
diretora da ESaP

aNeXo
iNstrUÇÕes editoriais

os documentos encaminhados devem seguir as seguintes diretrizes:
1) Encaminhar e-mail à Escola Superior da advocacia Pública da PGE/
Pa, contendo documentos que atendam às diretrizes dos itens seguintes:
a. incluir anexo contendo documento com a peça a ser avaliada, com to-
dos os dados pessoais devidamente anonimizados, podendo ser adota-
do formato .doc ou .docx,, bem como a seguinte formatação:
i. fonte Times New roman ou arial, tamanho 12;
ii. Alinhamento justificado;
iii. citações longas (mais de 03 linhas) deverão ser redigidas em parágrafo 
separado, com fonte tamanho 10, recuo de 4 cm da margem esquerda, 
espaçamento das entrelinhas da citação deve ser simples e, entre o texto 
e a citação, deve ser utilizado um
único espaço de 1,5 cm;
iv. as notas de rodapé devem ser separadas do texto por um espaçamento 
simples de entrelinhas e com fonte tamanho 10, bem como devem ser 
alinhadas, a partir da segunda linha da mesma nota, abaixo da primeira 
letra da primeira palavra.
v. as laudas devem ser em a4, margens superior e esquerda de 3 cm, 
margens inferior e direita de 2 cm;
vi. Espaçamento entre linhas de 1,5;
vii. a primeira linha de cada parágrafo com espaço de 1,25 cm em relação 
à margem esquerda;
viii. os autores deverão utilizar as normas da aBNT para citações (NBr 
10520) e para referências bibliográficas (NBR 6023). A exatidão e adequa-
ção das referências a trabalhos que tenham sido mencionados no texto são 
da responsabilidade dos autores.
b. Encaminhar documento em formato .pdf,, devidamente legível, de pre-
ferência extraído do processo judicial ou administrativo em que proferido, 
com todos os dados pessoais devidamente anonimizados.
c. Encaminhar anexo contendo a defesa de sua indicação, onde deve-
rá constar justificativa acerca dos motivos que levou o(a) Procurador(a) 
a indicar a peça para concorrer ao presente prêmio, momento em que de-
verá demonstrar os elementos condicionantes contidos no item 1.3, do pre-
sente Edital, sem qualquer identificação de autoria, para garantir o proces-
so de julgamento às cegas. o anexo será remetido à comissão Julgadora.
d. Encaminhar declaração de co-autoria, se for o caso.

Protocolo: 870267

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

errata
.

errata
Na publicação do doe 35.168, de 28 de outubro de 2022, referente a 
PorTaria N°295/2022-GaB/SEac de 27 de outubro de 2022.
oNde se LÊ:

5962823-2 JESSica caroliNa SilVa BiTTENcoUrT 08/06/2021 a 07/06/2022 02/01/2023 a 31/01/2023 30

Leia-se: 

5962823-2 JESSica caroliNa SilVa BiTTENcoUrT 09/12/2021 a 08/12/2022 02/01/2023 a 31/01/2023 30

Protocolo: 870087
errata

Na publicação do doe 35.168, de 28 de outubro de 2022, referente 
a PorTaria N°302/2022-GaB/SEac de 27 de outubro de 2022, Processo 
2021/1479337.
oNde se LÊ:
designar os servidores abaixo descritos, para comporem a comissão de 
Fiscalização que tem por objetivo o acompanhamento e fiscalizar o Con-
trato de Gestão nº 036/2022 - SEAC que foi firmado entre a Secretaria Es-
tratégica de articulação da cidadania- SEac e o coNSÓrcio lÍdEr lrM, 
através da empresa lrM coNSTrUÇÕES E EMPrEENdiMENToS lTda-ME, 
cNPJ: 07.750.950/0001-82, no qual o objetivo é a “Manutenção Predial e 
corretivas para as 9 (nove) Usinas da Paz (região Metropolitana de Belém 
e região integração carajás)”.
Leia-se:
designar os servidores abaixo descritos, para comporem a comissão de 
Fiscalização que tem por objetivo o acompanhamento e fiscalizar o Con-
trato nº 036/2022 - SEAC que foi firmado entre a Secretaria Estratégica 
de articulação da cidadania- SEac e o coNSÓrcio lÍdEr lrM, através 
da empresa lrM coNSTrUÇÕES E EMPrEENdiMENToS lTda-ME, cNPJ: 
07.750.950/0001-82, no qual o objetivo é a “Manutenção Predial e cor-
retivas para as 9 (nove) Usinas da Paz (região Metropolitana de Belém e 
região integração carajás)”.

Protocolo: 870102

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria 306/2022-GaB/seac
BeLéM Pa, 28 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;
coNSidEraNdo o Memo. 068/2022- dicar/SEac e Prot. 2022/1372195
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$. 2.176,28 (dois mil, 
cento e setenta e seis reais, e vinte e oito centavos), ao servidor BrU-
No NoNaTo diaS MEdEiroS BraSil, cPf 440.849.432-15, Matrícula 
5946691-1, para “atender as necessidades de manutenção das carretas 
da Gastronomia e Estética da diretoria das ações do TerPaz itinerante”.
• Material de Consumo – 339030... R$. 2.176,28
i. o prazo para aplicação do Suprimento de fundos deverá ser de 30 (trin-
ta) 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.
iii. Esta portaria, entra em vigor na data 28 de outubro de 2022
dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 28 de outubro de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 870290

.

.

Férias
.

Portaria N° 304/2022-GaB/seac
BeLéM Pa, 28 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;
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei no 5.810 de 
24.01.1994,
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rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares ao servidor abaixo relacionado, confor-
me discriminação: 

Matr 
FUNc NoMe do serVidor PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo de GoZo dias

5920408-3 iValdo afoNSo XaViEr dE aMoriM 03/02/2021 a 02/02/2022 02/01/2023 a 31/01/2023 30

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 28 de outubro de 2022.
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 870110
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

Portaria Nº 269 de 28 de oUtUBro de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE nº 34.490 de 12 de 
Fevereiro de 2021, em observância aos termos da Lei nº 8.097 de 01de 
janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro 
de 1994.
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor abaixo relacionado, 15 (quinze) dias de férias re-
gulamentares, a serem gozadas no mês de dEZEMBro/2022.

ideNtidade 
FUNcioNaL NoMe PerÍodo aQUi-

sitiVo
PerÍodo 

GoZo

5958694/1 liaNi do Socorro dE oliVEira diaS 01/02/2021 a 
01/02/2022

21/12/2022 a 
04/01/2023

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 869898

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 311/2022-daF/sePLad, 
de 12 de aBriL 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° 2021/489257,
rESolVE:
forMaliZar, 210 (duzentos e dez) dias de licença Prêmio à servidora Ma-
ria dE NaZarE PaES loUrEiro, id. funcional nº. 80810/3, ocupante do 
cargo de Professor colaborador de Nível Superior, lotada na coordenadoria 
de Perícia Médica, nos períodos de 04/03/2022 a 02/05/2022 (refere-se ao 
triênio de 01/03/1981 a 28/02/1984), 03/05/2022 a 01/07/2022 (refere-se 
ao triênio de 01/03/1984 a 28/02/1987), 02/07/2022 a 30/08/2022 (refe-
re-se ao triênio de 01/03/1987 a 28/02/1990), 31/08/2022 a 29/09/2022 
(refere-se ao triênio de 01/03/1990 a 28/02/1993).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 12 dE 
aBril dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
*republicado por conter incorreções no doe nº. 34934 de 14/04/2022.

Protocolo: 869958

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 1025/2022-daF/sePLad, 
de 28 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 art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo, o Processo n° 2022/1380843,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora claUdia criSTiNa do ValE GUZZo, id. funcional 
nº. 345/2, ocupante do cargo assessor de análise Normativa, para res-
ponder pela consultoria Jurídica, durante o impedimento legal do titular 
GaBriEl PErEZ rodriGUES, id. funcional nº. 5914177/5, no período de 
31/10 a 11/11/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 28 dE 
oUTUBro dE 2022.
  iriS alVES MiraNda NEGrÃo
  diretora de administração e finanças

Protocolo: 870006
Portaria N°. 1026/2022-daF/sePLad, 

de 28 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 art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n° 2022/1380843,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora claUdia criSTiNa do ValE GUZZo, id. funcional 
nº. 345/2, ocupante do cargo assessor de análise Normativa, para res-
ponder pela consultoria Jurídica, durante o impedimento legal do titular 
GaBriEl PErEZ rodriGUES, id. funcional nº. 5914177/5, no período de 
16/11 a 01/12/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 28 dE 
oUTUBro dE 2022.
  iriS alVES MiraNda NEGrÃo
  diretora de administração e finanças

Protocolo: 870007

.

.

Férias
.

Portaria Nº 1019/2022-daF/sePLad, 
de 28 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: 2022/1343650 de 
19/10/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 23 (vinte e três) dias de férias regulamentares ao servidor 
JoSE Maria liMa doS SaNToS PorTo id. funcional nº 27227/1, ocupan-
te do cargo de Técnico B, lo tado na consultoria Jurídica - cJUr/SEPlad, no 
período de 31 de outubro de 2022 a 22 de novembro de 2022, referente 
ao período aquisitivo de 14 de agosto de 2021 a 13 de agosto de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 28 dE 
oUTUBro dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Portaria Nº 1020/2022-daF/sePLad, 
de 28 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: 2022/1370890 de 
25/10/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor carloS 
SErGio GoMES dE SoUZa id. funcional nº 3156770/1, ocupante do car-
go de Motorista, lo tado na coordenadoria de logística e Gestão - cloG/
daf/SEPlad, no período de 01 de novembro de 2022 a 30 de novembro 
de 2022, referente ao período aquisitivo de 12 de março de 2020 a 11 de 
março de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 28 dE 
oUTUBro dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Portaria Nº 1021/2022-daF/sePLad, 
de 28 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,
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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: 2022/1374379 de 
26/10/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora NaZarE 
do Socorro doS SaNToS id. funcional nº 5946533/1, ocupante do car-
go de Secretário de diretoria, lo tada na diretoria de Gestão do Patrimônio 
- dGP/SEPlad, no período de 08 de dezembro de 2022 a 22 de dezembro 
de 2022, referente ao período aquisitivo de 06 de fevereiro de 2021 a 05 
de fevereiro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 28 dE 
oUTUBro dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Portaria Nº 1022/2022-daF/sePLad, 
de 28 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: 2022/1374681 de 
26/10/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 14 (quatorze) dias de férias regulamentares ao servidor Ma-
THEUS MarTiNS iSMaEl id. funcional nº 5961063/1, ocupante do cargo 
de Gerente, lo tado na diretoria de Planejamento e Seleção de Pessoas - 
dPP/SEPlad, no período de 07 de novembro de 2022 a 20 de novembro 
de 2022, referente ao período aquisitivo de 21 de julho de 2021 a 20 de 
julho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 28 dE 
oUTUBro dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 869977

.

.

oUtras Matérias
.

Portaria N° 336/2022-Gs/sePLad 
de 26 de oUtUBro de 2022

o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no 
uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental 
de 01 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial nº 34.918 de 01 de abril 
de 2022, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1330601;
r E S o l V E:
cEdEr, a contar de 02 de outubro de 2022, a servidora iSaBEl EdilaMar 
da SilVa Sadala, id. funcional nº. 28711/1, ocupante do cargo de Téc-
nico “c”, para a assembleia legislativa do Estado do Pará, com ônus para 
o órgão cessionário, pelo prazo de 02 (dois) anos, em conformidade com o 
disposto nos arts. 3º §3º; 4º inciso ii; 6º, incisos i e ii do decreto nº 795, 
de 29 de maio de 2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 26 dE 
oUTUBro dE 2022.
  iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
  Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 869759
Portaria N° 337/2022-Gs/sePLad 

de 26 de oUtUBro de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no 
uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental 
de 01 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial nº 34.918 de 01 de abril 
de 2022, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1330601;
r E S o l V E:
cEdEr, a contar de 02 de outubro de 2022, a servidora rEBEcca cardo-
So HESKETH, id. funcional nº. 715735/1, ocupante do cargo de Técnico 
B, para a assembleia legislativa do Estado do Pará, com ônus para o órgão 
cessionário, pelo prazo de 02 (dois) anos, em conformidade com o disposto 
nos arts. 3º §3º; 4º inciso ii; 6º, incisos i e ii do decreto nº 795, de 29 
de maio de 2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 26 dE 
oUTUBro dE 2022.
  iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
  Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 869760
Portaria N° 338/2022-Gs/sePLad 

de 26 de oUtUBro de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no 
uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental 
de 01 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial nº 34.918 de 01 de abril 
de 2022, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1330601;

r E S o l V E:
cEdEr, a contar de 02 de outubro de 2022, a servidora Maria daS Gra-
ÇaS ViEira fiGUEirEdo, id. funcional nº. 28088/1, ocupante do cargo 
de Técnico “a”, para a assembleia legislativa do Estado do Pará, com ônus 
para o órgão cessionário, pelo prazo de 02 (dois) anos, em conformidade 
com o disposto nos arts. 3º §3º; 4º inciso ii; 6º, incisos i e ii do decreto 
nº 795, de 29 de maio de 2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 26 dE 
oUTUBro dE 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 869761

Portaria Nº 330, de 26 de oUtUBro de 2022
o Secretário de Estado de Planejamento e administração, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 01 de 
abril de 2022, publicado no doE nº 34.918 de 01 de abril de 2022,
rESolVE:
designar a servidora aNdrÉia GoNÇalVES dE carValHo como membro 
da comissão de concurso Público c-216, para preenchimento de cargos de 
Nível Médio e Superior da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, em substituição a servidora EdiaNE VaNiSE PiNHEiro 
caValcaNTE.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 26 de 
outubro de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 870294

retiFicaÇÃo Nº 53/2022
Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
decreto nº 2712, de 26/10/2022, publicado no d.o.E nº 35.165, de 
26/10/2022
oNde se LÊ:
art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto...

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor
281010460814918715 – NGPr 0101 339030 10.000,00
281010460814918715 – NGPr 0101 449052 298.095,32

Leia-se:

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto...

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor
281010460814918715 – NGPr 0301 449052 308.095,32

Portaria Nº 423, de 28 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.
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 423, de 28 de oUtUBro de 2022

Área/UNidade orÇa-
MeNtÁria/GrUPo de 

desPesa/sUBGrUPo de 
desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

dESENVolViMENTo SÓcio-E-
coNÔMico

SEdEME
investimentos 0,00 0,00 228.020,62 0,00 228.020,62

outras despesa de investi-
mentos

 0301 0,00 0,00 228.020,62 0,00 228.020,62
PolÍTica Social

crS - Breves
outras despesas correntes 0,00 85.285,89 0,00 0,00 85.285,89

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido do(a) 

fES
 0149 0,00 85.285,89 0,00 0,00 85.285,89
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crS - c. araguaia
outras despesas correntes 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido do(a) 

fES
 0149 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

crS - cametá
outras despesas correntes 0,00 25.000,40 0,00 0,00 25.000,40

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido do(a) 

fES
 0149 0,00 25.000,40 0,00 0,00 25.000,40

ProGraMa/orGÃo FoNte
3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL
Governança Pública 0,00 0,00 228.020,62 0,00 228.020,62

SEdEME
 0301 0,00 0,00 228.020,62 0,00 228.020,62

Saúde 0,00 180.286,29 0,00 0,00 180.286,29
crS - Breves

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0149 0,00 85.285,89 0,00 0,00 85.285,89
crS - c. araguaia

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0149 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
crS - cametá

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0149 0,00 25.000,40 0,00 0,00 25.000,40

FoNte
3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL
0149 - fES - SUS / fundo 

a fundo 0,00 180.286,29 0,00 0,00 180.286,29

0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 228.020,62 0,00 228.020,62
ToTal 0,00 180.286,29 228.020,62 0,00 408.306,91

Portaria Nº 424, de 28/10/2022 - 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$ 236.221,03 (duzentos e Trinta e Seis Mil, duzentos e Vinte 
e Um reais e Três centavos), 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

161011212215097674 - SEdUc 0102 449051 28.963,00

271011812212978339 - SEMaS 0101 319192 7.258,03

901011030215078878 - fES 0103 335043 200.000,00

ToTal 236.221,03

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

161011212215097674 - SEdUc 0102 444042 28.963,00

271011812212978339 - SEMaS 0101 319011 7.258,03

901011030215078878 - fES 0103 334181 200.000,00

ToTal 236.221,03

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

Protocolo: 870296

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº 827 de 28 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° 
2022/1385013 (PaE), de 27/10/2022, que dispõe sobre exoneração de 
servidor.
rESolVE:
I – EXONERAR, ex officio, o servidor Haim Bernard Soares Rossy Rodrigues, 
matrícula nº 5960057/1, ocupante do cargo exclusivamente comissionado 
de Gerente, código GEP-daS-011-3, a contar de 01 de novembro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 28 de outubro de 
2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 870109

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 005/2022 – eGPa
ata de reGistro de PreÇo Nº 012/2022 – sePLad/dGL

Exercício: 2022
Classificação do objeto: Outros
objeto: contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de aqui-
sição de alimentos de Uso comuns.
Valor: r$ 13.030,00 (treze mil, e trinta reais).
data da assinatura: 27/10/2022
Vigência: 27/10/2022 à 26/10/2023
orçamento: funcional Programática: 04.122.1297.8338 / fonte de recur-
sos: 010100000 / Elemento de despesa: 339030.
contratado: S da c SaNToS coMErcio E SErVicoS lTda
cNPJ: 40.508.894/0001-40
Endereço: Rodovia BR 316, Nº 1762, Edifício Empresarial Next Office 815, 
cEP: 67.013-000. Bairro: atalaia. ananindeua-Pa. Telefone: (9i) 99921-
5961. E-mail: scs.comercioeservicos@gmail.com,
ordenador: WilSoN lUiZ alVES fErrEira – diretor Geral/EGPa.

Protocolo: 869734

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº. 217 de 29 de seteMBro de 2022.
o dirETor GEral iNTEriNo da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTado do Pará-EGPa, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pela lei nº. 6.569 de 06 de agosto de 2003, e posterio-
res alterações, e;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1245960,
rESolVE:
coNcEdEr, a servidora JUliaNa fUrTado carNEiro, matrícula nº 
54185831/2, assistente administrativo, lotada na coordenadoria de Ges-
tão de Pessoas/caGEP, cPf: 858.478.522-15, Suprimento de fundos no 
valor de r$ 3.000,00
(três mil reais),para atender demandas excepcionais a serviços de na-
tureza eventual para pronto pagamento, os quais serão suportados pelo 
Elemento de despesa abaixo discriminado, com aplicação no prazo de 60 
(sessenta) dias,
devendo a prestação de contas ocorrer em até 15 (Quinze) dias, após o 
término da aplicação.
Projeto/atividade – 8338 – ações administrativas
Natureza da despesa Valor
339030- Material de  consumo  r$1.000,00
339036/-Serv. Terceiros : Pessoa física  r$1.000,00
339039 – Serv. Terceiros : Pessoa Jurídica  r$ 1.000,00
Total  r$ 3.000,00
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral interino
.

Protocolo: 869950
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secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 605, de 27 de oUtUBro de 2022.
institui a comissão de avaliação de desempenho de que trata o § 1º do 
art. 13 do decreto n. 1.418, de 30 de março de 2021, que regulamenta a 
Lei nº 9.156, de 23 de dezembro de 2020, que regulamenta a gratificação 
de produtividade para os servidores integrantes da carreira de administra-
ção Tributária do Estado do Pará, na forma do inciso i do art. 33 e § 6º do 
art. 36 da lei complementar nº 078, de 28 de dezembro de 2011.
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por lei e tendo em vista o disposto no § 1º do art. 13 do 
decreto n. 1.418, de 30 de março de 2021, e no art. 12 da instrução Nor-
mativa n. 021, de 20 de setembro de 2022, que estabelece os procedimen-
tos relativos à avaliação de desempenho para fins de aferição de quotas da 
Gratificação de Produtividade pelo desempenho dos servidores integrantes 
das carreiras da administração Tributária, relativamente às atividades de-
senvolvidas;
rESolVE:
Art. 1º Instituir, no âmbito da Secretaria de Estada da Fazenda, a Comissão 
de avaliação de desempenho composta pelos servidores a seguir relacio-
nados:
i - Maria do Socorro de castro Botelho, Matrícula n. 05128161-01, dfi, 
membro titular;
II - Henry Mufarrej Hage, Matrícula n. 05280443-01, DFI, membro titular;
iii - Edielen lopes Silva da Silva, Matrícula n. 55586476-02; dad, membro 
titular;
iV - luiz cláudio Jorge cardoso, Matrícula n. 05154812-01, dfi, membro 
titular;
V - inês Socorro r Machado Miranda, Matrícula n. 02007525-02, dfi, 
membro titular;
Vi - carmen Elisabete Santos da Silva, Matrícula n. 02007622-02, dfi, 
membro suplente;
Vii - carmen Belisa lemos Burle, Matrícula n. 05062764-02, dfi, membro 
suplente;
VIII - Josy Monalisa Araújo de Moraes, Matrícula n. 9900900002, DTI, 
membro suplente.
Parágrafo único. a comissão de avaliação de desempenho será coordena-
da pela célula de Programação, controle e avaliação das ações fiscais da 
diretoria de fiscalização e presidida por servidor estável das carreiras da 
administração Tributária.
art. 2º compete a comissão de avaliação de desempenho:
i - orientar e supervisionar os critérios e procedimentos de acompanha-
mento do desempenho individual em todas as etapas ao longo do ciclo de 
avaliação;
ii - propor alterações consideradas necessárias para a melhor operaciona-
lização dos critérios e procedimentos estabelecidos nesta instrução Nor-
mativa;
III - intermediar, conciliar, dirimir dúvidas e conflitos entre as chefias ime-
diatas e os servidores;
iV - processar e encaminhar à autoridade competente o pedido de reconsi-
deração e o recurso interposto quanto ao resultado da avaliação individual;
V - encaminhar o resultado final da avaliação de desempenho do servidor 
à diretoria de administração/célula de Gestão de Pessoas para a inclusão 
na folha de pagamento;
Vi - proceder ao ajuste ou inclusão de novas atividades;
Vii - desempenhar outras competências que venham a ser atribuídas pelo 
Secretário de Estado da fazenda.
art. 3º o mandato dos representantes será de 12 (doze) meses, prorrogá-
vel por igual período, e deverá coincidir com o ciclo de avaliação.
art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Secretário de Estado da fazenda, em 27 de  outubro de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 869925

.

.

errata
.

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

errata da Portaria Nº 2220 de 07 de oUtUBro de 2022, 
PUBLicada No doe Nº 35.149, de 13/10/2022.

Servidora: fraNcEMarcia fErrEira dE carValHo.
onde se lê: período de 19.10.2022 à 22.10.2022 .
agora leia – se: período de 10.11.2022 à 11.11.2022 .

Protocolo: 869840

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 036/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, inscrita no cNPJ 
nº 05.054.903/0001-79 e o iNSTiTUTo BraSilEiro dE ESTUdoS Tri-
BUTárioS-iBET, pessoa jurídica inscrita no cNPJ nº 63.104.475/0001-48.
do oBJETo do coNTraTo: aquisição de 03 vagas para participar do 
“XiX coNGrESSo NacioNal dE ESTUdoS TriBUTárioS”, no período de 
06/12/2022 á 08/12/2022, em São Paulo, sendo 02 vagas no valor de r$ 
4.200,00 e 01 vaga para ex- aluno no valor de r$ 1.750,00.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso ii da lei 
nº 8.666/93, Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1169974/PaE/
SEfa/Pa .
Valor GloBal: r$ 5.950,00
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
funcional Programática/ atividade: 17101.04.128.1508.8887
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 170106 – fundo de investimento Permanente da admi-
nistração Tributária do Pará - fiPaT
função: 04 - administração
Sub-função: 128 – formação de recursos Humanos
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8887 – capacitação de agentes Públicos
Natureza da despesa: 33.90.39 - outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídicos
Valor: r$ 5.950,00
fonte de recursos: 0176 - fiPaT
ordENador rESPoNSáVEl: rené de oliveira e Sousa Júnior, Secretário 
de Estado da fazenda.
foro: Belém, Estado do Pará.
Belém, 27 de outubro de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 869962

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
o Secretário de Estado da fazenda resolve raTificar o Termo de dispensa 
de licitação nº 36/2022 para a aquisição de 03 vagas para participar do 
“XiX coNGrESSo NacioNal dE ESTUdoS TriBUTárioS”, no período de 
06/12/2022 á 08/12/2022, em São Paulo, sendo 02 vagas no valor de r$ 
4.200,00 e 01 vaga para ex- aluno no valor de r$ 1.750,00.
Valor Global: r$ 5.950,00
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 869963

.

.

oUtras Matérias
.

atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 
FaZeNdÁrios – tarF

aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, a partir da sala de sessões do 
Tribunal, sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre 
Trav. castelo Branco e av. José Bonifácio:
PriMEira cÂMara PErMaNENTE dE JUlGaMENTo
Em 07/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19042, aiNf 
nº 092020510000334-1, contribuinte PElc SErViÇoS dE iNforMáTica 
lTda, insc. Estadual nº. 15219596-3, advogado: GUSTaVo coElHo dE 
MacEdo PErEira, oaB/Pa-14816.
Em 07/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19089, aiNf nº 
352020510005430-6, contribuinte EQUaTorial Pará diSTriBUidora dE 
ENErGia S.a., insc. Estadual nº. 15074480-3, advogado: GEorGE MUNiZ 
riBEiro rEiS, oaB/Ma-16914.
Em 07/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19137, aiNf nº 
032021510000033-0, contribuinte TraNSPorTES ValE do TocaNTiNS 
lTda, insc. Estadual nº. 15235953-2.
Em 07/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19551, aiNf 
nº 092020510000335-0, contribuinte PElc SErViÇoS dE iNforMáTica 
lTda, insc. Estadual nº. 15219596-3, advogado: GUSTaVo coElHo dE 
MacEdo PErEira, oaB/Pa-14816.
Em 09/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19103, aiNf nº 
012021510000244-0, contribuinte farMacia PErSoNalE lTda, insc. 
Estadual nº. 15197112-9, advogado: MaX ViNÍciUS MarialVa riBEiro, 
oaB/Pa-27938.
Em 09/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 18431, aiNf nº 
032019510000487-6, contribuinte rodoJUNior TraNSPorTES lTda ME, 
insc. Estadual nº. 15219961-6, advogado: liVia alMEida carValHo, 
oaB/Pa-28678.
Em 09/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18433, aiNf nº 
032019510000487-6, contribuinte rodoJUNior TraNSPorTES lTda ME, 
insc. Estadual nº. 15219961-6, advogado: liVia alMEida carValHo, 
oaB/Pa-28678.
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Em 09/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19673, aiNf nº 
082020510000031-4, contribuinte S. c. M. ElETroS iNforMáTica lTda, 
insc. Estadual nº. 15271815-0 ,advogado: dJalMa TadEU corrEa, oaB/
Sc-38784.
Em 09/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19655, aiNf nº 
092021510000085-4, contribuinte f & f diSTriBUidora dE ProdUToS 
farMacÊUTicoS lTda, insc. Estadual nº. 15517725-7, advogado: laiS 
frEirE dE caSTro, oaB/Pa-114521.

seGUNda cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 03/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19888, aiNf nº 
032017510000273-9, contribuinte SolariS EQUiPaMENToS E SErViÇoS 
S.a., insc. Estadual nº. 15338368-2
Em 03/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19830, aiNf nº 
012018510001427-3, contribuinte aZUl liNHaS aÉrEaS BraSilEiraS 
S.a., insc. Estadual nº. 15294791-4
Em 03/11/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19906, Proc/aiNf 
nº 272022730000708-0/012022510000016-0, contribuinte cariMBÓ E 
BrEGa diSTriBUidora lTda, insc. Estadual nº. 15284848-7
acÓrdÃoS
PriMEira cÂMara PErMaNENTE dE JUlGaMENTo.
acÓrdÃo N. 8593 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18785 - VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N.: 092019510000041-4). coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE 
SEiXaS dE oliVEira. EMENTa: icMS. aUSÊNcia dE rEcolHiMENTo. 
oPEraÇÃo NÃo EScriTUrada EM liVroS fiScaiS. dEcadÊNcia NÃo 
CONFIGURADA. 1. O imposto apurado pela fiscalização sem a participação 
do sujeito passivo está sujeito a lançamento de ofício, cujo prazo decaden-
cial conta-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que 
o lançamento poderia ter sido efetuado, na forma do artigo 173, inciso i, 
do código Tributário Nacional. 2. deixar de recolher icMS resultante de 
operação não escriturada em livros fiscais configura infração à legislação 
tributária sujeita à aplicação de penalidade prevista em lei. 3. recurso co-
nhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
28/09/2022. daTa do acÓrdÃo: 03/10/2022. 
acÓrdÃo N. 8592 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18754 - VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N.: 012019510001227-8). coNSElHEiro rElaTor: NElSoN 
PaUlo SiMoES NaSSEr. EMENTa: icMS. cESTa BáSica. dEcadÊNcia. 
PaGaMENTo. EXTiNÇÃo do crÉdiTo TriBUTário. 1. deve ser decre-
tada a improcedência do crédito tributário quando constatado das provas 
juntadas aos autos o pagamento antes da lavratura do aiNf. 2. deve ser 
declarada a decadência do crédito tributário quando restar comprovado 
nos autos que ocorreu o pagamento parcial na época do fato gerador, o que 
atrai a aplicação do art. 150, §4º do cTN. 3. recurso conhecido e provido. 
dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 28/09/2022. daTa 
do acÓrdÃo: 03/10/2022. 
acÓrdÃo N. 8591 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 19681 – VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N. 072015510000832-0). coNSElHEiro rElaTor: NElSoN 
PaUlo SiMÕES NaSSEr. EMENTa: icMS. aUSÊNcia dE rEcolHiMENTo. 
aNTEciPado dE ENTrada. lEVaNTaMENTo QUaNTiTaTiVo. iMProcE-
dÊNcia da aUTUaÇÃo. 1. deve ser julgado improcedente o auto de in-
fração e Notificação Fiscal - AINF, quando verificado que o levantamento 
fiscal que acompanha o lançamento de ofício não comprova a materialida-
de da ocorrência, uma vez que não demonstra todos os fatos geradores 
objeto da autuação. 2. recurso conhecido e improvido para, em revisão de 
ofício, declarar a improcedência do lançamento tributário. dEciSÃo: UNÂ-
NiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 28/09/2022. daTa do acÓrdÃo: 
03/10/2022.
acÓrdÃo N. 8590 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 17225 - VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N.: 372018510000751-0). coNSElHEiro rElaTor: Maria dE 
loUrdES MaGalHaES PErEira. EMENTa: icMS. Erro dE faTo. iMPro-
cEdÊNcia do laNÇaMENTo. 1. deve ser julgado improcedente o auto 
de Infração e Notificação Fiscal - AINF que descreve situação fática não 
demonstrada nos autos. 2. recurso conhecido e improvido, para, em re-
visão de ofício, reconhecer a improcedência da autuação. dEciSÃo: UNÂ-
NiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 26/09/2022. daTa do acÓrdÃo: 
03/10/2022. 
acÓrdÃo N. 8589 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 19819 – dE ofÍco (ProcES-
So N. 272022730000584-3/aiNf N. 012017510000798-9). coNSElHEi-
ro rElaTor: MarcoS aUGUSTo caTHariN. EMENTa: icMS. difErEN-
cial dE alÍQUoTaS. NÃo rEcolHiMENTo. iMProcEdÊNcia do aiNf. 
1. relativamente ao diferencial de alíquota, as operações de entrada de 
bens e mercadorias, exceto energia elétrica, destinadas a integrar o ativo 
imobilizado ou para uso ou consumo da companhia de Saneamento do 
Pará - coSaNPa, até 30 de abril de 2024, são realizadas com isenção do 
icMS. inteligência do artigo 100-M do anexo ii do ricMS/Pa (decreto n. 
4.676/2001). 2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUl-
Gado Na SESSÃo do dia: 03/10/2022. daTa do acÓrdÃo: 03/10/2022.
acÓrdÃo N. 8588 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 19547 - dE ofÍcio (ProcES-
So/aiNf N.: 052021510000013-2). coNSElHEiro rElaTor: MarcoS 
aUGUSTo caTHariN. EMENTa: icMS. SiMPlES NacioNal. oMiSSÃo dE 
rEcEiTa. 1. a descrição da ocorrência, que compõe o auto de infração, 
delimita a matéria a ser discutida e compete ao agente responsável pelo 
lançamento. 2. a prova deve determinar a ocorrência do fato como descrito 
no campo ocorrência do auto de infração. 3. À autoridade julgadora com-
pete a análise livre da prova e a identificação do fato descrito na autuação. 
4. incorreto o julgamento que, entrando na competência da autoridade 
lançadora, julga improcedente a autuação por entender que a prova indica 
infração diferente da descrita no auto de infração. 5. deve ser reformada 
decisão singular que, avaliando a prova trazida na autuação, julga impro-
cedente o aiNf por entender que a autuação correta seria diferente da que 
optou a autoridade lançadora. 6. deve ser reconhecida a improcedência 
do auto de infração quando a ocorrência descrita não está devidamente 

comprovada pela documentação anexada no aiNf. 7. recurso conhecido e 
provido para, em revisão de ofício, determinar a improcedência da autu-
ação. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 03/10/2022. 
daTa do acÓrdÃo: 03/10/2022. 
acÓrdÃo N. 8587 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 19545 - dE ofÍcio (ProcES-
So/aiNf N.: 052021510000014-0). coNSElHEiro rElaTor: MarcoS 
aUGUSTo caTHariN. EMENTa: icMS. SiMPlES NacioNal. oMiSSÃo dE 
rEcEiTa. 1. a descrição da ocorrência, que compõe o auto de infração, 
delimita a matéria a ser discutida e compete ao agente responsável pelo 
lançamento. 2. a prova deve determinar a ocorrência do fato como descrito 
no campo ocorrência do auto de infração. 3. À autoridade julgadora com-
pete a análise livre da prova e a identificação do fato descrito na autuação. 
4. incorreto o julgamento que, entrando na competência da autoridade 
lançadora, julga improcedente a autuação por entender que a prova indica 
infração diferente da descrita no auto de infração. 5. deve ser reformada 
decisão singular que, avaliando a prova trazida na autuação, julga impro-
cedente o aiNf por entender que a autuação correta seria diferente da que 
optou a autoridade lançadora. 6. deve ser reconhecida a improcedência 
do auto de infração quando a ocorrência descrita não está devidamente 
comprovada pela documentação anexada no aiNf. 7. recurso conhecido e 
provido para, em revisão de ofício, determinar a improcedência da autu-
ação. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 03/10/2022. 
daTa do acÓrdÃo: 03/10/2022. 
acÓrdÃo N. 8586 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 19253 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 012021510000264-5). coNSElHEiro rElaTor: NElSoN PaUlo 
SiMoES NaSSEr. EMENTa: icMS. aUSÊNcia dE rEcolHiMENTo. PrES-
TaÇÃo dE SErViÇo dE TraNSPorTE. iMProcEdÊNcia da aUTUaÇÃo. 
1. Deve ser julgado improcedente o Auto de Infração e Notificação Fiscal - 
aiNf, quando as provas dos autos não demonstram os fatos geradores ob-
jeto da autuação. 2. recurso conhecido e provido para em revisão de ofício 
declarar a improcedência do lançamento. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado 
Na SESSÃo do dia: 03/10/2022. daTa do acÓrdÃo: 03/10/2022.

Protocolo: 870080
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria N.º202201001219 de 28/10/2022 - Proc N.º 
002022730007670/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: Priscila alves ribeiro – cPf: 018.922.612-94
Marca: i/ToYoTa corolla croSS HiBrido XrV 1.8 aUToMaTico. Tipo: 
Pas/automóvel
PorTariaS dE iSENÇÃo dE iPVa – caT

Portaria N.º202204006085, de 28/10/2022 - Proc N.º 
2022730007673/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Haroldo Sa Miranda – cPf: 232.985.372-68
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd PlaTiNUM/Pas/automovel/9BrB29BT0G2102758

Portaria N.º202204006087, de 28/10/2022 - Proc N.º 
2022730007671/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: romario Melo da Silva – cPf: 029.520.782-54
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr2/Pas/automovel/9BGEY69H0NG123030

Portaria N.º202204006089, de 28/10/2022 - Proc N.º 
2022730007668/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: carlos rodrigues de oliveira – cPf: 058.822.142-20
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3395229

Portaria N.º202204006091, de 28/10/2022 - Proc N.º 
2022730007635/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: Nilo da Silva Mendes – cPf: 072.645.502-49
Marca/Tipo/chassi
fiaT/MoBi liKE/Pas/automovel/9Bd341acXNY776707

Portaria N.º202204006093, de 28/10/2022 - Proc N.º 
2022730007624/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: reginaldo do carmo lopes – cPf: 180.433.212-72
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sa XS15/Pas/automovel/9BrBc3f38P8215942

Portaria N.º202204006095, de 28/10/2022 - Proc N.º 
2022730007672/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: Pio ferreira lima Junior – cPf: 194.867.822-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10MT lT2/Pas/automovel/9BGEB69a0lG136092

Portaria N.º202204006097, de 28/10/2022 - Proc N.º 
2022730007525/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: Edivaldo dos anjos Machado – cPf: 597.297.832-68
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l aT acT7/Pas/automovel/9BGJK7520MB157544
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Portaria N.º202204006099, de 28/10/2022 - Proc N.º 
2022730007653/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 romulo Souza fontenele – cPf: 666.601.142-20
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dNU179211

Portaria N.º202204006101, de 28/10/2022 - Proc N.º 
2022730007633/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: Marlito Portugal de Sousa – cPf: 289.220.852-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132E3155089

Portaria N.º202204006103, de 28/10/2022 - Proc N.º 
2022730007617/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: rodolfo castro ramos – cPf: 020.831.522-55
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS adVaNcE cVT/Pas/automovel/94dfcaP15NB128537

Portaria N.º202204006105, de 28/10/2022 - Proc N.º 
2022730007634/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: carlos Kleber Pinheiro da Silva – cPf: 250.988.962-15
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0lG124371

Protocolo: 869971

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº: 140/2022
objeto: Serviço de TElEfoNia fiXa coMUTada - STfc (fiXo-fiXo e fiXo
-MÓVEl), a ser executado de forma contínua, nas modalidades: local, lon-
ga distância nacional e longa distância internacional, contemplando demais 
serviços de valor adicionado/agregado, desde que façam parte do portfólio 
do licitante, para todo o Banco do Estado do Pará - Banpará, conforme es-
pecificações, exigências e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
Especificação dos itens:
Serviço de STfc com a disponibilização de Entroncamentos digitais e Mó-
dulos DDR, para o serviço telefônico fixo comutado – STFC (fixo-fixo e 
fixo-móvel), a ser executado de forma contínua, nas modalidades: Local, 
Longa Distância Nacional e longa Distância Internacional.
a quantidade prevista de entroncamentos digitais e Módulos ddr é apre-
sentada a seguir:

iteM QUaNtidade
Entroncamento digital (30 canais) 33

Módulo ddr (50 ramais) 20

Perfil de Tráfego: o perfil de tráfego estimado a ser considerado para ela-
boração das propostas é apresentado a seguir:

iteM QUaNtidade aNUaL estiMada (minutos)

local fixo-fixo 41.316

intra-estadual fixo-fixo

16.068interestadual fixo-fixo

inter-regional fixo-fixo

local fixo-Móvel (Vc1) 170.856

Vc2 fixo-Móvel
84.156

Vc3 fixo-Móvel

internacional fixo-fixo
6.372

internacional fixo-Móvel

Valor Total: r$-324.391,08 (trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e 
noventa e um reais e oito centavos)
data de assinatura: 25.10.2022
Vigência: 25.10.2022 a 24.10.2023
Prazo: 12 meses
contratada: claro S. a
Endereço:  rua Henri dunant, nº 780 – Bairro: Santo amaro
cEP: 04709-110 cidade: São Paulo/Pa
diretor responsável: carlos alexandre ferreira da Silva – diretor de Tecnologia
ordenador responsável:  ruth Pimentel Mello – diretora Presidente

Protocolo: 869949

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 1260 de 26 de oUtUBro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela Portaria nº 50 de 17.01.2006, pu-
blicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1375806.
rESolVE:
rEMoVEr, a contar de 03/11/2022, a servidora Márcia Maria dUar-
TE MaciEl, cargo MÉdico, matrícula n° 54183816/2, do HoSPiTal rE-
GioNal - aBElardo SaNToS para o UNidadE ESPEcial - aBriGo JoÃo 
PaUlo ii.

Portaria N° 1261 de 26 de oUtUBro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela Portaria nº 50 de 17.01.2006, pu-
blicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1375831.
rESolVE:
loTar, a contar de 25/10/2022, o servidor MaTHEUS rEiS raMalHo da 
SilVa, matrícula n° 5964475/2, cargo coMiSSioNado, no GaBiNETE do 
SEcrETário, com atuação no NdJ.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 
26.10.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa

Protocolo: 869855
Portaria Nº 980, de 28 de oUtUBro 2022.

a Secretaria de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e:
coNSidEraNdo o disposto na lei Nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990 
– MS que estabelece em seu artigo 17, a competência da direção Esta-
dual do Sistema Único de Saúde, no inciso iV alínea b a coordenação e 
em caráter complementar a execução das ações e serviços de Vigilância 
Sanitária, no inciso Xi a competência para elaboração de normas para 
regular as atividades de serviços privados de saúde tendo em vista, sua 
relevância pública.
coNSidEraNdo que a aquisição e dispensação de Medicamentos a Base 
da Substância Misoprostol, da Lista “C1” da Portaria SVS/MS Nº 344/98 e 
de suas atualizações, somente poderá ser realizada mediante o credencia-
mento prévio de hospitais pela autoridade Sanitária Estadual, em cumpri-
mento ao artigo 25 da Portaria Nº 344 de 12 de Maio de 1998 e artigo 124 
da Portaria Nº 06 de 29 de Janeiro de 1999.
resolve:
i – conceder com fundamento nos 28 da Portaria Nº 344 SVS/MS de 
12.05.1998, arts. 124 da instrução Normativa aprovada pela Portaria Nº 
06, de 29 de Janeiro de 1999 a autorização para o cadastramento da 
empresa fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE PaU d’arco, aVENida Boa 
SorTE S/N cEP: 68.545-000, Bairro SETor ParaÍSo, PaU d’arco-Pará, 
como estabelecimento apto a adquirir e fazer uso de medicamentos a base 
de Misoprostol, da lista “c1” da Portaria SVS/MS nº 344/98, conforme da-
dos da ficha cadastral consignada no Anexo desta Portaria.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, e cumpra-se.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

credeNciaMeNto de estaBeLeciMeNto Para aQUisiÇÃo 
e disPeNsaÇÃo de MedicaMeNtos À Base da sUBstÂNcia 

MisoProstoL - Lista c1
aNeXo

O Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde 
Pública, com base na análise dos documentos apresentados se manifes-
ta favorável à autorização do credenciamento do estabelecimento abaixo, 
discriminado para a aquisição e administração de medicamentos a base da 
substância Misoprostol, da Lista C1 da Portaria/MS 344/98, conforme esta-
belece o artigo 28 da Portaria Nº06 de 29/01/1999 da agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – ANVISA.
cadaSTro Nº 16/2022
• EMPRESA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
• NOME FANTASIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAU D’ARCO
• CNPJ: 647.690/0001-40
• ENDEREÇO: AVENIDA BOA SORTE S/N CEP: 545-000
• BAIRRO: SETOR PARAÍSO
• CIDADE/UF: PAU D’ARCO /PA
• RESPONSÁVEL TÉCNICO: GLEISKA PERMINIA FERREIRA AGUIAR
• CRF/PA: 8774
Milton Gomes dos Santos
Chefe da Divisão de Vigilância de Produtos – DIVPD/DVS/SESPA
Milvea franciane ferreira carneiro
Diretora do Departamento de Vigilância Sanitária/SESPA

Protocolo: 869873
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Portaria Nº 076 de 28 de oUtUBro de 2022
a diretora do 11.º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que lhe são conferidas através da PorTaria nº 1.650– ccG, de 05 de 
agosto de 2020, publicada no doE nº 34.302, de 06/08/2020, e
coNSidEraNdo o Processo n.º 2017/377397, referente a Processo ad-
ministrativo disciplinar, instaurado por meio da Portaria n.º 060, de 
30/08/2022, e publicada no d.o.E. n.º 35.098, no dia 31/08/2022, para 
apurar em tese, prática de infração prevista no artigo 178, inciso i, da lei 
Estadual n.º 5.810/94, em desfavor da servidora J.f.S.
coNSidEraNdo a necessidade mais tempo para a comissão proceder à 
conclusão do processo.
r E S o l V E:
1.º Prorrogar por 60 (sessenta) dias, a contar de 31/10/2022, o prazo de 
conclusão dos trabalhos da comissão Permanente de Processo adminis-
trativo disciplinar – cPPad/11.º crS/SESPa, designada pela Portaria n.º 
413, de 15 de março de 2021, e publicada no d.o.E. n.º 34.521, de 17 de 
março de 2021, referente ao Processo n.º 2017/377397, ante as razões 
expressas no Memorando n.º 34/2022 cPPad11crS-SESPa.
2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marabá (Pa), 28 de outubro de 2022.
Irlândia da Silva Galvão
diretora do 11º crS/SESPa.

Protocolo: 869771
Portaria coLetiVa N° 0928 de 28 de oUtUBro de 2022

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual.
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1054773.
r E S o l V E:
DESIGNAR, os servidores listados abaixo, para comporem junta oficial 
multiprofissional do 10º CRS, conforme necessidade de implementação 
da lei nº 9.313/2021 de 17/09/2021, publicada no doE nº 34.704 de 
20/09/2021, referente ao Horário Especial dos Servidores Públicos Esta-
duais.

MatrÍcULa NoMe carGo LotaÇÃo

5942775/1 Karlla fErNaNda aZEVEdo BriTo dE 
lUcENa TorrES PSicÓloGo 10º cENTro rEGioNal dE 

SaÚdE

5895557/4 liliaN MoraES doS SaNToS aSSiSTENTE Social 10º cENTro rEGioNal dE 
SaÚdE

5917840/2 alZiTo aVEliNo VarGENS MÉdico 10º cENTro rEGioNal dE 
SaÚdE

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
28.10.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 870125

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1.352 de 26 de oUtUBro de 2022 - dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publica-
da no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº 
2022/1346947.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora ElZa carValHo dE caSTro, matrícula nº. 5218691/1, cargo de 
assistente Social, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, com lotação na 
Divisão de Vigilância a Saúde, goze de Licença Prêmio, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 26/04/2019 à 25/04/2022.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 17/11/2022 à 15/01/2023, no total de 60 (sessenta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 28/10/2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Portaria Nº 073 de 18 de oUtUBro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
processo PaE nº. 2022/1147930.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora fraNciSca daS 
cHaGaS doMiNGUES rESPlaNdES, matrícula nº. 54193844/1, cargo de 
agente administrativo, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 
11º centro reacional de Saúde – Marabá, goze de licença Prêmio, que 
lhe foi concedida através da PorTaria Nº. 047/12.11.2020, publicada 
no doE nº 34.407/16.11.2020, correspondente ao Triênio de 28.09.2005 
a 28.09.2008, no período de 12.12.2022 a 10.01.2023, no total de 30 
(trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 28.10.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria Nº 1.315 de 19 de oUtUBro de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
processo nº. 2022/1126866.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
a servidora Maria BETaNia faro fErrEira, matrícula nº. 5851033/2, 
cargo de Psicólogo, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na divi-
são de Saúde do Trabalhador, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 17.02.2013 a 16.02.2016.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 05.12.2022 a 03.01.2023, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 28.10.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Portaria Nº. 1.316 de 19 de oUtUBro de 2022 - dGtes/
sesPa.

a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do 
processo nº. 2022/1126866.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora Maria BETaNia faro 
fErrEira, matrícula nº. 5851033/4, cargo de Psicólogo, regime Jurídico 
de Estatutário Efetivo, lotada na divisão de Saúde do Trabalhador, 
goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da PorTaria 
Nº. 1.460/20.09.2017, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará 
n°. 33.466/26.09.2017, correspondente ao Triênio de 28.08.2014 a 
27.08.2017, no período de 05.12.2022 a 03.01.2023.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 28.10.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria Nº 1.314 de 19 de oUtUBro de 2022 - dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
processo nº 2022/1109802.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora dilZa Maria TaVarES MariNHo, matrícula nº. 723800/2, cargo 
de Enfermeiro, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, com lotação na divi-
são de Saúde do Trabalhador, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 22/04/2017 à 21/04/2020.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 05/12/2022 à 02/02/2023, no total de 60 (sessenta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 28/10/2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Portaria Nº 1.240 de 13 de oUtUBro de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
processo nº. 2022/1105356.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
o servidor roBSoN dE SoUSa coSTa, matrícula nº. 57194934/1, cargo 
de agente administrativo, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotado 
na Seção de Tratamento fora de domicílio, goze de licença Prêmio, 02 
(dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 17.03.2011 
a 16.03.2014.
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.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 28.10.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Portaria Nº 072 de 18 de oUtUBro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do 
processo PaE nº.2022/1108472.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, 
a servidora WaNESSa Elida PoNcHio doS SaNToS, matrícula nº. 
57190821/1, cargo de fonoaudiólogo, regime jurídico de Estatutário Efeti-
vo, lotado no 11º centro regional de Saúde – Marabá, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 29.10.2016 a 28.10.2019.
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, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 28.10.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
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Portaria Nº 1.306 de 18 de oUtUBro de 2022 - dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
processo nº 2022/1099428.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, ao 
servidor alBErTo loPES BEGoT, matrícula nº. 79189/1, cargo de Médico 
Veterinário, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, com lotação no depar-
tamento de controle de Endemias, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses 
de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 23.06.2011 à 22.06.2014.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01/12/2022 à 29/01/2023, no total de 60 (sessenta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 28.10.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Portaria Nº 1.330 de 20 de oUtUBro de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, publicada no 
doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 2022/1040336.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a ser-
vidora THaiS MoNTENEGro dE aNdradE, matrícula nº. 5893236/1, cargo 
de farmacêutico, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na divisão de 
Medicamentos e Material Técnico, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses 
de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 01.09.2017 a 31.08.2020.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.12.2022 a 30.12.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 28.10.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Portaria Nº 1.329 de 20 de oUtUBro de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
processo nº. 2022/846268.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora VEra lUcia BorGES VEiGa BraNdÃo, matrícula nº. 57208398/1, 
cargo de Maqueiro, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada no Hospital 
regional Tucuruí, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao Triênio de 03.11.2008 a 02.11.2011.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.12.2022 a 30.12.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 28.10.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº. 1.328 de 20 de oUtUBro de 2022 - dGtes/sesPa.

a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 2022/788345.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora fraNciEdE SaNToS 
fErrEira, matrícula nº. 57207334/1, cargo de Técnico de Enfermagem, 
regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada no Hospital regional 
- Tucuruí, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da 
PorTaria Nº. 174/30.10.2018, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Pará n°. 33.736/08.11.2018, correspondente ao Triênio de 21.10.2014 a 
20.10.2017, no período de 02.12.2022 a 31.12.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 28.10.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 870064

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 1.368 de 28 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 Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda a apresentação do Atestado Médico, firmado pelo médico 
devidamente inscrito no crM sob o nº 13122;
rESolVE:
coNcEdEr a servidora adriaNa MoNTEiro dE alMEida, id. funcional nº 
5897264/1, ocupante do cargo de agente administrativo, lo tada no 9º centro 
regional de Saúde - Santarém, 180 (cento e oitenta) dias de licença à ma-
ternidade, no período de 03 de setembro de 2022 a 01 de março de 2023.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 03 de setembro de 2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 28/10/2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria Nº 1.367 de 28 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 Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda a apresentação do Atestado Médico, firmado pelo médico 
devidamente inscrito no crM sob o nº 10611;
rESolVE:
coNcEdEr a servidora carMEM aliaNdra frEirE dE Sa, id. funcional 
nº 55589900/1, ocupante do cargo de agente administrativo, lo tada no 
departamento de controle de Endemias, 180 (cento e oitenta) dias de 
licença à maternidade, no período de 20 de outubro de 2022 a 17 de abril 
de 2023.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 20 de outubro de 2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 28/10/2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 869894

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº251 de 15/09/2022 ao coNtrato 
Nº 069/2022 e sUa PUBLicaÇÃo No doe de 16/09/2022 soB 

o ProtocoLo Nº 853792.
oNde se LÊ: ... no âmbito do 3º CRS/SESPA/PA...
Leia-se: ... no âmbito da Unidade de Saúde Colônia do Prata/3ºCRS/
SESPa/Pa...

Protocolo: 869864
errata da Portaria Nº252 de 15/09/2022 ao coNtrato 

Nº 069/2022 e sUa PUBLicaÇÃo No doe de 16/09/2022 soB 
o ProtocoLo Nº 853795.

oNde se LÊ: ... no âmbito do 4º CRS/SESPA/PA...
Leia-se: ... no âmbito do Hospital Regional de Salinópolis/4ºCRS/SESPA/PA...

Protocolo: 869865
errata da Portaria Nº253 de 15/09/2022 ao coNtrato 

Nº 069/2022 e sUa PUBLicaÇÃo No doe de 16/09/2022 soB 
o ProtocoLo Nº 853805.

oNde se LÊ: ... no âmbito do 9º CRS/SESPA/PA...
Leia-se: ... no âmbito da URE REABILITAÇÃO e CAPS/9ºCRS/SESPA/PA...

Protocolo: 869866
errata da Portaria Nº254 de 15/09/2022 ao coNtrato 

Nº 069/2022 e sUa PUBLicaÇÃo No doe de 16/09/2022 soB 
o ProtocoLo Nº 853806.

oNde se LÊ: ... no âmbito do 12º CRS/SESPA/PA...
Leia-se: ... no âmbito do Hospital Regional de Conceição do Araguaia/12º-
crS/SESPa/Pa...

Protocolo: 869869
errata da Portaria Nº 250 de 15/09/2022 ao coNtrato 
Nº 069/2022 e sUa PUBLicaÇÃo No doe de 16/09/2022 soB 

o ProtocoLo Nº 853789.
oNde se LÊ: ... no âmbito do 2º CRS/SESPA/PA...
Leia-se: ... no âmbito da Unidade de Saúde de São Caetano de Odive-
las/2ºcrS/SESPa/Pa...

Protocolo: 869862

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 80.22 - Processo Nº 2022/771404
ParTES: SESPa E SociEdadE BraSilEira dE MEdiciNa TroPical.
do oBJETo: o objeto deste contrato é a participação da PaTrociNadora/
locaTária na árEa dE EXPoSiÇÃo no MEdTroP 2022 – 57º congresso 
da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, doravante simplesmente de-
nominado EVENTo, a realizar-se no período de 13 a 16 de novembro de 
2022, no Hangar convenções & feiras da amazônia, situado na av. doutor 
freitas, s/n - Marco, Belém - Pa, cEP: 66.613-902, incluindo os seguintes 
benefícios: - 01 stand de 8m², com montagem básica; - 72 (setenta e 
duas) inscrições na categoria NÃo SÓcio SBMT
da rEMUNEraÇÃo E forMa dE PaGaMENTo: Em contraprestação ao dis-
posto na cláusula Primeira, a PaTrociNadora/locaTária pagará à Pa-
TrociNada/locaDORA, a importância total de R$ 50.000,00 (Cinquenta 
mil reais).
da doTaÇÃo orcaMENTária: as despesas decorrentes desta contratação 
correrão por conta da seguinte dotação: 8302,  Elemento de despesa: 
339039,  fonte de recurso: 0149001435 e ação: 277489. (descrição: Par-
ticipação em Eventos.)
ViGÊNcia: 28/10/22 a 26/12/2022.
 data de assinatura: 28 de junho de 2022.
  ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretário 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 870203
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Férias
.

Portaria N° 1.366 de 27 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 nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNSidEraNdo o que dispõe 
os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidE-
raNdo o processo nº 2022/1378509;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 31.10.2022, o 
período de gozo das férias da servidora carla fErNaNdES fiGUEirE-
do MEllo, identidade funcional nº 5957183/1, ocupante do cargo de 
cHEfE dE UNidadE MiSTa, lotada no Gabinete do Secretário, concedi-
das através da Portaria coletiva nº 992/15.09.2022, publicada no doE nº 
35.117/16.09.2022.
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 27.10.2022.
Kelly de Cassia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 870287

.

.

oUtras Matérias
.

NotiFicaÇÃo N° 009/2022 – cPPad/Nc/sesPa
BeLéM/Pa, 21 de MarÇo de 2022.

ilmo. Sr.
luiz Mário Pará rodrigues
Nesta
Na condição de Presidente da comissão Permanente do Processo adminis-
trativo Disciplinar, venho comunicar-lhe para os devidos fins de direito, da 
instauração de Processo administrativo disciplinar em desfavor de V.S.ª, 
por meio da Portaria n° 247, de 05 de março de 2022, publicada no d.o.E. 
n° 34.887, de 10/03/2022, segundo os fatos descritos nos autos do pro-
cesso n° 2016/21201, conforme cópia da Portaria instauradora anexa.
o referido Pad tem por objeto apurar, em tese, a prática das transgressões 
disciplinares previstas no art. 177, i e art. 178, iV e art. 190, ii, da lei 
Estadual n° 5.810/94, bem como fatos conexos, as quais se comprovadas, 
acarretarão a aplicação de uma das penalidades correspondentes ao art. 
183, do mesmo diploma Estadual.
Em observância ao Direito Constitucional do Contraditório e Ampla Defesa, 
insculpidos no art. 5º, inciso lV da cf/88 c/c art. 187 e art. 209 ambos 
da Lei nº 5.810/94, fica V.S.ª NOTIFICADO que figura como ACUSADO 
podendo acompanhar o presente processo apuratório pessoalmente ou por 
intermédio de procurador legalmente constituído, segundo o art. 212, do 
regimento Estadual.
aproveito, ainda, para iNTiMá-lo a apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, 
rol de testemunhas que deporão para esclarecimentos dos fatos, objeto de 
apuração, conforme art. 213, do rJU, no qual deve ser esclarecida a per-
tinência de cada oitiva em breve arrazoado e deverá conter, tanto quanto 
possível, o nome completo da testemunha, cargo ou emprego ocupado 
(se for o caso), endereço residencial e comercial, e-mail e telefones para 
contato.
Esta comissão encontra-se instalada no Nível central da SESPa, situado na 
Trav. lomas Valentinas, n° 2190, 1º andar – Marco, Belém/Pa – Marco, Be-
lém/Pa, telefone 4006 - 4270, a qual nos dias úteis, no horário das 09:00h 
às 12:00h e das 14:00h às 16:00h,  poderá ser dada vista no processo.
_________________________________________
flávio Henrique leonardi franco
Presidente da cPPad / N.c / SESPa

Protocolo: 869852

.

.

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

.

.

coNtrato
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saÚde PÚBLica

escoLa técNica do sUs do ParÁ – “dr. MaNUeL ayres”
coNtrato N°: 086/2022

Exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso de atualização em Efd, 
rEiNf, dcTfWEB e retenções Tributárias e Previdenciárias na administra-
ção Pública: prática e fechamento das novas obrigações acessórias, Unida-
des i, ii, iii e iV, no município de Belém, no período de 19 e 20/10/2022. 
totalizando 16 horas-aula.
Valor Total: r$ 6.000,00 (Seis mil reais)
data da assinatura: 18/10/2022
Vigência: 18/10 a 16/11/2022

orçamento: NE nº 00315
Programa de Trabalho Natureza da despesa fonte do recurso  origem do 
recurso
10128150789240000 - 33903600  -  0349002772  -  federal
contratado: fernando Marcio Souza Sampaio - cPf. Nº 519.054.692-68
Endereço: Tv. dr. Eneas Pinheiro Nº 2433 apt 104– Bairro: Marco - Belém - Pa
cEP: 66095-015
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 870137

.

.

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 036/2022 de 28 de oUtUBro 

de 2022 iNscriÇÕes Para o cUrso de atUaLiZaÇÃo Na 
assistÊNcia ao Pré-NataL e eMerGÊNcia 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, o qual será destinado, 
para as os enfermeiros que atuam na assistência ao pré-natal no âmbito 
da atenção aos povos indígenas do dSEi GUaToc.
2- do cUrso
2.1 o curso de atualização na assistência ao Pré-Natal e Emergências obs-
tétricas, tem carga horária de 40 (quarenta) horas, sendo 8 (oito) horas 
diárias, com duração de 01 semana;
2.2 o curso terá 1 (uma) turma com 30 (trinta) discentes;
2.3 as aulas acontecerão no município de Belém, durante 01 semana, no 
horário de 08h às 12h e de 14h às 18h, conforme articulado com os gestores;
2.4 o curso será realizado no período de 07 a 11 de Novembro de 2022;
2.5 as aulas presenciais acontecerão na Escola Técnica do SUS do Pará “dr. 
Manuel Ayres” – ETSUS/PA, situada na Tv. Estrela, nº 2342, entre Avenida 
duque de caxias e avenida romulo Maiorana - Marco, cEP: 66080-471 – 
Belém-Pará, conforme (anexo i).
3- dos reQUisitos Para iNGresso No cUrso
3.1 os participantes devem atender aos seguintes critérios para efetivação 
da inscrição no curso:
3.1.1 Ter idade mínima de 18 anos;
3.1.2 Ser profissional da área da saúde (enfermeiros), com atuação no 
Sistema Único de Saúde (SUS) na assistência ao pré-natal no âmbito da 
atenção aos povos indígenas do dSEi GUaToc;
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 31 de ou-
tubro até às 16:00h do dia 04 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 do 
distrito Sanitário Espécial indígena Guamá Tocantins-dSEi GUaToc;
4.6 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes docu-
mentos:
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 do distrito Sanitário Espécial indígena Guamá 
Tocantins-dSEi GUaToc.
5- das VaGas
5.1 Serão ofertadas 30 (trinta) vagas;
5.2 a distribuição de vagas encontra-se no (anexo i) deste Edital;
5.3 a oferta das vagas será destinada prioritariamente para o distrito Sa-
nitário Especial indígena Guamá Tocantins-dSEi GUaToc;
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 07 a 11/11/2022

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;
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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, 28 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 ofer-
tadas

curso de atualiza-
ção na assistência 

ao Pré-Natal e 
Emergências 
obstétricas

aula Presencial
Escola Técnica do SUS do 
Pará “Dr. Manuel Ayres” – 

ETSUS/Pa.
Endereço:

Tv. Estrela, nº 2342, entre 
avenida duque de caxias e 
avenida romulo Maiorana 

- Marco, cEP: 66080-471 – 
Belém-Pará

07 a 11/11/2022
Horário:

08h às 12h
14h às 18h

 

Enfermeiros, com 
atuação no Sistema 

Único de Saúde (SUS) na 
assistência ao pré-natal 
no âmbito da atenção 

aos povos indígenas do 
dSEi GUaToc.

30

ToTal: 30

* 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 aTUaliZaÇÃo Na aSSiSTÊNcia ao PrÉ-NaTal E 
EMErGÊNciaS oBSTÉTricaS, 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

aNeXo iii
decLaraÇÃo de LiBeraÇÃo Para ParticiPar do cUrso

declaro que o (a) servidor (a) _________________________________
_____________, lotado distrito Sanitário Espécial indígena Guamá To-
cantins-dESEi GUaToc, tem disponibilidade para participar do curso de 
atualização na assistência ao Pré-Natal e Emergências obstétricas, com 
liberação para cumprir a carga horária de 40 horas, sendo 8 horas diarias, 
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.

aNeXo iV
terMo de coMProMisso do Gestor

a Escola Técnica do SUS do Pará “Dr. Manuel Ayres” e o Distrito Sanitá-
rio Espécial indígena Guamá Tocantins-dESEi GUaToc celebram entre si 
o presente TErMo dE coMProMiSSo que estabelece as condições que 
regerão a participação dos profissionais da área da Saúde para a realiza-
ção 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 ao distrito Sanitário Espécial indígena Guamá 
Tocantins-dSEi GUaToc responsável em prover todas as facilidades e es-
tímulos 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 ao distrito Sanitário Espécial indígena Gua-
má Tocantins-dSEi GUaToc ciente de que uma vez inscrito e iniciado o 

curso, o candidato deverá cumprir o mínimo de 75% de frequência, me-
diante comprovação em lista de frequência, resguardando direito de apre-
sentar atestado médico para justificar falta, do contrário fica impedido de 
receber o certificado no final do curso.
cLÁUsULa QUarta: a ETSUS-Pa compromete-se a promover toda a in-
fraestrutura pedagógica necessária para a realização do curso.
Município, _____ de __________________ de 2022.
__________________________________________________________
Carimbo e assinatura da chefia imediata

Protocolo: 870190

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 230 de 28 de oUtUBro de 2022
coNcEdEr a servidora criSTiaNE araUJo dE SoUZa aMaro, matrícula 
nº 55586194-1, ocupante do cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotada 
no laboratório central, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio, no período de 
03 de novembro de 2022 a 02 de dezembro de 2022, referente ao triênio 
de 04/02/2019 a 03/02/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 870281

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
o LaBoratÓrio ceNtraL do estado do ParÁ, através da Prego-
eira, comunica que realizará licitação na modalidade PreGÃo eLe-
trÔNico 20/2022, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição de insumos. Material de laboratório, para atender as 
necessidades da divisão de biologia médica e divisão de análise de produ-
tos deste lacEN-Pa
daTa da aBErTUra: 11/11/2022.
Horário: 10:00 h. (horário de Brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 926007
ENTrEGaS do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital no sítio: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.be (mu-
ral de licitações).
rESPoNSáVEl PElo cErTaME: SiMoNE SErrao rodriGUES – Pregoei-
ra-lacEN-Pa

Protocolo: 869424
o LaBoratÓrio ceNtraL do estado do ParÁ, através da Prego-
eira, comunica que realizará licitação na modalidade PreGÃo eLe-
trÔNico 36/2022, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição de Material Permanente- cPU GErENc./oPEr,4Ncl,3.
1GHZ,cH 8MB,16GB ddr3,2X Hd 500GB,cd, para atender as necessida-
des deste lacEN – Pa e ser utilizado com equipamento arroW - ViTEK 2 
rP5810 WES 7 e ViTEK 2 SYS- MEdia KiT- rP5810
daTa da aBErTUra: 18/11/2022.
Horário: 10:00 h. (horário de Brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 926007
ENTrEGaS do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital no sítio: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.be (mu-
ral de licitações).
rESPoNSáVEl PElo cErTaME: SiMoNE SErrao rodriGUES – Pregoei-
ra-lacEN-Pa

Protocolo: 869779
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

Portaria  Nº 018 de 28 de oUtUBro de  2022
o diretor do 3º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria Nº 1.519/2021 – ccG de 30.09.2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.719 de 01.10.2021.
r E S o l V E:
art. 1º - designar como Presidente da comissão Permanente de licitação 
– cPl do 3º centro regional de Saúde/SESPa o servidor arTUr EMÍlio 
GodoT dE carValHo, matrícula 5913468-1 pelo período de 01 (um) ano;
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art. 2º - designar as servidoras odaÍZa Maria SilVa do ValE, matrícula 
3212092-2 e VaNdEcY dE oliVEira GoMES BaraTa, matrícula 5719388-
2, para comporem a comissão de apoio à cPl/3º crS/SESPa;
art. 3º - revogam-se as disposições em contrário. Esta Portaria entra em 
vigor a partir da data da sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Mário MoraES cHErMoNT filHo
dirETor do 3º cENTro rEGioNal dE SaÚdE/caSTaNHal
PorT. Nº 1.519/2021 – ccG dE 30 dE SETEMBro dE 2021
MaTrÍcUla 5912309/2

Protocolo: 869871
Portaria  Nº  019 de 28 de  oUtUBro  de  2022

o diretor do 3º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria Nº 1.519/2021 – ccG de 30.09.2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.719 de 01.10.2021.
r E S o l V E:
art. 1º designar como Pregoeira do 3º centro regional de Saúde/SESPa a ser-
vidora WaNEiZE fErrEira dE MoraES, matrícula 5161061-1, para realização 
dos procedimentos licitatórios de Pregão Eletrônico pelo período de 01 (um) ano.
art. 2º designar os servidores arTUr EMÍlio GodoT dE carValHo, ma-
trícula 5913468-1 e rUBENiTa do Socorro SaNToS SoUZa, matrícula 
5168392-2, para comporem a comissão de apoio aos procedimentos de 
Pregão Eletrônico, conforme as necessidades do 3º crS/SESPa.
Esta Portaria entra em vigor a partir da data da sua publicação,
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Mário MoraES cHErMoNT filHo
dirETor do 3º cENTro rEGioNal dE SaÚdE/caSTaNHal
PorT. Nº 1.519/2021 – ccG dE 30 dE SETEMBro dE 2021
MaTrÍcUla 5912309/2

Protocolo: 869841
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

Portaria N° 49 de 28 de oUtUBro de 2022
a diretora do 4º cENTro rEGioNal dE SaÚdE PÚBlica, usado das  atri-
buições que lhe foram conferidas através da PorTaria Nº. 2.521/2019-
ccG, publicada no doE n° 33824 de 14.03.2019 e;
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 49, § 4º da lei Nº 8.232/2015.
rESolVE:
 designar como PrEGoEira a servidora Maria lEiliaNE alVES MoraES, 
para a realização de procedimentos licitatórios pelo prazo de 01 ano.
 Esta portaria entrará em vigor em 01 de Novembro de 2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PaTricia dE faTiMa liMa da SilVa
diretora do 4º crS/capanema

Protocolo: 870046

diÁria
.

diÁria
Portaria Nº 533, 07 de oUtUBro de 2022.

fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de participar do “Encontro Estadual de Entomologia”.
origem: capanema/Pa – destino: BElÉM / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Harley Raimundo Silva Diniz 5965612-1 comissionado

Jorge antonio de lima Jaques 0505180 ag.  de Saúde Pública 

No período de 24 a 27/10/2022. Quantidade: 3,5 (três e meia) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 869156
diÁria

Portaria Nº 508, 03 oUtUBro de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de Supervisão in loco dos laboratórios de análise de (Malaria) 
em atividades de campo e laboratório nos municípios citados.
origem: capanema/Pa – destino: cachoeira do Piriá e Viseu / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
José Edson Gomes Galvão 0504964 agente de Saúde

No período de 03 a 07/10/2022. Quantidade: 4.5 (Quatro e Meia).
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa

Protocolo: 869157
diÁria

Portaria Nº 509, 03 oUtUBro de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores do 4º CRS/SESPA, que 
irão Supervisão in loco dos laboratórios de análise de (Malaria) em ativi-
dades de campo e laboratório nos municípios citados.
origem: capanema/Pa – destino: cachoeira do Piriá e Viseu / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
José Maria ferreira Galvão 0504973 Motorista

No período de 03 a 07/10/2022. Quantidade: 4.5 (Quatro e Meia).
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 869158

diÁria
Portaria Nº 531, 06 oUtUBro de 2022.

fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de juntamente com equipe cErEST/Pa realizar: reunião com 
secretário municipal de Saúde, Vigilância em Saúde, Prefeito, COSEMS de 
Viseu para articulação e para apresentar o relatório situacional de adoeci-
mento dos profissionais do Distrito de Açaiteua e para implantar a politica 
de Saúde Mental na atenção Básica. inspeção em Saúde do Trabalhador 
em postos de saúde da Vila de açaiteua, acolhimento presencial da equipe 
de saúde e demais trabalhadores que integram as unidades básicas de 
saúde e reuniões com associações de moradores e colonia de pescadores 
para tratar sobre Violência comunitaria em parceria com o craS de Viseu 
conforme programação anexada.
origem: capanema/Pa – destino: ViSEU (aÇaiTEUa) / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Maria José costa ribeiro 57206147-1 ag. de controle de Endemias

No período de 11 a 16/10/2022. Quantidade: 5,5 (cinco e meia) diária.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 869159
  diÁria

Portaria Nº 534, 06 oUtUBro de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de realizar analise da execução das ações por PTrES do ano 
2022, e com base nessa análise, elaborar a programação orçamentária e 
detalhamento do SORE para alimentar o sistema OGE referente a Vigilância 
em Saúde, fonte 0149 para o exercício 2023.
origem: capanema/Pa – destino: BElÉM / Pa.

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

Eliane Pinheiro casseb 54187818-2 comissionado
dione dos Santos Gonçalves 5894997-1 ag. administrativo

No período de 17 a 20/10/2022. Quantidade: 3,5 (três e meia) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 869160
diÁria

Portaria Nº 535, 06 oUtUBro de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores do 4º CRS/SESPA, que 
irão realizar analise da execução das ações por PTrES do ano 2022, e com 
base nessa análise, elaborar a programação orçamentária e detalhamento 
do SorE para alimentar o sistema OGE referente a Vigilância em Saúde, 
fonte 0149 para o exercício 2023.
origem: capanema/Pa – destino: BElÉM / Pa.

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

No período de 17 a 20/10/2022. Quantidade: 3,5 (três e meia) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 869161
diÁria

Portaria Nº 540, 13 oUtUBro de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de realizar analise da execução das ações por PTrES do ano 
2022, e com base nessa análise, elaborar a programação orçamentária e 
detalhamento do SorE para alimentar o sistema oGE referente a fonte 
0349 da central regulação/SaMU 192 para o exercício 2023.
origem: capanema/Pa – destino: Belém / Pa.

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

Eliane Pinheiro casseb 54187818-2 comissionado
Andressa Nayarah de Sousa 57193961-1 ag. administrativo

No período de 25 e 27/10/2022. Quantidade: 2,5 (duas e meia) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa.

Protocolo: 869162

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N.º 92 de 28 de oUtUBro de 2022.
o diretor do 7º centro regional de Saúde / SESPa, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela Portaria n.º 55/20.11. 2000, publicado no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, ao servidor 
anderson costa Góes, cargo: agente de controle de Endemias, GEP: Es-
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tatutário Efetivo – classe, lotado no 7º centro regional de Saúde, licença 
Prêmio, correspondente ao triênio de 19/05/2013 a 18/05/2016.
aUToriZar, que o servidor goze (02) dois meses de licença Prêmio, no 
período de 16/12/2022 a 14/02/2023, no total de 60 (sessenta) dias. Ma-
trícula n.º57207601/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
diretor do 7º centro regional de Saúde.

Protocolo: 870032

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 463 de 28 de oUtUBro de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
fraNciaNE TriNdadE dE corrEa SErra -  ENfErMEira  –  
Mat.5955649/1
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa Valor
908302  0103000000  339033 150,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terres-
tre para o município de Soure.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 869995

.

.

diÁria
.

Portaria N° 464 de 28 de oUtUBro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SoUrE
PErÍodo: dE 21/11/2022 a 25/11/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955649/1 / fraNciaNE TriNdadE dE corrÊa SErra / 688.098.082-15
oBJETiVo: desenvolver Monitoramento das ações de controle do agravo 
de Hanseníase.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 869999

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

Portaria N° 702/2022, de 14/10/2022
Portaria individual
Objetivo: Conduzir viatura oficial com técnicos da Divisão de Endemias do 
10° crS/SESPa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
Destino (s): Senador Jose Porfirio (Ressaca)
Servidor: 5558837-1 / José flavio carneiro (Motorista) / 4,5 diárias (com-
pleta) de 07/11/2022 a 11/11/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 870186
Portaria N° 686/2022, de 06/10/2022

Portaria coletiva
objetivo: realizar apoio e supervisão direta nas ações de malária.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): altamira (localidade indígena KUBENKoKrE E PYKaNi)
Servidor: 0504251 / GilBErTo Gil dE araUJo (agente de Saúde Pública) 
/ 19,5 diárias (completa) de 07/11/2022 a 26/11/2022
Servidor: 0504185 / GEraldo frEiTaS dE SoUSa (guarda de endemias) 
/ 19,5 diárias (completa) de 07/11/2022 a 26/11/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 870189
Portaria Nº 701/2022, de 06/10/2022

Portaria individual
Objetivo: Conduzir viatura oficial com técnicos da Divisão de Endemias do 
10° crS/SESPa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): altamira (localidade indígena KUBENKoKrE E PYKaNi)
Servidor: 0498865 / adElio oliVEira da SilVa (Motorista) / 19,5 diárias 
(completa) de 07/11/2022 a 26/11/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/ SESPa

Protocolo: 870196

Portaria N° 717/2022, de 17/10/2022
Portaria individual
Objetivo: Monitoramento do processo regulatório fluxos e protocolos de 
acesso com treinamento em serviço
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Porto de Moz
Servidor: 57224755-1 / dilMa fErNaNdES PErEira BEZErra (tec. de 
enfermagem) / 5,5 diárias (completa) de 07/11/2022 a 12/11/2022
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 870201
Portaria N° 457/2022, de 14/10/2022

Portaria coletiva
objetivo: realizar implantação do PiT e captura de triatomíneo transmissor 
da doença de chagas.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
Destino (s): Senador Jose Porfirio (Ressaca)
Servidor: 0504272 / fraNciSco GoNÇalVES doS SaNToS filHo (guar-
da de endemias) / 4,5 diárias (completa) de 07/11/2022 a 11/11/2022
Servidor: 57206441-1/ alMira PErEira da SilVa (agente de endemias) 
/ 4,5 diárias (completa) de 07/11/2022 a 11/11/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 870184
Portaria N° 718/2022, de 17/10/2022

Portaria individual
objetivo: monitoramento de ouvidorias implantadas.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Porto de Moz
Servidor: 57228175 / MarTa Maria coSTa (tec. de enfermagem) / 5,5 
diárias (completa) de 07/11/2022 a 12/11/2022
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 870205
Portaria N° 719/2022, de 17/10/2022

Portaria individual
objetivo: realizar monitoramento em controle, avaliação e auditoria.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Porto de Moz
Servidor: 5939909-1 / JaNNYS doS SaNToS oliVEira (tec. de enferma-
gem) / 5,5 diárias (completa) de 07/11/2022 a 12/11/2022
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 870206

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº 591 de 28 de oUtUBro de 2022.
Nome: Edmir Vieira Tavares.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 505060.
cPf: 082.847.092-87.
Nome: Elias araújo de Sousa.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 498902.
cPf: 185.520.992-68.
Nome: alcides aguiar Siqueira
cargo: agente de saúde Pública
Matrícula/Siape: 0504663
cPf: 169.726.862-53.
Período: 31.10 à 02.11.2022.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: cumaru do Norte -Pa.
destino: redenção
objetivo: participar da plenária regional do conselho Estadual de Saúde para 
escolher delegados para eleição do conselho Estadual de Saúde (cES).
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 869906
Portaria Nº 592 de 28 de oUtUBro de 2022

Nome: Whatina leite de Souza.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 57198909-2.
cPf: 380.612.872-34.
Período: 30.10 a 05.11.2022.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia
destino: Belém
objetivo: participar de reunião com a coordenação Estadual de Tfd e rea-
lizar outras demandas na coordenação do SiSrEG.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 869951
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Portaria Nº 593 de 28 de oUtUBro de 2022
Nome: Jucirema de Sousa Gomes.
cargo: diretora da 12º crS/SESPa.
Matrícula/Siape: 5146453-6.
cPf: 282.418.512-00
Período: 30.10 a 05.11.2022.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia
destino: Belém
objetivo: participar de reunião com a coordenação Estadual de Tfd e rea-
lizar outras demandas na coordenação do SiSrEG.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 869952
Portaria Nº 590 de 28 de oUtUBro de 2022

Nome: Pedro luiz Gomes.
cargo: microscopista.
Matrícula/Siape: 504410.
cPf: 234.614.382-00.
Nome: ássima dos remédios.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 1104374.
cPf: 392.456.912-68.
Nome: Emilio fernando de carvalho Moraes Netto.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5832314-2.
cPf: 375.464.062-34.
Nome: Salvador corrêa Bento.
cargo: Microscopista.
Matrícula/Siape: 504386.
cPf: 123.762.992-68.
Período: 31.10 a 02.11.2022.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção.
objetivo: participar da plenária regional do conselho Estadual de Saúde para 
escolher delegados para eleição do conselho Estadual de Saúde (cES).
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 869909

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

Portaria Nº 360 de 01 de seteMBro de 2022
Nome: antônio farias Xavier Neto (chefe administrativo), matrícu-
la – 6029570-2; denilson Silva cordeiro (agente de Saúde) matricula – 
1086775;
Objetivo: Verificar o abastecimento atual do almoxarifado do HPP de Oeiras 
do Pará, orientar sobre a inclusão/substituição de medicamentos e ma-
teriais técnicos no SiMaS, adequação dos termos de referência e ajuste 
das quantidades dos materiais e serviços nos mesmos para as futuras so-
licitações. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do 
município de cametá para oeiras do Pará no período de 14 a 17/09/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria nº 361 de 01 de Setembro de 2022
Nome: ionilson alves da Silva (resp. pela rede regional de frio), matrí-
cula – 5900470-1;
objetivo: realizar abastecimento de imunobiológicos e insumos e avalia-
ção do inventário do SiES na rede de frios do município. 2,5 (duas e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para 
Mocajuba, no período de 15 a 17/09/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 362 de 01 de seteMBro de 2022
Nome: alan cristhe Marques Vulcão (fiscal de convênio), matrícula – 
5913119-1;
Objetivo: Supervisionar, fiscalizar e acompanhar, junto ao Hospital Mu-
nicipal São Joaquim, a execução do convênio firmado entre a SESPA e a 
Prefeitura de BaiÃo para a aquisição dos aparelhos de: raio-X e Ultras-
som; afim de subsidiar o relatório da execução física do objeto do referido 
convênio, a ser encaminhado ao GTcc/SESPa. 2,5 (duas e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para Baião, no 
período de 18 a 20/09/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 363 de 02 de seteMBro de 2022
Nome: alan cristhe Marques Vulcão (apoio Técnico administrativo), ma-
trícula – 5913119-1; Joás Heleno Soares de Souza (apoio Técnico admi-
nistrativo), matrícula – 57233233-1; Josefa ladislau Batista (agente de 
Prestação de contas), matrícula – 2079/1;
objetivo: Participar de curso de atualização em Efd rEiNf, dcTfWEB e 
retenções Tributárias e previdenciárias na administração Pública: Prática 
e fechamento das Novas obrigações acessórias. 3,5 (três e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para Belém, no 
período de 04 a 07/09/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 364 de 02 de seteMBro de 2022
Nome:
objetivo: realizar visita técnica e monitoramento nos municípios para 
acompanhamento dos programas de suplementação de micronutrientes 
(vitamina a, sulfato ferroso, ácido fólico e Nutrisus) fomentando o registro 
de dados no sistema, aumento da captação e cobertura de pacientes, bem 
como a promoção do controle de perdas de suplementos nutricionais. 2,5 
(duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de 
cametá para Baião, no período de 14 a 16/09/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 366 de 05 de seteMBro de 2022
Nome: Shirle Pontes de freitas (chefe de divisão) matrícula – 5948119-1; 
ilana Monique do Socorro de Moraes carvalho (agente administrativo), 
matrícula – 5913132-1;
objetivo: Monitorar e avaliar o desempenho dos serviços de saúde espe-
cializados implantados na rede de atenção a saúde do município. 3,5 (três 
e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para Baião, no período de 19 a 22/09/2022
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 367 de 05 de seteMBro de 2022
Nome: antônia denize cardoso damasceno (ouvidora do SUS), matrícula 
– 57190531-1;
Objetivo: Participar da Oficina de alinhamento do Grupo Técnico Estadual 
(GTE) para atualização dos Planos Estadual e regional de Educação Per-
manente em Saúde – PEEPS e ParEPS, conforme PaE nº2022/1072805 
da GEP/cES/dGTES/SESPa. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao 
deslocamento do município de cametá para Belém, no período de 19 a 
22/09/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 368 de 05 de seteMBro de 2021
Nome: fabiane Tocantins Souza dos Santos (assistente Social) matrícula – 
57205402-2; ana clara Gonçalves da Silva (aux. de informática) matrícula 
–5116635-1
objetivo: Monitoramento das centrais Municipais de regulação e atendi-
mento de emissão do passe livre intermunicipal. 3,5 (três e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para Baião, no 
período de 19 a 22/09/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 369 de 05 de seteMBro de 2022
Nome: arialdo João Sanches de oliveira, (Técnico em ViSa), matrícula 
–5265983-2; Valéria de Paula Maciel Pantoja (Enfermeira), matrícula – 
57191022-1;
objetivo: realizar ação de fortalecimento das atividades das cciH e incen-
tivo à produção científica de suas experiências. 3,5 (três e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para oeiras do 
Pará, no período de 19 a 22/09/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 370 de 08 de seteMBro de 2022
Nome: Mairley Albuquerque Serrão (Enfermeira) matricula – 57205608-4; 
francisca Solange alencar dos Santos (coordenação regional da atenção 
Básica) matrícula 5108420-014;
Objetivo: Realizar Oficina de atualização SIM e SINASC com a nova versão, 
novo Iayout do formulário de DNV para coordenadores da APS, VS, interlo-
cutor SiMSiNaSc, servidores do hospital responsável pelo preenchimento 
de dNV e do e funcionário responsável pelo cartório. 4,5 (quatro e meia) 
diárias, correspondente ao deslocamento de cametá para oeiras do Pará, 
no período de 19 a 23/09/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 371 de 08 de seteMBro de 2022
Nome: andressa alencar dos Santos de assis (Enfermeira), matrícula 
–5966198-1; francisco alves da Silva Neto (coord. de Hepatites Virais), 
matrícula – 57200855-2;
objetivo: avaliar o Banco de dados do SiNaN quanto ao preenchimento 
das notificações, investigação, tratamento e definição de casos da Sífilis, 
seguindo a nota informativa Nº10/2022/cGaHV/dcci/SVS/MS. 4,5 (qua-
tro e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de ca-
metá para oeiras do Pará, no período de 19 a 23/09/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 372 de 08 de seteMBro de 2022
Nome: aurilene Gaia Barroso (chefe da divisão de Endemias), matrícula – 
5910030-2; Paulo dos Prazeres rodrigues (ag. de controle de Endemias), 
matrícula – 57206619-1; Manoel otávio ribeiro Baia (Motorista), matricula 
– 0505208;
objetivo: Supervisionar e avaliar e monitorar às ações de controle e vigi-
lância da malária, em unidades de diagnóstico e tratamento.  5,5 (cinco e 
meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para Baião e Mocajuba, no período de 19 a 24/09/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 373 de 08 de seteMBro de 2022
Nome: derlane Gaia Barroso Nascimento (Enfermeira), matricu-
la–5959514;
objetivo: realizar supervisão dos municípios para avaliar as ações edu-
cativas para prevenção da doença de chagas. 5,5 (cinco e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para Mocajuba e 
Baião, no período de 19 a 24/09/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 374 de 08 de seteMBro de 2022
Nome: Elielson Junior Mota corrêa (ag. Portaria), matrícula – 5913127-
1; José Mauricio Vanzeler Pompeu; (ag. administrativo) matrícula – 
57232496-1;
objetivo: Vistoriar as embarcações que tem contrato de fornecimento de 
passagem fluvial com o 13ºCRS/SESPA para o trecho Limoeiro do Ajuru/



diário oficial Nº 35.170  23Segunda-feira, 31 DE OUTUBRO DE 2022

Belém/limoeiro do ajuru e realizar pesquisa de mercado do referido trajeto 
para o serviço de fornecimento de passagem fluvial para o PTFD. 3,5 (três 
e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para limoeiro do ajuru no período de 21 a 24/09/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 375 de 08 de seteMBro de 2022
Nome: alan cristhe Marques Vulcão (coordenador do Núcleo de Planeja-
mento-Titular), matrícula – 5913119-1; Elisabeth freitas Gonçalves (res-
ponsável pelo Setor financeiro), matricula – 5115272-1;
objetivo: realizar apoio técnico a equipe de planejamento municipal re-
lacionado aos instrumento de gestão do SUS, no que tange a conclusão 
dos planos municipais de saúde 2022-2025. 2,5 (duas e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para limoeiro 
do ajuru, no período de 21 a 23/09/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas

Portaria Nº 376 de 08 de seteMBro de 2022
Nome: arialdo João Sanches de oliveira, (Técnico em ViSa), matrí-
cula –5265983-2; José Maria Piteira de carvalho (Motorista), matrícula 
– 5108411-2; denilton de castro Tavares (farmacêutico), matrícula – 
5850940-3;
objetivo: realização do credenciamento e cadastro das unidades cadas-
tradoras e prescritores do medicamento a base de talidomida, respectiva-
mente, conforme preconiza a rdc nº 11/2021. 3,5 (três e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para Baião, no 
período de 26 a 29/09/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas

Protocolo: 869983

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

coNVÊNio
.

terMo de coNVÊNio
Processo nº 2022/1277387
daS ParTES: HoSPiTal oPHir loYola – Hol E cliNica E MaTErNidadE 
SÃo lUcaS lTda.
DO OBJETO: A mútua cooperação entre as partes e o intercâmbio entre 
as entidades coNVENENTES, visando a realização de atividades técnicas 
em nível de Pós-Graduação – Programas de Residência Multiprofissional e 
Uniprofissional (COREMU) e Médica (COREME).
do 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: 28/10/2022
aSSiNaTUraS:
iVETE GadElHa VaZ - dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola - Hol
aNToNio TadEU caMPoS carMoNa – dirETor GEral da cliNica E 
MaTErNidadE SÃo lUcaS lTda
ENdErEÇo: Travessa itaboraí, nº 40, Bairro cruzeiro, cEP: 66.810-030 – 
Belém/Pa.

Protocolo: 870081

.

.

oUtras Matérias
.

Portaria Nº 844/2022– GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 734 de 07 de abril de 1992 que 
fixa os valores e estabelece normas à concessão de Diárias para viagem.
coNSidEraNdo o art. 145 e seguintes da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 
1994, dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores da administração 
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo.
coNSidEraNdo a orientação Normativa nº 001/aGE de 11 de março de 
2008 que dispõe sobre procedimentos para concessão de diárias aos ser-
vidores da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Exe-
cutivo e Portaria nº 278 de 23 de outubro de 2019 que altera os valores 
das diárias.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/1275110de 
03/10/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 4,5 (quatro e meia) diárias aos servidores abaixo relacionados 
para participarem do curso PrEGÃo SUMMiT, na cidade de Gramado-rS, 
no período de 06 a 10/11/2022.
 

NoMe MatricULa carGo
alloN HarlEY caValcaNTE PirES 5960297/1 coMiSSioNado (BacHarEl EM dirEiTo)

BrENo doS SaNToS PoNTES 5957743/1 coMiSSioNado (adVoGado)

JoSElia Maria rEiS rodriGUES 6388728/1 EScrEVENTE daTiloGrafo(cHEfE dE 
GaBiNETE)

JoNaTHaN PrUdENcio dE SoUSa 5945967/3 coMiSSioNado (TEc. adM. E fiNaNÇaS - 
adMiNiSTrador)

KEllY criSTiNa NUNES WaNZElEr 5902799/1 ProcUrador aUTárQUico
laiS dE SoUSa E SilVa 5952443/3 coMiSSioNado (BacHarEl EM dirEiTo)

Maria do Socorro SiQUEira dE 
oliVEira 54181350/2 coNTador

PollYaNNa fErNaNdES dE carValHo 57229831/1 TEc. adM. E fiNaNÇaS (ciÊNciaS 
coNTáBEiS)

SiMoNE doS PaSSoS coSTEira 5902817/1 ProcUrador aUTárQUico
SoraYa MarilKa coSTa KlaUTaU 80845840/3 coMiSSioNado (adMiNiSTrador)

THiaGo fEiToSa MENdoNÇa 5946445/2 coMiSSioNado (adMiNiSTrador)
VErENa iaNNiNo SoarES rolo 5958132/2 coMiSSioNado (adVoGado)

cElSo aUGUSTo MoraES GoNÇalVES 57195240/1 aGENTE adMiNiSTraTiVo

os referidos servidores, quando do seu regresso, terão o prazo de 05 (cin-
co) dias a contar da data de retorno, para apresentar ao departamento 
financeiro e contábil o relatório de viagens, juntamente com os bilhetes 
aéreos utilizados.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital Ophir Loyola.
Em, 27 de outubro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 869928
Portaria Nº 845/2022 - 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 2022/634410 de 
23/05/2022.
rESolVE:
i - dEclarar com base no art. 58 da lei nº 5.810 de 24/01/1994 a 
Vacância do cargo Escriturário, exercido pela servidora VANDA CABRAL 
daS NEVES, matricula 5135125/1, Estatutário não Estável, a partir de 
27/04/2022, por motivo de falecimento.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 27/04/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital Ophir Loyola.
Em, 13 de outubro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 869773

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1003/2022 – caPe/cP/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,
coNSidEraNdo o disposto no art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os autos do processo 2022/2001100.
r E S o l V E:
i – coNcEdEr, licença Gala a servidora iVaNE fErrEira dE JESUS, id. 
funcional nº 57231608/1, Técnica de Enfermagem, lotada na Gerência 
de clínica Médica , no período de 07/10/2022 a 14/10/2022, conforme 
certidão de casamento nº 140178 01 55 2022 2 00013 019 0002419 43.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 07/10/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 28 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 869777

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 1002/2022-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 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019.
coNSidEraNdo o que dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, 
de 24 de janeiro de 1994 e ainda o Processo nº 2022/1383375.
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com o art. 88 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, em 
combinação com a Ec nº 44 que altera o inciso Xii do art. 31 da constitui-
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ção do Estado do Pará, 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade 
a servidora rafaEllY da coNcEicao Barra PorTilHo, id. funcional nº 
5963216/1, Servidora em regime de contrato Temporário, Enfermeira, no 
período de 08/10/2022 a 05/04/2023;
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 08 de outubro de 2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 27 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 869784
Portaria Nº 1001/2022-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 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019.
coNSidEraNdo o que dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, 
de 24 de janeiro de 1994 e ainda o Processo nº 2022/1376164.
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com o art. 88 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, em 
combinação com a Ec nº 44 que altera o inciso Xii do art. 31 da constitui-
ção do Estado do Pará, 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade 
a servidora TaMirES QUEiroZ TUPiNaMBa, id. funcional nº 5946900/2, 
Servidora em regime Exclusivamente comissionado, Gerente, no período 
de 21/10/2022 a 18/04/2023;
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 21 de outubro de 2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 27 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 869781
Portaria Nº 973/2022-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 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019.
coNSidEraNdo o que dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, 
de 24 de janeiro de 1994 e ainda o Processo nº 2022/1358184.
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com o art. 88 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, em 
combinação com a Ec nº 44 que altera o inciso Xii do art. 31 da constitui-
ção do Estado do Pará, 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade a 
servidora lEliaNE SoarES do NaSciMENTo, id. funcional nº 5942701/2, 
Servidora em regime de contrato Temporário, Técnica de Enfermagem, no 
período de 19/10/2022 a 16/04/2023;
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 19 de outubro de 2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 24 de outubro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 869835

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 1
coNtrato: 233/2021/FscMP

Pe 054/2021/FscMP - Pae Nº 2021/772661
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação de pra-
zo estabelecido no contrato supramencionado, pelo período compreendido 
de 04/11/2022 à 03/04/2023, com fulcro no artigo 57, ii, da lei federal 
nº 8.666/93, cujo objeto é aQUiSiÇÃo dE MaNoPlaS dE SilicoNE Para 
foco cirÚrGico aUToclaVáVEl (SiSMaTEc 3lE/4lE)
data da assinatura: 25/10/2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 0149009936, 0349008569, 0349008725, 
0349008751, 0349008950, 0349009280, 0349009308, 0349009366, 
0349009475, 0349009535, 0349009606 , 0349009750, 0349009607, 
01500000001, 01500100203, 01659000069, 01501000061, 01700000060 
e seus respectivos superavits; Elemento de despesa: 339030.
coNTraTada: rrS MEdical lTda, cNPJ/Mf sob o n.º28.486.650/0001-08,
ENdErEÇo: av. comendador rafael, Nº 1245 – Ed. Gezel linhares – 
Sala 103 – cEP: 29900-050 - Bairro: centro, linhares-ES,
TElEfoNE: (27)99913-2364/ (27)99984-3738 / (27)3151-8406/27-
3151.8406
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 869936
terMo aditiVo: 2

coNtrato: 271/2020/FscMP
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 008/2020/FscMP -e - 

ProtocoLo Nº 2019/294855
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação do pra-
zo estabelecido no contrato supramencionado, pelo período compreendi-
do entre 23/10/2022 a 22/10/2023, bem como o reajuste contratual com 
percentual de 3,733767% sobre o valor atual, consoante dispõe do artigo 
57, ii, c/c artigos artigo 40, Xi e artigo 55, iii, ambos da lei federal n.º 
8.666/93; cujo objeto é a contratação de empresa ou organização para a 
prestação de serviços especializados para o desenvolvimento e realização do 

curso Educação continuada Presencial teórico-prático – de Urgência e Emer-
gência obstétrica – alSo – Suporte avançado de Vida em obstetrícia baseado 
em ciência e evidências médicas, seguindo as diretrizes e protocolos da ame-
rican Heart association (aHa), alSo (advanced life Support in obstetrics) 
voltado para o público de médicos residentes e preceptores da residência 
médica da coNTraTaNTE, com um total de 32 (trinta e duas) vagas.
data da assinatura: 21/10/2022
funcional Programática: 10.128.1507.8924; fontes de recur-
sos:0149006489 e 0349006489; Elemento de despesa: 339039.
coNTraTada: alSo BraSil cUrSo Na árEa dE SaÚdE lTda,
cNPJ/Mf sob o n.º04.019.912/0001-66
ENdErEÇo: rua alameda ribeirão Preto, n° 410, apto 1303, Bela Vista, 
São Paulo/SP, cEP: 01331-000, telefone: (11) 3266-7864 / 99943-5583
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 870088

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico Nº 61/2022

Às 10:28 horas do dia 25 de outubro de 2022, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
2022/1230225,Pregão nº 0061/2022.
Empresas vencedoras:
Empresa: fErrEira B2G lTda - cNPJ 33.884.155/0001-97
 iTEM: 04
Valor total r$ 1.275,00
Empresa: frP coMErcio E SErVicoS dE iNforMaTica lTda - cNPJ: 
38.504.819/0001-69
iTEM: 06
Valor total: r$ 15.000,00
Empresa: G S SarMENTo o diSTriBUidora E coMErcio dE EQUiPaMEN-
ToS E SUPriMENToS dE iNforMáTica EirEli - cNPJ: 42.254.594/0001-07
iTENS: 01 e 02
Valor Total: r$ 189.640,00
Empresa: caNdaNGo aTacarEJo diSTriBUidora E coMErcio VarE-
JiSTa dE ElETrodoMESTicoSlTda - cNPJ: 43.586.321/0001-22
iTEM: 03
Valor Total: r$ 51.636,58
Empresa: EXclUSiVE coMErcial E SErViÇoS lTda - cNPJ: 45.579/0001-92
iTEM: 05
Valor Total: r$ 3.500,00
Tiago de lima ribeiro
Presidente do Núcleo de licitações/fScMP

Protocolo: 870238

.

.

Férias
.

Portaria Nº 962/2022-GaPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decre-
to do dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864, de 02/05/2019
r E S o l V E: coNcEdEr, férias de acordo com o arti-
go nº 74 da lei nº 5.810/94, aos servidores desta fundação abaixo dis-
criminado, referente ao mês de dEZEMBro/2022.

serVidor MatrÍcULa carGo eXerc PerÍodo
adilENE raMoS PoMPEU 54190703/2 assistente Social 2020 16/12/2022 a 14/01/2023
adilENE raMoS PoMPEU 54190703/1 assistente Social 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

adriaNa da cUNHa dE MoraiS 54189384/1 ag. de artes Pra-
ticas 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

adriaNa EliNE NEGrEi-
roS dE oliVEira VE 5905725/1 Enfermeiro 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

adriaNa JUca Vilar 5851165/2 Médico 2021 01/12/2022 a 15/12/2022

adriaNa VaScoNcEloS dE MElo 57193005/2 Técnico de Enfer-
magem 2021 01/12/2022 a 30/12/2022

adriENE SUENY rodriGUES Ma-
cEdo 5948102/2 Gerente 2021 01/12/2022 a 30/12/2022

alaiS fiGUEirEdo PaMPloNa 5855268/4 Técnico de Enfer-
magem 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

alBa clErE dE MoraES PiNTo 5854512/2 Enfermeiro 2021 16/12/2022 a 14/01/2023
alESSaNdra coNTENTE VaZ 57193114/1 Médico 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

alESSaNdra criSTiNa dE al-
MEida roMao 57193268/1 fisioterapeuta 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

alESSaNdra criSTiNa dE al-
MEida roMao 57193268/2 fisioterapeuta 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

alESSaNdra dE NaZa-
rE doS rEiS MiraNd 57174424/1 ag. de artes Pra-

ticas 2020 18/12/2022 a 16/01/2023

alESSaNdra SoUZa dE aN-
dradE 57194329/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 16/12/2022 a 14/01/2023
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alESSaNdro MarTiNS 54191419/1 ag. de artes Pra-
ticas 2019 02/12/2022 a 31/12/2022

alEX diNiZ fariaS 57173769/1 Motorista 2020 18/12/2022 a 16/01/2023
alEXaNdra cordo-

Vil da lUZ MaScarENH 57196539/1 Enfermeiro 2021 01/12/2022 a 15/12/2022

alEXaNdrE SalES MarTiNS 57197949/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

alEXSaNdra dE JESUS lo-
PES fariaS 57193178/1 assistente admi-

nistrativo 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

aliNNE fUrTado SilVa 57174901/1 Enfermeiro 2021 17/12/2022 a 15/01/2023
alTiBErTo PiNTo coE-
lHo da SilVa JUNior 5762111/2 Médico 2021 01/12/2022 a 30/12/2022

alYNE cordEiro GUiMaraES 55586240/1 Médico 2021 01/12/2022 a 15/12/2022
alYSoN HENriQUE da Sil-

Va coSTa 5959536/1 ag. de artes Pra-
ticas 2021 16/12/2022 a 30/12/2022

aNa carMEN PEdrEira dE al-
BUQUErQUE 5241260/2 odontologo 2021 01/12/2022 a 30/12/2022

aNa claUdia coSTa GoNcalVES 54188897/3 Médico 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

aNa claUdia SaNToS KEUffEr 57197891/1 assistente admi-
nistrativo 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

aNa criSTiNa da SilVa car-
ValHo 54183582/4 Enfermeiro 2021 01/12/2022 a 15/12/2022

aNa criSTiNa MarQUES alVES 5891059/6 Médico 2020 16/12/2022 a 30/12/2022
aNa criSTiNa PiNHEiro aZEVE-

do frEiTaS 54196681/1 Médico 2017 16/12/2022 a 14/01/2023

aNa lUcia caBral E SilVa 5843685/2 Médico 2021 16/12/2022 a 14/01/2023
aNa PaUla colarES ViEi-

ra Girard 5949483/1 Terapeuta ocupa-
cional 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

aNa TErEZa fradE dE araUJo 5072913/3 Psicologo 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

aNdErSoN da SilVa TaVarES 57215793/1 assistente admi-
nistrativo 2021 16/12/2022 a 30/12/2022

aNdrE aUGUSTo GoNcal-
VES dE alMEida 5882303/3 Enfermeiro 2020 01/12/2022 a 15/12/2022

aNdrE lUiZ SalES liMa 54189388/1 ag. de artes Pra-
ticas 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

aNdrEa BriTo NaSciMENTo 57196530/1 Técnico de labo-
ratório 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

aNdrEa caroliNa BaHia PE-
NaNTE 57194895/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

aNdrEa dE faTiMa alVa-
rES aMador 5172659/1 ag. de Serv. Ge-

rais 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

aNdrEa MorEira da rocHa 57174905/1 Enfermeiro 2019 16/12/2022 a 30/12/2022
aNdrEia lUcia caMPoS ca-

NElaS 57192905/1 assistente admi-
nistrativo 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

aNToNia criSTiNa Xa-
ViEr da SilVa 57194596/1 Técnico de Enfer-

magem 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

aNToNia EliaNa rEiS doS SaN-
ToS 5767776/2 Técnico de Enfer-

magem 2021 01/12/2022 a 30/12/2022

aNToNia JardENE NaSciMEN-
To da SilVa 57173451/5 Enfermeiro 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

aNToNia Maria GoMES ro-
driGUES 6400124/1 Enfermeiro 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

aNToNio adiMilSoN fErrEi-
ra dE JESUS 5175569/1 assistente de ad-

ministração 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

aNToNio aUGUSTo alVES 57197423/1 assistente admi-
nistrativo 2021 16/12/2022 a 30/12/2022

aNToNio claUdio do rEGo co-
ElHo 57196562/1 Enfermeiro 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

aNToNio JorGE SilVa ro-
driGUES 54191415/1 ag. de artes Pra-

ticas 2021 18/12/2022 a 01/01/2023

aNToNio MarcoS SoU-
Sa dE liMa 54190527/2 farmacêutico 2018 02/12/2022 a 31/12/2022

aNToNio SErGio dE SoU-
Za oliVEira 57175725/1 Motorista 2020 17/12/2022 a 31/12/2022

arildo rEGo da SilVa 5900686/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 18/12/2022 a 16/01/2023

arlETE criSTiNa doS SaNToS 57193876/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 01/12/2022 a 30/12/2022

arNaldo PiNTo MacEdo 5959803/1 assistente admi-
nistrativo 2021 16/12/2022 a 30/12/2022

aUrElio PiNHEiro coSTa 5853664/3 Médico 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

BEliNETE loBaTo crUZ 5824141/3 Médico 2021 16/12/2022 a 14/01/2023
BEliNETE loBaTo crUZ 5824141/4 Médico 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

BElMira aMoriM do aMaral 5175810/1 Enfermeiro 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

BENEdiTa carMEN QUarES-
Ma cardoSo 57201361/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 18/12/2022 a 16/01/2023

BENEdiTa clEoNicE doS SaN-
ToS SMiTH 57194486/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

BENEdiTo coNcEicao SoUZa 5172373/1 ag. de Serv. Ge-
rais 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

BrUNo Gaia diaS 57174399/1 ag. de artes Pra-
ticas 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

BrUNo HENriQUE rodri-
GUES do NaSciME 5953400/2 ag. de artes Pra-

ticas 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

BrUNo PaMPloNa PErEira 57223897/2 Médico 2020 16/12/2022 a 30/12/2022

caMila alVES PErEira 5957401/2 assistente admi-
nistrativo 2021 01/12/2022 a 15/12/2022

caMila dE faTiMa ro-
QUE dE aSSiS 54190722/1 Técnico de ra-

diologia 2022 16/12/2022 a 04/01/2023

cariNa afoNSo dE No-
Voa da crUZ 57188795/1 Médico 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

carla aNdrEa riBEiro BraGa 55588891/1 Médico 2021 16/12/2022 a 14/01/2023
carla criSTiNa SiMo-

ES doS SaNToS 57212763/1 assistente admi-
nistrativo 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

carla EUNicE dE JESUS SoarES 57192746/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

carla MaNUEla alMEi-
da daS NEVES 57193124/1 fisioterapeuta 2021 02/12/2022 a 16/12/2022

carliNHo SilVa doS SaNToS 57174344/1 ag. de artes Pra-
ticas 2020 17/12/2022 a 15/01/2023

carloS alBErTo SEaBra GoN-
calVES 57212646/2 Tec. Seguran-

ça do Trabalho 2021 16/12/2022 a 30/12/2022

carloS JoSE QUEiroZ JUNior 5957140/1
Engenhei-

ro de Seg. do Tra-
balh

2021 16/12/2022 a 30/12/2022

carloS NaZarENo loU-
cHard SaNTaNa 57175698/1 ag. de artes Pra-

ticas 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

carMEN HElENa NorBErTa Bri-
To da SilVa 57192724/1 assistente admi-

nistrativo 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

carMEN lEal dE SiQUEira 5173213/1 ag. de Saude 2021 16/12/2022 a 14/01/2023
carMEN lUcia fErrEi-

ra dE caSTro 57173731/1 Enfermeiro 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

caSSia GiSElE NErY fEiToSa 57202566/5 Enfermeiro 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

caSSiUS clEY BarroS da SilVa 57192769/1 assistente admi-
nistrativo 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

cEcilia MiNa WaTaNaBE 55587950/1 Médico 2021 01/12/2022 a 30/12/2022

cElia Maria SaNToS da SilVa 57196153/1 ag. de artes Pra-
ticas 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

cElia rEGiNa SaNToS EWErToN 5939345/4 Técnico de Enfer-
magem 2021 01/12/2022 a 15/12/2022

cEliNa TEiXEira loUrEiro 5802229/4 assistente Social 2021 17/12/2022 a 15/01/2023

cElY TEiXEira PaiVa 57197903/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

ciNTHia criSTiNa SoU-
Sa dE MENEZES da Si 54190774/1 farmacêutico 2017 16/12/2022 a 14/01/2023

ciNTHia criSTiNa SoU-
Sa dE MENEZES da Si 54190774/2 farmacêutico 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

cirlENE do Socorro MoN-
TEiro 5851190/2 Técnico de Enfer-

magem 2021 02/12/2022 a 31/12/2022

clariSSa SiMaS PErEira VaS-
coNcEloS 54181055/2 fonoaudiólogo 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

claUdETE MaTiaS PorTEla 54183000/4 assistente Social 2021 01/12/2022 a 30/12/2022
claUdia adriaNa liMa coS-

Ta PErEira 5408741/2 Enfermeiro 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

claUdia EliaNE araU-
Jo dE PaiVa 57216763/1 Enfermeiro 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

claUdiNETE alVES NaSciMENTo 57197894/1 assistente admi-
nistrativo 2020 16/12/2022 a 30/12/2022

criSTiaNE dE frEiTaS MoN-
Toril 5948094/4 assistente Social 2021 16/12/2022 a 30/12/2022

criSTiaNE do Socorro loUri-
NHo da coS 55588886/1 Enfermeiro 2021 16/12/2022 a 30/12/2022

cYlia oliVEira GUEdES PErEi-
ra SEriQUE 5952527/1 Médico 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

cYNTHia dE MaToS SaraiVa 54189400/2 Técnico de ra-
diologia 2021 16/12/2022 a 04/01/2023

daNiEl BEZErra MEirElES 5923244/2 Técnico de ra-
diologia 2021 16/12/2022 a 04/01/2023

daNiEllE coNcEicao MacHado 57192068/2 Técnico de Enfer-
magem 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

darcilENE aScENcao coS-
Ta NUNES 5896884/3 Médico 2021 01/12/2022 a 15/12/2022

dEBora oliVEira oNUMa 54189426/2 Médico 2021 01/12/2022 a 15/12/2022
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dENiSE BEZErra caNElaS 57197973/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 05/12/2022 a 03/01/2023

dENiSE MaciEl NEVES Gal-
daMEZ 57204664/1 assistente admi-

nistrativo 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

dENiZE Maria coSTa do ro-
Sario 57199286/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

dENiZE SaNToS MoNTEiro 7000430/3 Técnico de Enfer-
magem 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

EdiNEia NaSciMENTo dE BriTo 57207693/1 Técnico de Enfer-
magem 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

EdirlEia SilVa raNGEl 5917676/2 Técnico de Enfer-
magem 2019 01/12/2022 a 30/12/2022

EdNa criSTiNa ViEira coN-
cEicao 57174890/1 Enfermeiro 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

ElaiNE criSTiNa doS SaN-
ToS carNEiro 54189380/1 ag. de artes Pra-

ticas 2021 18/12/2022 a 16/01/2023

ElaiNE criSTiNE coSTa Mo-
rEira 54189399/2 administrador 2021 16/12/2022 a 30/12/2022

ElaNE MarcElE liMa dE oli-
VEira 57198020/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 01/12/2022 a 30/12/2022

EliaNE SiQUEira BESSa 57193714/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

EliENE coNcEicao MoNTEi-
ro da SilVa 5959502/1 ag. de artes Pra-

ticas 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

EliETE faVacHo dE SoUZa 57192743/1 Técnico de Enfer-
magem 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

EliSaNETE dE loUrdES carVa-
lHo dE SoU 5416442/4 Enfermeiro 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

EliSaNGEla corrEa ValE 57188317/2 Técnico de Enfer-
magem 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

EliUdE doS SaNToS PENHa 57197990/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 17/12/2022 a 15/01/2023

EliZaBETE dE aSSiS MoNTEi-
ro VilHENa 5174449/1 ag. de Saude 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

EliZaBETH criSTiNa fraN-
co frEirE 54190706/2 assistente Social 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

ElK alcaNTara SilVa PalHE-
Ta dE MaTToS 5962758/1 Médico 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

ElToN dE BarroS MEirElES 55589905/2 Médico 2016 16/12/2022 a 14/01/2023

ENEaS da SilVa loPES 54189203/1 ag. de artes Pra-
ticas 2021 18/12/2022 a 16/01/2023

Ercilia dE NaZarE Mar-
QUES TaVEira 54181782/2 fisioterapeuta 2021 18/12/2022 a 16/01/2023

Erica BENTES rodri-
GUES doS SaNToS 5952083/1 assistente admi-

nistrativo 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

Erica PrESTE SaNTaNa 57198338/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

ETiaNY ViEira dE aSSiS PiNTo 54195265/1 Enfermeiro 2021 17/12/2022 a 15/01/2023
faBiola lEoNir MorEira caM-

PoS 54191257/2 Enfermeiro 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

faTiMa do Socorro doS SaN-
ToS 57193543/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

fErNaNdo alEXSaNdro Sil-
Va dE araUJo 5893569/4 Técnico de Enfer-

magem 2021 16/12/2022 a 30/12/2022

fraNciElMa PiNHEiro daS cHa-
GaS 5920098/2 Enfermeiro 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

fraNciElMa PiNHEiro daS cHa-
GaS 5920098/3 Enfermeiro 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

fraNciSco GUilHErME NaS-
ciMENTo 57195776/1 ag. de artes Pra-

ticas 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

fraNcoiSE fUrToN PaZ PaNToJa 55588340/1 Enfermeiro 2021 17/12/2022 a 15/01/2023

GaBriEllE alVES MENdES 5959856/1 assistente admi-
nistrativo 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

GaBriEllE MarQUES NUNES 5860679/2 Técnico de Enfer-
magem 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

GiSEllY JUliETa Barro-
So da SilVa 54184210/3 Enfermeiro 2020 16/12/2022 a 30/12/2022

GiSEllY JUliETa Barro-
So da SilVa 54184210/2 Enfermeiro 2020 16/12/2022 a 30/12/2022

GiZElE carValHo SoUSa liMa 57174948/1 Enfermeiro 2020 01/12/2022 a 30/12/2022
GiZEllE PaNToJa dE MElo 57194500/2 Enfermeiro 2020 16/12/2022 a 14/01/2023
GiZEllE PaNToJa dE MElo 57194500/1 Enfermeiro 2021 16/12/2022 a 14/01/2023
GlEYcE BarBoSa PiNHEi-

ro dE fraNca 5866057/4 Médico 2021 01/12/2022 a 30/12/2022

GraZiEla caMilo liMa 57199433/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 18/12/2022 a 16/01/2023

GYSElE coElHo aMaral 5909905/5 Gerente 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

HElaiNE da SilVa colarES 54195693/1 Médico 2021 16/12/2022 a 30/12/2022

HEliaNa HElENa dE MoU-
ra NUNES 5125170/2 Enfermeiro 2019 01/12/2022 a 30/12/2022

HEliaNE alVES doS SaNToS 57206478/1 ag. de artes Pra-
ticas 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

HElMEr dE SoUSa frEiTaS 5951986/1 Gerente 2021 16/12/2022 a 14/01/2023
HElToN NaZarENo da Sil-

Va laGoia 5854172/4 Técnico de Enfer-
magem 2021 18/12/2022 a 16/01/2023

HUMBErTo HENri-
QUE liMa da SilVa 5172578/1 ag. de Serv. Ge-

rais 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

HYGor WaGNEr BaTa-
lHa dE SoUSa 5952113/2 Técnico de ra-

diologia 2021 16/12/2022 a 04/01/2023

iliETE Socorro alcofora-
do BESSa 5140315/3 assistente Social 2021 18/12/2022 a 16/01/2023

iNGrid BEZErra doS SaN-
ToS raNiEri 54189198/2 administrador 2020 16/12/2022 a 30/12/2022

iNGrid Marilia frEiTaS GalVao 57203980/1 Terapeuta ocupa-
cional 2021 01/12/2022 a 30/12/2022

iNGrid PicaNco da MoTTa 57173760/3 Nutricionista 2020 01/12/2022 a 30/12/2022
iNGrid PicaNco da MoTTa 57173760/1 Nutricionista 2020 01/12/2022 a 30/12/2022

iNGrid VaNESSa SoUZa da ro-
cHa 97571550/2 ag. de artes Pra-

ticas 2021 01/12/2022 a 30/12/2022

iSiS SilVa o dE alMEida al-
MEida 57203688/1 Enfermeiro 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

iVaNEidE MENESES BraNdao 54191408/1 ag. de artes Pra-
ticas 2021 18/12/2022 a 16/01/2023

iVaNildE SoUZa da SilVa 5831709/3 Técnico de Enfer-
magem 2020 18/12/2022 a 16/01/2023

iVaNildES da SilVa VElaS-
co r. dE oliVEir 55589761/2 Técnico de Enfer-

magem 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

iZaBEl criSTiNa fErrEira oli-
VEira 5140927/2 assistente admi-

nistrativo 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

iZaBElla PaES MadUrEira 5937350/3 ag. de artes Pra-
ticas 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

JaiME EdUardo SaNToS laU-
rido 54196726/2 assistente admi-

nistrativo 2021 16/12/2022 a 30/12/2022

JaNaiNa raMoS rUfiNo 57207908/1 Técnico de Enfer-
magem 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

JEaNNE TaVora dE MENdoNca 5813379/2 Médico 2021 16/12/2022 a 30/12/2022
JESUS da coSTa aZEVEdo JU-

Nior 54184081/3 Nutricionista 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

JoaNa BraGa dE SoUZa 5172233/1 ag. de Serv. Ge-
rais 2020 01/12/2022 a 30/12/2022

JoaNa Maria BriTo BarBoSa 57189724/2 assistente admi-
nistrativo 2021 02/12/2022 a 31/12/2022

JoiNa clEidE riBEiro Mar-
QUES odaNi 57198503/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 16/12/2022 a 30/12/2022

JordaNNa MoraES roliM QUEi-
roZ 5959859/1 assistente admi-

nistrativo 2021 16/12/2022 a 30/12/2022

JorGE SidNEY PiNHEiro dE Mo-
raES 55586242/1 Médico 2021 01/12/2022 a 30/12/2022

JoSE carloS lEal dE SiQUEira 54191407/1 ag. de artes Pra-
ticas 2021 01/12/2022 a 15/12/2022

JoSE fraNciSco BarBo-
Sa da cUNHa 57209241/1 Técnico de Enfer-

magem 2020 18/12/2022 a 16/01/2023

JoSEliNo da SilVa airES 57173774/1 Motorista 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

JoSENY fErNaNdES corrEa 54189424/1 Técnico de labo-
ratório 2021 01/12/2022 a 30/12/2022

JoSiaNE BarroS MoNTEi-
ro doS SaNToS 57175694/1 ag. de artes Pra-

ticas 2020 01/12/2022 a 30/12/2022

JoSiaNE SaraiVa NEGrao 57193638/1 Técnico de Enfer-
magem 2020 18/12/2022 a 16/01/2023

JUNior cordoVil do laGo 57197433/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 18/12/2022 a 16/01/2023

KariNa HElaiNE dE liMa co-
ElHo 54190120/2 Psicologo 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

KaTia cilENE liSBoa fariaS 54194885/3 Enfermeiro 2021 16/12/2022 a 30/12/2022

KaTia lEUda loPES SaNTiaGo 55586239/1 Técnico de labo-
ratório 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

KaTia SoarES dE oliVEira 57173308/2 Médico 2021 16/12/2022 a 14/01/2023
KaTia SolaNGE liMa da coN-

cEicao 57193637/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 17/12/2022 a 15/01/2023

KaTSoN carValHo araUJo 54180835/3 Médico 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

KEiTTY PorTUGal da coSTa 57194260/1 assistente admi-
nistrativo 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

KEllYS criSTiNa GoNcalVES 
MaGalHaES 55586630/4 Técnico de Enfer-

magem 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

KENiS MoUrao araUJo 5951715/2 Enfermeiro 2021 18/12/2022 a 16/01/2023
KrYNSSYa KlEiNlEiN oliVEira 57173762/1 Nutricionista 2021 16/12/2022 a 14/01/2023
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lariSSa SUElY GUrJao loBa-
To alBarElli 57221180/1 assistente admi-

nistrativo 2021 01/12/2022 a 30/12/2022

lEaNdro ESTacio caMPoS MEN-
dES 5892449/1 assistente de in-

formatica 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

lEda fariaS crUZ 54189215/1 Técnico de labo-
ratório 2021 02/12/2022 a 31/12/2022

lEida Maria rodriGUES cHa-
VES 57194258/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

lEidE BiaNca fErrEira SilVES-
TrE carVal 5903277/2 Secretaria 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

lEila fErrEira PiNHEiro 97571472/3 Técnico de Enfer-
magem 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

lEiliaNE liMa lUcENa 57201614/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

lEoNicE HErENio fraNco 54195924/1 agente adminis-
trativo 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

lia crYSTiNa BaSToS araUJo 54183725/3 Enfermeiro 2019 16/12/2022 a 30/12/2022
lia crYSTiNa BaSToS araUJo 54183725/2 Enfermeiro 2019 16/12/2022 a 30/12/2022

lilia criSTiNa JaiME GodiNHo 3263568/3 Psicologo 2021 16/12/2022 a 14/01/2023
liliaN criSTiNa MariNHo frEi-

TaS dE MEir 57193696/1 assistente admi-
nistrativo 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

liliaNE cardoSo BEZErra 57193325/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 17/12/2022 a 15/01/2023

liNdaMar dE oliVEira PErEira 57193142/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 17/12/2022 a 15/01/2023

liNdiaNE dE faTiMa MEN-
dES SilVa VaScoN 54190136/2 Psicologo 2021 17/12/2022 a 15/01/2023

liNdiNalVa BraSil MoNTE 5757282/2 fisioterapeuta 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

liSaNGEla NaZarETH corrEa 5722578/2 ag. de artes Pra-
ticas 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

liZETE da SilVa PErEira 57195277/1 Técnico de Enfer-
magem 2020 18/12/2022 a 16/01/2023

lUaNa KEllYN cardoSo da Sil-
Va fErrEir 57193125/1 fonoaudiólogo 2021 01/12/2022 a 15/12/2022

lUaNa KEllYN cardoSo da Sil-
Va fErrEir 57193125/2 fonoaudiólogo 2021 01/12/2022 a 15/12/2022

lUaNNa fraZao PErEi-
ra do NaSciMENTo 5925653/2 assistente admi-

nistrativo 2021 16/12/2022 a 30/12/2022

lUcENilda da SilVa alVES 5917791/2 Enfermeiro 2021 17/12/2022 a 15/01/2023
lUciaNa lEiTE dE SoU-

Sa dE SoUZa 5955070/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 17/12/2022 a 15/01/2023

lUciaNa TaBaTHa SoU-
Za E SilVa 57192846/1 assistente admi-

nistrativo 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

lUciaNE MaciEl PalHETa oli-
VEira 57193697/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 18/12/2022 a 16/01/2023

lUciaNE oBaNdo Maia GUEdES 57193862/1 Biblioteconomista 2021 01/12/2022 a 30/12/2022

lUcilEia da SilVa MoNTEiro 54195906/1 ag. de artes Pra-
ticas 2019 16/12/2022 a 14/01/2023

lUciliNda corrEa da SilVa 57194438/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

lUiS arMaNdo Maia rEiS 57197637/1 Técnico Eletronica 2021 16/12/2022 a 14/01/2023
lUZia riBEiro SaNTaNa 54196680/2 Enfermeiro 2020 16/12/2022 a 14/01/2023
lUZia riBEiro SaNTaNa 54196680/1 Enfermeiro 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

MaElY SilVa fErrEira 57198039/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 01/12/2022 a 30/12/2022

MaNoEl alVaro SoarES 5175291/1 Médico 2021 16/12/2022 a 14/01/2023
MaNUEl MarcEliNo doS SaN-

ToS GodiNHo 57199431/1 ag. de artes Pra-
ticas 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

MaNUEla PaES foNSEca 57221496/2 assistente admi-
nistrativo 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

MarcElo SilVa dE VilHENa 5923672/3 ag. de artes Pra-
ticas 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

MarcElo WilliaMS oliVEi-
ra dE SoUZa 5905749/7 Enfermeiro 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

Marcia criSTiNa SoU-
Sa doS SaNToS 57174961/1 Enfermeiro 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

Marcia dE faTiMa Ma-
ciEl dE roJaS 5857333/3 Médico 2021 16/12/2022 a 30/12/2022

Marcia GYSElE PiaN-
co dE GoES E caSTro 54195752/1 Médico 2021 01/12/2022 a 30/12/2022

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

magem 2021 01/12/2022 a 30/12/2022

Marcia MEirElES XaViEr 57175705/1 ag. de artes Pra-
ticas 2019 01/12/2022 a 15/12/2022

Marcio arloN liMa dE SoUSa 8027978/1 ag. de artes Pra-
ticas 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

Marcio VENiciUS QUa-
droS GoNÇalVES 54180824/2 Médico 2021 16/12/2022 a 30/12/2022

Marco aNToNio PENa MarQUES 57192847/1 Médico 2020 16/12/2022 a 30/12/2022
MarcUS JoSE rodriGUES ri-

BEiro 57193279/1 farmacêutico Bio-
químico 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

Maria caNdida do S coE-
lHo doS SaNToS 5154863/3 Enfermeiro 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

Maria criSTiNa da SilVa GoU-
larT 57193462/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

Maria dE BElEM MENE-
ZES dE JESUS 57193121/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

Maria dE faTiMa corrEa Sa-
aVEdra 5174678/1 Economista 2021 01/12/2022 a 30/12/2022

Maria dE lara rEiS E SilVa 5377609/2 Pedagogo 2020 01/12/2022 a 15/12/2022
Maria dE loUrdES MENE-

ZES ViEira 5105420/3 Enfermeiro 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

Maria dE NaZarE TEiXEi-
ra liSBoa 5569303/3 Médico 2021 01/12/2022 a 30/12/2022

Maria do Socorro BarBo-
Sa dE alENcar 54189004/2 fonoaudiólogo 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

Maria do Socorro dE aNdra-
dE PiNTo 57201170/1 Enfermeiro 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

Maria do Socorro doS SaN-
ToS MariNHo 5833604/3 Técnico de Enfer-

magem 2021 01/12/2022 a 30/12/2022

Maria dUlciclEia da coNcEi-
cao SilVa 57197936/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

Maria EliZaBETH dE SoU-
Za PaMPloNa 57193761/1 assistente admi-

nistrativo 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

Maria HEliNa BriTo fErrEira 5486645/3 Médico 2021 16/12/2022 a 14/01/2023
Maria iZaBEl TriNda-

dE doS SaNToS 57192762/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 01/12/2022 a 30/12/2022

Maria JaNETE SaNToS doS SaN-
ToS 5955091/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 01/12/2022 a 30/12/2022

Maria JoElMa da SilVa NETo 57197544/1 ag. de artes Pra-
ticas 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

Maria lUcia rodriGUES Bar-
BoSa 57206371/1 ag. de artes Pra-

ticas 2020 17/12/2022 a 15/01/2023

Maria VEroNica da coS-
Ta MaNGaBEira 57193773/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

MarilENE NaSciMENTo 57206498/1 ag. de artes Pra-
ticas 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

MarilENE PaNToJa carValHo 5920797/3 ag. de artes Pra-
ticas 2021 18/12/2022 a 16/01/2023

Marilia GaBriEla QUEi-
roZ da lUZ 57174675/3 Médico 2020 16/12/2022 a 30/12/2022

Marilia PoTTEr dE carVa-
lHo BEZErra 5955113/2 Médico 2021 16/12/2022 a 30/12/2022

Mario JoSE MENdES lEiTE 54183548/2 Médico 2019 16/12/2022 a 30/12/2022
MarlEY oliNda dE liMa car-

doSo 57198515/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

MarlY doS SaNToS BENTES 57193800/1 assistente admi-
nistrativo 2021 16/12/2022 a 30/12/2022

MarlY SUZiEllY MiraNda SilVa 5906387/2 assistente admi-
nistrativo 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

MarY lUcY fErraZ Maia fiU-
Za dE MElo 54181968/5 Médico 2017 16/12/2022 a 30/12/2022

MaUricio SoloN da SilVa 5960411/1 Engenheiro 2021 16/12/2022 a 30/12/2022
MaUro NEiVa fErNaNdES 57201038/2 Médico 2021 01/12/2022 a 15/12/2022

MicHEla PaTricia cordEi-
ro da SilVa 57197974/2 Técnico de Enfer-

magem 2020 01/12/2022 a 30/12/2022

MicHEla PaTricia cordEi-
ro da SilVa 57197974/1 Técnico de Enfer-

magem 2020 01/12/2022 a 30/12/2022

MilENE do Socorro dE oliVEi-
ra roZENd 54191578/1 agente adminis-

trativo 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

MiracY foNSEca PiNHEiro 5598788/2 Enfermeiro 2021 17/12/2022 a 15/01/2023
MoNica adriaNa doS rEiS PE-

rEira 57194394/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

MoNica JaNETE SaNToS dE Ma-
cEdo 5909311/4 assistente admi-

nistrativo 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

MoNicK calaNdriNi PErEira 
rodriGUES 5834953/3 Médico 2021 01/12/2022 a 15/12/2022

NaNci do roSario GaliSa 5274370/3 Enfermeiro 2021 16/12/2022 a 14/01/2023
NaTaNaEl PErEira da Sil-

Va JUNior 5951435/1 Técnico de Enfer-
magem 2020 03/12/2022 a 01/01/2023

NaZarE dE JESUS carVa-
lHo da coSTa 57203865/1 Enfermeiro 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

NEi rEGiaNE do roSario JU-
Nior BriTo 57194358/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

NEidEaNa EWErToN alEiXo 5900639/1 Médico 2021 01/12/2022 a 30/12/2022
NElMa Maria dE liMa cHaVES 5883873/3 Enfermeiro 2020 17/12/2022 a 15/01/2023
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NilcE lEa SilVa doS SaNToS 5722608/3 ag. de artes Pra-
ticas 2021 16/12/2022 a 30/12/2022

odair SilVa fiUZa 54191731/1 ag. de artes Pra-
ticas 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

oSiEl liMa da SilVa 54189409/1 ag. de artes Pra-
ticas 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

oSValdo alVES rocHa 57191014/1 agente adminis-
trativo 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

PaBlo aPoENa raMoS Go-
MES da SilVa 54184087/3 fisioterapeuta 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

PaBlo faBiaNo MoUra daS NE-
VES 57189954/2 fisioterapeuta 2021 02/12/2022 a 16/12/2022

PaBlo rodriGo do NaSciMEN-
To rodriGU 57175275/1 assistente admi-

nistrativo 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

PaTricia BarBoSa dE car-
ValHo 54186653/3 Médico 2021 01/12/2022 a 30/12/2022

PaTricia dE NaZarE P.Salda-
NHa MoraES 57193141/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

PaTricia HElENa oliVEira PiN-
To fErrEir 57197920/2 Médico 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

PaUla PacHEco caMPElo 57198056/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

PaUlo roBErTo SalES rodri-
GUES NETo 5957735/1 Engenheiro civil 2021 16/12/2022 a 30/12/2022

PaUlo SErGio TorK dE caSTro 57173766/1 admin c/Especia-
lidade 2019 16/12/2022 a 14/01/2023

PEdro MarQUES SaMPaio NETo 57205088/1 Médico 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

PEdro PaUlo da SilVa PaNToJa 57192874/1 assistente admi-
nistrativo 2021 17/12/2022 a 15/01/2023

PriScila carNEiro da SilVa 57191113/1 assistente admi-
nistrativo 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

raiMUNdo NoNaTo do NaSci-
MENTo MarTi 5171881/1 ag. de Saude 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

raPHaElla roSado GoMES 5925564/2 Médico 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

rEGiNa cEli doS SaNToS 5941555/1 assistente admi-
nistrativo 2020 01/12/2022 a 30/12/2022

rEiNaldo lUiZ da SilVa fEr-
rEira 5438403/3 Gerente 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

riTa dE caSSia BarBoSa QUa-
rESMa 57193136/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 18/12/2022 a 16/01/2023

riTa dE caSSia froTa ViEi-
ra calS 5757207/3 fisioterapeuta 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

roBErTa criSTiNa cardo-
So MariScal 57200421/1 assistente admi-

nistrativo 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

roBErTa NicE SalGado SodrE 55586201/2 Biomédico 2021 06/12/2022 a 04/01/2023
rodriGo doS SaNToS No-

GUEira 5955199/1 Médico 2020 16/12/2022 a 30/12/2022

roSa aMElia TaVarES SilVa 5789710/4 Enfermeiro 2021 16/12/2022 a 30/12/2022
roSa carMEN VoN GraP cor-

rEa SaNToS 57193907/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 01/12/2022 a 30/12/2022

roSaNGEla lEao oliVEira 5518229/3 Médico 2021 16/12/2022 a 14/01/2023
roSEaNE do Socor-

ro dE araUJo BoTElH 57193106/1 Técnico de Enfer-
magem 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

roSiMairY MaGNo rEiS 54195258/1 Enfermeiro 2021 16/12/2022 a 14/01/2023
roSiNalVa dE NaZa-

rE Baia corrEa 54194588/1 ag. de artes Pra-
ticas 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

rUTH do Socorro da crUZ PE-
rEira 5960079/1 ag. de artes Pra-

ticas 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

SaMia SoUSa SaNToS BriGida 57195706/1 ag. de artes Pra-
ticas 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

SaNdra dE caSSia SilVa dE al-
MEida 54189406/1 ag. de artes Pra-

ticas 2021 17/12/2022 a 15/01/2023

SaNdra Maria SoarES NUNES 57194602/1 Técnico de Enfer-
magem 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

SaNdrEli da coNcEicao ro-
driGUES 57195896/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

Sara MENEZES PiNHEiro dE Mo-
raES 5942970/1 Médico 2020 01/12/2022 a 30/12/2022

Sara NEGrEiroS SaNToS 5800110/5 Enfermeiro 2020 16/12/2022 a 14/01/2023
SaraH dE caSSia Bara-

Ta BarroS 5889168/2 Psicologo 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

SaraH dE caSSia Bara-
Ta BarroS 5889168/1 Psicologo 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

SHEila JoSE loBaTo lEao 57217277/1 Enfermeiro 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

SHEYla criSTiNa PErEi-
ra da SilVa 54189543/2 Médico 2021 01/12/2022 a 15/12/2022

SHEYla PErEira rocHa da Sil-
Va 57173749/1 Psicologo 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

SHEYla PErEira rocHa da Sil-
Va 57173749/2 Psicologo 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

SilENE do Socorro doS SaN-
ToS corrEa 5172110/1 ag. de Saude 2021 17/12/2022 a 15/01/2023

SilVia HElENa SilVa do NaS-
ciMENTo 5851149/4 Enfermeiro 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

SilVia MoTTa MaUES 57191352/1 Psicologo 2020 01/12/2022 a 15/12/2022

SilVia SiMao dE frEiTaS 57197968/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 16/12/2022 a 30/12/2022

SiMoNiE TEiXEira BraGa 57175061/1 Médico 2021 16/12/2022 a 30/12/2022

Socorro dE faTi-
Ma da crUZ PErEira 54189287/1 ag. de artes Pra-

ticas 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

Sofia Eloia MaUES rodri-
GUES WaNdErlE 57173551/2 ag. de artes Pra-

ticas 2021 16/12/2022 a 30/12/2022

SoNia rEGiNa MoNTEi-
ro dE oliVEira 5326249/2 Enfermeiro 2021 16/12/2022 a 30/12/2022

SUElEN coSTa corrEa 57201407/3 Médico 2021 16/12/2022 a 30/12/2022

SUENNY dE oliVEira fErrEira 5917677/2 Técnico de Enfer-
magem 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

SUraMa iNEZ faraH GalVao 54180574/2 Enfermeiro 2021 17/12/2022 a 15/01/2023
SUSaNa EMPEraTriZ MoNTEiro 

SalaZar 57192692/1 Técnico de ra-
diologia 2022 16/12/2022 a 04/01/2023

TaiSa aNdradE PErEira dUTra 55589038/2 Médico 2018 16/12/2022 a 14/01/2023

TaliTa daMaScENo araUJo 5959533/1 ag. de artes Pra-
ticas 2021 17/12/2022 a 15/01/2023

TaNia Maria doS SaNToS 5923088/3 assistente admi-
nistrativo 2021 01/12/2022 a 15/12/2022

TaTiaNE loBaTo da SilVa 57198522/1 Enfermeiro 2021 16/12/2022 a 30/12/2022

THaciMara Maria fErrEi-
ra BElo 5824133/2 Técnico de Enfer-

magem 2021 01/12/2022 a 30/12/2022

THYaGo da SilVa aNTUNES 5951428/1 ag. de artes Pra-
ticas 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

TiENE QUiTaNiaS da SilVa 5139490/3 ag. de Saude 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

ValdEliNa loPES doS SaNToS 57174441/1 ag. de artes Pra-
ticas 2021 17/12/2022 a 15/01/2023

ValdENEi dE aBrEU BarBoSa 57193912/1 Técnico de Enfer-
magem 2020 18/12/2022 a 16/01/2023

ValdilENE rodriGUES coSTa 
doS SaNToS 57193070/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

ValdiNEia SoUSa dE alMEida 54189403/1 ag. de artes Pra-
ticas 2021 18/12/2022 a 16/01/2023

ValdiNEY doS aNJoS BraSil 57199432/1 assistente admi-
nistrativo 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

VaNESSa daYaNa SoU-
To dE SoUSa 57198087/1 Técnico de Enfer-

magem 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

VEra lUcia GalVao dE oliVEira 5856264/2 Enfermeiro 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

VicENTE dE PaUlo SarMaNHo 5174910/1 assistente de ad-
ministração 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

VicTor NElSoN PacHEco al-
cocEr 3260577/1 Médico 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

ViViaN KEYZE rEiS dE SoUSa 5959543/1 Enfermeiro 2021 16/12/2022 a 30/12/2022
ViViaNE do Socorro Sil-

Va fErrEira 5775558/2 Enfermeiro 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

WalBEr JoSE alMEida da SilVa 5853699/3 Médico 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

WallaciaNa aMaral dE SoUZa 57193242/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

WalTEr ViEira da SilVa JUNior 57202379/1 Técnico Em Eletro-
tecnica 2020 17/12/2022 a 15/01/2023

WElliNGToN coElHo PaNToJa 57197878/1 Técnico de Enfer-
magem 2021 16/12/2022 a 14/01/2023

Yara iKEda foNSEca 5193087/3 Médico 2020 16/12/2022 a 14/01/2023

ZUlEidE da SilVa MoraES 5762529/4 Técnico de Enfer-
magem 2019 16/12/2022 a 14/01/2023

dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 18 de outubro de 2022
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 869775
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FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1185/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
27 de oUtUBro de 2022.

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o Processo nº 2022/1362647.
rESolVE,
  i - conceder licença Paternidade, ao servidor, fábio Henrique almeida 
da conceição, cargo de agente administrativo, matrícula nº 54181655/4, 
lotado na Gerência de compras, desta fundação centro de Hemoterapia 
e Hematologia do Pará – HEMoPa, de acordo com o que dispõe o art. 91 
da lei 5.810/94 de 24 de janeiro de 1994, a contar de 20 de outubro a 
08 de novembro de 2022. certidão nº 065656 01 55 2022 1 01653 110 
0747759 52.
ii -  dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 27 de outubro de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 869933

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da Portaria: 1186/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
Eric GoMES MaGNo Engenheiro/GEiNE 541872743
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/1314784 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 870008
Nº da Portaria: 1187/2022

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
rEBEca GUErra TriNdadE Gerente/GEiNE 5916429
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339036  1000,00
10122129783380000 269  339039  1000,00
observação: Nº do Processo: 2022/1371296  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 870010

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1147 de 20 de oUtUBro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1306060/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de rEaliZar aUdiToria NaS aGÊNciaS TraNSfUSioNaiS doS 
MUNiciPioS dE caNaÂ doS caraJá/Pa E ParaUaPEBaS/Pa no período 
de 28 a  29/10/2022.
  JorGE lUiZ liMa NaSciMENTo, cPf: 640114022-49, Biomédico/cHr
-MaB, MaT.: 58988291, 1,5 diaria,  rENaTa, SaNdra HElENa da SilVa 
ViEGaS, cPf: 332815992-49, farm. Bioq./cHr-MaB, MaT.: 53216202, 1,5 
diaria e PaUlo GaBY alMEida, cPf: 400860382-49, Motorista/cHr-MaB, 
MaT.: 5594202, 1,5 diaria..
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  20 de  outubro de  2022  .
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 869930
Portaria Nº 1091 de 05 de oUtUBro  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1153156/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdida-
ToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE roNdoN do Pará/Pa  
no período de 24 a  25/10/2022.
dircE caETaNo doS SaNToS, cPf: 252087212-87, aux. Hemot./cHr
-MaB, MaT.: 7000057, 1,5 diaria, Mara dE JESUS SilVa doS SaNToS, 
cPf: 510322282-53, Téc. Enferm./cHr-MaB, MaT.: 571746811, 1,5 dia-
ria, fErNaNdo aUGUSTo foNSEca MoNTEirEo, cPf: 101533812-72, 

médico/cHr-MaB, MaT.: 541916922, 1,5 diaria, JorGE lUiZ liMa NaSci-
MENTo, cPf: 640114022-49, Biomédico/cHr-MaB, MaT.: 58988291, 1,5 
diaria, rENaTa EllEN doS SaNToS, cPf: 036050091-90, Enfermeira/cHr
-MaB, MaT.: 5955480, 1,5 diaria, alaNE SaNToS alVES, cPf: 869120382-
04, Enfermeira/cHr-MaB, MaT.: 5957925, 1,5, MarcoS aNToNio PErEi-
ra da SilVa, cPf: 269959052-53, ag. admin./cHr-MaB, MaT.: 5885191, 
1,5 diaria, EricK GoMES VEloSo, cPf: 708752192-68, op. compu./
cHr-MaB, MaT.: 571751641, 1,5 diaria, daVi cHaVES SaNToS, cPf: 
028818712-16, ag. admin./cHr-MaB, MaT.: 5953125, 1,5 diaria, SÂMa-
ra criSTiNa SoUTo dE alMEida, cPf: 050106482-42, Enferm./Hr-MaB, 
MaT.: 5963841, 1,5 diaria, Maria do Socorro HErENio dE SoUZa, cPf: 
141254552-87, ag, admin./cHr-MaB, MaT.: 70002431, 1,5 diaria, adria-
Na SilVa carValHo, cPf: 859908252-34, Téc. Enferm./cHr-MaB, MaT.: 
572069951, 1,5 diaria, PaUlo GaBY alMEida, cPf: 400860382-49, Mo-
torista/cHr-MaB, MaT.: 5594202, 1,5 diaria, SaNdra HElENa da SilVa 
ViEGaS, cPf: 332815992-49, farm. Bioq./cHr-MaB, MaT.: 53216202, 1,5 
e JUlio lUcio SilVa, cPf: 047767802-59, aux. Hemot.:cHr-MaB, MaT.: 
70009521, 1,5 diaria.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  05 de  outubro de  2022  .
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 869959

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 566, de 19 de oUtUBro de 2022
 o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022.
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
 rESolVE:
designar a servidora andrezza cristina Gomes de Souza (matrícula n.º 
54184207/2), para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 287/2022 – MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 
ProdUToS MÉdico HoSPiTalarES S/a
oBJETo: aquisição de curativos para atender a necessidade das clínicas, 
Unidades de Terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico 
da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHc-
GV), por um período de 12 (doze) meses.
ViGÊNcia: início em 19/10/2022 e término em 18/10/2023.
ProcESSo: 715937/2022
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico N° 123/2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo Jorge de Moura Palheta
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 870057

térMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato: rescisÃo coNtratUaL
Término de vínculo: 21/10/2022
Tipo: distrato a pedido do servidor
Servidor Temporário: clicia dE SoUSa PiNTo
Matrícula: 97571274/2
cargo/Órgão: aux. administrativo/fHcGV
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE

Protocolo: 869800

.

.

errata
.

errata de Portaria
Fica retificado na portaria n°599 de 17 de OUTUBRO de 2022, o seguinte:
oNde LÊ-se:

MatrÍcULa NoMe Periodo
5951940 1 ValdirENE frEiTaS lEao 01/11/2022 30/11/2022

Leia-se:

MatrÍcULa NoMe Periodo
5951940 1 ValdirENE frEiTaS lEao 07/11/2022 06/12/2022

Obs: Retificado por ter saído com incorreções no DOE n° 35.158 de 
21/10/2022
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fHcGV

Protocolo: 869806
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coNtrato
.

coNtrato N° 288/2022
Classificação do Objeto: Outros.
objeto: aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares aquisição de Ma-
teriais Médicos Hospitalares aparelho de anestesia com Módulo de capno-
grafia de Pressão Invasiva e Aparelho de Ultrassom fixo com Dopller, para 
atender as necessidades da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna — fPEHcGV.
Valor Total: r$ 300.150,00 (TrEZENToS Mil  cENTo E ciNQUENTa rEaiS)
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 68/2022
data assinatura: 19/10/2022
Vigência: início em 19/10/2022 e término em 18/10/2023.
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8289.
Elemento de despesa: 449052
fonte de recurso: 0269, 0669; 0130; 0330; 0103.
coNTraTado:
Nome: HoSPcoM EQUiPaMENToS HoSPiTalarES - EirEli
ENdErEÇo: rua 104, Nº 74, Setor Sul
Goiânia - GO
cEP: 74083-300
TElEfoNE: (62) 3241-5555
E-Mail: licitacao@hospcom.net
ordENador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 869815
coNtrato N° 287/2022

Classificação do Objeto.
objeto: aquisição de curativos para atender a necessidade das clínicas, 
Unidades de Terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico 
da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHc-
GV), por um período de 12 (doze) meses.
Valor Total: r$ 355.950,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil, novecentos 
e cinquenta reais)
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 123/2022
data assinatura: 19/10/2022
Vigência: início em 19/10/2022 e término em18/10/2023.
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288;
Elemento de despesa: 339030;
fonte de recurso: 0261; 0269;103 0149.
coNTraTado:
Nome: MEdilar iMPorTaÇÃo E diSTriBUiÇÃo dE ProdUToS MÉdico 
HoSPiTalarES S/a
ENdErEÇo: rUa NorBErTo oTTo Wild, N° 420, Bairro iMiGraNTE
VEra crUZ - rS - cEP: 96880-000
TElEfoNE: (51)3718-7600
E-Mail: licitacaomedlive@medlive.com.br
ordENador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 870056
..

secretaria de estado
de traNsPortes

.

..

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 203/2022-GP de 28 de oUtUBro de 2022.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
  aUToriZar o pagamento de diárias, referente ao deslocamento de Belém 
para Soure nos dias 31/10/2022 a 01/11/2022 a serviço da companhia de 
Portos e Hidrovias do Estado do Pará.
 

serVidor carGo MatrÍcULa cPF diÁria
Zilmar Batista Paiva Junior assessor 5946513 005.637.563-81 1.1/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 28 de outubro de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
 diretor Presidente

Protocolo: 870225

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 953/2022 – arcoN-Pa/caF
BeLéM, 28 de oUtUBro de 2022.

o diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos 
do Estado do Pará - arcoN, no exercício de suas atribuições que lhe são 
conferidas pela lei nº. 6.099/ 97, e; dispõe sobre a designação de admi-
nistrador de contrato, atendendo as disposições da lei 8.666/93 e suas 
alterações.
rESolVE: i – dESiGNar a servidora Maria do Socorro neves Prado, Su-
pervisora i, matrícula n° 3195686/1, como administradora do coNTraTo 
Nº. 13/2021 da empresa ParafrioS rEfriGEraÇÃo coMÉrcio E SEr-
ViÇoS lTda-EPP, especializada na manutenção preventiva e corretiva de 
aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de peças e acessórios de 
reposição e, ainda especializada na prestação de serviços de instalação e 
desinstalação desses equipamentos.
- Na ausência ou impedimento do servidor caberá a administração a servi-
dora Mariana Pereira de Holanda fabbri, auxiliar em regulação de Serviços 
Públicos, matrícula nº 8002834/1, com as mesmas atribuições referentes 
à contratação nos termos do contrato.
iii- caberá ao servidor designado, anotar em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato, bem como, efetivar os 
atos que dizem respeito ao cumprimento dos prazos, vigência e atesto 
das notas fiscais, determinando quando for necessário à regularização das 
faltas ou defeitos observados.
iV - as decisões e providências que ultrapassarem a competência do ser-
vidor deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes. a presente designação terá validade 
durante toda a vigência do contrato. V - Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral da 
arcoN-Pa

Protocolo: 870075

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

errata
.

errata
2º terMo aditiVo ao coNVÊNio N° 48/2022 – sedaP - 

PUBLicado No doe Nº 35.168, de 28/10/2022, ProtocoLo 
Nº 869394, PaG. 36.

onde se lê: 2º Termo aditivo ao convênio N° 48/2021.
Leia-se: 2º Termo aditivo ao convênio N° 48/2022.
onde se lê: cláUSUla SEGUNda – da ProrroGaÇÃo do PraZo dE ViGÊNcia
2.1. Pelo presente instrumento o prazo de vigência do convênio nº 48/2021 
fica prorrogado por mais 04(quatro) meses, a contar do dia 28/10/2022 
à 27/02/2023.
Leia-se: cláUSUla SEGUNda – da ProrroGaÇÃo do PraZo dE ViGÊNcia
2.1. Pelo presente instrumento o prazo de vigência do convênio nº 48/2022 
fica prorrogado por mais 04(quatro) meses, a contar do dia 28/10/2022 
à 27/02/2023.
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 869828
Na errata, PUBLicada No doe Nº 35.150 de 14.10.2022

SErVidor: JailToN BarroS SErEJo, MaTrÍcUla Nº 57175425/2
oNde se LÊ: PErÍodo dE GoZo: 16/11/2022 a 02/12/2022
Leia-se: PErÍodo dE GoZo: 16/11/2022 a 15/12/2022

Protocolo: 869874
Portaria de diÁrias 875/2022 BENEficiário (a): fábio andré Tou-
rão. oNde se LÊ PErÍodo: 16 a 21/10/2022 Leia-se: 18 a 21/10/2022 
ordENador: Marcio Marcelo de Souza Trindade- diretor administrativo e 
financeiro/SEdaP

Protocolo: 870062

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

1º terMo aditiVo ao coNVÊNio N° 39/2021 - sedaP
Processo Nº 2022/1358357

data de assinatura: 28/10/2022
objeto: Prorrogar o prazo de vigência do convênio nº 39/2021 por mais 10 
(dez) meses, a contar do dia 01/11/2022 à 31/08/2023.
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convenente:MUNicÍPio dE oUrilÂNdia do NorTE
Endereço: avenida das nações, s/n, Bairro: centro, cep: 68390-000, no 
Município de Ourilândia do Norte-PA.
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 869960

.

.

Férias
.

Portaria N° 324 de 27 de oUtUBro de 2022
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas;
considerando o processo nº 2022/1329560;
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o período de gozo de férias de 
05/10/2022 a 01/11/2022 (28) dias, do servidor JoSE riBaMar doS SaN-
ToS NoGUEira, matrícula nº 13030/1, concedida por meio da portaria nº 
278 de 29/08/2022, publicada no doE 35.098 de 31/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 Márcio MarcElo dE SoUZa TriNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 869795

.

.

oUtras Matérias
.

eXtrato de disPeNsa de cHaMaMeNto PÚBLico – sedaP
Processo adMiNistratiVo Nº 2022/1131081
disPeNsa de cHaMaMeNto PÚBLico – sedaP

oBJETo: TErMo dE foMENTo
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 30, inc. Vi da lei nº. 13.019/93.
JUSTificaTiVa: coNTraTado (a): SiNdicaTo rUral dE XiNGUara/Pa , 
iNScriTo No cPf/Mf Nº 10.248.086/0001-68, JUSTifica-SE PEla aTUa-
ÇÃo ESPEcÍfica do TErMo dE foMENTo, locaÇÃo dE árEa da faZEN-
diNHa coM ESTaNdE Para rEaliZaÇÃo dE cUrSoS dE caPaciTaÇÃo 
dE ProdUTorES rUraiS dE XiNGUara E rEGiÃo.
SEdaP: r$: 400.000,00 (QUaTrocENToS Mil rEaiS)
SiNdicaTo rUral dE XiNGUara/Pa: r$: 40.000,00 (QUarENTa Mil rEaiS)
Valor GloBal: r$ 440.000,00 (QUaTrocENToS E QUarENTa Mil rEaiS).
 JoÃo carloS lEÃo raMoS
SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca – SEdaP, iNTEriNo

Protocolo: 869923

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(S) PElo 
ilMo. Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, 
NoS aUToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNEroSa 
(coMPra) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2022/968422 raiMUNdo NoNaTo No-
GUEira da coSTa

faZENda MaNda-
carU 395,5506 ha iPiXUNa do 

Pará 1796/2022

2022/968291 raiMUNdo NoNaTo No-
GUEira da coSTa

faZENda caMPo 
liNdo 237,5590 ha iPiXUNa do 

Pará 1797/2022

Belém (Pa), 28/10/2022
BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS
PrESidENTE do iTErPa

Protocolo: 870051

.

.

errata
.

errata do eXtrato do PreGÃo PreseNciaL 001/2022
doe Nº 35.166 de 27/10/2022, editaL de LicitaÇÃo 

coNsoLidado:
- oNde se LÊ: Elemento de despesa: 339014
- Leia-se: Elemento de despesa: 339039

Protocolo: 869790

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo Nº: 003/2022 - 
coNtrato Nº: 016/2019

coNTraTaNTE: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa cNPJ: 
05.089.495/0001-90
coNTraTado: rcN coMÉrcio E SErViÇoS lTda, cNPJ: 02.055.122/0001-00
ENd: Trav. Primeiro de Março, n° 239, loja 06, cEP: 66.015-051- campina- Belém-Pa
ProcESSo: 2019/242530-PaE
oBJETo: Prorrogação de prazo contratual
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 57, inciso ii, art. 65, §1º e 2º da lei 
8.666/93 e cláusula Sexta e cláusula décima Terceira.
ViGÊNcia: 29/10/2022 a 28/10/2023 (12 MESES).
Valor coNTraTUal: r$ 12.741,80 ( doze mil, setecentos e quarenta e 
um reais e oitenta centavos)
EXErcÍcio: 2022 – aÇÃo: 273.646-ProJETo aTiVidadE: 
21.122.1297.8338 – NaTUrEZa dE dESPESa: 339039 - foNTE: 0661; 
P.i.: 412.000.8338c
daTa aSSiNaTUra: 25/10/2022  ordENador: BrUNo YoHEiJi KoNo 
raMoS - PrESidENTE

Protocolo: 869769

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1792/2022 de 27/10/2022
objetivo: Para atender a ação de Entrega de 43 Títulos de
Propriedade (individuais) no município de Eldorado dos carajás/Pa.
Período: 27 a 28/10/2022 (1,5) diárias
Servidores:
-3167569/1- antônio carlos Souza da costa (aux. administrativo)
-3168760/1- Maria das Graças Pantoja ferreira (datilografo)
-57195917/1- renata Guizarde Queiroz de leão (ass.administrativo)
-57194776/1- Elias frota Santos (Motorista)
-ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 869912
Portaria Nº 1791/2022 de 27/10/2022

objetivo: Visando atender a ação de Entrega de 36 Títulos de
Propriedade (individuais) no município de ipixuna do Pará/Pa.
Períodos: 26 a 28/10/2022 (2,5) diárias
Servidores:
-3169324/1- regina freitas da Silva (auxiliar administrativo)
-5946312/1- rizia Simone da Silva rodrigues (Secretario -diretoria)
-5947548/1-letícia de fátima reis de Vasconcelos (Secretaria-Gab.)
 -57198186/1 - Jony Lima de Sousa (Motorista)
ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidência

Protocolo: 869896
Portaria Nº 1794/2022 de 28/10/2022

objetivo: Para atender a ação de Entrega de 40 Títulos de Propriedade
(individuais) no município de Marabá/Pa.
Período: 25 a 27/10/2022 (2,5) diárias
Servidores:
-5927959/4- alfredo fernando Borges Neves Júnior (Gerente log. e Transportes)
-3170225/1- cleonice Silva rodrigues (Gerente Projeto Especial)
-3168085/1- Maria alzenora de almeida (Engenheiro agrônomo)
-5960259/2-Maria rosalia Santos da Silva (assessor)
-23132/1- iranildo Vicente da Silva (Motorista)
-ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 869989
Portaria Nº 01789 de 27/10/2022

objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio: abaetetuba/Pa.
Periodo: 27/10/2022(0,5) diária
Servidores:
-5721-3619/1-Gleicy Merces Rocha de Albuquerque-Coordenadora/CAF.
-3170-454/1-Manoel dos anjos Santos Nepomuceno-Motorista
-ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 869972

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº6812/2022 de 26 de oUtUBro de 2022 – adeParÁ.
o diretor da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais e com base no que dispõe os artigos 199, 
201 e 205 da lei 5.810/94.
coNSidEraNdo o esgotamento do prazo recondução sem que se tenha 
concluído;
CONSIDERANDO que o prazo final se expira no dia 31 de outubro de 2022;



32  diário oficial Nº 35.170 Segunda-feira, 31 DE OUTUBRO DE 2022

rESolVE:
i - rEcoNdUZir a comissão constituída pelos servidores GaBriEla 
rEiS da SilVa daNiN, cargo TEcNico dE NiVEl SUPErior, matrícula: 
5906164/ 1; daNiElE corrEa coSTa, cargo: aSSiSTENTE adMiNiSTra-
TiVo, matrícula: 55588406/ 1; JorGE rEiS MarQUES JUNior, cargo: 
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, Matricula: 54187081/ 1, respectivamen-
te presidente e membros, para dar continuidade aos trabalhos iniciados 
pela comissão processante instaurada pela Portaria nº 5322/22, de 29 
de agosto de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado no 35.098 de 
31/08/2022, referente aos processos nº 2022/361358 e nº 2021/759047.
ii – rEcoNdUZir a comissão até a conclusão dos trabalhos desta cPad.
iii – coNValidar todos os atos já praticados pela comissão do Processo 
de Sindicância.
Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
registre, publique-se e cumpra-se
adriElE caroliNa fraNco cardoSo – diretora Geral em exercício - 
adEPará

Protocolo: 870012

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº  6606/2022 - adeParÁ, de 18 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 área de Gestão de Pessoas, pelas atribuições regimentalmente 
conferidas pelo artigo 15, inciso i, Vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo, o que determina o art. 77, iX e art. 98, 99 e 100 da lei 
nº 5.810/94.
coNSidEraNdo, a lei complementar federal nº173,de 27 de maio de 
2020, que estabelece o Programa federativo de Enfrentamento ao corona-
virus SarScoV-2 (coVid19), e altera a lei complementar nº 101, de 04 
de maio de 2020, foram estabelecidas diretrizes gerais sobre a aplicação 
do referido diploma legal, dentres essas, as situações tratadas no art. 8º, 
da referida lei, que tem repercussão direta na área de Gestão de Pessoas.
coNSidEraNdo, as medidas elencadas nos incisos iX do art 8º da lc 
173/2020, que trata da probição de cômputo de tempo de como período 
aquisitivo para efeito de anuênios, triênios, quinquênios, licença prêmio e 
demais mecanismos equivalentes.
r E S o l V E:
coNcEdEr licENÇa PrÊMio dE oUTUBro 22, as servidoras abaixo:

Pae Matrícula Nome triênio dias
 

Período de gozo

2022/1223935 5871115/3 Marcia BaTiSTa PENNa 2010/2013 30 11/10/22 a 
09/11/22

rEQ 14583/1 ElZa do Socorro BarroS cErBiNo 2014/2017 30 05/10/22 a 
03/11/22

rEQ. 5419388/2 alEXaNdrE GoMES lEiTE 2009/2012 30 24/10/22 a 
22/11/22

MEliSSa MarTiNS BEZErra SilVa
Gerente de área de Gestão de Pessoas
TaTiaNE ViaNNa da SilVa
diretora administrativa e financeira

Protocolo: 870072

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 6870/2022 - adeParÁ, 
de 28 de oUtUBro de 2022

o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo o decreto de 26/10/2022, publicado no doE 35166, de 
27/10/2022, processo 2022/1364219, e ainda determinação da diretoria 
Geral.
r E S o l V E:
dESiGNar o(a) servidor(a)aNa PaUla PEdroSo dE SoUZa, matrí-
cula n° 55588179/1, para responder pela GEr de altamira, a contar de 
27/10/2022, até ulterior deliberação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
adriElE caroliNa fraNco cardoSo
diretora Geral, em exercício

Protocolo: 869927

.

.

errata
.

Na Portaria de designação nº 5471/2022 de 02/09/22, publicada 
no doE nº 35104 de 05 de setembro de 2022, da servidora aNa PaUla 
PiNTo, MaT 57234480/1.
onde se lê: 19/09/22 a 18/09/22
Leia-se: 19/09/22 a 18/10/22

Protocolo: 869882

terMo aditiVo a coNtrato
.

*6ºterMo aditiVo
Processo 2016/318381

coNtrato de LocaÇÃo Nº 66/2016
Projeto/atividade – 928338;
Elemento de despesa – 339036;
fonte – 0261;
Valor Mensal: r$ 649,86
Valor Total: r$ 7.798,32
Vigência: 01/10/2022 à 30/09/2023
Classificação do objeto: Locação De Imóvel No Município De PALESTINA 
do Pará.
Justificativa: Prorrogação do Contrato pelo Período de 12 (DOZE) MESES.
coNTraTado: fraNciaNE MarTiNS HiPÓliTo
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo, dirETor GEral.
*republicado por incorreção doe 35.147

Protocolo: 869964

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6875/2022: BENEficiá-
rio: MarlUcE corrEa BroNZE; Matrícula: 54180265;função:20agricul-
tura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte: 0261;objetivo: rea-
lizar despesas de pronto pagamento para aquisições de materiais diversos 
de consumo, para suprir as necessidades da Gerência de Educação Sanitá-
ria – GES.Elemento de despesa / Valor: 339030 / r$ 2.000,00 ;Prazo de 
aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordena-
dor de despesas: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 869944
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 6869/2022: BENEficiá-
rio: lETTiErE MENdES PErEira liMa; Matrícula: 57190342;função:20a-
gricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte: 0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento para aquisições de materiais di-
versos de consumo, para suprir as necessidades da Gerência do Progra-
ma Estadual de Sanidade avícola e dos organismos aquáticos.Elemento 
de despesa / Valor: 339030/ r$ 3.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 
60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: 
adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 869878

diÁria
.

Portaria: 6868/2022 Objetivo: Dar apoio nas fiscalizações volantes de 
trânsito em cumprimento a Portaria 2789/2020- ADEPARA.Fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa destino: 
MoJU, TailÂNdia/Pa Servidor: 003082/JoÃo oTáVio rodiGUES NETo 
(aUXiliar adMiNiSTraTiVo (dE PrEfEiTUra MUNiciPal)) / 2,5 diá-
riaS / 19/10/2022 a 21/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraN-
co cardoSo.

Protocolo: 869872
Portaria: 6867/2022 objetivo: realizar atendimento em uma proprie-
dade para dar continuidade ao processo de saneamento de foco.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: GoiaNÉSia do Pará/Pa 
destino: JacUNdá/Pa Servidor: rG0179184520014/ roNilSo dE SoUSa 
da SilVa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 
0,5 diária / 30/10/2022 a 30/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo.

Protocolo: 869867
Portaria: 6862/2022 Objetivo: Ações de fiscalização volantes se fa-
zem necessárias para combater o trânsito informal de animais, produtos 
e subprodutos, buscando manter um elevado padrão sanitário da agro-
pecuária paraense, e afim do cumprimento das metas estabelecidas pelo 
MaPa.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BrEU BraN-
co/Pa destino: GoiaNÉSia do Pará, JacUNdá, TUcUrUÍ/Pa Servidor: 
55586106/ carloS alBErTo riBEiro filHo (aGENTE dE dEfESa aGro-
PEcUária) / 2,5 diáriaS / 25/10/2022 a 27/10/2022.ordenador: adriE-
lE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 869821
Portaria: 6863/2022 objetivo: realizar emissão de GTa, atualização ca-
dastral, atendimento ao público em geral.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: cacHoEira do Piriá/Pa 
Servidor: 57175279/MicHElE roSaNa MENEZES (aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo) / 4,5 diáriaS / 07/11/2022 a 11/11/2022.ordenador: adriElE 
caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 869839
Portaria: 6864/2022 objetivo: realizar capacitação para uso do PaE 
4.0.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa 
destino: caPaNEMa/Pa Servidor: 55588427/ JoSiVaN TENorio Bar-
BoSa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 2,5 diáriaS / 03/11/2022 a 
05/11/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 869843
Portaria: 6865/2022 objetivo: Prestar apoio as atividades administrati-
vas da UlSa de anapú e Eac de Senador José Porfírio, e realizar entrega de 
material de expediente e de atendimento.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: alTaMira/Pa destino: aNaPU, SENador JoSÉ 
PorfÍrio/Pa Servidor: 55588179/ aNa PaUla PEdroSo dE SoUZa (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 24/10/2022 a 28/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 869847
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Portaria: 6866/2022 objetivo: receber orientação junto as diretorias e 
Gerências da Sede, para um melhor aprimoramento das atividades desem-
penhadas na Gerência regional, como também buscar material de expe-
diente e entregar documentos oficiais.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 
145/149.origem: alTaMira/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 55588179/ 
aNa PaUla PEdroSo dE SoUZa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 6,5 
diáriaS / 30/10/2022 a 05/11/2022.ordenador: adriElE caroliNa 
fraNco cardoSo.

Protocolo: 869859
Portaria: 6859/2022 Objetivo: Realizar notificação de vacina obrigatória 
contra raiva na região peri focal da fazenda Maranata no município.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: 
SaNTa Maria daS BarrEiraS/Pa Servidor: 54187010 / iZoMar dE JE-
SUS alVES caldaS (aUXiliar dE caMPo) / 3,5 diáriaS / 24/10/2022 a 
27/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 869796
Portaria: 6860/2022 objetivo: realizar atividades de sacrifício e coleta 
de amostras de sangue para foco de a.i.E. em propriedade no município.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPiTÃo PoÇo/
Pa destino: iriTUia/Pa Servidor: 05869560/ aUricElia do Socorro 
SoUZa araUJo (MÉdico VETEriNário) / 0,5 diária / 31/10/2022 a 
31/10/2022.ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 869798
Portaria: 6861/2022 Objetivo: Dar apoio durante a fiscalização em co-
mercio de produtos de uso veterinários/elaboração de parecer técnico.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: 
NoVa iPiXUNa/Pa Servidor: 57223522/ lEaNdro dE SoUSa E SilVa  (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 0,5 diária / 26/10/2022 a 26/10/2022.
ordenador: adriElE caroliNa fraNco cardoSo.

Protocolo: 869803
..

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria de LiceNÇa PrÊMio-0203/22-30/09/2022
c o N c E d E r o Extensionista rural l – fraNK NElSoN dE SoUZa 
daNTaS - Matrícula nº 5753422/2, nos termos do regimento interno de 
Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr
-Pará, de 12.12.2012, 30(Trinta) dias de licença Prêmio (2º) mês relativo 
ao Quinquênio: 08/01/2012 à 07/01/2017, que será gozado no período de 
01/11/2022 a 30/11/2022. (PaE: 2022/1078279).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa-coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio-0205/22-30/09/2022
c o N c E d E r o Extensionista rural ll – raiMUNdo NoNaTo BENTES 
corrEa filHo - Matrícula nº 5693063/1, nos termos do regimento inter-
no de Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/
EMaTEr-Pará, de 12.12.2012, 30(Trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês 
relativo ao Quinquênio: 01/09/2014 à 31/08/2019, que será gozado no 
período de 01/11/2022 a 30/11/2022. (PaE: 2022/1144131).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa-coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio-0207/22-30/09/2022
c o N c E d E r a auxiliar de administração – Maria EUNicE MENdES 
MENdoNÇa - Matrícula nº 3176070/1, nos termos do regimento inter-
no de Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/
EMaTEr-Pará, de 12.12.2012, 30(Trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês 
relativo ao Quinquênio: 01/05/2012 à 30/04/2017, que será gozado no 
período de 01/11/2022 a 30/11/2022. (PaE: 2022/1140973).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa-coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio-0208/22-30/09/2022
c o N c E d E r o Extensionista rural l –JoVEliNo JoSÉ dE SoUSa iTa-
PirEMa - Matrícula nº 54189297/2, nos termos do regimento interno de 
Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr
-Pará, de 12.12.2012, 30(Trinta) dias de licença Prêmio (2º) mês relativo 
ao Quinquênio: 16/08/2011 à 15/08/2016, que será gozado no período de 
01/11/2022 a 30/11/2022. (PaE: 2022/1140503).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa-coordenadora

Protocolo: 870077
Portaria de LiceNÇa PrÊMio-0226/22-25/10/2022

c o N c E d E r a auxiliar de administração – ESTEla MarES coElHo dE 
alMEida - Matrícula nº 3177920/1, nos termos do regimento interno de 
Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr
-Pará, de 12.12.2012, 30(Trinta) dias de licença Prêmio (1º) mês relativo 
ao Quinquênio: 10/07/2010 à 09/07/2015, que será gozado no período de 
01/11/2022 à 30/11/2022. (PaE: 2022/1343772).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa-coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio-0200/22-30/09/2022
c o N c E d E r o Extensionista rural l –carloS roBErTo MarTiNS Ó dE 
alMEida JÚNior - Matrícula nº 55585914/1, nos termos do regimento 
interno de Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do 
cTa/EMaTEr-Pará, de 12.12.2012, 30(Trinta) dias de licença Prêmio (3º) 
mês relativo ao Quinquênio: 29/05/2011 à 28/05/2016, que será gozado 
no período de 01/11/2022 à 30/11/2022. (PaE: 2022/919552).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa-coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio-0201/22-30/09/2022
c o N c E d E r o auxiliar de administração WESlEY coNcEiÇÃo loBo 
doS rEiS - Matrícula nº 57203864/1, nos termos do regimento interno de 
Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr
-Pará, de 12.12.2012, 30(Trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês relativo 
ao Quinquênio: 05/09/2008 à 31/08/2014, que será gozado no período de 
01/11/2022 a 30/11/2022. (PaE: 2022/1006209).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa-coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio-0202/22-30/09/2022
c o N c E d E r o auxiliar de administração aroldo ViTor doS aNJoS 
MoNTEiro - Matrícula nº 3178080/1, nos termos do regimento interno de 
Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr
-Pará, de 12.12.2012, 30(Trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês relativo 
ao Quinquênio: 01/05/2015 à 30/04/2020, que será gozado no período de 
01/11/2022 a 30/11/2022. (PaE: 2022/777981).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa-coordenadora

Protocolo: 870070
Portaria de LiceNÇa PrÊMio-0209/22-30/09/2022

c o N c E d E r o Extenionista rural ll – raiMUNdo dEliVal BaTiSTa dE 
SoUZa - Matrícula nº 57223709/1, nos termos do regimento interno de 
Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr
-Pará, de 12.12.2012, 30(Trinta) dias de licença Prêmio (1º) mês relativo 
ao Quinquênio: 13/01/2015 à 12/01/2020, que será gozado no período de 
01/11/2022 a 30/11/2022. (PaE: 2022/1127872).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa-coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio-0210/22-30/09/2022
c o N c E d E r a Técnica em administração e finanças – NElMa MiriaM 
PErEira dE alcaNTara - Matrícula nº 3173909/2, nos termos do regi-
mento interno de Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordiná-
ria do cTa/EMaTEr-Pará, de 12.12.2012, 30(Trinta) dias de licença Prê-
mio (1º) mês relativo ao Quinquênio: 02/10/2013 à 01/10/2018, que será 
gozado no período de 01/11/2022 à 30/11/2022. (PaE: 2022/1118033).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa-coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio-0211/22-30/09/2022
c o N c E d E r a auxiliar de administração –  oliVia Maria SoUSa 
PErEira - Matrícula nº 3179826/1, nos termos do regimento interno de 
Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr
-Pará, de 12.12.2012, 30(Trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês relativo 
ao Quinquênio: 01/06/2013 à 31/05/2018, que será gozado no período de 
03/11/2022 à 02/12/2022. (PaE: 2022/1180945).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa-coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio-0212/22-30/09/2022
c o N c E d E r o Extensionista rural ll –  Mário TaNaKa - Matrícula nº 
3172899/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, devidamente 
aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr-Pará, de 12.12.2012, 
30(Trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês relativo ao Quinquênio: 
01/06/2012 à 31/05/2017, que será gozado no período de 01/11/2022 a 
30/11/2022. (PaE: 2022/1161491).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa-coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio-0213/22-30/09/2022
c o N c E d E r o Extensionista rural ll – roSirio aZEVEdo dE aSSUNÇÃo 
- Matrícula nº 55586124/2, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr-Pará, de 
12.12.2012, 60(Sessenta) dias de licença Prêmio relativo aos Quinquênios e 
que serão gozados nos períodos, abaixo relacionados. (PaE: 2022/1175148).
• Quinquenio: 01/04/2009 à 31/03/2014/ Gozo: 01/11/2022 à 30/11/2022 (3º)mês
• Quinquenio: 01/04/2014 à 31/03/2019 / Gozo: 01/12/2022 à 30/12/2022 (1º)mês
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa-coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio-0214/22-17/09/2022
c o N c E d E r o Extensionista rural ll – ricHardSoN MoUrÃo fiGUEi-
rEdo - Matrícula nº 57223652/1, nos termos do regimento interno de 
Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr
-Pará, de 12.12.2012, 30(Trinta) dias de licença Prêmio (1º) mês relativo 
ao Quinquênio: 08/01/2010 à 07/01/2015, que será gozado no período de 
07/11/2022 a 06/12/2022. (PaE: 2022/1180869).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa-coordenadora

Protocolo: 870120
Portaria de LiceNÇa PrÊMio-0215/22-30/09/2022

c o N c E d E r a Extensionista Social ll – NUBiaMar rocHa SilVa 
aGUiar - Matrícula nº 3179281/1, nos termos do regimento interno de 
Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr
-Pará, de 12.12.2012, 30(Trinta) dias de licença Prêmio (2º) mês relativo 
ao Quinquênio: 16/06/2011 à 27/02/2019, que será gozado no período de 
01/11/2022 à 30/11/2022. (PaE: 2022/1197904).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa-coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio-0216/22-30/09/2022
c o N c E d E r o Extensionista rural ll – aNToNio TarGiNo JUNior - 
Matrícula nº 57211218/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr-Pará, 
de 12.12.2012, 30(Trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês relativo ao 
Quinquênio: 26/12/2013 à 25/12/2018, que será gozado no período de 
01/11/2022 à 30/11/2022. (PaE: 2022/1188400).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa-coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio-0217/22-30/09/2022
c o N c E d E r o auxiliar de administração – aNToNio carloS alBU-
QUErQUE daMaScENo - Matrícula nº 57203868/1, nos termos do regi-
mento interno de Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordiná-
ria do cTa/EMaTEr-Pará, de 12.12.2012, 30(Trinta) dias de licença Prê-
mio (3º) mês relativo ao Quinquênio: 23/09/2008 à 22/09/2013, que será 
gozado no período de 01/11/2022 à 30/11/2022. (PaE: 2022/1180395).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa-coordenadora

Protocolo: 870135
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Portaria de LiceNÇa PrÊMio-0218/22-30/09/2022
c o N c E d E r o Extenionista rural ll – aQUiliNo JoSÉ dE VaScoNcE-
loS SilVa - Matrícula nº 3178250/1, nos termos do regimento interno de 
Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr
-Pará, de 12.12.2012, 30(Trinta) dias de licença Prêmio (2º) mês relativo 
ao Quinquênio: 12/07/2010 à 11/07/2015, que será gozado no período de 
01/11/2022 à 30/11/2022. (PaE: 2022/1180439).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa-coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio-0219/22-30/09/2022
c o N c E d E r o auxiliar de administração – EdEGar SilVa doS SaNToS 
- Matrícula nº 3172201/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr-Pará, 
de 12.12.2012, 30(Trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês relativo ao 
Quinquênio: 02/01/2013 à 01/01/2018, que será gozado no período de 
01/11/2022 à 30/11/2022. (PaE: 2022/1180439).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa-coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio-0221/22-30/09/2022
c o N c E d E r o Extensionista rural ll – JUcElY SoUZa coElHo - 
Matrícula nº 3177670/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr-Pará, 
de 12.12.2012, 30(Trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês relativo ao 
Quinquênio: 25/02/2013 à 24/02/2018, que será gozado no período de 
01/11/2022 à 30/11/2022. (PaE: 2022/1195373).
 alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa-coordenadora

Protocolo: 870157
Portaria de LiceNÇa PrÊMio-0222/22-30/09/2022

c o N c E d E r o Extensionista rural ll –claUdioNor MaToS dE carVa-
lHo - Matrícula nº 5017815/1, nos termos do regimento interno de Pesso-
al, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr-Pará, 
de 12.12.2012, 60(Sessenta) dias de licença Prêmio (1º e 2º) mês relativo 
ao Quinquênio: 01/10/2015 à 03/05/2022, que serão gozados no período 
de 03/11/2022 à 01/01/2023.(PaE:2022/1244302).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa-coordenadora

Protocolo: 870163

.

.

errata
.

errata da matéria de publicação da Portaria de suprimento de Fun-
dos de nº 031/2022, tendo como beneficiário: Rômulo Cézar Cardoso de 
Jesus, com Protocolo nº 854741, publicada no doE Nº 35.121 (pág. 48) 
de 20/09/2022. onde se lê: BENEficiário (a): rÔMUlo cÉZar car-
doSo dE JESUS / MaTrÍcUla: 51855830 / carGo oU fUNÇÃo: EXTEN-
SioNiSTa rUral ii / MUNicÍPio: TailÂNdia - l / oBJETiVo: rEaliZar 
dESPESaS dE ProNTo PaGaMENTo, Para aTENdEr aS NEcESSidadES 
do ESloc dE TailÂNdia. Leia-se: BENEficiário (a): JaNair caMPElo 
da coSTa / MaTrÍcUla: 54196734 / carGo oU fUNÇÃo: EXTENSio-
NiSTa rUral ii / MUNicÍPio: aBaETETUBa - l / oBJETiVo: rEaliZar 
dESPESaS dE ProNTo PaGaMENTo, Para aTENdEr aS NEcESSidadES 
do ESloc dE aBaETETUBa.

Protocolo: 870220

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de aLUGUeL Nº 029/2022
Processo: 2022/1272539
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público inter-
no, por intermédio da EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTEN-
SÃo rUral do ESTado do Pará – EMaTEr/Pa, inscrita no cNPJ nº 
05.402.797/0001-77, e o Sr. arMENio JoSE MoraES ValENTE, inscrito no 
cPf nº 106.106.692-49, rG nº 1148720 SSP/Pa, sendo o mesmo legitimo 
proprietário do referido imóvel localizado no endereço: Tv. Souza franco 
nº 291, Ponta Grossa- icoaraci, Belém– Pa.
oBJETo: É a efetivação do novo contrato administrativo de locação de 
imóvel, com vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do ter-
mo de contrato, referente ao imóvel onde funcionará o Escritório local de 
Belém-Pa.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 29, inciso V da lei nº 
13.303/2016, considerando o valor para contratação, conforme o Parecer 
Jurídico nº 185/2022-aJUr.
Valor MENSal: r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), referente a 12 meses, 
ficando no Valor Global de R$ 48.000,00 (Quarenta e Oito Mil Reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Programa: 1491- agricultura, Pecuária, e Pesca e aquicultura;
Projeto atividade: 8711c - Prestação de Serviço de assistência Técnica e 
Extensão rural.
Pi: 2070008711c
Elemento de despesa: 339036 - Serviços de Terceiros - Pessoa física;
fonte de recurso: 0101 – Tesouro do Estado.
Valor Mensal: r$ 4.000,00
foro: Marituba-Pa
daTa: 28/10/2022.
Autorizo a despesa, mediante justificativa apresentada anteriormente.
MarialVa SoUSa coSTa
PrESidENTE EM EXErcÍcio– EMaTEr-Pa

Protocolo: 870259

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 092/2022;BENEfi-
ciária: JoSiaNE coNcEiÇÃo BElÉM PErEira;MaTrÍcUla:alMEirM 
;fUNÇÃo:aUX. adMiNiSTraÇÃo;oBJETiVo:Para rEaliZaÇÃo dE 
dESPESaS dE ProNTo PaGaMENTo;MUNicÍPio:alMEriM: ProGraMa 
:1491;ProJETo aTiVidadE:8711-c;foNTE:0101;ElEMENTo dE dESPES 
:339030=r$1.000,00;PraZo dE aPlicaÇÃo:30 diaS aPÓS EMiSSÃo da 
ordEM BaNcária;coMProVaÇÃo:15 diaS aPÓS a rEaliZaÇÃo daS 
dESPESaS;ordENador dE dESPESaS :MarialVa SoUSa coSTa.

Protocolo: 869785
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 090/2022;BENEficiário: 
WaldoMiro YarEd fErrEira;MaTrÍcUla:3178200;fUNÇÃo: EXT. rU-
ral ii;oBJETiVo:Para aTENdEr dESPESaS dE ProNTo PaGaMENTo;MU-
NicÍPio:MoNTE alEGrE :ProGraMa:1491;ProJETo aTiVidadE:8711-
c;foNTE:0101;ElEMENTo dE dESPES:339030=r$-1.000,00;339039= 
r$300,00;PraZo dE aPlicaÇÃo:30 diaS aPÓS EMiSSÃo da ordEM 
BaNcária;coMProVaÇÃo:15 diaS aPÓS a rEaliZaÇÃo daS dESPE-
SaS;ordENador dE dESPESaS :MarialVa SoUSa coSTa.

Protocolo: 869768
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 091/2022;BENEfi-
ciário: alaiN GiorGio Baia XaViEr;MaTrÍcUla:5432421;fUN-
ÇÃo:EXT. rUral i;oBJETiVo:Para aTENdEr dESPESaS dE ProN-
To PaGaMENTo;MUNicÍPio:MÉdio aMaZoNaS:ProGraMa:1491 
;ProJETo aTiVidadE:8711-c;foNTE:0101;ElEMENTo dE dESPESa 
:339030=r$600,00;339039=r$400,00;PraZo dE aPlicaÇÃo:30 diaS 
aPÓS EMiSSÃo da ordEM BaNcária;coMProVaÇÃo:15 diaS aPÓS 
a rEaliZaÇÃo daS dESPESaS;ordENador dE dESPESaS :MarialVa 
SoUSa coSTa.

Protocolo: 869774
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 089/2022;BENEfici-
ário: EGNaldo GoNÇalVES Garcia;MaTrÍcUla:57175777/1;fUN-
ÇÃo: EXT. rUral ii;oBJETiVo:Para aTENdEr dESPESaS dE ProN-
To PaGaMENTo;MUNicÍPio:MoNTE alEGrE :ProGraMa:1491;Pro-
JETo aTiVidadE:8711-c ;foNTE:0101; ElEMENTo dE dES-
PES:339030=r$-900,00;339039= r$400,00;PraZo dE aPlica-
ÇÃo:30 diaS aPÓS EMiSSÃo da ordEM BaNcária;coMProVa-
ÇÃo:15 diaS aPÓS a rEaliZaÇÃo daS dESPESaS;ordENador dE 
dESPESaS :MarialVa SoUSa coSTa.

Protocolo: 869764
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 088/2022;BENEficiário: 
JorGE adriaNo PENHa fErrEira;MaTrÍcUla:54196799-1;fUNÇÃo: 
aUX. adMiNiSTraÇÃo;oBJETiVo:Para aTENdEr dESPESaS dE aTEr do 
SUBProJETo do ProaTEr/2022;MUNicÍPio:EScriTÓrio rEGioNal do 
TaPaJÓS :ProGraMa:1491;ProJETo aTiVidadE:8711-c ;foNTE:0101; 
ElEMENTo dE dESPES:339030=r$-600,00;339039= r$800,00;PraZo 
dE aPlicaÇÃo:30 diaS aPÓS EMiSSÃo da ordEM BaNcária;coMPro-
VaÇÃo:15 diaS aPÓS a rEaliZaÇÃo daS dESPESaS;ordENador dE 
dESPESaS :MarialVa SoUSa coSTa.
 

Protocolo: 869762

.

.

diÁria
.

diÁria – Portaria de diária Nº030/2022, Beneficiário: Wilter de Jesus 
lemos/ Matrícula: 51586556-2/ cargo ou função: Ext. rural ii/ Municí-
pio: itupiranga-Pa/ destino: Marabá-Pa/ dias 17 e 18/11/2022. objetivo: 
participar do curso de Gestão Pública - foNTE: 0101 / 1,5 diárias de r$ 
237,38, total r$ 356,07/ ordenador de despesas: carlos Eduardo Soares 
rodrigues. PaE 2022/1384428.

Protocolo: 870052
diÁria – Portaria de diária Nº031/2022, Beneficiário: Rony Luiz 
Torquato/ Matrícula: 57174870/ cargo ou função: Ext. rural i/ Municí-
pio: itupiranga-Pa/ destino: Marabá-Pa/ dias 17 e 18/11/2022. objetivo: 
participar do curso de Gestão Pública - foNTE: 0101 / 1,5 diárias de r$ 
237,38, total r$ 356,07/ ordenador de despesas: carlos Eduardo Soares 
rodrigues. PaE 2022/1384454.

Protocolo: 870053
diÁria – Portaria de diária Nº032/2022, Beneficiário: Davi de Souza 
Miranda/ Matrícula: 3179818/1/ cargo ou função: Ext. rural ii/ Municí-
pio: itupiranga-Pa/ destino: Marabá-Pa/ dias 17 e 18/11/2022. objetivo: 
participar do curso de Gestão Pública - foNTE: 0101 / 1,5 diárias de r$ 
237,38, total r$ 356,07/ ordenador de despesas: carlos Eduardo Soares 
rodrigues. PaE 2022/1384474.

Protocolo: 870054
diÁria – Portaria de diária Nº027/2022, Beneficiário: Edynando 
fagério dos Santos lima/ Matrícula: 57224268/ cargo ou função: Ext. 
rural i / Município: Palestina do Pará-Pa/ destino: Marabá-Pa/ dias 17 
e 18/11/2022. objetivo: participar do curso de Gestão Pública - foNTE: 
0101 / 1,5 diárias de r$ 237,38, total r$ 356,07/ ordenador de despesas: 
carlos Eduardo Soares rodrigues. PaE 2022/1380121.

Protocolo: 870047
diÁria – Portaria de diária Nº028/2022, Beneficiário: Edilberto Go-
mes dos Santos/ Matrícula: 57189713/ cargo ou função: aux. administra-
ção/ Município: São Geraldo do araguaia-Pa/ destino: Marabá-Pa/ dias 17 
e 18/11/2022. objetivo: participar do curso de Gestão Pública - foNTE: 
0101 / 1,5 diárias de r$ 237,38, total r$ 356,07/ ordenador de despesas: 
carlos Eduardo Soares rodrigues. PaE 2022/1380131.

Protocolo: 870048
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diÁria – Portaria de diária Nº025/2022, Beneficiário: Paulo Cesar 
rodrigues da Silva/ Matrícula: 54185989/ cargo ou função: Ext. rural ii 
/ Município: São domingos do araguaia-Pa/ destino: Marabá-Pa/ dias 17 
e 18/11/2022. objetivo: participar do curso de Gestão Pública - foNTE: 
0101 / 1,5 diárias de r$ 237,38, total r$ 356,07/ ordenador de despesas: 
carlos Eduardo Soares rodrigues. PaE 2022/1380109.

Protocolo: 870043
diÁria – Portaria de diária Nº029/2022, Beneficiário: Domingos Hel-
son coelho cézar/ Matrícula: 57212712/ cargo ou função: Ext. rural ii/ 
Município: São Geraldo do araguaia-Pa/ destino: Marabá-Pa/ dias 17 e 
18/11/2022. objetivo: participar do curso de Gestão Pública - foNTE: 
0101 / 1,5 diárias de r$ 237,38, total r$ 356,07/ ordenador de despesas: 
carlos Eduardo Soares rodrigues. PaE 2022/1380142.

Protocolo: 870050
diÁria – Portaria de diária Nº020/2022, Beneficiária: João Carlos 
Gomes Braga/ Matrícula: 379710/1/ cargo ou função: Ext. rural i/ Mu-
nicípio: Breu Branco-Pa/ destino: Marabá-Pa/ dias 17 e 18/11/2022. ob-
jetivo: participar do curso de Gestão Pública - foNTE: 0101 / 1,5 diárias 
de r$ 237,38, total r$ 356,07/ ordenador de despesas: carlos Eduardo 
Soares rodrigues. PaE 2022/1380064.

Protocolo: 870036
diÁria – Portaria de diária Nº021/2022, Beneficiária: Edilson Go-
mes Santana/ Matrícula: 1706192 SSP/Pa/ cargo ou função: Ext. rural ii/ 
Município: Breu Branco-Pa/ destino: Marabá-Pa/ dias 17 e 18/11/2022. 
objetivo: participar do curso de Gestão Pública - foNTE: 0101 / 1,5 diárias 
de r$ 237,38, total r$ 356,07/ ordenador de despesas: carlos Eduardo 
Soares rodrigues. PaE 2022/1380067.

Protocolo: 870037
diÁria – Portaria de diária Nº022/2022, Beneficiário: Dion Estorque 
costa/ Matrícula: 57210216/ cargo ou função: Ext. rural ii / Município: 
Tucuruí-Pa/ destino: Marabá-Pa/ dias 17 e 18/11/2022. objetivo: partici-
par do curso de Gestão Pública - foNTE: 0101 / 1,5 diárias de r$ 237,38, 
total r$ 356,07/ ordenador de despesas: carlos Eduardo Soares rodri-
gues. PaE 2022/1380072.

Protocolo: 870038
diÁria – Portaria de diária Nº019/2022, Beneficiária: Suzana Ri-
beiro cavalcante/ Matrícula: 3175804-1/ cargo ou função: aux. adminis-
trativo/ Município: canaã dos carajás-Pa/ destino: Marabá-Pa/ dias 17 
e 18/11/2022. objetivo: participar do curso de Gestão Pública - foNTE: 
0101 / 1,5 diárias de r$ 237,38, total r$ 356,07/ ordenador de despesas: 
carlos Eduardo Soares rodrigues. PaE 2022/1380048.

Protocolo: 870034
diÁria – Portaria de diária Nº023/2022, Beneficiário: Jurandir Trin-
dade de Maria Silva/ Matrícula: 54196735/ cargo ou função: Ext. rural 
ii / Município: Tucuruí-Pa/ destino: Marabá-Pa/ dias 17 e 18/11/2022. 
objetivo: participar do curso de Gestão Pública - foNTE: 0101 / 1,5 diárias 
de r$ 237,38, total r$ 356,07/ ordenador de despesas: carlos Eduardo 
Soares rodrigues. PaE 2022/1380076.

Protocolo: 870040

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

Processo nº 2022/1359132
recoNHeÇo a inexigibilidade de Licitação nº 001/2022 para a con-
tratação da empresa GUaMa - TraTaMENTo dE rESidUoS lTda (cNPJ: 
14.683.131/0001-25), com sede na Tv. da Paz, s/n - fazenda Santa lú-
cia - Bairro Santa lúcia – Marituba/Pa. cEP: 67.200-000, no valor global 
de r$ 886.248,00 (oitocentos e oitenta e seis mil, duzentos e quarenta e 
oito reais), referente à prestação de serviços de recebimento e tratamento 
de resíduos sólidos classe ii, nos termos do artigo 30 da lei federal nº 
13.303/2016.
os recursos orçamentários necessários para atender à despesa acima 
mencionada constarão conforme a seguir especificado: Unidade Orçamen-
tária 58201; fontes de recurso 0101006360; Programa de Trabalho 1491 
- agricultura, Pecuária, Pesca E aquicultura; PTrES 586639 - comercia-
lização regional de Produtos Hortifrutigranjeiros; Natureza de despesa 
33.90.39 – outros Serviços – P. Jurídica ; Sub-elemento 33.90.39.78 – 
limpeza e conservação
Belém, 26 de outubro de 2022.
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente da cEaSa/Pa.

Protocolo: 869875

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFico a decisão referente à inexigibilidade de licitação nº 001/2022 
para a contratação da empresa GUaMa - TraTaMENTo dE rESidUoS lTda 
(cnpj: 14.683.131/0001-25), com sede na rua da Paz, s/n, fazenda Santa 
lúcia - Bairro Santa lúcia – Marituba/Pa. cEP: 67200-000, no valor global 
de r$ 886.248,00 (oitocentos e oitenta e seis mil, duzentos e quarenta e 
oito reais), referente à prestação de serviços de recebimento e tratamento 
de resíduos sólidos classe ii, nos termos do artigo 30 da lei federal nº 
13.303/2016.
Belém, 26 de outubro de 2022.
PUBliQUE-SE
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente da cEaSa/Pa

Protocolo: 869877

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2714/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas de acordo com as Portarias nº 420 de 05 de 
abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doE nº 34544 
do dia 07 de abril de 2021;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1359415 e o teor do Me-
morando nº 207/2022 NUrE-SaN-SEMaS;
rESolVE:
i – autorizar viagem, dos servidores ElMa SUElENE da SilVa oliVEira, 
Matrícula n° 57219601/ 4 e lUÍS GUSTaVo dE caSTro caNaNi, Matrícula 
n° 5953419/ 2, ambos ocupantes do cargo de Técnico em Gestão de Meio 
ambiente, com o objetivo de realizar procedimento de vistoria técnica da 
atividade de Beneficiamento de frutas em uma balsa fábrica, que ocorrerá 
na cidade de Manaus/aM, no período de 26/10/2022 à 28/10/2022, sem 
ônus para SEMaS.
Belém, 27 de outubro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Márcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 869183

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 02710/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 0421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 
2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2022/1208792 - SEMaS/Pa;
rESolVE:
i – dESiGNar, para atuar como fiscais do Termo de Inexigibilidade de Lici-
tação nº 037/2022- SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado 
dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa coN-
SUlTrE – coNSUlToria E TrEiNaMENTo lTda, as servidoras: EliZa dE 
SARGES ABREU, Matrícula nº 57193757/1, como fiscal Titular e ROBERTA 
SAMILA DA SILVA ARAGÃO, Matrícula nº 57194690/4 como fiscal Suplente, 
a contar da data da assinatura do Termo de inexigibilidade de licitação em 
21 de outubro de 2022.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 28 de outubro 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 870079

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2717/2022 - GaB/seMas 
27 de oUtUBro de 2022.

objetivo:realizar vistoria técnica na área da empresa Mineração Paragomi-
nas S.a, conforme denúncias realizadas pela associação Bambaê localizada 
no território Quilombola Jambuaçu em Moju/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
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destino: Paragominas/Pa,Tome-açu/Pa,acará/Pa e Mojú/Pa
Período: 27/10/2022 à 29/10/2022 – 02 e ½ diárias.
Servidores:
-8001279/5-Wilhelm abud Kleinlein – (Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
-5938595/2-Sheila Patricia dalmacio Barbosa-(Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
-5959659/2-Gerson cardoso Paes-(coordenador)
-5903180/2-raissa da Silva lopes-( Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
-5954893/1- Brunno dos Santos fernandes- (Tecnico Em Gestao de Meio 
ambiente)
-57194236/1-Michel robson de Souza Nazare-(Motorista)
ordenador: lilia Marcia ramos reis / diretora de Gestão administrativa E 
financeira.

Protocolo: 869235
Portaria Nº 2726/2022 - GaB/seMas 

27 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Vistoria técnica em área de uso alternativo do solo antecedido 
de supressão vegetal.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
Destino: Tailândia/PA.
Período: 08/11/2022 à 11/11/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidores:
- 6403548/ 1 - lETicia BraGa GoMES – (TÉcNico EM GESTÃo dE MEio 
aMBiENTE)
- 57175444/ 2 - rafaEl liMa araUJo fErrEira – (TÉcNico EM GESTÃo 
dE MEio aMBiENTE)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 869626
Portaria Nº 2472/2022 - GaB/seMas 

03 de oUtUBro de 2022.
Objetivo: Realizar ação de fiscalização ambiental em atendimento as de-
mandas oriundas do Ministério Público, Além de identificar atividades irre-
gulares ou ilícitas durante o período da fiscalização.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: oeiras do Pará, limoeiro do ajuru, Baião e Mocajuba/Pa
Período: 17/10 a 24/10/2022 – 07 e ½ diárias.
Servidores:
- 57234782/1 - EliNEUZa faria da SilVa - (Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
- 6330953/2 - liliaN PaUla alMEida da SilVa - (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 860382
Portaria Nº 2550/2022 - GaB/seMas 

11 de oUtUBro de 2022.
Objetivo: Dar apoio e segurança à ação de fiscalização ambiental referente à 
pesca predatória, em atendimento à solicitação do Ministério Público do Pará.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Santarém/Pa.
destino: alenquer/Pa e Monte alegre/Pa.
Período: 14/10/2022 à 20/10/2022 – 06 e ½ diárias.
Servidores:
– 541953801 – UdErlEY oliVEira da SilVa – (3º SGT)
– 59446171 – daNiEl NoGUEira BraSil – (Sd PM)
– 5781531/1 – aNTÔNio carloS doS PaSSoS – (2º SGT)
– 6402692/ 1 – alWYMá caMPoS aMaral – (Sd PM)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira.

Protocolo: 863025
Portaria Nº 2576/2022 - GaB/seMas 

13 de oUtUBro de 2022.
objetivo: Vistoria Técnica na fazenda de camarão São Paulo e no Mante-
nedouro de fauna Paricuiã.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: curuça e Terra alta/Pa
Período: 03/11 a 04/11/2022 – 01 e ½ diária.
Servidores:
- 5963651/1 - MaUricio WilliaNS dE liMa – (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5905021/2 - ValEria aMaral doS SaNToS - (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5965842/1 - JacQUEliNE alMEida da SilVa - (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
- 57196924/1 - PaUlo carValHo liMa - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 863524
Portaria Nº 2627/2022 - GaB/seMas 

19 de oUtUBro de 2022.
Objetivo: Realizar atividades de Educação Ambiental, por meio da Oficina 
de reaproveitamento de resíduos domésticos e geração de renda, na Usi-
paz de Parauapebas.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Parauapebas/Pa
Período: 20/11 a 26/11/2022 – 06 e ½ diárias

Servidores:
- 5963827/1 - adriElE dE fáTiMa dE liMa BarBoSa - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 57201739/1 - fErNaNda alMEida cUNHa - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 8001342/3 - TaNicE da SilVa aGUiar - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5654815/1 - Joao MarTiNHo coNdE alEiXo - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 865915
Portaria Nº 2634/2022 - GaB/seMas 

19 de oUtUBro de 2022.
objetivo: realizar Vistoria Técnica para subsidiar emissão de Nota Técnica 
de processos de licenciamentos ambientais.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Nova Timboteua/Pa, Santa Maria/Pa, Tracuateua/Pa e Bragança/Pa.
Período: 07/11/2022 à 10/11/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidores:
– 5955123/1– daNiEllE dE liMa fariaS – (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
– 5085330/ 1– iSaBEl MorEira doS rEiS – (Engenheira Química)
– 5938582/ 2 – lEoNaN dE SoUZa BraGa – (assessor Especial)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira.

Protocolo: 866039
Portaria Nº 2640/2022 - GaB/seMas 

19 de oUtUBro de 2022.
objetivo: realizar atividades de Educação ambiental, através da capacita-
ção em Educação ambiental na USiPaZ de canaã dos carajás/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: canaã dos carajás/Pa.
Período: 07/11/2022 à 13/11/2022 – 06 e ½ diárias.
Servidores:
– 54180297/2 – alESSaNdra dE aZEVEdo rodriGUES da SilVa - (Téc-
nico Em Gestão Pública)
– 3226190/ 1 – GilToN da rocHa MoUra – (auxiliar Técnico)
– 5963712/ 1 – MoiSÉS riTa VaScoNcEloS JUNior – (Técnico Em Ges-
tão de Meio ambiente)
– 57194272/ 1 – JoElcio SoZiNHo caScaES - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira.

Protocolo: 866197
Portaria Nº 2661/2022 - GaB/seMas 

20 de oUtUBro de 2022.
Objetivo: Realizar ação de fiscalização no Navio NM Haidar, para identificar 
possíveis ilícitos ambientais.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Barcarena/Pa.
Período: 20/10/2022 – ½ diária.
Servidores:
- 5936342/2 - álVaro dE caSTro PacHEco JUNior - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5954934/1 - GUSTaVo airES SarMaNHo - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 57196924/ 1 - PaUlo carValHo liMa - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira.

Protocolo: 867016
Portaria Nº 2715/2022 - GaB/seMas 

27 de oUtUBro de 2022.
Objetivo: Conduzir servidores em veículo oficial da SEMAS, em atendimen-
to a solicitação do Proc. 2022/1325442.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: ipixuna/Pa.
Período: 30/10/2022 à 04/11/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidores:
5883997/2-aNToNio araNHa NETo – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 869182

Férias
.

Portaria Nº2742/2022-dGaF/GaB/seMas , 28/10/2022
conceder férias regulamentares as servidoras  abaixo:
 

MatricULa serVidor eXercÍcio PerÍodo de GoZo
57214709/ 1 daNiEla da SilVa E SilVa 2020/2021 01/11/2022 a 30/11/2022

5955045/ 1 lUciaNa MoNTEiro MoNTEiro 2021/2022 15/11/2022 a 29/11/2022 e
02/01/2023 a 16/01/2023

HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 870209
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Portaria Nº 2629 /2022-dGaF/GaB/seMas , 19/10/2022
i – iNTErroMPEr, por necessidade de serviços, a contar de 02/08/2022 o 
gozo de férias da servidora PalMira fraNciSca GoNcalVES fErrEira, 
matricula nº 57197157/ 1 , referente ao exercício 2021/2022, concedida 
através da Portaria nº 1430/2022 -dGaf/GaB/SEMaS de 04/07/2022, pu-
blicado no doE 35.036 de 06/07/2022,
ii - coNcEdEr 29 (vinte) dias restante das férias regulamentares a servi-
dora PalMira fraNciSca GoNcalVES fErrEira, matrícula nº 57197157/ 
1, para serem gozadas no período de 03/11/2022 a 01/12/2022.referente 
ao exercício 2021/2022.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 870246
Portaria Nº2643 /2022-dGaF/GaB/seMas , 19/10/2022

i – iNTErroMPEr, por necessidade de serviços, a contar de 30/10/2022 o 
gozo de férias do servidor alEX PalHETa NUNES , matricula nº 97571456/ 
2 , referente ao exercício 2021/2022, concedida através da Portaria nº 
1684/2022 -Gaf/GaB/SEMaS de 29/07/2022, publicado no doE 35.066 de 
03/08/2022, restando 08 (oito) dias a serem usufruídas em data oportuna.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 870200

.

.

aLteraÇÃo de Férias
.

 Portaria Nº2642 /2022-dGaF/GaB/seMas , 28/10/2022
alTErar, o gozo de férias, por necessidade de serviço, o período 
de 16/11/2022 a 30/11/2022, para 03/01/2023 a 17/01/2023 a servidora 
SoliMara MorEira SoUZa, id. funcional nº 57215264/ 1 , ocupante do 
cargo de Técnico em Gestão de Meio ambiente, lotada na Unidade regio-
nal de Santarém/Pa , concedida através da portaria nº 1684/2022-dGaf/
GaB/SEMaS de 29/07/2022, publicada no doE nº 35.066 de 03/08/2022, 
referente ao exercício 2021/2022.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 870183
Portaria Nº 2551/2022-dGaF/GaB/seMas , 28/10/2022

alTErar, por necessidade de serviço, o gozo de férias do período de 
01/12/2022 a 14/12/2022 para 09/02/2023 a 22/02/2023 servidor daVi 
GoNÇalVES PiNTo, id. funcional nº 6005246/2, ocupante da função de 
Técnico em Gestão de Meio ambiente, lotado na diretoria de licenciamento 
ambiental - dla, concedida através Portaria nº 1684/2022 - dGaf/GaB/
SEMaS de 29/07/2022, publicada no doE nº 35.066 de 03/08/2022, refe-
rente ao exercício 2021/2022.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 870187

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito desiGNaÇÃo de serVidor
Nº da Portaria: 02597/2022
Nº da Publicação: 864724
data da Publicação: doE 35.153 de 18/10/2022

Protocolo: 870076

.

.

oUtras Matérias
.

acordo de cooPeraÇÃo N.º 008/2022
Processo adMiNistratiVo eLetrÔNico (Pae) N.º: 2022/951230.
ParTES: Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade – SE-
MAS e Instituto de Conservação Ambiental The Nature Conservancy do 
Brasil - TNc.
ENdErEÇo da ParTE: ScN Setor comercial Norte, Quadra 04, Bloco B, 
Sala 1201, cEP 70.714-900, Brasília/df.
oBJETo: regular a relação de mútua cooperação técnica entre SEMaS e 
TNc, visando (i) o desenvolvimento da PlaTaforMa TErriTÓrioS SUS-
TENTáVEiS (Plataforma TS), portal eletrônico https://plataformats.org/, 
para apoiar a execução do disposto no decreto nº 344 de 10 de outubro de 
2019, que regula a Política de atuação integrada de Territórios Sustentá-
veis, bem como (ii) a obtenção e integração de dados ambientais, fundiá-
rios, de uso do solo e de produção para o desenvolvimento de ferramentas 
de inteligência territorial que ajudem a direcionar a atuação de órgãos 
públicos, empresas privadas e organizações do terceiro setor.
VIGÊNCIA: INICIO: 31/10/2022 │ TÉRMINO: 31/10/2024, prorrogável, 
consoante cláusula Sexta.
Valor: r$ 0,00 (inexistente).
daTa da aSSiNaTUra: 24/10/2022.
aSSiNaNTES: José Mauro de lima o’de almeida, pela SEMaS; rodrigo 
Spuri, pela TNc.
coMiSSÃo GESTora da ParcEria: Vanessa dos Santos lima, diana da 
Silva castro, pela SEMaS; e Teresa de almeida Braga rossi, pela TNc, nos 
termos da lei.

Protocolo: 869758

acordo de cooPeraÇÃo N.º 003/2022
Processo adMiNistratiVo eLetrÔNico (Pae) N.º: 2020/1030352.
ParTES: Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade – SE-
MaS, Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social – SEGUP, 
Polícia Militar do Estado do Pará – PMPa, Polícia civil do Estado do Pará – 
PCPA, Corpo de Bombeiros Militar do Pará – CBM/PA, Polícia Científica do 
Pará - PcEPa e instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade 
do Estado do Pará – idEflor-Bio.
ENdErEÇoS daS ParTES EM BElÉM-Pa: rua arcipreste Manoel Teodoro, 
nº. 305, Batista campos, cEP 66.023-700; rodovia augusto Montenegro, 
Km 9, n°. 8401, Bairro Parque Guajará/icoaraci, cEP 66.821-000; aveni-
da Governador Magalhães Barata, nº. 209, bloco c, Nazaré, cEP 66040-
903; avenida Júlio césar, nº. 3000, Marambaia, cEP 66.615-055; avenida 
Transmangueirão, nº. 174, Mangueirão, cEP 66.640-480; avenida João 
Paulo ii, s/nº, curió-Utinga, cEP 66.610-770.
oBJETo: Promover o aprimoramento e a operacionalização das ações de 
inteligência e de fiscalização ambiental no território paraense, visando à 
implementação do componente comando & controle do PlaNo ESTadUal 
aMaZÔNia aGora – PEaa, criado pelo decreto Estadual n°. 941/2020, 
notadamente no que concerne à forÇa ESTadUal dE coMBaTE ao dES-
MaTaMENTo, estabelecida pelo decreto Estadual n°. 551/2020.
VIGÊNCIA: INICIO: 31/10/2022 │ TÉRMINO: 31/10/2027, prorrogável, 
consoante claúsula Sexta.
Valor: r$ 0,00 (inexistente).
daTa da aSSiNaTUra: 24/10/2022.
aSSiNaNTES: José Mauro de lima o’de almeida, pela SEMaS; Uálame 
fialho Machado, pela SEGUP; José dilson Melo de Souza Júnior, pela PMPa; 
Walter Resende de Almeida, pela PCPA; Hayman Apolo Gomes de Souza, 
pelo cBMPa; celso da Silva Mascarenhas, pela PcEPa; Karla lessa Bengt-
son, pelo idEflor-Bio.

Protocolo: 869801
acordo de cooPeraÇÃo N.º 009/2022

Processo adMiNistratiVo eLetrÔNico (Pae) N.º: 2022/469543.
ParTES: Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade – SE-
MaS e fundación avina.
ENdErEÇo da ParTE: avenida Presidente Wilson, 231, Salão 902, Parte - 
centro, rio de Janeiro/rJ - cEP: 20.030-021.
OBJETO: Promoção de ações colaborativas de intercâmbio de conhecimento e 
networking relacionado ao fomento de mudanças sistêmicas em prol da digni-
dade humana e do cuidado do planeta no âmbito do Estado do Pará.
VIGÊNCIA: INICIO: 31/10/2022 │ TÉRMINO: 31/10/2027.
Valor: r$ 0,00 (inexistente).
daTa da aSSiNaTUra: 24/10/2022.
aSSiNaNTES: José Mauro de lima o’de almeida, pela SEMaS; cintia Maria 
Goncalves Vetromile, pela fundación avina.
coMiSSÃo GESTora da ParcEria: lourival da Silva ribeiro Junior, pela 
SEMaS; ana carolina lourenço, Juliana Strobel, pela fundación avina; nos 
termos da lei.

Protocolo: 869940
eXtrato de decisÃo

ProcESSo: 5540/2012
NoME do iNfraTor: roQUE iNacio KafEr
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51, do decreto federal nº 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da Lei Federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração nº 
2427/2012/GEflor, ante ao vício formal constatado, nos termos do art. 
137, inciso Vii, da lei Estadual n° 5.887/1995, o que tornou o auto em 
comento incapaz de produzir efeitos, sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 40716/2017
NoME do iNfraTor: ValE S.a
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 66, do decreto federal nº 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da Lei Federal nº 9.605/1998 
e art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, determinou o arquivamento auto de 
Infração nº 11212/2017/GERAD, em consonâmcia com o Parecer Jurídico 
n° 25385/2019, do processo punitivo em razão da coisa julgada adminis-
trativa, o que tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo 
este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 17495/2013
NoME do iNfraTor: rENaTo dE alMEida QUarTiEro
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 e 94, da lei Estadual n° 
5.887/1995, em consonância com o art. 70, da Lei Federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
nº 6240/2013/GErad, vislumbrada a incidência de prescrição quinquenal, 
consoante aos art. 1° da lei 9.873/199, c/c art. 21, do decreto federal n° 
6.514/2008, o que tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, 
sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
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eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 44273/2016
NoME do iNfraTor: calEB lUiZ dE oliVEira
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 24, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 225, da Constituição Federal de 
1988, art. 32, inciso i, da instrução Normativa, n° 10/2011 do iBaMa.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração nº 
09230/2016, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do 
§1º e caput do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou o 
auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este arquivado, obser-
vando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 20147/2016
NoME do iNfraTor: iNdÚSTria E coMÉrcio dE MadEiraS PalHal 
lTda – MadEirEira PalHal
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 94, incisos i e ii, da lei Esta-
dual n° 5.887/1995 e art. 8°, incisos i e ii, do coNaMa n° 237/1997, em 
consonância com o art. 70, da Lei Federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração nº 
5759/2016/GErad, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos termos 
do §1°, e caput do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tor-
nou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este arquivado, 
observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 13157/2016
NoME do iNfraTor: GEraldo coiMBra riBEiro
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 50, do decreto federal n° 
6.514/2008, c/c art. 225, §4°, da constituição federal de 1988, em con-
sonância com o art. 70, §1°, da Lei Federal nº 9.605/1998 e art. 225, da 
constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
nº 3483/2016/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos 
termos do §1° e caput do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que 
tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este arquiva-
do, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 6230/2016
NoME do iNfraTor: W c carVoaria lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da Lei Federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração nº 
6617/2013/GEflor, ante a incidência da prescrição da pretensão executória, 
em consonância com a Súmula n° 467, do Superior Tribunal de Justiça, o que 
tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos. dETErMiNoU ainda 
que o embargo realizado através do Termo de Embargo nº 224/2013/SEMaS 
e interdição se mantenha, considerando o disposto no art. 23, do decreto Es-
tadual 552/2020, sendo a liberação condicionada a sua regularização e sendo 
este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 4450/2016
NoME do iNfraTor: aUTo PoSTo cariPi lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93, da lei Estadual nº 
5.887/1995 e art. 66, do Decreto Federal n° 6.514/2008, em consonância 
com o art. 70, da lei federal 9.605/1995, art. 225, da constituição federal 
de 1988 e resolução coNaMa n° 237/1997.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, dEclaroU a iNcidÊNcia dE PrES-
criÇÃo no presente processo administrativo punitivo (auto de infração 
nº 8551/2015/GErad), dETErMiNaNdo o arquivamento dos autos, com 
fundamento no art. 112, §2º, da lei Estadual nº 8.972/2020, aplicado por 
isonomia ao procedimento sancionatório no âmbito da administração pú-
blica estadual, em consonância com a Sumúla 467, do Superior Tribunal de 
Justiça, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 3997/2016
NoME do iNfraTor: cElSo JoSÉ HoffMaNN – faZENda cUriTiBa
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51-a, do decreto federal n° 
6.514/2008, c/c art. 13, resolução n° 406 do coNaMa de 2009, em con-
sonância com o art. 70, da Lei Federal nº 9.605/1998 e c/c art. 225, da 
constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SE-
MaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração nº 5714/2015/
difiSc, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do §1° e caput do 
art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou o auto em comento incapaz 
de produzir efeitos, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 3448/2016
NoME do iNfraTor: ESTElio dE araUJo liMa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 57, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, do Decreto Federal n° 
9.605/1998.

PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
nº 7745/2015/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos 
termos do §1° e caput do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que 
tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este arquiva-
do, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 3414/2016
NoME do iNfraTor: dEoliNda doS SaNToS BraSil
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995, c/c art. 
3°, inciso Vii, do decreto federal 6.514/2008.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 50, do decreto federal n° 
6.514/2008 , c/c art. 225, §4°, da constituição federal de 1988, em con-
sonância com o art. 70, §1°, da Lei Federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
nº 3363/2016/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos 
termos do §1° e caput do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o 
que tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, dETErMiNoU 
ainda que o embargo realizado através do Termo de Embargo nº 050/2016 
(fls. 3) mantenha-se, onde só poderá ser liberada após regularização da 
sua atividade através da licença, sendo este arquivado, observando as for-
malidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 15505/2015
NoME do iNfraTor: aNToNio coSME alVES dE aMoriM
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47, §1°, do decreto federal n° 
6.514/2008, IN15/2011 e incisos I, II, III, em consonância com o art. e 70, 
da lei federal nº 9.605/1998 e art. 225 da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração nº 
7005/2015, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do §1º 
e caput do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou o auto 
em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este arquivado, observan-
do as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 17195/2014
NoME do iNfraTor: ParQUE doS GUaraS EMPrEENdiMENTo iMoBi-
liarioS lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 da lei Estadual nº 
5.887/1995, em consonância com o art. 70, da Lei Federal 9.605/1995, 
art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, dEclaroU a iNcidÊNcia dE PrES-
criÇÃo no presente processo administrativo punitivo (auto de infração 
nº 2473/2014/GErad), dETErMiNaNdo o arquivamento dos autos, com 
fundamento no art. 112, §2º, da lei Estadual nº 8.972/2020, aplicado por 
isonomia ao procedimento sancionatório no âmbito da administração pú-
blica estadual, em consonância com a Súmula 467, do Superior Tribunal de 
Justiça, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 49356/2018
NoME do iNfraTor: WErSaN – iNd. E EXPorT. dE MadEiraS lTda - ME
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 82, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da Lei Federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração nº 
aUT-2-S/18-06-00137/GEflor, ante a incidência da prescrição quinque-
nal, nos termos do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou 
o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este arquivado, 
observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 31390/2015
NoME do iNfraTor: clÓViS MaNfrEdiNi dE oliVEira
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 82, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da Lei Federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
nº 3114/2015/GEflor, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos 
termos do §2º, do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou 
o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este arquivado, 
observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 31391/2015
NoME do iNfraTor: clÓViS MaNfrEdiNi dE oliVEira
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47, §1°, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da Lei Federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
nº 3117/2015/GEflor, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos 
termos do §2º, do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou 
o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este arquivado, 
observando as formalidades legais.
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eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 5985/2016
NoME do iNfraTor: SiMoNE lEMoS ValENTE
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995, c/c art. 
3°, inciso Vii, do decreto federal n° 6.514/2008.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 50, do decreto federal n° 
6.514/2008, c/c art. 225, §4°, da constituição federal de 1988, em conso-
nância com o art. 70, §1°, da Lei Federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, dEclaroU a iNcidÊNcia dE PrES-
criÇÃo no presente processo administrativo punitivo (auto de infração 
nº 3365/2016/GEflor), dETErMiNaNdo o arquivamento dos autos, com 
fundamento no art. 112, §2º, da lei Estadual nº 8.972/2020, aplicado por 
isonomia ao procedimento sancionatório no âmbito da administração pú-
blica estadual, em consonância com a Súmula 467, do Superior Tribunal de 
Justiça, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 27016/2011
NoME do iNfraTor: araÇari florESTal lTda – faZENda loTE
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 43, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da Lei Federal 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, dEclaroU a iNcidÊNcia dE PrES-
criÇÃo no presente processo administrativo punitivo (auto de infração 
nº 1784/2011/GErad), dETErMiNaNdo o arquivamento dos autos, com 
fundamento no art. 112, §2º, da lei Estadual nº 8.972/2020, aplicado por 
isonomia ao procedimento sancionatório no âmbito da administração pú-
blica estadual, em consonância com a Súmula 467, do Superior Tribunal de 
Justiça, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 17589/2015
NoME do iNfraTor: SidNEY oliVEira da SilVa da SilVa
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995, c/c art. 
3°, inciso Vii, do decreto federal 6.514/2008.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 50, do decreto federal n° 
6.514/2008, c/c art. 225, §4°, da constituição federal de 1988, em conso-
nância com o art. 70, §1°, da Lei Federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração nº 
2695/2015/GEflor, ante a incidência da prescrição da pretensão execu-
tória, nos termos do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008 e Súmula 
467, do Superior Tribunal federal, o que tornou o auto em comento inca-
paz de produzir efeitos, sendo este arquivado, observando as formalidades 
legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 5022/2016
NoME do iNfraTor: ParaiSo coMErcio E EXPorTacao lTda - EPP
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47, §1°, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da Lei Federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração nº 
5732/2016/difiSc, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos termos 
do §1º, do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou o auto 
em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este arquivado, observan-
do as formalidades legais.

Protocolo: 870061
Portaria Nº 02729/2022-dGaF/seMas

a dirETora dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira, no uso de suas 
atribuições, considerando a Portaria nº 01026, de 20 de maio de 2022, 
publicada no Diário Oficial nº 34.982, de 25 de maio de 2022;
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1282372;
r E S o l V E:
I – EXCLUIR, Gratificação por Tempo Integral, no percentual de 60% (ses-
senta por cento), do servidor abaixo:

MatrÍcULa NoMe carGo/FUNÇÃo a coNtar

8400932/1 HEldEr THadEU dE oliVEira TÉcNico EM GESTÃo dE MEio 
aMBiENTE 01.11.2022

II – CONCEDER, Gratificação por Tempo Integral, no percentual de 60% 
(sessenta por cento), dos servidores abaixo: 

MatrÍcULa NoMe carGo/FUNÇÃo a coNtar

55209111/1 fEliPE YSHiNo HoSHiNo TÉcNico EM GESTÃo dE MEio 
aMBiENTE 01.11.2022

iii – dETErMiNar à coordenadoria de Gestão de Pessoas que, através 
do setor competente, tome devidas providências ao fiel cumprimento do 
presente ato.
Belém, 28 de outubro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lilia Márcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira – dGaf

Protocolo: 869967
Portaria Nº 02730/2022-dGaF/seMas

a dirETora dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira, no uso de suas 
atribuições, considerando a Portaria nº 01026, de 20 de maio de 2022, 
publicada no Diário Oficial nº 34.982, de 25 de maio de 2022;
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1317293;

r E S o l V E:
I – EXCLUIR, Gratificação por Tempo Integral, no percentual de 60% (ses-
senta por cento), do servidor abaixo:

MatrÍcULa NoMe carGo/FUNÇÃo a coNtar
8963645/1 alaN fErNaNdo PiNTo MaTa TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica 14.10.2022

II – CONCEDER, Gratificação por Tempo Integral, no percentual de 60% 
(sessenta por cento), dos servidores abaixo:

MatrÍcULa NoMe carGo/FUNÇÃo a coNtar
5963784/1 Maria dE NaZarÉ dE SoUZa SaNToS TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica 01.11.2022

iii – dETErMiNar à coordenadoria de Gestão de Pessoas que, através 
do setor competente, tome devidas providências ao fiel cumprimento do 
presente ato.
Belém, 28 de outubro de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Márcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira – dGaf

Protocolo: 869970

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 797 de 26 de oUtUBro de 2022
rESolVE:
art. 1º – autorizar o servidor Edimilson aníbal Pinheiro, matrícula nº 
5940995, ocupante do cargo de Gerente, carteira Nacional de Habilitação 
n° 07713977653, Categoria B, a dirigir veículos oficiais do IDEFLOR-Bio, 
na área de abrangência da região administrativa calha Norte-3, no período 
de 01/11 a 31/12/2022.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 870284

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 814 de 27 de oUtUBro de 2022
coNSidEraNdo o processo nº. 2022/1291802;
Art.1º - Conceder ao servidor Albert Ivy Lima Pereira, matrícula nº 
57213092, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, 30 (trin-
ta) dias de licença Prêmio, referente a 2ª parcela do triênio, no perío-
do de 01/11/2022 a 30/11/2022, referente ao triênio de 09/02/2012 a 
08/02/2015, conforme art.72, inciso Xi, art.77, inciso iX, art.98, art.99, 
inciso i, alínea a e o art.100, da lei Estadual nº. 5.810, de 24.01.1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 818 de 27 de oUtUBro de 2022
coNSidEraNdo o processo nº. 2022/1338303;
Art.1º - Conceder à servidora Deiliany Lima de Souza Oliveira, matrícula 
nº 57215529, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Meio ambiente, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, referente a 1ª parcela do triênio, no 
período de 02/01/2023 a 31/01/2023, referente ao triênio de 03/04/2015 
a 02/04/2018, conforme art.72, inciso Xi, art.77, inciso iX, art.98, art.99, 
inciso i, alínea a e o art.100, da lei Estadual nº. 5.810, de 24.01.1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 870271

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 793 de 25 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento da servidora conforme abaixo, para os muni-
cípios de Belém e Santarém-Pa, de 03 a 12/11/2022:

servidor objetivo
Patricia cristina de leão Messias, matrícula nº 

57224309, ocupante do cargo de Gerente.
Participar do evento “floresta Pará” e de reuniões para tratar de proble-

mas administrativos inerentes à gestão da Unidade.

ii - conceder 9,5 (nove e meia) diárias, a servidora acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/1289681 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
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Portaria Nº. 796 de 26 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Santarém e Monte alegre-Pa, de 19 a 23/11/2022:

servidor objetivo
Maria do Perpétuo Socorro rodrigues de 

almeida, matrícula nº 5615003, ocupante 
do cargo de diretor.

Participar da reunião e posse do conselho Gestor da floTa do Paru, e apre-
sentar planejamento para revisão do Plano de Manejo da floTa.

cintia da cunha Soares, matrícula nº 
57201159, ocupante do cargo de Técnico 

em Gestão ambiental.
Márcia Tatiana Vilhena Segtowich andra-
de, matrícula nº 57222698, ocupante do 
cargo de Técnico em Gestão ambiental.

alacid caldas da Silva, matrícula n° 
5950289, ocupante do cargo de auxiliar 

operacional.

apoio na reunião e posse do conselho Gestor da floTa do Paru, e na apre-
sentação do planejamento para revisão do Plano de Manejo da floTa.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/1296599 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 798 de 26 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Altamira, Vitória do Xingu e Senador José Porfirio-PA, de 22 a 
29/10/2022:

servidor objetivo

rogerio Soares ferreira, matrícula nº 57231970, 
ocupante cargo de Gerente.

Participar de reunião com instituições parceira para alinhamento das 
atividades de fiscalização e monitoramento no Tabuleiro do Embaubal 

para 2023.

ii - conceder 7,5 (sete e meia) diárias, ao servidor acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/1318270 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 799 de 26 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para o município 
de São Geraldo do araguaia-Pa, de 15 a 23/10/2022:

servidor objetivo
Jaime Wanderley Correa Nonato, matrícula nº 

5413214, ocupante do cargo de Motorista.
conduzir materiais e equipamentos de combate a incêndios que serão 
utilizados pelos brigadistas para combater o fogo ocorrido no PESaM.

ii - conceder 8,5 (oito e meia) diárias, ao servidor acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/1324575 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 800 de 26 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Breves-Pa, de 31/10 a 06/11/2022:

servidor objetivo
Thiago Pacheco de oliveira, matrícula nº 

5953392, ocupante do cargo de Técnico em 
Gestão ambiental.

fiscalizar e acompanhar o andamento da manutenção predial que 
será realizada na sede regional de Breves para proporcionar o bom 

funcionamento da edificação. Manutenção predial corretiva e preventiva 
de toda sede.

João claudio conceição de Souza, matrícula 
nº 57201094, ocupante do cargo de auxiliar 

operacional.

ii - conceder 6,5 (seis e meia) diárias, a cada servidor, conforme o proces-
so nº 2022/1321146 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 801 de 26 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Marabá e Belém-Pa, de 06 a 11/11/2022:

servidor objetivo
laís dos Santos Mercedes da costa, matricula 
n° 5940585, ocupante do cargo de Gerente. Participar de reuniões com a Diretoria e Equipe Técnica para definições 

das ações de Educação ambiental a serem executadas no PESaM em 
2023..

Wagner Bastos dos Santos oliveira, matricula 
nº 5957617, ocupante do cargo de Técnico em 

Gestão ambiental.

ii - conceder 5,5 (cinco e meia) diárias, a cada servidor, conforme o proces-
so nº 2022/1313192 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 802 de 27 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Tomé-açú, Bujaru, concordia do Pará, Mojú e acará-Pa, de 21 
a 25/11/2022:

servidor objetivo

laura dias dos Santos, matrícula nº 
5800153, ocupante do cargo de Gerente.

Visita Técnica de monitoramento para avaliação dos Sistemas Agroflorestais 
- SAF´s e viveiros florestais implantados nos municípios beneficiados pelo 

ProSaf.

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

Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte da servidora em atividade Institu-
cional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/1294238 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 803 de 27 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, 
Nova ipixuna, Marabá e itupiranga-Pa, de 05 a 17/12/2022:

servidor objetivo
Elison Melonio da costa, matrícula nº 14856, 
ocupante do cargo de agente de Endemias ii. realizar atividades de educação ambiental relacionadas ao defeso 

e divulgação do Plano de Manejo nos municípios de abrangência do 
Mosaico lago de Tucuruí.leonel Silva Sousa, matrícula nº 9018, ocupante 

do cargo de Técnico em Saneamento ambiental.

ii - conceder 12,5 (doze meia) diárias, a cada servidor, conforme o proces-
so nº 2022/1292526 eart.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 804 de 27 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para os municí-
pios de Goianésia do Pará e Parauabepas-Pa, de 22 a 25/11/2022:

servidor objetivo
Emmanuell carrolo Sobrinho, matrícula nº 

57200772, ocupante do cargo de Técnico em 
Gestão de Meio ambiente.

Transportar materiais e insumos para o viveiro da Ufra de Parauape-
bas.

ii - conceder 3,5 (três e meia) diárias, ao servidor acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/1326758 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 805 de 27 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento da servidora conforme abaixo, para o municí-
pio de Tucuruí-Pa, de 23 a 25/11/2022:

servidor objetivo
Keylah Regina Borges, matrícula nº 5783631, 

ocupante do cargo de Gerente realizar visita ao assentamento João canuto.

ii - conceder 2,5 (duas e meia) diárias, a servidora acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/1327092 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 806 de 27 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para os municí-
pios de Marabá e São felix Xingu-Pa, de 12 a 17/12/2022:

servidor objetivo
Cleyton Neder Matos da Silva, matrícula nº 

5890195, ocupante cargo de Técnico em Gestão 
ambiental.

Realizar o acompanhamento e monitoramento dos viveiros florestais 
e identificação de áreas para a restauração florestal na APA Triunfo do 

Xingu (comunidade Vila dos clareane).

ii - conceder 5,5 (cinco e meia) diárias, ao servidor acima, conforme 
o processo nº 2022/1317302 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 
24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 807 de 27 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Medicilândia-PA, de 21 a 25/11/2022:

servidor objetivo
andressa Júlia Santos Vasconcelos, 

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

dia de campo para orientação técnica em correção de acidez do solo e 
nutrição de plantas.

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

Conduzir veículo oficial para transporte da servidora em atividade Institu-
cional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/1290103 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 808 de 27 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para o município 
de Porto de Moz-Pa, de 21 a 25/11/2022:

servidor objetivo
israel alves de oliveira, matrícula nº 57207773, 

ocupante do cargo de Gerente.
Oficina em técnicas de calagem, adubação, balizamento, abertura de 

covas, plantio e controle fitossanitário em SAFs.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, ao servidor acima, conforme 
o processo nº 2022/1290125 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 
24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
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Portaria Nº. 809 de 27 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Pacajá-Pa, de 05 a 09/12/2022:

servidor objetivo
israel alves de oliveira, matrícula 

nº 57207773, ocupante do cargo de 
Gerente.

Oficina em técnicas de calagem, adubação, balizamento, abertura de covas 
e plantio.

cleison dos Santos Vieira, matrícula nº 
900265, ocupante do cargo de Motorista. Conduzir veículo oficial para transporte do servidor em atividade Institucional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/1293300 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 810 de 27 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de cametá e Moju-Pa, de 16 a 18/11/2022:

servidor objetivo
Vicente de Paula Paiva Neto, matrícula nº 
80845514, ocupante do cargo de diretor.

realizar reunião e Visita Técnica para avaliar a possibilidade de implementa-
ção e/ ou expansão do Projeto ProSaf nos respectivos Municípios.

Gabriel almeida Silva, matrícula nº 
5947771, ocupante do cargo de Gerente.

Tatiana castro de assis, matrícula nº 
5868408, ocupante do cargo fEa/Enge-

nheira agrônoma.
Marco antônio alves Benevides, matrí-
cula nº 5939589, ocupante do cargo de 

Motorista.

Condução de veículo oficial para locomoção dos servidores em atividade 
institucional.

ii - conceder 2,5 (duas e meia) diárias, a cada servidor, conforme o proces-
so nº 2022/1293420 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 811 de 27 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Vitória do Xingu-Pa, de 19 a 21/12/2022:

servidor objetivo
andressa Júlia Santos Vasconcelos, 

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

Entrega de mudas agroflorestais e capacitação em Implantação de SAFs.

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

Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte da servidora em atividade Institu-
cional.

ii - conceder 2,5 (duas e meia) diárias, a cada servidor, conforme o proces-
so nº 2022/1296897 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 812 de 27 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Peixe-Boi e Bonito-Pa, de 28/11 a 02/12/2022:

servidor objetivo
Estevam Jorge cavalcante coqueiro, 
matrícula nº 57230920, ocupante do 

cargo de Gerente.

Visita Técnica de monitoramento para avaliação dos Sistemas Agroflorestais 
- SAF´s e viveiros florestais implantados nos municípios beneficiados pelo 

ProSaf.
Jaime Wanderley Correa Nonato, 

matrícula nº 5413214, ocupante do cargo 
de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte do servidor em atividade Institucional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/1292590 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 813 de 27 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, 
Nova ipixuna, Marabá e itupiranga-Pa, de 03 a 25/11/2022:

servidor objetivo
Elison Melonio da costa, matrícula nº 14856, 
ocupante do cargo de agente de Endemias ii. realizar atividades de educação ambiental relacionadas ao defeso 

e divulgação do Plano de Manejo nos municípios de abrangência do 
Mosaico lago de Tucuruí.leonel Silva Sousa, matrícula nº 9018, ocupante 

do cargo de Técnico em Saneamento ambiental.

ii - conceder 22,5 (vinte e duas e meia) diárias, a cada servidor, conforme o 
processo nº 2022/1288674 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 816 de 27 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Vitória do Xingu e anapú-Pa, de 28/11 a 02/12/2022:

servidor objetivo
israel alves de oliveira, matrícula 

nº 57207773, ocupante do cargo de 
Gerente.

Visita em campo para orientação técnica em boas práticas na formação de 
Safs.

cleison dos Santos Vieira, matrícula nº 
900265, ocupante do cargo de Motorista. Conduzir veículo oficial para transporte do servidor em atividade Institucional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/1290131 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 823 de 28 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Brasil Novo e Medicilândia-PA, de 12 a 16/12/2022:

servidor objetivo
andressa Júlia Santos Vasconcelos, 

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

Entrega de mudas agroflorestais em viveiros institucionais para Implantação 
de Safs.

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

Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte da servidora em atividade Institu-
cional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/1296601 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 824 de 28 de oUtUBro de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para os municí-
pios de anapú e Pacajá-Pa, de 19 a 23/12/2022:

servidor objetivo
israel alves de oliveira, matrícula nº 57207773, 

ocupante do cargo de Gerente. Entrega de mudas agroflorestais.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, ao servidor acima, conforme 
o processo nº 2022/1297106 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 
24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 870269

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 111/2022-cGP/GaB/seGUP
BeLéM, 27 de oUtUBro de 2022

dispõe sobre comissão de implementação do Processo administrativo Ele-
trônico(PAE) no âmbito da Secretaria de Estado de Segurança Pública e 
defesa Social, encarregada de realizar a implementação do (PaE).
o SEcrETário dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social, 
no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os arts. 1º e 21 da lei federal nº 8.159, de 08 de janeiro 
de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e priva-
dos e dá outras providências ;
coNSidEraNdo: o decreto nº 2.176, de 12 de setembro de 2018, o qual 
dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo ad-
ministrativo no âmbito dos órgãos e das autarquias, fundações, fundos 
públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista, dependentes 
do Tesouro Estadual, do Poder Executivo do Estado do Pará ;
coNSidEraNdo: o dever da administração Pública de promover a gestão 
dos documentos públicos, e ainda a necessidade de modernizar a tramita-
ção de documentos na administração Pública Estadual, visando a economi-
cidade e a otimização dos recursos, facilitando ainda a rastreabilidade dos 
documentos, a segurança, a confiabilidade e a integridade da informação.
rESolVE:
art. 1º dispensar a comissão de implementação do Processo administra-
tivo Eletrônico(PAE) no âmbito da Secretaria de Estado de Segurança Pú-
blica e defesa Social, nomeada pela Portaria n° 51/2022-crH/GaB/SEGUP, 
de 22 de abril de 2022, publicada no doE n° 34.948 de 27.04.2022;
art. 2° Nomear a comissão para implementação do Processo administra-
tivo Eletrônico no âmbito da Secretaria de Estado de Segurança Pública e 
defesa Social, para, sob a presidência do primeiro, realizar a implementa-
ção do (PaE) com os seguintes servidores;
• MARIA DO SOcorro dE SoUZa coSTa, Matrícula0063282/1– Gestor 
Setorial do PaE ;
• LUIZ ALFREDO SILVA GALIZA DOS SANTOS, Matrícula 54185285/3– Co-
gestor Setorial do PaE ;
• EDUARDO PAULO MARQUES RAIOL, Matrícula 54195019/3 - Membro ;.
• VERA LÚCIA ALBUQUERQUE AMARAL –Matrícula: 51855572/7 - Membro;
art. 3º São atribuições da comissão de implantação do Pae :
1. a comissão deverá realizar a revisão do organograma da Secretaria de Es-
tado de Segurança Pública e defesa Socialna plataforma do Governo digital ;
2. Definir os usuários e nível de acesso;
III. Definir escopo do plano piloto;
1. Definir o treinamento de usuários multiplicadores ;
2. implantar o piloto, ajustar a utilização conforme resultados do piloto;
3. avaliar a implantação e implementar para os demais setores;
art. 4º - compete ao Gestor Setorial do PaE ;
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i - convocar os demais membros, sempre que necessário para o desenvol-
vimento dos trabalhos da comissão;
ii - abrir, presidir e encerrar as sessões da comissão, anunciando as deli-
berações tomadas;
iii - resolver questões levantadas, verbalmente ou por escrito, quando 
forem de sua competência decisória;
iV - determinar a realização das diligências a SEad, necessárias ao bom 
andamento dos trabalhos da comissão;
V- praticar os demais atos necessários ao bom andamento dos trabalhos 
da comissão;
art. 5º - São atribuições do cogestor Setorial do PaE:
i – substituir o Presidente, quando este estiver impossibilitado de exercer 
suas atribuições;
ii - Elaborar as atas das sessões;
V - auxiliar o Presidente em suas tarefas e atender às suas determinações;
art. 6º - São atribuições dos demais membros da comissão:
i - atender às convocações feitas pelo Gestor Setorial do PaE e participar 
das sessões;
iV - auxiliar o Presidente em suas tarefas e atender às suas determinações;
art. 7º a comissão terá prazo de 90 (noventa dias) para realizar avalia-
ção de implementação do plano piloto, devendo implementar nos demais 
setores da Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social em 
concordância com o § 1º do Art. 35 do Decreto 2.176, de 12 de setembro 
de 2018.
art. 8º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
BElÉM-Pa, 27 de outubro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social do Pará

Protocolo: 869939

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº1887/2022-saGa
BeLéM, 28 de oUtUBro de 2022

coNSidEraNdo: Portaria nº1845/2022-SaGa,de 18.10.2022,publica-
da no doE nº35.155, de 19.10.2022, que concedeu 30(trinta) dias de 
férias regulamentares ao servidor Márcio diNiZ MarTiNS, assessor ii, 
Mf 5608910/2, 2021/2022, no período de 01.12 a 30.12.20222.
r E S o l V E: designar a servidora roSaNa Maria riBEiro, assisten-
te administrativo, Mf 57533/1, para responder pelo cargo de assessor ii, 
no referido período.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 870244

.

.

errata
.

Portaria Nº 1884/2022-saGa, 25.10.2022, 
doe N° 35.166 de 28.10.2022.

alEX carloS MariNS MoraES, Mf 54186870/5
onde se lê: 2022/2023
Leia-se: 2021/2022
JoSÉ GaldiNHo riBEiro filHo, Mf 5420598/5
onde se lê: 2022/2023
leia-se: 2021/2022

Protocolo: 870063
errata da PUBLicaÇÃo do doe N° 35.168 de 28/10/2022 

(ProtocoLo: 869467)
onde lê-se:
coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 248/2022-SEGUP
Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 209/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais como aplicador de Prova, na modalidade presencial, 
para o curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, aprovado pela 
resolução nº 426/2022 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 555/2022-coNJUr
data de assinatura: 19 de outubro de 2022
Valor Global: r$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)
Vigência: 06 (seis) meses, com início em 20/10/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: PaUlo EdUardo VaZ BENTES
cPf: 711.871.622-72
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa
Leia-se:
coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 249/2022-SEGUP
Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 210/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais como aplicador de Prova, na modalidade presencial, 
para o curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, aprovado pela 
resolução nº 426/2022 - coNSUP.

fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 554/2022-coNJUr
data de assinatura: 19 de outubro de 2022
Valor Global: r$ 180,00 (cento e oitenta reais)
Vigência: 06 (seis) meses, com início em 20/10/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: rENaN MoraES dE araUJo
cPf: 027.305.152-08
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 870230

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 038-2022-FisP - eXercÍcio: 2022
objeto: aquisição de 02 (duas) unidades de veículo tipo VaN, para atender 
as necessidades da Policia Militar do Estado do Pará. Valor: r$ 607.000,00 
(seiscentos e sete mil reais). data da assinatura: 28/10/2022. Vigência: 
28/10/2022 à 27/10/2023, Processo nº 2022/1022915, Pregão Eletrônico 
n° 11/2022/fiSP. funcional Programática 44.101.06.181.1502.7559, Na-
tureza de despesa: 449052, fonte: 0341, 0141 e 0123. contratada: MaNU-
Pa coMErcio EXPorTacao iMPorTaÇÃo dE EQUiPaMENToS E VEicUloS 
adaPTadoS lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 03.093.776/0007-87. dPc 
rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES/ diretora e ordenadora de despesas do 
fiSP. MaNUPa coMErcio EXPorTacao iMPorTaÇÃo dE EQUiPaMENToS E 
VEicUloS adaPTadoS lTda /MUrilo ScHiMiT GoNZalEZ.

Protocolo: 870181

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 219/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, re-
sidente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da 
lei federal 14.133/2021, e a Portaria nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP, resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do instituto 
de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação do senhor 
JoSÉ Maria da SilVa NETo, Titulação Especialista, inscrita no cPf sob o 
nº 712.554.782-68, rG nº 3501081, PiS/Pasep nº 19018272763, residente 
e domiciliado à Trav Barão Trinfu, nº 2857, APT 1801 - Edificio Bonapar-
te, Bairro: Marco, cEP: 66093-050, Belém/Pa, cujo objeto é a contratação 
da prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como docente/Tutor da disciplina “Emergencista 
Pré-Hospitalar i”, na Turma B, na modalidade Ead, para o curso Superior 
de Tecnologia em Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 396/2021 
- coNSUP, cujo valor total é r$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), incluídos 
todos os valores relativos à prestação de serviços e tributos, Programação 
orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Se-
gurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047
Belém/Pa, 28 de outubro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 870235
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 220/2022 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, resi-
dente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, RE-
SolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 
25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei federal 
14.133/2021, e a Portaria nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 012/2019-
GaB iESP, resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, nº311/2019, 
nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do instituto de Ensino 
de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação da senhora VErENa 
fEiToSa BiTar VaScoNcEloS, Titulação Mestre, inscrita no cPf sob o 
nº 787.325.652-91, rG nº 3238546, PiS/Pasep nº 13857287429, resi-
dente e domiciliado à rua Engenheiro fernando Guilhon, nº 1350, aPT 
1303, Bairro: Batista campos, cEP: 66033-447, Belém/Pa, cujo objeto 
é a contratação da prestação de serviços técnicos profissionais especiali-
zados para execução de atividades educacionais como docente/Tutor da 
disciplina “crimes ambientais”, nas Turmas E e f, na modalidade Ead, para 
o curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, aprovado pela re-
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solução nº 396/2021 - coNSUP, cujo valor total é r$ 4.800,00 (quatro 
mil e oitocentos reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de 
serviços e tributos, Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 
339036 e 339047
Belém/Pa, 28 de outubro de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 870240

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 220/2022-seGUP

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 220/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 28 de outubro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 870242
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 219/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 219/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 28 de outubro de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 870239

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

após a constatação da regularidade dos atos procedimentais pela 
autoridade competente deste FisP, a dPc reNata GUrGeL saN-
tos BorGes, diretora e ordenadora de despesas do FisP, referente 
ao processo licitatório nº 2022/582453, na modalidade Pregão Eletrônico 
nº 10/2022-fiSP, que tem como objeto à aquisição de BoMBaS d’áGUa 
a serem utilizadas nas Unidades Policiais da Polícia civil do Estado do 
Pará, resolve HoMoloGar o objeto desta licitação em favor da empresa 
GEraTEK - EdiNEidE dE f. VaSQUES BriTo coM E SErV - ME, cNPJ: 
31.261.184/0001-77, vencedora dos itens 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, no valor total 
de r$ 77.190,00 (setenta e sete mil, cento e noventa reais), conforme 
descrição abaixo: item 2: BoMBa d´áGUa SUBMErSa 1 1/2cV/220/ Tri-
fáSica coM diÂMETro 4´´, 8 unidades no valor total de r$13.390,00; 
item 3: BoMBa d´áGUa 1/3cV/220/MoNofáSica coM diÂMETro 
3´´, 5 unidades no valor total de r$ 4.050,00; item 4: BoMBa d´áGUa 
3/4cV/220/BifáSica coM diÂMETro 4´´, 5 unidades no valor total de 
r$7.350,00; item 5: BoMBa d´áGUa 1cV/220/BifáSica coM diÂMETro 
4´´, 5 unidades no valor total de r$7.950,00; item 7: BoMBa SUBMErSa 
2cV/220/MoNofáSico coM diÂMETro 4´´, 8 unidades no valor total de 
r$ 13.050,00; item 8: BoMBa SUBMErSa 3cV/220/TrifáSico coM di-
ÂMETro 4´´, 8 unidades no valor total de r$ 14.550,00; item 9: BoMBa 
SUBMErSa 3cV/220/MoNofáSico coM diÂMETro 4´´, 8 unidades no 
valor total de r$ 16.850,00. dPc rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES/ di-
rETora E ordENadora dE dESPESaS do fiSP.

Protocolo: 870258
após a constatação da regularidade dos atos procedimentais pela 
autoridade competente deste FisP, a dPc reNata GUrGeL saN-
tos BorGes, diretora e ordenadora de despesas do FisP, referente 
ao processo licitatório nº 2022/582453, na modalidade Pregão Eletrônico 
nº 10/2022-fiSP, que tem como objeto à aquisição de BoMBaS d’áGUa a 
serem utilizadas nas Unidades Policiais da Polícia civil do Estado do Pará, 
resolve HoMoloGar o objeto desta licitação em favor da empresa coMEr-
cial VaNGUardEira EirEli, cNPJ: 10.942.831/0001-36, vencedora do 
item 1 e 6, com o valor total de r$ 25.499,98 (vinte e cinco mil, quatrocen-
tos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo r$12.850,00 
(doze mil, oitocentos e cinquenta reais) referente a aquisição de 8 (oito) 
unidades de Bomba d’água submersa 1 1/2cv/220/Trifásica com diâmetro 
4’’ e r$ 12.649,98 (doze mil seiscentos e quarenta e nove reais e noventa 
e oito centavos) referente a aquisição de 7 (sete) unidades de Bomba sub-
mersa 2cv/220/Trifásica com diâmetro 4’’. DPC RENATA GURGEL SANTOS 
BorGES/ dirETora E ordENadora dE dESPESaS do fiSP.

Protocolo: 870254

diÁria
.

Portaria Nº 1889/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1372940
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 25 à 27.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErVidor (ES): cB PM NEHEMiaS PEiXoTo SoarES, Mf: 57222471-1
cB PM THiEGo lEal raMalHo, Mf: 4220266-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1890/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1371890
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): iGaraPÉ Miri/Pa
PErÍodo: 25.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): TEN cEl PM oPHir dUarTE MUfarrEJ, Mf: 5808120
3° SGT PM cHarlES adriaNo roSario SaNTaNa, Mf: 54193184-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1891/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1370109
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
dESTiNo(S): MariTUBa, iGaraPÉ Miri, TailÂNdia, MaraBá E SaliNÓ-
PoliS/Pa
PErÍodo: 25 à 27.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor (ES): JoÃo iGo coSTa PEcK, Mf: 5950402
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1892/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1350888
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): alTaMira/Pa
PErÍodo: 07 à 09.11.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErVidor (ES): cEl BM HElToN cHarlES araUJo MoraiS, Mf: 
5706386-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor (ES): BrUNa ValÉria GEMaQUE QUEiroZ, Mf: 6045670-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1893/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1367548
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
dESTiNo(S): SÃo MiGUEl do GUaMá E SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa
PErÍodo: 25 à 29.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
SErVidor (ES): SGT PM EMErSoN SidNEY PiNTo lEÃo, Mf: 57222113-1
SUB TEN PM daNiEl caSTilHo doS SaNToS, Mf: 55798801
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
SErVidor (ES): riHaN ricardo da coSTa fErNaNdES, Mf: 5932089
JorGE WErVErSoN da SilVa MoUTiNHo, Mf: 5905737
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1894/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1370673
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
dESTiNo(S): BrEVES/Pa
PErÍodo: 01 à 16.11.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 16(dezesseis) de alimentação e 15(quinze) de pousada
SErVidor (ES): cB PM diEGo da SilVa criSPiM, Mf: 59219902
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1895/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1365381
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): iGaraPÉ Miri/Pa
PErÍodo: 25.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): SGT PM dElSoN BaSToS da SilVa, Mf: 5738474
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1896/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1365610
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): iGaraPÉ Miri/Pa
PErÍodo: 25.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): roBErTa caroliNE MEirElES da coNcEiÇÃo, Mf: 
5920436
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1897/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1365647
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): iGaraPÉ Miri/Pa
PErÍodo: 25.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): caio dE SoUZa TaVarES, Mf: 5955777-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
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Portaria Nº 1898/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1347959
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTa Maria do Pará/Pa
PErÍodo: 02.11.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): MarilENE da SilVa TaVarES, Mf: 585918-2
fEliPE dE MoraiS corrEa, Mf: 5945438
MarilUcia doS SaNToS coNcEiÇÃo, Mf: 702277
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1899/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1362006
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): TailÂNdia E adJacÊNciaS/Pa
PErÍodo: 08 à 14.11.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 ½ (seis e meia)
SErVidor (ES): KaUÊ JoSÉ PiMENTEl PoNTES, Mf: 57174586
dEidY GoMES da SilVa SaNTaNa, Mf: 57207614
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1900/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar o transporte de servidores da cMG.
ProcESSo: 2022/1373450
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): NoVo ProGrESSo/Pa
PErÍodo: 21 à 22.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor (ES): TEN PM KlEBEr do carMo BarBoSa, Mf: 222.504-2a
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor (ES): JoSÉ HUMBErTo dE MElo JUNior, Mf: 57193016
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1901/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar o transporte de servidores da cMG.
ProcESSo: 2022/1373454
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 22.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): JoSEMar doS SaNToS PaiVa, Mf: 5961059-1
WilSoN MoNTEiro fariaS, Mf: 5224209-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1902/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1373458
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): caPaNEMa/Pa
PErÍodo: 22.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor (ES): cEl BM MarloN fraNcEZ BriTo, Mf: 5619777-1
cEl PM arMaNdo coNcEiÇÃo dE MoraES GoNÇalVES, Mf: 5264162-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1903/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1325904
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 30.09 à 10.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 11(onze) de alimentação e 10(dez) de pousada
SErVidor (ES): 3° SGT PM alEXaNdrE oliVEira dE liMa, Mf: 5701856-1
3° SGT BM aNdErSoN BarBoSa rodriGUES, Mf: 57173449-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1904/2022 –saGa
oBJETiVo: coMPlEMENTaÇÃo a Portaria nº 1733/2022-SaGa de 
22.09.2022, aos servidores abaixo mencionados, em virtude ter permane-
cido na cidade de MaraBá/Pa,” B”, À serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1275472
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 21.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor (ES): cEl PM ricardo BrUNo dE frEiTaS alMEida, Mf: 
5755425-1
MaJ BM lEaNdro TaVarES dE alMEida, Mf: 57174110-1
SGT PM MaNoEl doMiNGoS SilVa PaMPHYlio, Mf: 5793297-1
SGT PM EdMilSoN MarTiNS da coSTa, Mf: 5575591-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1905/2022 –saGa
oBJETiVo: Para cumprir escala de serviço na BaSE do GraESP.
ProcESSo: 2022/1362431
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 05 à 14.11.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 10(dez) de alimentação e 09(nove) de pousada
SErVidor (ES): MaJ PM WElliNGToN alaN dE MacEdo cHaVES, Mf: 
54185286-2
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 ½ (nove e meia)
SErVidor (ES): carloS alBErTo SaldaNHa da SilVa, Mf: 5958193-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1906/2022 –saGa
oBJETiVo: Para realizar o transporte de servidores do Ministério Público.
ProcESSo: 2022/1362436
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BrEVES/Pa
PErÍodo: 17.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): aMaUri MorEira doS SaNToS, Mf: 5957745
diJoNY oliVEira riBEiro, Mf: 5950449-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 870234

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 1917/2022-saGa
BeLéM, 28 de oUtUBro de 2022

o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: a Portaria nº1884/2022-SaGa, de 25.10.2022, publica-
da do doE nº 35.168, de 28.10.2022, referente as férias regulamentares 
no mês de janeiro/2023 aos servidores da SEGUP.
r E S o l V E: Excluir da Portaria de férias do mês de janeiro/2023 a servi-
dora Maria BETHaNia NaSciMENTo dE alMEida, Mf 5945773/2, Gerente 
de atenção à Saúde, 2022/2023, em virtude não ter completado período 
aquisitivo.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 870218
Portaria Nº 1916/2022-saGa

BeLéM, 28 de oUtUBro de 2022
coNSidEraNdo: a Portaria nº1884/2022-SaGa, de 25.10.2022, publica-
da do doE nº 35.168, de 28.10.2022, referente as férias regulamentares 
no mês de janeiro/2023 aos servidores da SEGUP.
r E S o l V E: Excluir da Portaria de férias do mês de janeiro/2023 o ser-
vidor MarcEllo aUGUSTo BaSToS lEÃo, Mf 5264014/6, Secretário Exe-
cutivo do coNSEP, 2022/2023, em virtude não ter completado período 
aquisitivo.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 870228

.

.

oUtras Matérias
.

editaL de coNVocaÇÃo de reUNiÃo eXtraordiNÁria 
do coNseP

o Presidente do conselho Estadual de Segurança Pública - coNSEP, no uso 
das atribuições legais conferidas pela lei nº 7.584/2011, com alterações 
da lei nº 8.906/2019. coNVoca oS coNSElHEiroS (aS), corrEGE-
dorES (aS), integrantes do cicSP do coNSEP, para se reunirem em aS-
SEMBlEia GEral EXTraordiNária na forma dos §§ 1º e 2º, art. 18 do 
anexo da resolução nº 351/2018 de 12/12/2018 - regimento interno do 
coNSEP, homologado pelo decreto nº 315/2019 de 20/09/2019, no 
dia 03/11/2022, com início previsto para 09h, no Plenário Paulo Sette Câ-
mara - Sede SEGUP.
Pauta programática constará os seguintes assuntos:
i - aBertUra
ii- Parecer da consultoria Jurídica sobre os requerimentos que suspende-
ram a Eleição da ouvidoria - Biênio 2023 - 2024;
Expositor: adv.º Márcio Emídio camelo - diretor da coNJUr
iii- Votação do colegiado para convocação de arguição ao cargo de ouvi-
dor do SiEdS, prevista para o dia 24/11/2022 (Quinta-feira) às 09h - Sede 
SEGUP;
iV- Encerramento.
UalaME fialHo MacHado
Presidente do coNSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 869831
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POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato de LocaÇÃo de iMÓVeL 
nº. 033/2019-PMPa; EXErcÍcio: 2022/2023; oBJETo: o presente 
Termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo de vigência do 
contrato de locação nº 033/2019 – ccc/PMPa, por mais 12 (doze) meses, 
pelo valor total de r$ 23.160,00 (vinte três mil, cento e sessenta reais); 
data da assinatura: 27/10/2022; Vigência: 12/11/2022 a 11/11/2023; a 
despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 
1502 – Segurança Pública; ação; projeto/atividade: 26/8259 – realização 
de Policiamento ostensivo; Natureza de despesa: 33.90.36.15 - outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa física = locação de imóveis; Plano interno: 
1050008259c; fonte do recurso: 0101 (recursos ordinários). locadora: 
Srª aNaNda NaSSar Maia; cPf:002.688.742-80; ordENador: JoSÉ 
dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM.

Protocolo: 870074
PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº. 121/2021-ccc/PMPa; EXErcÍcio: 2022; TErMo adiTiVo: o 
presente Termo aditivo tem como objeto o acrÉSciMo de r$5.711,93 
(cinco mil, setecentos e onze reais e noventa e três centavos) que corres-
ponde a 22,5805916% de r$ 25.295,75 (vinte e cinco mil, duzentos e no-
venta e cinco reais e setenta e cinco centavos), perfazendo o valor total de 
r$ 31.007,68 (trinte e um mil sete reais e sessetnta e oito centavos); data 
da assinatura: 27/10/2022; Vigência: permanecerá a firmada em contrato; 
a despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 
1297 – Manutenção de Gestão; ação (Projeto/atividade): 26/8338 – ope-
racionalização das ações administrativas; Natureza de despesa: 4.4.90.52 
- Equipamento e Material Permanente; e/ou 3.3.90.30 – Material de con-
sumo; Plano interno: 4120008338E - 4120008338c; fonte do recurso: 
0101 (recurso Próprio).; Empresa: iNdÚSTria E coMÉrcio colcHÕES 
orTHoVida lTda; cNPJ nº 07.628.070/0001-38; ordENador: JoSÉ 
dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044; comandante 
Geral da PMPa.

Protocolo: 870086
16º terMo aditiVo ao coNtrato de LocaÇÃo de iMÓVeL nº. 
041/2007-PMPa; EXErcÍcio: 2022/2023; oBJETo: o presente Termo 
aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo de vigência do contrato 
de locação nº 041/2007 – dal/PMPa, por mais 12 (doze) meses, pelo 
valor total de r$ 16.233,12 (dezesseis mil duzentos e trinta e três reais e 
doze centavos); data da assinatura: 28/10/2022; Vigência: 03/11/2022 a 
02/11/2023; a despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: 
Programa: 1502 – Segurança Pública; ação; projeto/atividade: 26/8270 – 
realização das ações da corregedoria do SiEdS; Natureza de despesa: 
33.90.36.15 - outros Serviços de Terceiros - Pessoa física = locação de 
imóveis; Plano interno: 1050008270c; fonte do recurso: 0101 (recursos 
ordinários). locadora: Srª iraNY corrÊa GaBriEl; cPf:018.902.982-
04; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM.

Protocolo: 870171

diÁria
.

Portaria Nº6180/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: igarapé-Miri-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: Sd PM anselmo Silva de oliveira; cPf: 009.097.172-81; Va-
lor: r$ 759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº6181/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Belém-Pa; destino: acará-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
SGT PM Thaislyn Mariana Froes Gomes Borges; CPF: 028.986.253-10; Va-
lor: r$ 791,28. cB PM Brenda lorena Santos dos reis; cPf: 002.928.962-
98 ; 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 Nº6182/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM ivan Vasconcelos Meireles; cPf: 702.640.152-15; Va-
lor: r$ 791,28. cB PM William Samuel Silva de castro; cPf: 911.129.902-
91; 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 Nº6183/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Paragominas-Pa; destino: dom Eliseu-Pa; Perío-
do: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 

de pousada; Servidores: SGT PM antonio anisvan leal costa; cPf: 
851.768.263-72; Valor: r$ 923,16. SGT PM charles Martins de Sousa; 
cPf: 764.487.973-00; Valor: r$ 923,16. SGT PM Jaciclei de Sousa Silva; 
cPf: 962.245.843-20; Valor: r$ 923,16. cB PM danilo Silva Maximino; 
cPf: 916.384.702-78; Valor: r$ 886,20. Sd PM Bento Sobrinho de Sousa 
lima; cPf: 053.061.733-14; Valor: r$ 886,20. Sd PM axel lima de Souza; 
cPf: 610.346.713-67; Valor: r$ 886,20. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº6184/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Paragominas-Pa; destino: Mãe do rio-Pa; Período: 
28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pou-
sada; Servidores: SGT PM Márcio ribeiro Pantoja; cPf: 332.771.842-34; 
Valor: r$923,16. SGT PM Paulo Gomes Pereira; cPf: 344.105.623-04; Va-
lor: r$923,16. SGT PM Marcelo rodrigues feitosa; cPf: 651.282.572-15; 
Valor: R$923,16. CB PM Taffarel Mendes Medeiros; CPF: 943.075.802-06; 
Valor: r$886,20. Sd PM Josué frança Santos filho; cPf: 014.399.673-85; 
Valor: r$886,20. Sd PM Thiago Soares de Jesus; cPf: 040.616.031-75; 
Valor: r$886,20. Sd PM iara da Silva Santos; cPf: 607.104.303-45; Va-
lor: r$886,20. Sd PM adriano oliveira Silva; cPf: 030.326.581-79; Va-
lor: r$886,20. Sd PM rallison Mota Silva; cPf: 018.670.893-94; Valor: 
r$886,20. Sd PM Thiago azevedo de oliveira; cPf: 051.426.833-66; Va-
lor: r$ 886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº6185/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: altamira-Pa; destino: Brasil Novo-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: TEN PM Elizabete lima Soares; cPf: 847.529.122-87; Valor: 
r$846,66. SGT PM Marcelo cardoso de Jesus; cPf: 392.080.012-53; Va-
lor: r$791,28. SGT PM Edeilson do amaral Silva; cPf: 472.313.782-34; 
Valor: r$791,28. SGT PM Benedito Sousa dos Santos; cPf: 394.934.152-
87; Valor: r$791,28. SGT PM Gildate Bezerra da Silva; cPf: 374.517.402-
00; Valor: r$791,28. SGT PM Emilio cirne Bogea Umbuzeiro; cPf: 
396.042.172-91; Valor: r$791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº6186/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: altamira-Pa; destino: Senador José Porfírio-Pa; 
Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 
03 de pousada; Servidores: SGT PM Valdemir Marques cardoso; cPf: 
656.145.852-49; Valor: r$791,28. SGT PM Marcelo da Silva Barbosa; cPf: 
858.376.102-78; Valor: r$791,28. SGT PM Sandro Miguel Sampaio San-
tos; cPf: 782.542.302-00; Valor: r$791,28. SGT PM José de ribamar Mar-
chão de oliveira; cPf: 758.645.682-87; Valor: r$791,28. SGT PM rogério 
Benvindo figueiredo; cPf: 742.231.432-04; Valor: r$791,28. SGT PM ro-
bson Grey Alves Ferreira; CPF: 655.689.232-72; Valor: R$791,28. CB PM 
antonnione Tavares rodrigues; cPf: 940.863.382-20; Valor: r$759,60. 
SD PM Dhennys Thellyson Soares Dos Santos; CPF: 002.193.812-16; Va-
lor: r$ 759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº6187/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Paragominas-Pa; destino: ipixuna do Pará-Pa; Período: 28 
a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM antonio Missias dos reis Pinto; cPf: 393.272.052-00 
; Valor: r$923,16. SGT PM Natanael rocha de lima; cPf: 480.605.852-
15; Valor: r$923,16. SGT PM francisco deniz Pantoja de oliveira; cPf: 
301.959.932-68; Valor: r$923,16. SGT PM cláudio Max Silva de Souza; 
cPf: 399.797.412-87; Valor: r$923,16. SGT PM João Paulo Pereira da 
Silva; cPf: 882.245.702-15; Valor: r$ 923,16. SGT PM luciano Vieira de 
Souza; CPF: 893.299.022-00; Valor: R$923,16. CB PM Jefferson Pereira 
do Nascimento; cPf: 791.175.702-04; Valor: r$886,20. cB PM Giselle lu-
zia Santos ribeiro; cPf: 777.890.672-49; Valor: r$886,20. cB PM Thiago 
Macedo Pinheiro de lemos; cPf: 006.487.431-10; Valor: r$886,20. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 870106
Portaria Nº6116/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Baião-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM augusto cesar oliveira Penha; cPf: 288.775.512-91; 
Valor: r$ 791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº6117/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Belém-Pa; destino: São francisco do Pará-Pa; Período: 28 
a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: cB PM roseane Pinheiro figueiredo; cPf: 007.945.552-25; Va-
lor: r$ 514,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº6118/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Mosqueiro-Pa; destino: concórdia do Pará-Pa; Perí-
odo: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de 
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pousada; Servidores: SGT PM Jocimar Silva alves; cPf: 363.877.542-91; 
Valor: r$ 791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº6119/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM Max alexandre Pantoja Barros; cPf: 579.073.072-87; 
Valor: r$ 791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº6120/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Belém-Pa; destino: Bonito-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
SUB TEN PM José carlos Monteiro Nogueira da Silva; cPf: 425.203.202-
49; Valor: r$791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº6121/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Garrafão do Norte-Pa; Perío-
do: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de 
pousada; Servidores: TEN PM Elton roberto Sarmento de oliveira; cPf: 
769.163.082-49 ; Valor: r$846,66. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº6122/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Tomé-açu-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousa-
da; Servidores: SGT PM Elvis adolfo Tavares; cPf: 334.079.752-87; Valor: 
r$ 791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº6124/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousa-
da; Servidores: SGT PM Enoque Vieira Nascimento; cPf: 649.092.552-49; 
Valor: r$791,28. cB PM Elivan Monteiro de lima; cPf: 921.951.562-87; 
Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHo-
Sa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº6125/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Paragominas-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousa-
da; Servidores: cB PM Elielma lima Pereira; cPf: 010.546.722-70; Valor: 
r$886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº6126/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Ponta de Pedras-Pa; Período: 
28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pou-
sada; Servidores: SGT PM Edson ferraz dos Santos; cPf: 379.148.472-
91; Valor: r$ 923,16. SGT PM aderson Miranda de Vasconcelos; cPf: 
630.304.972-91; Valor: r$ 923,16. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº6127/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: São Geraldo do araguaia-Pa; 
Período: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 
de pousada; Servidores: SGT PM Marília de Nazaré Monteiro Soares; cPf: 
256.974.982-68; Valor: r$923,16. Sd PM caroline de farias Sales; cPf: 
036.043.042-29; Valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº6128/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 28 
a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pou-
sada; Servidores: SUB TEN PM José franklin dos Santos Vieira; cPf: 
173.754.442-34; Valor: r$791,28. Sd PM Eric Santana da Silva; cPf: 
012.406.852-97; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
     
Portaria Nº6129/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Marabá-Pa; destino: Palestina do Pará-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Ser-
vidores: cB PM Thiago Estevan Sousa Bastos; cPf: 001.577.512-79; Valor: 
r$886,20. Sd PM Bruno luso Vieira da cruz; cPf: 029.080.292-00; Valor: 
r$886,20. Sd PM Yago costa alves; cPf: 790.028.542-34; Valor: r$886,20. 
Sd PM Magno da Silva farias; cPf: 988.281.772-68; Valor: r$886,20. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 870009

Portaria Nº6132/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Paragominas-Pa; destino: aurora do Pará-Pa; Perí-
odo: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de 
pousada; Servidores: SGT PM Hugo Victor costa raiol; cPf: 005.398.312-
20; Valor: r$ 923,16. SGT PM Guilherme almeida da Silva oliveira; cPf: 
799.396.192-00 ; Valor: r$ 923,16. cB PM rafael Siqueira Moraes; cPf: 
804.276.262-34; Valor: r$ 886,20. cB PM Josuel oliveira dos Santos; 
cPf: 001.274.492-13; Valor: r$ 886,20. Sd PM Melkzedeque lima car-
rera; cPf: 025.479.342-80; Valor: r$ 886,20. Sd PM Janaina da Silva 
Sousa raiol; cPf: 008.364.712-02; Valor: r$ 886,20. Sd PM Janne cleia 
damasceno Santos; cPf: 973.629.132-49; Valor: r$ 886,20. Sd PM an-
dreson da cunha araujo; cPf: 947.731.732-20; Valor: r$ 886,20. Sd PM 
flávio Barros de Souza; cPf: 002.690.732-13; Valor: r$ 886,20. Sd PM 
luis felipe lima de Souza; cPf: 012.494.552-00; Valor: r$ 886,20. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº6160/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Tracuateua-Pa; Período: 28 
a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pou-
sada; Servidores: SGT PM almério Holanda Silva do Nascimento; cPf: 
453.861.882-91; Valor: r$791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº6163/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: igarapé-açu-Pa; Período: 29 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: cB PM Maria Gabriela costa Nascimento; cPf: 838.751.582-
53; Valor: r$ 514,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº6134/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM Hamilton dos Santos lima; cPf: 306.141.202-68; Va-
lor: r$791,28. SGT PM anaclei de Souza de oliveira; cPf: 725.804.962-20; 
Valor: R$791,28. SD PM Jacy Rocha De Souza Junior; CPF: 031.167.882-
35; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº6165/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: cachoeira do arari-Pa; Período: 
28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pou-
sada; Servidores: Sd PM Gerson de castro Borges; cPf: 943.214.692-87 
; Valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº6166/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Belém-Pa; destino: Muaná-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
SD PM Weslay Acácio Miranda De Souza; CPF: 036.307.982-33; Valor: 
r$886,20. Sd PM alex augusto Santos de aguiar; cPf: 008.450.912-04; 
Valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHo-
Sa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº6167/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Belém-Pa; destino: Vigia-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servido-
res: cB PM Thiago Silva do Nascimento; cPf: 850.250.032-53 ; Valor: 
r$514,32. cB PM lauro da Silva Pinheiro Junior; cPf: 933.913.662-49; 
Valor: r$514,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHo-
Sa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº6168/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Salvaterra-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quan-
tidade de diárias: 03 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM 
Vanildo carvalho de Souza; cPf: 853.362.892-72 ; Valor: r$923,16. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº6169/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: redenção-Pa; Período: 28/10 a 
01/11/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; 
Servidores: cB PM Ellen Sabrina da Silva Mattos; cPf: 014.748.702-10; 
Valor: r$ 1.012,80. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº6170/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: cB PM romulo da Silva de Souza; cPf: 698.184.012-04; Va-
lor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
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Portaria Nº6171/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: ourém-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: cB PM Wander augusto Barbosa Nunes; cPf: 003.999.342-60 
; Valor: r$ 759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº6172/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: cB PM deise de Góes cardoso; cPf: 965.960.582-04; Valor: 
r$ 759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº6174/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Bonito-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousa-
da; Servidores: SGT PM Benilson raimundo coelho; cPf: 302.819.542-91; 
Valor: r$791,28. SGT PM deoclecio da Silva costa; cPf: 492.131.052-15 
; Valor: r$ 791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº6175/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM Marcus Vinicius cruz Monteiro; cPf: 329.477.982-87; 
Valor: r$ 791,28. cB PM regilmar Nobre feitosa; cPf: 843.902.202-68; 
Valor: r$ 759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº6176/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: MaJ PM rute andréa de Souza campos; cPf: 607.629.772-72; 
Valor: r$949,56. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHo-
Sa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº6177/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Soure-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM Vania altina Souza Botelho; cPf: 373.097.572-20; 
Valor: r$ 923,16. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº6178/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022-2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Soure-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quanti-
dade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Gra-
ciele rodrigues Machado lima; cPf: 002.609.632-32 ; Valor: r$ 923,16. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº6179/22/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: SGT PM rodolfo José Pereira amancio; cPf: 257.904.042-00; 
Valor: r$ 1.450,68. cB PM Kleidson do rosário costa; cPf: 789.818.592-
72; Valor: r$1.392,60. Sd PM Breno Quadros Estevam; cPf: 999.372.712-
15; Valor: r$ 1.392,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Protocolo: 870044
Portaria Nº6173/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Paragominas-Pa; Período: 21 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 11 de 
alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Giancarlo Mangabei-
ra frazão; cPf: 587.513.862-91; Valor: r$2.769,48. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 870028
Portaria Nº6146/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Nova Esperança do Piriá-Pa; Pe-
ríodo: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 
de pousada; Servidores: TEN PM João Victor Modesto dos Santos; cPf: 
014.848.452-26; Valor: r$846,66. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº6147/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Tailândia-PA; Destino: Jacundá-PA; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: Sd PM Silvio damasceno ramos; cPf: 926.946.322-20; Va-
lor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.

Portaria Nº6148/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Tailândia-PA; Destino: Jacundá-PA; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: Sd PM Guilherme Henrique de Sousa Moreira Pessoa; cPf: 
062.684.241-74; Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº6149/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Tailândia-PA; Destino: Jacundá-PA; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: cB PM Kelvison orlando Pinto da Silva; cPf: 836.681.442-49; 
Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHo-
Sa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº6150/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: TailÂNdia-Pa; destino: JacUNdá-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: Sd PM Gustavo alves de Moura; cPf: 023.356.365-86; Va-
lor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº6151/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Tailândia-PA; Destino: Jacundá-PA; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousa-
da; Servidores: cB PM João Mendes Viana; cPf: 773.585.702-00; Valor: 
r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº6152/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Tailândia-PA; Destino: Jacundá-PA; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: cB PM francivaldo Barbosa chermont; cPf: 530.741.142-15; 
Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHo-
Sa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº6153/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Tucuruí-Pa; destino: Jacundá-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM Jeane Mara da Silva Moreira; cPf: 749.058.642-91; 
Valor: r$791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHo-
Sa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº6154/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Tailândia-PA; Destino: Jacundá-PA; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: Sd PM Herbete Moura do Nascimento; cPf: 020.004.572-58; 
Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHo-
Sa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº6155/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Tailândia-PA; Destino: Jacundá-PA; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM rosangela Silva dos Santos; cPf: 399.080.702-15; 
Valor: r$791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHo-
Sa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº6156/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Tucuruí-Pa; destino: Jacundá-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: cB PM Maria Valdineia farias de lima; cPf: 005.288.472-44; 
Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHo-
Sa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº6157/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Belém-Pa; destino: Viseu-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
SGT PM francisco Wellington Silva freitas; cPf: 625.928.402-06; Valor: 
r$791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº6158/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Muaná-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: Sd PM Wendell da costa Bitencourt; cPf: 016.338.962-42; 
Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHo-
Sa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº6159/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: concórdia do Pará-Pa; Período: 
28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pou-
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sada; Servidores: SGT PM Levy Da Silva Baia; CPF: 717.932.752-20; Va-
lor: r$791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.

Protocolo: 870165
Portaria Nº6130/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Marabá-Pa; destino: Bom Jesus do Tocantins-Pa; Período: 
28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pou-
sada; Servidores: SGT PM deidi freitas da Silva; cPf: 637.240.492-34; 
Valor: r$923,16. SGT PM Edison de Sousa E Sousa; cPf: 836.565.102-53; 
Valor: r$923,16. SGT PM José Soares de Sousa; cPf: 847.594.962-20; 
Valor: r$923,16. SGT PM Geneses lopes da costa; cPf: 727.732.002-68; 
Valor: r$923,16. cB PM Uenderson Pereira cruz; cPf: 870.747.452-00; 
Valor: R$886,20. CB PM Alysson Ferreira Silva; CPF: 844.264.032-00; Va-
lor: r$886,20. Sd PM rafael Batista amancio; cPf: 984.138.302-06; Va-
lor: r$886,20. Sd PM ricardo Pereira de Sá Sobrinho; cPf: 019.798.313-
86; Valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº6131/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Marabá-Pa; destino: Piçarra-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM Marivaldo luz costa; cPf: 175.184.902-34; Valor: 
r$923,16. Sd PM domingos Savio coelho; cPf: 098.902.784-80; Valor: 
r$886,20. Sd PM Jualeisom fernandes de araujo; cPf: 964.710.002-
78; Valor: r$886,20. Sd PM dácio Santos Moraes; cPf: 046.491.731-
08; Valor: r$886,20. Sd PM arthur Guilherme Pimentel lindoso; cPf: 
040.182.503-55; Valor: r$886,20. Sd PM Pablo Paixao Pereira lemos; 
cPf: 604.773.873-73; Valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº6133/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: afuá-Pa; Período: 25/10 a 
02/11/2022; Quantidade de diárias: 09 de alimentação e 08 de pousa-
da; Servidores: SGT PM osmar leonardo dos Santos; cPf: 844.177.572-
91; Valor: r$2.241,96. SGT PM Wanderson carlos ribeiro dionisio; cPf: 
758.882.892-72; Valor: r$2.241,96. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº6134/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: ananindeua-Pa; destino: anajás-Pa; Período: 27/10 
a 01/11/2022; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: TEN PM Walter leonardi franco; cPf: 886.459.082-04 ; Valor: 
r$1.552,21. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº6136/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: itaituba-Pa; destino: Placas-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
SGT PM raimundo acácio Barbosa Braz; cPf: 731.124.292-49; Valor: 
R$791,28. CB PM Yslane Nayara Vieira Cardoso; CPF: 947.391.102-53; 
Valor: r$759,60. cB PM Samuel lima de Souza; cPf: 955.010.962-34; 
Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHo-
Sa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº6137/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: São João do araguaia-Pa; Pe-
ríodo: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 
de pousada; Servidores: cB PM Marcelo George Silva de Souza; cPf: 
737.561.132-72; Valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº6138/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Belém-Pa; destino: acará-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
cB PM danilo carneiro de Moraes; cPf: 758.573.242-20; Valor: r$759,60. 
Sd PM Silas Vieira da Silva; cPf: 991.716.862-15; 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 Nº6139/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Melgaço-Pa; Período: 27/10 a 
02/11/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; 
Servidores: cB PM Glauber Santos de Souza; cPf: 989.211.502-34; 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 Nº6140/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: acará-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM Gilcemyr De Assunção Martins; CPF: 734.687.112-
04; Valor: r$791,28. SGT PM Edivaldo Mansos do Nascimento; cPf: 
639.114.692-68; Valor: r$791,28. Sd PM Sophie Yohanne Soares Gibson; 
cPf: 022.117.382-06; 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 Nº6141/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Belém-Pa; destino: Viseu-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
SGT PM Suzane rodrigues de Souza; cPf: 002.631.612-93; Valor: r$791,28. 
SD PM Amylla Cysne Nogueira; CPF: 017.905.322-13; Valor: R$759,60. 
Sd PM leonan ferreira Sodré; cPf: 845.385.382-72; 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 Nº6142/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Terra alta-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM Wellington Sobral da Silva; cPf: 263.014.152-72; Va-
lor: r$522,24. Sd PM Wender Bruno Pereira da costa; cPf: 015.417.472-
67; 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 Nº6143/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Belém-Pa; destino: Baião-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: 
Sd PM diego dos Santos Neri; cPf: 894.790.922-04; 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 Nº6144/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Muaná-Pa; Período: 28 a 31/10/2022; Quan-
tidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM Ni-
valdo corrêa Viégas; cPf: 917.616.382-20; Valor: r$886,20. cB PM Marcelo 
Hegom da Paixão Trindade; cPf: 002.475.942-29; Valor: r$886,20. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº6145/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Ponta de Pedras-Pa; Período: 
28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de 
pousada; Servidores: TEN PM Jonathan Wesley Castro De Sousa; CPF: 
955.448.872-68; Valor: r$987,77. SGT PM deolindo Pinto alves Júnior; 
cPf: 719.296.062-49; Valor: r$923,16. cB PM José Magno Pereira Silva; 
cPf: 977.211.902-15; Valor: r$886,20. Sd PM daniel Benedito leal Neto; 
cPf: 007.224.092-06; Valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº6161/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: TEN PM cristiano Salviano da Silva; cPf: 001.741.402-40; 
Valor: r$846,66. SGT PM Pedro Nelson Gonçalves dias; cPf: 023.401.737-
60; Valor: r$791,28. SGT PM luiz alberto abreu de oliveira; cPf: 
986.097.341-53; Valor: r$791,28. SGT PM andreza Michelli Brito da Silva; 
cPf: 703.792.202-10; Valor: r$791,28. Sd PM Juliana ferreira da Silva; 
cPf: 014.234.342-00; 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 Nº6162/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: altamira-Pa; destino: Vitória do Xingu-Pa; Perí-
odo: 28 a 31/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 
de pousada; Servidores: MaJ PM Marcos antônio da Silva oliveira; cPf: 
728.852.972-04; Valor: r$949,56. SGT PM antonio Sousa reis; cPf: 
379.995.162-87; Valor: R$791,28. SGT PM Mayron Barbosa Lopes; CPF: 
985.825.422-91; Valor: r$791,28. Sd PM Marcos Paulo Silva da fonseca; 
cPf: 023.322.332-02; 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 Nº6189/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022 - 2º Turno); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Salvaterra-Pa; Período: 28 a 
31/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: cB PM Paulo Henrique assunção da Silva; cPf: 927.298.432-
72; Valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.

Protocolo: 870148
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editaL de coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo 
de serVidor

.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e deFesa sociaL
PoLÍcia MiLitar do ParÁ

dePartaMeNto GeraL de PessoaL
seÇÃo técNica

sUBseÇÃo de seLeÇÃo, MoBiLiZaÇÃo, recadastraMeNto 
e PessoaL ciViL

coNVocaÇÃo Para adMissÃo de MatrÍcULa e 
iNcorPoraÇÃo reFereNte

ao editaL Nº 001/ cFP/PMPa/2020
editaL Nº 070/ssMrPc/2022 – cFP/PMPa, 

de 25 de oUtUBro de 2022
o GoVErNo do ESTado do Pará, por meio da Polícia Militar do Pará - 
PMPa, representada por seu comandante geral, JoSÉ dilSoN MElo dE 
SoUZa JÚNior – cEl QoPM, torna pública a coNVocaÇÃo dos candidatos 
abaixo relacionados, aprovados no cfP/PMPa/2020, para a entrega dos 
documentos referentes à habilitação para a admissão ao curso de for-
mação de Praças da Polícia Militar do Pará CFP/PMPA/2020, para fins de 
cumprimento das decisões judiciais, no dia e horário previsto neste edital.
1- iTallo daNiEl fariaS SilVa, (sub judice), ação ordinária nº 0863631-
53.2021.8.14.0301;
2- JoSE roMUlo da SilVa dE SoUZa, (sub judice), ação ordinária nº 
0801099- 07.2021.8.14.0022;
3- MadSoN oliVEira PErEira BarroS, (sub judice), ação ordinária nº 
0811200-85.2021.8.14.0028;
4- MaTHEUS loPES BoTElHo, (sub judice), agravo de instrumento nº 
0800104-89.2022.8.14.9000.
1. da coNVocaÇÃo Para eNtreGa dos docUMeNtos reFereN-
tes À HaBiLitaÇÃo:
1.1. o candidato convocado deverá se apresentar, no dia 04 de novembro 
de 2022, às 09h00min, no departamento Geral de Pessoal da Polícia Militar 
do Pará, na Subseção de Seleção, Mobilização, recadastramento e Pessoal 
civil (SSMrPc), localizada na rodovia augusto Montenegro KM 09, nº 8401 
– bairro Parque Guajará, no complexo do comando Geral da PMPa, nesta 
cidade de Belém, Estado do Pará.
1.2. caso o candidato não apresente os documentos previstos no subitem 
2.1 deste edital será considerado inabilitado para fins de matrícula e in-
corporação e, em consequência, perderá o direito à vaga de acordo com 
o contido no subitem 19.3 do edital nº 01/PMPa, de 12 de novembro de 
2020.
2. da HaBiLitaÇÃo
2.1 o candidato convocado deverá comparecer no dia, hora e local, utili-
zando obrigatoriamente máscara juntamente com o cartão de imunização 
contra a covid-19, para apresentar e entregar os documentos abaixo rel-
acionados:
a) certidão de nascimento e/ou casamento;
b) documento de identidade;
c) título de eleitor e comprovante(s) de votação na última eleição ou jus-
tificativa eleitoral;
d) comprovante de regularidade de situação militar (somente para candi-
datos do sexo masculino), Certificado de Alistamento Militar, Certificado de 
dispensa de incorporação ou documento equivalente;
e) certificado ou declaração de conclusão do ensino médio, com o respec-
tivo histórico escolar;
f) cadastro de Pessoa física (cPf);
g) cartão do PiS (se o candidato for funcionário da iniciativa privada e 
outros);
h) cartão do PaSEP (se o candidato for funcionário público – civil ou militar);
i) 03 (três) fotos 3X4 recentes, iguais, descobertas e coloridas;
j) comprovante de residência;
k) firmar declaração de não estar cumprindo sanção em nenhum órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo;
l) firmar declaração se mantém ou não vínculo funcional com outro órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo;
m) carteira de Nacional de Habilitação – categoria tipo “B”; e
n) comprovante de imunização contra a covid-19.
2.2. ressalvados os documentos citados nas alíneas ‘d’ e ‘i’ que deverão 
ser entregues em original, os demais documentos deverão ser entregues 
em 01 (uma) cópia simples, todas acondicionadas em pasta de papelão ou 
de plástico com elástico, devendo o candidato apresentar os documentos 
originais na ocasião da entrega e os documentos em versão digital, de-
verão ser apresentados na forma impressa para fins de autenticação pela 
corporação.
2.3. caso o candidato não compareça e/ou não apresentar os documentos 
constantes no subitem 2.1 deste edital no dia, hora e local estabeleci-
dos, será considerado inabilitado para fins de matrícula e incorporação no 
cfP/2020 e, consequentemente, perderá o direito à vaga, em conformi-
dade com o artigo 2º, inciso Vi, da lei 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, 
alterada pela lei nº 8.342, de 14 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o 
ingresso na Policia Militar do Pará e dá outras providências.
3. o presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará

Protocolo: 870004

oUtras Matérias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato Nota de empenho: 
2022Ne17788; Valor de r$ 6.992,93 (seis mil, novecentos e noventa e 
dois reais e noventa e três centavos); emitida em 26/10/2022; origem: 
cotação eletrônica nº 005/2022; dispensa de licitação Nº 006/2022; cujo 
objeto é “aquisição de fragmentadora de Papel” recurso: Programa: 1502 
- Segurança Pública; ação(PTrES) - 26/8840 – Gerenciamento das ações 

de informação e comunicação; Natureza da despesa: 4.4.90.52 – Equipa-
mento Material Permanente; Plano interno: 1050008840E fonte do re-
curso: 0101 (recurso ordinário); Empresa contratada: i G doS SaNToS 
oliVEira EirEli, inscrita sob o cNPJ nº 27.363.204/00001-43; ordENa-
dor: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM, comandante 
Geral da PMPa.

Protocolo: 870289
..

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 2º terMo aditiVo ao coNtrato 199/2020
Exercício: 2022
objeto: a prorrogação de vigência contratual por mais 12 (doze) meses 
ao contrato n°199/2020 com reajuste referente ao índice iPca de 9,67% 
(correspondente ao período de 08/2021 a 08/2022), sendo o novo valor de 
r$ 546.175,20 (quinhentos e quarenta e seis mil, cento e setenta e cinco 
reais e vinte centavos).
Unidade Gestora: 310101
fonte do recurso: 0101000000 – Tesouro
funcional Programática: 06.126.1508.8238 – Gestão de Tecnologia da inf. 
e comunicação.
Elemento de despesa: 339040 – Serviço tecnologia inf. e com. - pessoa 
jurídica.
Plano interno: 4120008238c
Unidade Gestora: 310101
fonte do recurso: 01500000001 – Tesouro.
funcional Programática: 06.126.1508.8238 – Gestão de Tecnologia da inf. 
e comunicação.
Elemento de despesa: 339040 – serviço tecnologia inf. e com. - pessoa 
jurídica.
Plano interno: 4120008238c
Vigência: 28/10/2022 até 27/10/2023
data da assinatura: 27/10/2022
contratada: TEcH lEad SErViÇoS E coMÉrcio dE iNforMáTica lTda EPP
cNPJ: 11.887.021/0001-97
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza - CEL QOBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 869860

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 011/sUPriMeNto de FUNdo/cedec 
de 28 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 Suprimento de fundo ao MaJ QoBM BrUNo PiNTo 
frEiTaS, Mf 57174106/1, do QcG/cEdEc.
art. 2º – o valor do Suprimento de fundo corresponde a r$ 4.000,00 (QUa-
TRO MIL REAIS), correrá a conta do Estado com a seguinte classificação:
funcional Programática: 06.182.1502.8827.
Elemento de despesa: 339030 – coNSUMo.
Valor: r$ 2.000,00 (doiS Mil rEaiS).
Elemento de despesa: 339039 –  SErViÇoS PESSoa JUrÍdica
Valor: r$ 2.000,00 (doiS Mil rEaiS).
fonte: 0101000000
art. 3º – o valor referido vincula-se ao prazo de 60 (sessenta) dias para 
aplicação e prestação de contas, a contar da data do recebimento do re-
curso.
Jayme de Aviz Benjó– CEL QOBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 870199

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 264 diÁria/cedec de 28 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 odraci JoSÉ JorGE dE SoU-
Za E SGT QBM adriaNo dE aViZ BarBoSa, 06 (seis) diárias de alimen-
tação e 05 (cinco) diárias de Pousada para cada, perfazendo um valor 
total de r$ 2.901,36 (doiS Mil, NoVEcENToS E UM rEaiS E TriNTa E 
SEiS cENTaVoS), por terem se deslocado de Belém-Pa para o município 
de Pacajá-Pa, na região de integração do Xingu e com diárias do grupo 
B, no período de 22 a 27 de 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 civ

Protocolo: 870210
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato n°388/2022-Pc/Pa. Modalidade de licitação: convite nº 001/2022-
Pc/Pa. Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-
06 e Nacional construções & Serviços ltda. cNPJ nº 02.934.270/0001-
03. data da assinatura: 26/10/2022. Vigência: 12 meses a partir de sua 
publicação. Valor: r$=223.106,11. objeto: contratação de Empresa de 
Engenharia Especializada para reforma e adequação da depol de Vila dos 
cabanos. Processo nº 2022/407764. orçamento: função Programática: 
40101.06.181.1502.7559; Elemento de despesa: 449051; fonte: 0101. 
contratada: Nacional construções & Serviços ltda Endereço: Trav. angus-
tura nº 822, Sacramenta, Belém/Pa, cEP 66120-230, Belém/Pa. ordena-
dora responsável: Walter resende de almeida. delegado Geral da Polícia 
civil do Estado do Pará.

Protocolo: 870031
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo
Termo aditivo 4. contrato: 125/2018-Pc/Pa.
Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e o 
Sr. luiz afonso Henriqson, cPf n° 457.069.300-82. objeto: Prorrogação 
de prazo de vigência por mais 12 meses.data da assinatura: 30/10/2022.
Vigência: 30/10/2022 à 30/10/2023.Valor: r$4.270,88 mês. orçamento: 
Programa de Trabalho, Natureza da despesa, fonte de recurso e origem 
do recurso. 40101.06.181.1502.8266.339036.0101-Estadual. Processo 
nº 2022/1000993. contratado: lUiZ afoNSo HENriQSoN. Endereço: Es-
trada Geral de ibiraquera s/n°, cEP: 88780-000, ibiraquera-imbituba/Sc 
(rua Prejetada lote 11). ordenadora responsável: aNa MicHEllE GoN-
ÇalVES SoarES ZaGalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia 
civil.

Protocolo: 870021
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diÁria
.

Portaria Nº: 02815/2022 - dGPc/od/drF de 19 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1339423, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cUrrali-
NHO, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 19/10/2022 a 23/10/2022;

1. iPc lEoNardo JoSiNo cardoSo JUNior - MaT: 5107733
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02816/2022 - dGPc/od/drF de 19 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1338163, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de oriXiMi-
NÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 19/10/2022 a 
20/10/2022;

1. iPc GilVaN GoMES doS SaNToS - MaT: 5966416
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 356.07 ( TrEZENToS E ciNQUENTa E SEiS rEaiS E SETE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02817/2022 - dGPc/od/drF de 19 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PRAINHA, a fim de re-
alizar diliGENcia Policial, no período de 19/10/2022 a 21/10/2022;

1. iPc arTUr ViNiciUS SaNToS SoUZa - MaT: 5410940
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc HElio rEGo PErEira - MaT: 5619157
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. iPc SEVEriaTo iGSoN dE SoUSa coElHo - MaT: 5619637
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS E ViNTE E 
oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02818/2022 - dGPc/od/drF de 19 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 19/10/2022 a 20/10/2022;
1. iPc GaBriEl NaSciMENTo da SilVa - MaT: 5966490
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. iPc rENaN ViEira doS SaNToS - MaT: 5966786
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SETENTa E SEiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02819/2022 - dGPc/od/drF de 19 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 19/10/2022 a 19/10/2022;

1. iPc Edi HUMBErTo SErrao QUarESMa - MaT: 5932469
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
2. dPc GUSTaVo lUiZ BarBoSa fErrEira - MaT: 5966798

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
3. iPc dENilSoN da SilVa BiTENcoUrT - MaT: 57200091

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
4. dPc MHoaB KHaYaN aZEVEdo liMa - MaT: 5914157

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
5. iPc EliaS fErrEira Baia - MaT: 54193328

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
6. iPc JaciValdo raMoS GoMES MoNTEiro - MaT: 5856892
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

7. dPc lEoNardo doS SaNToS PErEira - MaT: 5967071
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

8. iPc raiMUNdo WaGNEr carValHo da SilVa - MaT: 54193311
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

9. iPc EZEQUiEl dE JESUS PErEira do rEGo - MaT: 5865905
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

10. dPc JoSE MaTToS BriTo dE carValHo NETo - MaT: 57190408
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

11. iPc SaNdra criSTiNa oliVEira NoGUEira - MaT: 5965211
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

12. EPc alEXaNdrE MaGNo caldaS fErrEira - MaT: 57190571
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

13. dPc PriScilla GUErra caNTo - MaT: 5966666
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

14. iPc JacEMir PirES do aMaral - MaT: 5704235
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 1,661.66 ( UM Mil, SEiScENToS E SESSENTa E UM rEaiS E SESSENTa E 
SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02820/2022 - dGPc/od/drF de 19 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1333537, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IGARAPÉ-MIRI, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 18/10/2022 a 20/10/2022;

1. iPc fEliPE dE SoUZa raMoS - MaT: 5940131
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. dPc MiKaElla da SilVa fErrEira - MaT: 8082703
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. iPc JESSica dE MoraES PriMo - MaT: 5940143
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

4. dPc BrUNa PaolUcci - MaT: 57192681
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS E QUaTro cEN-
TaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 02821/2022 - dGPc/od/drF de 19 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1325356, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aNaJáS, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
18/10/2022 a 22/10/2022;
1. iPc dENYS HErlYN PENEdo BESSa - MaT: 57233585
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02822/2022 - dGPc/od/drF de 19 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1325356, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aNaJáS, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
18/10/2022 a 22/10/2022;

1. adM rEiNaldo aUGUSTo coSTa SoarES - MaT: 3159264
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02823/2022 - dGPc/od/drF de 19 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SENador JoSÉ PorfÍ-
RIO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 18/10/2022 a 
19/10/2022;

1. dPc PaUlo JoSÉ da SilVa JÚNior - MaT: 5967072
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. iPc EVaNdo EMErSoN loPES SaNTaNa - MaT: 5967038
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02824/2022 - dGPc/od/drF de 19 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1339963, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Mara-
BÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 19/10/2022 a 
20/10/2022;

1. iPc Érica raÍSSa rodriGUES alVES - MaT: 5966773
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

2. iPc GaBriEl dE JESUS araÚJo - MaT: 5966579
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02825/2022 - dGPc/od/drF de 19 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUCURUÍ, a fim de re-
alizar diliGENcia Policial, no período de 19/10/2022 a 19/10/2022;

1. iPc BrENdo BENTES BaNdEira - MaT: 5903702
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. iPc lEoNardo alEXaNdrE da lUZ PiMENTEl - MaT: 57198004
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 02826/2022 - dGPc/od/drF de 19 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1310846, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 19/10/2022 a 19/10/2022;

1. iPc daNiEl iSaac SErrUYa - MaT: 5940050
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 118.69 ( cENTo E dEZoiTo rEaiS E SESSENTa E NoVE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02827/2022 - dGPc/od/drF de 19 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1310842, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iTaiTU-
BA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 19/10/2022 a 
21/10/2022;

1. EPc clEiToN alcÂNTara BoSa - MaT: 5966675
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc lUiZ fEliPE aNdradE PirES dE SiQUEira - MaT: 5966542
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02828/2022 - dGPc/od/drF de 19 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1310838, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SENador 
JOSÉ PORFÍRIO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
19/10/2022 a 22/10/2022;

1. iPc EVErToN MarTiNS dE liMa - MaT: 5966737
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
2. EPc rafaEla carNEiro doS SaNToS - MaT: 5940191

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
3. dPc lUciaNo fraNciSco fErrEira - MaT: 5939892

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,136.42 ( doiS Mil, cENTo E TriNTa E SEiS rEaiS E QUa-
rENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02829/2022 - dGPc/od/drF de 20 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221333315, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PoNTa dE 
PEDRAS, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
20/10/2022 a 25/10/2022;

1. daS MarcoS aUGUSTo MiraNda doS SaNToS - MaT: 5946304
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. daS HiGor rodriGUES GUiMaraES da SilVa - MaT: 5937175
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

3. adM SaNdra SUElY fEio cUNHa - MaT: 5942613
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,560.70 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS E 
SETENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02830/2022 - dGPc/od/drF de 20 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221332853, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cUrra-
LINHO, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
20/10/2022 a 25/10/2022;

1. daS SaNdro TaVarES doS SaNToS - MaT: 5931128
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. adM MarciaNE dE SoUSa BarBoSa - MaT: 5313899
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 



52  diário oficial Nº 35.170 Segunda-feira, 31 DE OUTUBRO DE 2022

pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 2,373.80 ( doiS Mil, TrEZENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS E oiTEN-
Ta cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02831/2022 - dGPc/od/drF de 20 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221331288, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iriTUia, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
21/10/2022 a 23/10/2022;

1. aGElE raiMUNdo NoNaTo BarBoSa GaViNHo - MaT: 702331
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02832/2022 - dGPc/od/drF de 20 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1331288, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iriTUia, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
21/10/2022 a 23/10/2022;

1. iPc JoSE Maria dE SoUSa rocHa - MaT: 5333199
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SETENTa E SEiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02833/2022 - dGPc/od/drF de 20 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1333708, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de RIO DE JANEIRO, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 22/10/2022 a 26/10/2022;

1. iPc SiBElE JoiSE TaPaJoS NoGUEira - MaT: 5940334
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 4, ToTal: r$ 2,025.68)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 2,025.68 ( doiS Mil, ViNTE E ciNco rEaiS E SESSENTa E oiTo cEN-
TaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02834/2022 - dGPc/od/drF de 20 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1333708, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de RIO DE JANEIRO, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 22/10/2022 a 30/10/2022;

1. iPc roGEr aNdErSoN dE SoUZa SilVa - MaT: 5913953
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 8, ToTal: r$ 4,051.36)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 4,051.36 ( QUaTro Mil, ciNQUENTa E UM rEaiS E TriNTa E SEiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02835/2022 - dGPc/od/drF de 20 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1333708, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de RIO DE JANEIRO, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 22/10/2022 a 26/10/2022;

1. EPc odilSoN Marcio oliVEira NoGUEira - MaT: 57233549
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 4, ToTal: r$ 2,025.68)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 2,025.68 ( doiS Mil, ViNTE E ciNco rEaiS E SESSENTa E oiTo cEN-
TaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02836/2022 - dGPc/od/drF de 20 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221333223, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BAIÃO, a fim de reali-
zar EXPEdiÇÃo dE docUMENToS, no período de 22/10/2022 a 25/10/2022;

1. adM aNdrE lUiS daNTaS raMoS - MaT: 57215
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02837/2022 - dGPc/od/drF de 20 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1248944, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IGARAPÉ-MIRI, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 20/10/2022 a 22/10/2022;

1. EPc fraNciSco carloS faGUNdES caMPoS - MaT: 5826454
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. dPc adalBErTo PErEira cardoSo - MaT: 5232295
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. iPc Marco aNToNio dE alBUQUErQUE coElHo - MaT: 5409535
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
4. iPc PaUlo SErGio PErEira MarQUES - MaT: 51855458
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

5. MPc PaUlo ricardo caNTUaria MoUTiNHo - MaT: 5129303
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
6. MPc aNToNio JEffSoN Barral coSTa - MaT: 5618576
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pa-
gamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 
2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rEaiS E ciNQUENTa 
E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02838/2022 - dGPc/od/drF de 20 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1346997, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 21/10/2022 a 25/10/2022;

1. MPc EdiEl fraNciSco BarBoSa BiTENcoUrT - MaT: 5463556
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
2. iPc JEffErSoN EdSoN SaNToS corrEa - MaT: 5782350
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. iPc SilVio alEX lEal da SilVa - MaT: 54184102
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

4. EPc alVaro roBErTo dE araGao SoUZa - MaT: 3169995
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 3,798.08 ( TrÊS Mil, SETEcENToS E NoVENTa E oiTo rEaiS E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02839/2022 - dGPc/od/drF de 20 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1347565, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IGARAPÉ-MIRI, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 22/10/2022 a 23/10/2022;

1. iPc Marcio lEoNardo NErY GoNcalVES - MaT: 5887100
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. iPc JUaN lENNoN KEMPEr dE SoUZa - MaT: 5939655

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
3. iPc THiaGo SilVa MaNGaS - MaT: 5914108

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
4. iPc alciNdo alVES caldaS JUNior - MaT: 5913882

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
5. iPc Eraldo MaGNo da SilVa - MaT: 5876958

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
6. dPc WaNEY fraNca alEXaNdrE - MaT: 5940485

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS E ViNTE E 
oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02840/2022 - dGPc/od/drF de 20 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1351486, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOJU, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 20/10/2022 a 24/10/2022;
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1. EPc aNGElica TaTiaNE QUarESMa frEiTaS - MaT: 54184786
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
2. dPc JoSE EdUardo rollo da SilVa - MaT: 5835224

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
3. iPc ValEria MarTiNS fraNco BariViEra - MaT: 5229014
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02841/2022 - dGPc/od/drF de 21 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221355052, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MUANÁ, a fim de realizar 
EXPEdiÇÃo dE docUMENToS, no período de 22/10/2022 a 27/10/2022;

1. daS Erica TErEZa doS PaSSoS SoUZa - MaT: 6402891
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E NoVENTa cEN-
TaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02842/2022 - dGPc/od/drF de 21 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1354734, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de liMo-
EIRO DO AJURU, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
21/10/2022 a 22/10/2022;

1. dPc lEoNardo doS SaNToS PErEira - MaT: 5967071
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. EPc alEXaNdrE MaGNo caldaS fErrEira - MaT: 57190571
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. iPc JaciValdo raMoS GoMES MoNTEiro - MaT: 5856892
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

4. iPc EZEQUiEl dE JESUS PErEira do rEGo - MaT: 5865905
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
5. iPc Edi HUMBErTo SErrao QUarESMa - MaT: 5932469
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

6. iPc SaNdra criSTiNa oliVEira NoGUEira - MaT: 5965211
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02843/2022 - dGPc/od/drF de 21 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1347565, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iGaraPÉ-
MIRI, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 22/10/2022 
a 23/10/2022;

1. iPc ViNiciUS HUGo alVES rocHa - MaT: 5939588
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02844/2022 - dGPc/od/drF de 21 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 21/10/2022 a 22/10/2022;

1. iPc roSiValdo HElENo roSario liMa - MaT: 5886759
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. EPc roSilENE SoUSa da rocHa - MaT: 54186966
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. iPc fraNKlEY dE SoUZa MoTa - MaT: 8400707
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

4. iPc EVaNdro fErrEira caSTro - MaT: 5853435
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02845/2022 - dGPc/od/drF de 21 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servi-
dor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar APOIO 
dE TraBalHo adMiNiSTraTiVo, no período de 21/10/2022 a 24/10/2022;

1. adM JoBErTo dE JESUS BriTo PErEira - MaT: 54185830
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. adM GlEiSE lUcia SaNToS NaZarE - MaT: 5942655
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. adM KariNa PaTricia dE PaiVa SaNToS - MaT: 5941893
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 2,136.42 ( doiS Mil, cENTo E TriNTa E SEiS rEaiS E QUarENTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02846/2022 - dGPc/od/drF de 21 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 21/10/2022 a 24/10/2022;

1. dPc flaVio carloS dE MEirElES - MaT: 5940390
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02847/2022 - dGPc/od/drF de 21 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1347188, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 20/10/2022 a 22/10/2022;

1. EPc HYaGo MaciEl fariaS - MaT: 5919616
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc JaNarY da SilVa araUJo - MaT: 5940113
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02848/2022 - dGPc/od/drF de 21 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221346547, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ACARÁ, a fim de realizar 
EXPEdiÇÃo dE docUMENToS, no período de 22/10/2022 a 25/10/2022;

1. adM lorENa GaBriEllE dE SoUSa PiNHEiro - MaT: 5902423
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02849/2022 - dGPc/od/drF de 21 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
ParTiciPaÇÃo dE rEUNiÃo, no período de 20/10/2022 a 23/10/2022;

1. dPc diEGo MaXiMo do Prado - MaT: 5940473
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. iPc JorGE PErEira NoGUEira - MaT: 5966428
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. iPc EdUardo BorBorEMa dE MoraES JÚNior - MaT: 5966768
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 2,136.42 ( doiS Mil, cENTo E TriNTa E SEiS rEaiS E QUarENTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02850/2022 - dGPc/od/drF de 21 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221340904, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MariTUBa, 
a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 21/10/2022 
a 22/10/2022;

1. adM THiaGo da crUZ MoraES - MaT: 5941159
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)

2. adM fraNcilENE MoUra MaGalHaES coSTa - MaT: 5942635
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 334.10 ( TrEZENToS E TriNTa E QUaTro rEaiS E dEZ 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02851/2022 - dGPc/od/drF de 21 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221340835, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Ma-
RACANÃ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
21/10/2022 a 24/10/2022;

1. PPc Maria do carMo dE alMEida MiraNda - MaT: 70670
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 3, ToTal: r$ 501.15)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 501.15 ( QUiNHENToS E UM rEaiS E QUiNZE cENTaVoS ), 
para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02852/2022 - dGPc/od/drF de 21 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221340712, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Bar-
CARENA, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
21/10/2022 a 22/10/2022;

1. PPc roSaNGEla raMoS fErNaNdES - MaT: 701211
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc daNiEl da GaMa loBo - MaT: 58459
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SETENTa E SEiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02853/2022 - dGPc/od/drF de 21 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221340096, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PoNTa dE 
PEDRAS, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
21/10/2022 a 25/10/2022;

1. iPc lUiZ arlaN dE alMEida coSTa - MaT: 5887054
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
2. iPc PaUlo HENriQUE SilVa MacHado - MaT: 54189007
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS E QUaTro 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02854/2022 - dGPc/od/drF de 21 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221336860, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MUANÁ, a fim de realizar 
EXPEdiÇÃo dE docUMENToS, no período de 21/10/2022 a 26/10/2022;

1. MPc JoSiEl PoMPEU dE SalES - MaT: 5232384
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. PPc raiMUNdo rUY HolaNda doS SaNToS - MaT: 5703964
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 2,373.80 ( doiS Mil, TrEZENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS E oiTEN-
Ta cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02855/2022 - dGPc/od/drF de 21 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1340218, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IGARAPÉ-MIRI, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 20/10/2022 a 23/10/2022;

1. iPc PEdro fEldaS VaScoNcEloS - MaT: 5129931
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02856/2022 - dGPc/od/drF de 21 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221336415, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaE-
TETUBA, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
20/10/2022 a 25/10/2022;

1. adM alaNNa Maia rodriGUES - MaT: 5964524
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. aP Maria criSTiNa diaS MicHEloN - MaT: 5107458
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
3. adM aNToNio MarcoS PaMPloNa olaYa - MaT: 5888792
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

4. adM MarlENE SilVa dE MoraES - MaT: 70033
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,747.60 ( QUaTro Mil, SETEcENToS E QUarENTa E SETE 
rEaiS E SESSENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02857/2022 - dGPc/od/drF de 21 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
diliGENcia Policial, no período de 20/10/2022 a 21/10/2022;

1. iPc JoSÉ aliPio daiBES dE SoUSa - MaT: 5895298
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc rodriGo coSTa GoES - MaT: 5966442
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SETENTa E SEiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02858/2022 - dGPc/od/drF de 21 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1310849, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 20/10/2022 a 20/10/2022;

1. iPc KaMilla fErNaNdES cElTraN - MaT: 5966824
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. iPc lUiS claUdio GoMES dE MElo - MaT: 5409659
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02859/2022 - dGPc/od/drF de 21 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1357867, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ACARÁ, a fim de realizar 
aPoio dE TraBalHo adMiNiSTraTiVo, no período de 20/10/2022 a 25/10/2022;

1. EPc EllEM GoNcalVES cardoSo oliVEira - MaT: 5826276
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E NoVENTa cEN-
TaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02860/2022 - dGPc/od/drF de 21 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1357519, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caPaNEMa, a 
fim de realizar APOIO A EVENTOS, no período de 21/10/2022 a 23/10/2022;

1. EPc Maria dE faTiMa aNdradE - MaT: 5232791
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. daS oSValdo MiraNda doS SaNToS - MaT: 5946727

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02861/2022 - dGPc/od/drF de 21 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1335257, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caSTa-
NHAL, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 21/10/2022 
a 22/10/2022;

1. iPc MarilcE dE oliVEira SaNToS - MaT: 5856710
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)

2. iPc filiPE PENTEado SaNToro - MaT: 5939580
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)

3. iPc VicTor aUGUSTo BarBoSa dE oliVEira - MaT: 5940101
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)

4. iPc raPHaEl MarTiNS SiQUEira - MaT: 8002048
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 668.20 ( SEiScENToS E SESSENTa E oiTo rEaiS E ViNTE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02867/2022 - dGPc/od/drF de 24 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1314373, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ORIXIMINÁ, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 25/10/2022 a 26/10/2022;

1. iPc NElSoN ricardo TarQUiNio coUTiNHo GUEdES - MaT: 55209639
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02862/2022 - dGPc/od/drF de 24 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1348015, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aca-
RÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 24/10/2022 a 
28/10/2022;

1. iPc JESSica dE MoraES PriMo - MaT: 5940143
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. dPc caio carMEllo rocHa loBo - MaT: 5894819
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. EPc MarcUS ViNiciUS filGUEiraS MaToS - MaT: 54183825
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

4. iPc JorGE PoNTES da SilVa - MaT: 54189356
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

5. iPc roSiEl dE frEiTaS MaUES - MaT: 5290155
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

6. iPc roGErio da SilVa BriTo - MaT: 5410606
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

7. dPc THiaGo MENdES diNiZ - MaT: 5940438
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 6,646.64 ( SEiS Mil, SEiScENToS E QUarENTa E SEiS rEaiS 

E SESSENTa E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02863/2022 - dGPc/od/drF de 24 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1356670, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SoUrE, a 
fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 
25/10/2022 a 28/10/2022;

1. iPc roMUlo araUJo rodriGUES - MaT: 5940127
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc PEdro HENriQUE PacHEco - MaT: 5940144
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc doUGlaS coElHo da PaiXao - MaT: 5940021
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. iPc aUGUSTo cEZar loPES do NaSciMENTo - MaT: 5122848
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E TriNTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02864/2022 - dGPc/od/drF de 24 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1348038, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de acará, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
24/10/2022 a 28/10/2022;

1. adM aNToNia cElia fErrEira liSBoa - MaT: 5941938
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02865/2022 - dGPc/od/drF de 24 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1347955, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de JacUN-
DÁ, a fim de realizar MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, no período de 
25/10/2022 a 28/10/2022;

1. TEcrEdE MicHEl MarloN PiNTo dE PaiVa - MaT: 55207970
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. TEcMaN JoSiaS GoMES caldaS - MaT: 5963186
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02866/2022 - dGPc/od/drF de 24 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1347343, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 24/10/2022 a 29/10/2022;

1. iPc rUi PErEira doS SaNToS - MaT: 5411866
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. EPc alciNEY ModESTo BraGa - MaT: 54183800
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

3. dPc GlaUco ValENTiM carValHo do NaSciMENTo - MaT: 5826250
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

4. iPc lUilSoN QUEiroZ rodriGUES - MaT: 5412005
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pa-
gamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 
4,747.60 ( QUaTro Mil, SETEcENToS E QUarENTa E SETE rEaiS E SESSENTa 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02868/2022 - dGPc/od/drF de 24 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1363671, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo MiGUEl do GUaMá, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 23/10/2022 a 25/10/2022;
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1. iPc THiaGo JoSE do NaSciMENTo daVid - MaT: 5940019
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc WENdSoN lEoN TiaGo fraZao riBEiro - MaT: 5940108
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. iPc rafaEl carValHo GUiMaraES - MaT: 5941051
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

4. EPc aNToNio SErGio da coSTa aNJoS JUNior - MaT: 5940008
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS E QUaTro 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02869/2022 - dGPc/od/drF de 25 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1364439, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TailÂNdia, a 
fim de realizar APOIO A EVENTOS, no período de 25/10/2022 a 27/10/2022;

1. EPc Maria dE faTiMa aNdradE - MaT: 5232791
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. daS oSValdo MiraNda doS SaNToS - MaT: 5946727

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02870/2022 - dGPc/od/drF de 25 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221310582, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BANNACH, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 25/10/2022 a 02/11/2022;

1. iPc VicTor do VallE rEHEM - MaT: 5940240
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 8, ToTal: r$ 1,899.04)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS E QUaTro 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02871/2022 - dGPc/od/drF de 25 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1365540, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de XiNGUa-
RA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 22/10/2022 a 
25/10/2022;

1. iPc HEMilSoN MarcElo fErrEira MaUES - MaT: 5876702
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. dPc PaUlo rENaTo dE liMa PiNTo - MaT: 5420806
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc rUTiNaldo PoNTES dE SoUSa - MaT: 54188918
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. iPc PaUlo Marcio da SilVa araGao - MaT: 8400702
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

5. iPc Marcio criSTiaNo oliVEira do NaSciMENTo - MaT: 57192674
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

6. iPc UliSSES SaNToS Para filHo - MaT: 5940327
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

7. iPc dENilSoN WaNdEr do carMo loUrEiro - MaT: 8400752
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 5,815.81 ( ciNco Mil, oiTocENToS E QUiNZE rEaiS E oiTENTa E 
UM cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02872/2022 - dGPc/od/drF de 25 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1324185, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de GarrafÃo 
DO NORTE, a fim de realizar MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, no período 
de 24/10/2022 a 31/10/2022;

1. TEcMaN alEX lEiTE alENcar - MaT: 5962964
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;

rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 1,661.66 ( UM Mil, SEiScENToS E SESSENTa E UM rEaiS E SESSENTa E 
SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02874/2022 - dGPc/od/drF de 25 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1363647, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CASTANHAL, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 25/10/2022 a 25/10/2022;

1. iPc MarilcE dE oliVEira SaNToS - MaT: 5856710
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)

2. EPc alETHEa Maria caroliNa SalES BErNardo - MaT: 55588579
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)
3. dPc ricardo lUiS GoMES dE MENEZES - MaT: 5940404
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)
4. dPc claUdia rENaTa GUEdES E SilVa - MaT: 54188915
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)

5. iPc filiPE PENTEado SaNToro - MaT: 5939580
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)
6. EPc oSiriS GodoY MaZZiNGHY JUNior - MaT: 5939940
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)

7. iPc JoNaTHaN rocHa dE HolaNda - MaT: 5940091
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 584.71 ( QUiNHENToS E oiTENTa E QUaTro rEaiS E SETENTa E UM 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02875/2022 - dGPc/od/drF de 25 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ITAITUBA, a fim de re-
alizar diliGENcia Policial, no período de 25/10/2022 a 27/10/2022;

1. iPc caEl SaNToS fErNaNdES - MaT: 3540224
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. iPc JoSÉ ariclEBSoN MENdES MoiSÉS - MaT: 5906461
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02876/2022 - dGPc/od/drF de 25 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1355051, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iGaraPÉ-
MIRI, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 25/10/2022 a 27/10/2022;

1. adM PaUlo MaTHEUS dE oliVEira rodriGUES - MaT: 5960202
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. daS rUBENVal corrEa ParaENSE - MaT: 5462657
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E ciNQUENTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02877/2022 - dGPc/od/drF de 26 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
ParTiciPaÇÃo dE rEUNiÃo, no período de 26/10/2022 a 27/10/2022;

1. iPc odirlEY MoraES da rocHa - MaT: 54197053
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02879/2022 - dGPc/od/drF de 26 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1369440, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ABAETETUBA, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 26/10/2022 a 27/10/2022;
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1. dPc WaNEY fraNca alEXaNdrE - MaT: 5940485
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc ViNiciUS HUGo alVES rocHa - MaT: 5939588
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02878/2022 - dGPc/od/drF de 26 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar 
ParTiciPaÇÃo dE rEUNiÃo, no período de 26/10/2022 a 27/10/2022;

1. EPc laUro SErGio coSTa dE BriTo - MaT: 5410517
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02880/2022 - dGPc/od/drF de 27 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1365338, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTarÉM, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 
27/10/2022 a 30/10/2022;

1. iPc carloS MarTiNS da SilVa - MaT: 5234336
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc WENdEl roBErTo MarTEl doS SaNToS - MaT: 5940247
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc Eric MarcoS NUNES caValcaNTE - MaT: 5332630
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. iPc aNToNio fErNaNdo liMa JUNior - MaT: 5332214
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02881/2022 - dGPc/od/drF de 27 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1371799, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETETU-
BA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 27/10/2022 a 31/10/2022;

1. daS PEdro PaUlo aMoriM BaraTa JUNior - MaT: 5946377
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. adM PaTricia criSTiNi ValENTE PErEira - MaT: 57213657
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
3. aUXSG JoSE lUiZ BarBoSa PiMENTEl - MaT: 6121268

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02882/2022 - dGPc/od/drF de 28 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1372322, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aNaPU, a 
fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 
28/10/2022 a 31/10/2022;

1. iPc JorGE SErGio BaNdEira dE oliVEira - MaT: 5913867
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. MPc MaUro MiraNda caMPoS - MaT: 5600693
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc roMario liMa GoNcalVES - MaT: 5940096
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. iPc aNGElo fErrEira MarTiNS - MaT: 5913855
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E TriNTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02883/2022 - dGPc/od/drF de 28 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1369314, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETETU-
BA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 28/10/2022 a 30/10/2022;

1. adM alaNNa Maia rodriGUES - MaT: 5964524
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. daS oSValdo MiraNda doS SaNToS - MaT: 5946727

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
3. daS THalYTa liMa dE fraNca GoMES - MaT: 57192419
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

4. adM BrUNa SiQUEira fErrEira - MaT: 5933762
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
5. daS aNa caroliNa GoNcalVES BraGa - MaT: 5949434
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 2,373.80 ( doiS Mil, TrEZENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS E oiTEN-
Ta cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02884/2022 - dGPc/od/drF de 28 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1372491, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ParaUaPE-
BAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no perío-
do de 28/10/2022 a 31/10/2022;

1. iPc EMilio dE QUadroS PEiNado JUNior - MaT: 5876940
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc VicTor HUGo carValHo MoNTEiro da SilVa - MaT: 5966758
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
3. iPc fErNaNdo aNdrE rEiS daMaScENo - MaT: 5913830
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. iPc daNiEl PaiVa PiNTo - MaT: 6402524
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

5. iPc diEGo da coSTa - MaT: 5966313
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,154.15 ( QUaTro Mil, cENTo E ciNQUENTa E QUaTro rE-
aiS E QUiNZE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02885/2022 - dGPc/od/drF de 28 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1372609, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLI-
ciaiS, no período de 28/10/2022 a 30/10/2022;

1. iPc Marco aNToNio SENa cHaGaS - MaT: 5411017
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2.5, ToTal: r$ 417.63)

2. iPc VicTor fErNaNdES Bricio - MaT: 5913932
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2.5, ToTal: r$ 417.63)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 835.26 ( oiTocENToS E TriNTa E ciNco rEaiS E ViNTE E SEiS cEN-
TaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02886/2022 - dGPc/od/drF de 28 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221381846, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cacHoEi-
RA DO ARARI, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período 
de 29/10/2022 a 02/11/2022;

1. iPc lUiZ arlaN dE alMEida coSTa - MaT: 5887054
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. PPc JorGE lUiZ alMEida do NaSciMENTo - MaT: 5692539
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
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pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS E QUaTro 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02887/2022 - dGPc/od/drF de 28 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221381421, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo 
MIGUEL DO GUAMÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no 
período de 29/10/2022 a 02/11/2022;

1. PPc lUiZa BENTES fariaS - MaT: 66559
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. iPc VaNia carla PaMPolHa ViEira - MaT: 5410649
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
3. iPc PaUlo HENriQUE SilVa MacHado - MaT: 54189007
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02888/2022 - dGPc/od/drF de 28 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 20221381230, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo 
MIGUEL DO GUAMÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no 
período de 29/10/2022 a 02/11/2022;

1. adM MarciaNE dE SoUSa BarBoSa - MaT: 5313899
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. adM aNToNio MarcoS PaMPloNa olaYa - MaT: 5888792
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. adM MarlENE SilVa dE MoraES - MaT: 70033
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
4. daS KalaMidE doS PaSSoS riBEiro - MaT: 5914351

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,798.08 ( TrÊS Mil, SETEcENToS E NoVENTa E oiTo 
rEaiS E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02889/2022 - dGPc/od/drF de 28 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1372425, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUcUrUÍ, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 
29/10/2022 a 01/11/2022;

1. iPc roGErio MaNoEl MarTiNS Porfirio - MaT: 5411807
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc PEdro HENriQUE PacHEco - MaT: 5940144
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc aUGUSTo cEZar loPES do NaSciMENTo - MaT: 5122848
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. iPc doUGlaS coElHo da PaiXao - MaT: 5940021
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E TriNTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 02890/2022 - dGPc/od/drF de 28 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/1372535, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Para-
GOMINAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no 
período de 30/10/2022 a 02/11/2022;

1. iPc Joao flaVio da SilVa SaNToS - MaT: 57222425
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc VicTor loBaTo BiNo - MaT: 54197174
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
3. iPc ElZaMo NiciNio alMEida loBaTo - MaT: 57233553

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
4. iPc JoSE aUGUSTo loUrEiro raUliNo - MaT: 57199540
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;

rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E TriNTa E doiS 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Protocolo: 870264

.

.

oUtras Matérias
.

 eXtrato de recoNHeciMeNto de dÍVida
 contrato nº 064/2018-PcE/Pa. Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ 
nº 00.368.105/001-06. aVal EMPrESa dE SErViÇoS ESPEcialiZadoS 
lTda. cNPJ nº 24.930.315/0001-04. data de assinatura: 22/10/2022. 
objeto: reconhecimento da dívida vencida, referente a repactuação con-
tratual do contrato nº 064/2018-PcE/Pa, através da convenção coletiva 
2021/2022, registrada no MTE Pa 000067/2021 na data de 08/02/2021, 
Processo nº 2021/1322584. Valor: r$=36.527,18. Endereço: Sia TrEcHo 
nº 17, rua 10, lote 285, Brasília/df, cEP 71200-228. fone (61) 3029-
8899. ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. 
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 870014

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 319/2022 de 27 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 MARCELO IAGHI SALAME, Gerente Regio-
nal, matrícula nº 5832209/1, e como suplente o servidor MarcElo Mo-
raES, Gerente regional de criminalística, matrícula, n° 54185853/1, do 
Termo de cooperação Técnica Nº 001/2021 – PcEPa/PMr, celebrado com 
a Prefeitura de redenção - PMr, que tem por objeto “a cooperação técnica 
mútua entre os partícipes, visando a funcionalidade do Núcleo avançado da 
Polícia Científica do Pará, através de seus Institutos de Criminalística – IC 
e instituto de Medicina e odontologia legal - iMol para atendimento das 
demandas sociais do Município de redenção”, que tem vigência inicial em 
17/12/2021 e vigência final em 16/12/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcEPa, 27 de oUTUBro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 869921
Portaria Nº 322/2022 de 28 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 Perito Criminal Servidor JOAQUIM BATISTA FREITAS 
dE araÚJo, matrícula 5156823/1, e como Suplente o Perito criminal Servidor 
adalBErY rodriGUES dE caSTro, matrícula 5839645/1, do Termo de Exe-
cução descentralizada Nº 001/2021, celebrado com a Secretaria de Estado de 
Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET, 
que tem como objeto a ‘’colaboração mútua dos partícipes visando a efetiva-
ção da descentralização de créditos orçamentários da SEcTET para a PcEPa, 
visando a reestruturação do setor de Computação Forense da Polícia Científica 
do Pará, a fim de se adequar as crescentes demandas de perícia da área”, que 
tem como vigência inicial em 09/11/2022 e vigência final em 08/01/2023.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcEPa, 28 de oUTUBro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 870065
.

coNtrato
.

coNtrato Nº 086/2022 – PcePa
oBJETo: o objeto do presente contrato consiste na aquisição de material médico 
hospitalar, para atender as demandas desta Polícia Científica do Pará – PCEPA.
daTa da aSSiNaTUra: 28/10/2022.
Valor: r$ 4.734,94 (Quatro mil, setecentos e trinta e quatro reais e no-
venta e quatro centavos).
ViGÊNcia: 28/10/2022 a 27/10/2023.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 063/2022 – PcEPa.
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foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Pi: 1050008268c; foNTE: 0101; PTrES: 
858268; NaTUrEZa da dESPESa: 339030; aÇÃo:232423
coNTraTado: a empresa rca diST. dE ProdUToS HoSPiTalarES E 
coM. EQUiPaMENToS dE iNforMaTica EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº 26.543.386/0001-71, estabelecida à TV. WE 51 cidade Nova iV, nº 
141 - ananindeua/Pa, cEP 67133-340.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 870089
coNtrato Nº 081/2022 – PcePa
oBJETo: o objeto do presente contrato consiste na aquisição de materiais 
eletroeletrônicos para atendimento da equipe de Perícia em fonética setor 
de comunicação e demais setores desta Polícia Científica do Pará - PCEPA.
daTa da aSSiNaTUra: 28/10/2022.
Valor: r$ 69.599,00 (Sessenta e nove mil, quinhentos e noventa e nove reais).
ViGÊNcia: 28/10/2022 a 27/10/2023.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 070/2022 – PcEPa.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PlaNo iNTErNo: 1050008268E; PTrES: 
858268; NaTUrEZa da dESPESa: 449052; foNTE: 0101.
coNTraTado: a empresa G S SarMENTo o diSTriBUidora coMErcio 
dE EQUiPaMENToS E SUPriMENToS dE iNforMaTica EirEli, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o n° 42.254.594/0001-07, estabelecida à Passagem Nos-
sa Senhora de Nazaré, nº 27 a – Bairro: decouville – Marituba/Pa, cEP 
67.214-235.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 870082
coNtrato Nº 087/2022 – PcePa
oBJETo: o objeto do presente contrato consiste na aquisição de material 
médico hospitalar, para atender as demandas desta Polícia Científica do 
Pará – PcEPa.
daTa da aSSiNaTUra: 28/10/2022.
Valor: r$ 18.065,60 (dezoito mil, sessenta e cinco reais e sessenta centavos).
ViGÊNcia: 28/10/2022 a 27/10/2023.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 063/2022 – PcEPa.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Pi: 1050008268c; foNTE: 0101; PTrES: 
858268; NaTUrEZa da dESPESa: 339030; aÇÃo:232423
coNTraTado: a empresa a l f SilVa E cia lTda. inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº 40.949.490/0001-91, estabelecida à rua fernando Guilhon, Nº 79, 
Bairro: ianetama, castanhal/Pa, cEP: 68.745-110
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 870094
coNtrato Nº 088/2022 – PcePa
oBJETo: o objeto do presente contrato consiste na aquisição de material 
médico hospitalar, para atender as demandas desta Polícia Científica do 
Pará – PcEPa.
daTa da aSSiNaTUra: 28/10/2022.
Valor: r$ 62.000,00 (Sessenta e dois mil).
ViGÊNcia: 28/10/2022 a 27/10/2023.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 063/2022 – PcEPa.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Pi: 1050008268c; foNTE: 0101; PTrES: 
858268; NaTUrEZa da dESPESa: 339030; aÇÃo:232423
coNTraTado: a empresa farMacÊUTica diSTriBUidora lTda-ME, ins-
crita no cNPJ/Mf sob o nº 10.468.162/0001-02 , estabelecida à Passagem 
camarú, Nº 11, Bairro: Marco, Belém/Pa, cEP:66095-080.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 870117
.

aViso de LicitaÇÃo
.

Pregão eletrônico nº 072/2022 – PcePa - Pae nº 2022/1172281
objeto: fornecimento de UrNaS MorTUáriaS, para atender a demanda 
do iMol/PcEPa.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.policia-
cientifica.pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UaSG 925453)
data de abertura: 11 de novembro de 2022, às 10h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Maria do Socorro da Silva de Almeida
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 869763
..

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 4579/2022-dG/cGP, Gabinete da diretoria Geral, 
26/10/2022.
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memº 11/2022-Posto icoaraci, 
de 01/09/2022, protocolado sob o nº 2022/1122053,

r E S o l V E:
dESiGNar o servidor JoÃo ViTor GaMa MaTiaS, chefe de Grupo, ma-
trícula 6403080/1, lotado na diretoria de Habilitação de condutores e re-
gistro de Veículos, para responder no período de 24/10 a 07/11/2022, 
pelo Posto de atendimento do dETraN na Estação cidadania de icoaraci, 
durante a ausência da titular.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 24/10/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 4580/2022-dG/cGP, Gabinete da diretoria Geral, 
em 26/10/2022.
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo a solicitação da servidora, constante do requerimento 
datado de 06/10/2022, e demais despachos no Processo 2021/1294126,
r E S o l V E:
rEMoVEr, a pedido, a servidora Maria dE NaZarÉ rocHa rodriGUES 
DUTRA, Auxiliar Operacional de Trânsito, matrícula 55587593/1, da Ge-
rência de controle de documentos de Habilitação de condutores para a 
cirETraN “B” de ananindeua.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor a partir de 26/10/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 870068
Portaria Nº 4611/2022-dG/cGP, de 28/10/2022.
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – detran/
pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo, a solicitação da Gerência da cirETraN “a” de Pa-
rauapebas, através do Memº 1072/2022, de 18/10/2022, no Processo nº 
2022/1335403,
r E S o l V E:
rEVoGar a PorTaria 077/2022-dG/cGP, que designou o servidor cid 
Stilianidi Garcia, Técnico de desenvolvimento, ciência, Tecnologia e 
inovação - ciências Econômicas, matrícula 55587426/2, como integrante 
da comissão de Examinadores instituída pela PorTaria 3728/2021-
DG/DETRAN/PA, publicada no DOE 34.751, de 28/10/2021, a fim de 
desenvolver as atividades de Examinador de Trânsito, na CIRETRAN “A” de 
Parauapebas, no período de 20/01/2022 a 01/11/2023.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor em 28/10/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 4612/2022-dG/cGP, de 28/10/2022.
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – detran/
pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo, a solicitação da Gerência da cirETraN “a” de Pa-
rauapebas, através do Memº 1072/2022, de 18/10/2022, no Processo nº 
2022/1335403,
r E S o l V E:
rEVoGar a PorTaria 076/2022-dG/cGP, que designou o servidor JUarEZ 
MACIEL CASTRO, Auxiliar Operacional de Trânsito, matrícula 5762693/2, 
como integrante da comissão de Examinadores instituída pela PorTaria 
3728/2021-dG/dETraN/Pa, publicada no doE 34.751, de 28/10/2021, a 
fim de desenvolver as atividades de Examinador de Trânsito, na CIRETRAN 
“a” de Parauapebas, no período de 20/01/2022 a 01/11/2023.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor em 28/10/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 4613/2022-dG/cGP, de 28/10/2022.
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – detran/
pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo, a solicitação da Gerência da cirETraN “a” de Pa-
rauapebas, através do Memº 1072/2022, de 18/10/2022, no Processo nº 
2022/1335403,
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores antonio Hélio alves dos Santos, agente de 
Fiscalização de Trânsito, matrícula 57201185/1 e IVAN COSTA MESQUITA, 
Agente de Fiscalização de Trânsito, matrícula 5831466/3, como integrantes 
da comissão de Examinadores instituída pela PorTaria 3728/2021-dG/
dETraN/Pa, publicada no doE 34.751, de 28/10/2021, como Examinadores 
de Trânsito, desenvolvendo atividades na CIRETRAN “A” de Parauapebas, 
no período de 28/10/2022 a 01/11/2023.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor em 28/10/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 4614/2022-dG/cGP, de 28/10/2022.
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – detran/
pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo, a solicitação da Gerência da cirETraN “a” de Pa-
rauapebas, através do Memº 1072/2022, de 18/10/2022, no Processo nº 
2022/1335403,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor cid Stilianidi Garcia, Técnico de desenvolvimen-
to, ciência, Tecnologia e inovação - ciências Econômicas, matrícula 
55587426/2, como membro da Comissão de Examinadores de Trânsito, 
a fim de desenvolver atividades junto à bancas itinerantes, no período de 
28/10/2022 a 01/11/2023, realizando os exames necessários à obtenção 
da carteira Nacional de Habilitação, junto à coordenadoria de Habilitação 
de condutores deste departamento.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor em 28/10/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral
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Portaria Nº 4615/2022-dG/cGP, de 28/10/2022.
O Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – detran/
pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo, a solicitação da Gerência da cirETraN “a” de Pa-
rauapebas, através do Memº 1072/2022, de 18/10/2022, no Processo nº 
2022/1335403,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor JUarEZ MaciEl caSTro, auxiliar operacional 
de Trânsito, matrícula 5762693/2, como integrante da Comissão de 
Examinadores instituída pela PorTaria 3728/2021-dG/dETraN/Pa, 
publicada no DOE 34.751, de 28/10/2021, como Examinador de Trânsito, 
desenvolvendo atividades na Gerência de Exames Teóricos e Práticos, no 
período de 28/10/2022 a 01/11/2023.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor em 28/10/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 869976

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 4546/2022-daF/cGP, de 25/10/2022
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 2022/1353269;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Hércules farias da rocha, matrícula nº 57209343/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os muni-
cípios de; Salinópolis, conforme Processo de diárias n° 2022/1353209.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 1.000,00
3339036-r$- 1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 02 a 15/12/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 869907
Portaria Nº 4595/2022-daF/cGP, Belém, em 27/10/2022.
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 2022/1361237;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
cleber carlos cardoso Matos, matrícula nº 304387 /1, no cargo de Técnico 
em Gestão Pública, lotado na daf/cGP/GrMP.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas 
emergenciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os 
municípios de; Santarém; Monte alegre; alenquer; Óbidos; oriximiná, 
conforme Processo de diárias n° 2022/1317384.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$- 4.000,00
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 08/11 a 07/12/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 4564/2022-daF/cGP, Belém, em 26/10/2022.
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 2022/1354329;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
alberto Jansen ferreira, matrícula nº 57231977 /1, no cargo de agente de 
Fiscalização de Trânsito, lotado na GOFTC.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (QUiNHENToS rEaiS) e destina-se a suprir despesas eventuais 
de pronto pagamento durante a relização de operação de fiscalização de 
trânsito que será realizada nas circunscrições do municipio de Tailândia.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-300,00
3339036-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 

nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 01 à 15/12/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 4584/2022-daF/cGP, Belém, em 26/10/2022.
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 2022/1358261;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Erley Wanderson da Silva e Silva, matrícula nº 57201941 /1, no cargo de 
Vistoriador, lotado na cirETraN de castanhal.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
100,00 (CEM REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas com transporte 
no Processo nº 1286759/2022.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$- 100,00
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 07/11 à 02/12/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 870128

.

.

diÁria
.

Portaria nº 4552/2022-daF/cgp, de 25/10/2022
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 2022/1238456;
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 Marabá para os municípios de ITUPIRANGA – 31/10 a 29/11/2022, a fim 
de prestar serviços de vistoria veícular na cirETraN do referido município, 
conforme solicitação.

NoMe MatricULa
francisco Marcelo da Silva lima 57201603/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 869904
Portaria nº 4558/2022-daF/cgp, de 26/10/2022
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 2022/1324880;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e oito e meia (28 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do municipio 
de Belém para os municipios de dom Eliseu – 03 à 05/11/2022, Ulianó-
polis – 06 à 08/11/2022, Paragominas – 09 à 13/11/2022, ipixuna – 14 à 
16/11/2022, Mãe do rio – 17 à 19/11/2022, São Miguel do Guamá – 20 à 
22/11/2022, Tailândia – 23 à 25/11/2022, Abaetetuba – 26 a 28/11/2022, 
Baião/Belém – 29/11 à 05/12/2022, a fim de acompanhar credenciamento, 
renovação e mudança de endereço cfcs e capacitadoras.

NoMe MatricULa

Josenilce da Silva Pantoja Santos 1040/1

luisa lobato da Silva 57198055/1

otávio Silva Barbosa 3156834/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 869836
Portaria nº 4526/2022-daF/cgp, Belém, 25/10/2022.
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 2022/1341240;
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 02 à 15/12/2022, a fim de 
realizar controle de fluxo de veículos, ações de fiscalização de trânsito, 
acompanhar os trabalhos da empresa que realiza a pesagem de veículos 
de carga na balança localizada no Km-14 da rodovia Br-483, bem como 
cumprir cronograma de ações estabelecidas pela dTo.
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NoMe MatricULa
luis antonio Pinheiro cardoso 57230582 /1

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

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

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

Edmilson Juarez dos Santos Borges 5843219 /2
inivens Nazaré dos Santos andrade 57198613 /1
clodoaldo Medina Godinho Junior 54192741 /3

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

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

luiz Vinicius Moreira de abreu 57214957 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4581/2022-daF/cgp, Belém, 26/10/2022.
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 2022/1354420;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de TrEZE E MEia (13 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de MARITUBA – 01/12 a 14/12/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da DTO no referido municipio.

NoMe MatricULa
adenor de Jesus Guedes 54186678 /3

osvaldo Batista de oliveira Junior 57194796 /2
Melquizedec dos Santos andrade 54189205 /2

Shirley Alessandra Soares Castanheira 57226458 /1
ivan luis da conceição Jaster 57198279 /1

Kelly Maia Santana 57228950 /1
andré dos reis Piquet 57198260 /1

Sandro araújo da costa 57211244 /2
lícia Maria dos Santos freire 5638704 /1

Mauro Moura da Silva 54195728 /2
Petronius de Jesus farias da cruz 54191564 /2
Paulo roberto carneiro Barroso 57227620 /1

Kelly da Silva Alves 57227729 /1
Ellen correa fortunato 57210661 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4553/2022-daF/cgp, Belém, 25/10/2022.
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 2022/1345462;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de nove e meia (09 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Xinguará 
para o município de Belém no período de 08 a 17/11/2022, a fim de resol-
ver as demandas da cirETraN na sede.

NoMe MatricULa

ribamar Gonçalves Pinheiro 57226932 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4545/2022-daF/cgp, Belém, 25/10/2022.
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN- Pa, usando das atribuições que lhe foram delega-
das pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1353209;
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 o municipio de Salinópolis no período de 02 à 15/12/2022, a fim de 
realizar ações de fiscalização de trânsito, no referido municipio, bem como 
desenvolver ações determinadas pela dTo.

NoMe MatricULa
rosemiro filho de freitas Maués 57195019 /2

frederico costa lins 57176371 /2

charles Santos e cunha 54191524 /2

Antonieta Cristina Araújo Carvalho Athayde 5632994 /2

Joelma lima Barbosa dos Passos 57212280 /2

cláudia deolinda alvarez félix 57226873 /1

charles Yuri Souza de castro 57232049 /1

Silverton dos Santos Gomes 57227376 /1

iolete Maria dos Santos anderson 54191814 /3

Hércules farias da rocha 57209343 /2

rita de cássia Moreira de Melo Pompeu 57205875 /1

Katy Keizer de Lima Lima 57228290 /1

Sidclei furtado farias 5921334 /1

Leidyane Marques Machado 57200238 /1

Sônia Maria lima da costa 57200228 /1

Pedro Hugo de lima filho 57226484 /1

cláudia da Silva Nascimento 57224176 /2

carla do Socorro Estumano de Sena 57203709 /1

franciana Maria Jatene cavalcante 57212348 /2

Marisandra Maia da Silva 57198274 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4567/2022-daF/cgp, Belém, 26/10/2022.
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 2022/1356699;
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 
Paragominas para o municipio de Belém no período de 01 à 15/11/2022, a 
fim de desempenhar suas atividades funcionais e Operação de Fiscalização 
de Trânsito, em cumprimento a programação da DTO. 

NoMe MatricULa
cássio Vinicius da Silva e Silva 5958745 /1

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

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

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4590/2022-daF/cgp, Belém, 26/10/2022.
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 2022/1316889;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de MARABÁ – 07/11 a 02/12/2022, a fim de 
prestar serviços de retaguarda de Veículos na cirETraN do referido mu-
nicípio, conforme solicitação.

NoMe MatricULa
Heloisa Helena Serra Sousa 57197144 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4572/2022-daF/cgp,Belém, 26/10/2022.
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 2022/1356551;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de caTorZE E MEia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Bragança para os municípios de BELÉM – 01/11 a 15/11/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio.
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NoMe MatricULa
igor Santos Soares 5958748 /1

Madson William ribeiro da Silva 5958753 /1
Mara Nataly Chaves dos Santos 5958509 /1

Samarthony Henrique da Silva Cordeiro 5959074 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4586/2022-daF/cgp, Belém, 26/10/2022.
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 2022/1356815;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de Tomé-açú – 31/10 à 03/11/2022, acará – 04 
à 06/11/2022, Moju – 07 à 09/11/2022, Taliândia – 10 à 12/11/2022, 
Goianésia/Belém – 13 à 16/11/2022, a fim de realizar ações de fiscalização 
onde foram realizados serviços especializados de recuperação, ampliação e 
implatanção de sinalização viária horizontal, vertical, serviços complemen-
tares e obras civis nas vias dos municipios e trechos das rodovias estaduais 
relativas a região de intergração dos carajás (lote 3), Guamá Guajará 
(lote 4), rio capim (lote 8) e Tocantins (lote 10). 

NoMe MatricULa
Jorge Henrique Santos lima 3261743 /1

Natasha duarte costa 5947356 /1
lorena da Silva Bahia 80845536 /1

João luiz dias albuquerque 57196791 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4551/2022-daF/cgp, Belém, 25/10/2022.
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 2022/1332594
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município 
de Santarém para o município de Monte alegre no período de 31/10 a 
29/11/2022, a fim de substituir o servidor que irá sair de licença prêmio.

NoMe MatricULa
Jamille christina farias lira 55588474 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4591/2022-daF/cgp, Belém, 26/10/2022.
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 2022/1356727;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ciNco E MEia (05 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de BarcarENa – 24/10/2022, iGaraPÉ
-aÇÚ – 25/10/2022, iGaraPÉ-Miri – 26/10/2022, ToMÉ-aÇÚ – 27/10 a 
29/10/2022, a fim de realizar Inspeção das instalações físicas das circuns-
crições das crT’s nos referidos municípios para levantamento das neces-
sidades de luminária, placas e extintores para viabilizar vistoria técnica 
do cBM para licenciamento e funcionamento, bem como indicadores de 
segurança, para possibilitar a inauguração das crT’s pela dG.

NoMe MatricULa
Marcus Vinicius oeiras formigosa 5812305 /1

Pedro antonio Pinheiro Bonatti 57217709 /1
Thiago Eugênio Nunes de alencar 4220226 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 870084
Portaria nº 4523/2022-daF/cgp, Belém, 24/10/2022.
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 2022/1329470;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de Santana do araguaia – 01/11 a 04/11/2022, 
redenção – 05/11 a 10/11/2022, Xinguara – 11/11 a 16/11/2022, ouri-
lândia do Norte – 17/11 a 21/11/2022, Tucumã – 22/11 a 25/11/2022, 
Eldorado dos Carajás/Belém – 26/11 a 30/11/2022, a fim de realizar o 
recolhimento das máquinas de refrigeração e bens inservíveis (danificados 
ou sem uso) nas referidas cirETraN’S.

NoMe MatricULa
francisco de assis da Silva almeida 57176332 /1

renato Gomes da cruz Júnior 5862787/2
celso Nazareno da Silva 3573 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4585/2022-daF/cgp, Belém, 26/10/2022.
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 2022/1359210;
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 Mu-
nicípio de Belém para os municípios de SÃo MiGUEl do GUaMá – 07/11 
a 06/12/2022, a fim de prestar serviços de atendimento de veículos na 
cirETraN do referido município, conforme solicitação.

NoMe MatricULa
daniel corrêa Pinho 80845550 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4537/2022-daF/cgp, Belém, 25/10/2022.
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 2022/1346630;
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 Município 
de Belém para os municípios de BarcarENa – 03/11 a 07/11/2022, aBa-
ETETUBa – 11/11 a 15/11/2022, caPaNEMa – 18/11 a 22/11/2022, Sali-
NÓPOLIS – 25/11 a 28/11/2022, BRAGANÇA – 02/12 a 06/12/2022, a fim 
de realizar visita técnica e administrativa nas crT’s.

nome matricula
ana carolina Machado Sampaio 57193586 /1

fernanda Jatene Ewerton 5884004 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4594/2022-daF/cgp, Belém, 27/10/2022.
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 2022/1352988;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dUaS E MEia (02 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém/PA 
para os municípios de BRASÍLIA/DF – 07/12 a 09/12/2022, a fim de participar 
da 2ª reunião Nacional com coordenadores e analistas de Sistemas rENa-
VaM, rENacH, rENaiNf E rENaEST, que ocorrerá em Brasília/df.

nome matricula
Taibe Andrey da Silva Cruz 57194017 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4583/2022-daF/cgp, Belém, 26/10/2022.
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 2022/1354480;
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 02 à 15/12/2022, a fim de 
realizar o controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, 
bem como desenvolver ações determinadas pela dTo, em especial para 
atender ao longo do trecho (Km-0 ao Km-18) da rodovia Br -316, em 
cumprimento ao convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

NoMe MatricULa
almir dos Santos da Silva 57191487 /2

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

Waldir fernando accarino Grobério 5169593 /3
Marcus césar rodrigues Moraes 57189262 /2

Marcela de Jesus Pinheiro 57228952 /1
rosana abreu fernandes 57226481 /1

cláudio José fonseca Monteiro 57228801 /1
Eudo Mamede da costa Junior 57212965 /2

Willy de Souza Pena 57198712 /1
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Klécio de Tarcio Brito Pereira 57214999 /1
José Humberto daniel lisboa 5557135 /2

Gilson Clay Modesto de Campos 57212328 /2
Gustavo alex Santos de oliveira 57226721 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4576/2022-daF/cgp, Belém, 26/10/2022.
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 2022/1354525;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de TrEZE E MEia (13 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de MARITUBA – 02/12 a 15/12/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da DTO no referido municipio.

NoMe MatricULa
Edilson Biá Viana 57226741 /1

Bruno Moreira dos Santos Calumby 57198289 /1
Márcio odilio cerveira de oliveira 57202286 /1

daniel Souza campelo 57190500 /2
Thiago da Silva reis 57213322 /3

Jefferson Luiz Santos da Silva 57197136 /2
fernando antônio filizzola Bentes filho 54192715 /2

Benedito Nascimento Sidônio 57226314 /1
Normando Queiroz Borges 57194381 /2
antonio luiz rodrigues Neri 54187949 /2

luciano Batista Santos Braga 57201668 /2
José roberto dos Santos ferreira 57208054 /1

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

Haroldo Thiago Monteiro de oliveira 57230558 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4561/2022-daF/cgp, Belém, 26/10/2022.
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 2022/1353424;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diária aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Abaetetuba no período de 02 à 15/12/2022, a fim de 
realizar fiscalização de trânsito no referido municipio, em cumprimento ao 
cronograma de ação determinada pela dTo.

NoMe MatricULa
Marco antonio P. Paciência 57195024 /2
Gerson Gomes Santiago 57192440 /2

Lyndon Chrysler de Almeida 5816874 /2
antonio rafael rodrigues Queiroz 57227951 /1

francisco antonio da Silva 57198620 /1
Edson itamar Barradas da Silva 57200229 /1

Evandro ferreira Marques 57188406 /2
robson diego oliveira da Silva 54185842 /3

Franciley Roberto Maciel Ferreira 57227745 /1
Sirley da Silva Julio 57214394 /2

Ilmar Anaisy Araújo Borges 57205216 /1
Sandra Seny China Bastos 57230596 /1

Giselle oliveira Uribe rosado 57213563 /2
fábio rodrigo Braga Santiago 57197560 /2
Nelson Horacio Salgado rego 57232981 /1

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

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

José ribamar do Nascimento 57201705 /1
Moisés de albuquerque Pereira 57203792 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4563/2022-daF/cgp, Belém, 26/10/2022.
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 2022/1358910;

r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de oito e meia (08 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Castanhal 
para o município de Belém no período de 07 à 15/11/2022, a fim de de-
sempenhar suas atividades funcionais, em operação de fiscalização de 
Trânsito, em cumprimento a programação da DTO. 

NoMe MatricULa
Mário Sérgio Silva da Silva 57202007 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4569/2022-daF/cgp, Belém, 26/10/2022.
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 2022/1374094;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o municipio de Bragança no período de 20 à 25/11/2022, a fim 
de desempenhar suas atividades funcionais e operação de fiscalização de 
Trânsito, em cumprimento a programação da DTO. 

NoMe MatricULa
carlos Guilherme Valente 305570 /2

Epaminondas cantal Machado 57201374 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 870111
Portaria nº 4511/2022-daF/cgp, Belém, 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 2022/1341382;
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 o município de Santa Barbara no período de 02 à 15/12/2022, a fim 
de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio em cum-
primento ao cronograma de ações determinadas pela dTo.

NoMe MatricULa
raimundo ferreira Valentim Neto 57195665 /2
Naum Bastos de Souza Santos 57227682 /1

Nívia Guedes Gorayeb 57195550 /2
David Clayton Pantoja da Paz 57226372 /1

denise de Souza Matos 57176007 /3
Jammerson ferreira lopes 57227487 /1

Ely Moraes Anselmo 57227280 /1
francisca Morais da Silva 57201682 /2
Gilsiley Ferreira e Ferreira 57209068 /1

Walisson Pedro Pereira de Souza 57226730 /1
anderson Bahia da Silva 57225847 /1

Paulo Sérgio antunes dos Santos 57175441 /3
rogério Barbosa ferreira 57226724 /1
idenil rocha de almeida 54184449 /2

Waldir dircelo Pantoja coelho 54196756 /3
Pedro Afonso Rey Guimarães 57214892 /1

Ellen Monteiro Barros 57232978 /1
Benedito cláudio Silva 57200473 /1

Eduardo augusto ferreira lins 57203591 /1
celso luis dos Santos Matos 57200270 /1
Kleverson oeiras de almeida 57205255 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4549/2022-daF/cgp, Belém, 25/10/2022.
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 2022/1346399;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e três e meia (23 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de Altamira no período de 31/10 a 23/11/2022, a fim de 
realizar atendimento administrativo na cirETraN do referido municipio.

NoMe MatricULa
cristovam rodrigues corrêa 5961958 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria nº 4555/2022-daF/cgp, Belém, 25/10/2022.
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 2022/1361646;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de uma e meia (01 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
o município de Marituba no período de 22 e 23/10/2022, a fim de realizar 
atendimento de habilitação com a aplicação de prova prática de trânsito.

NoMe MatricULa
raimunda antonia da Silva 5455383 /2
Nelson Jair costa de Brito 54191585 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4539/2022-daF/cgp, Belém, 25/10/2022.
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 2022/1354004;
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 
o municipio de Acará no período de 02 à 15/12/2022, a fim de realizar ações 
de fiscalização de trânsito, bem como controle de fluxo de veículos, no referi-
do municipio, bem como desenvolver ações determinadas pela dTo.

NoMe MatricULa

lorena Suelen de Souza costa 57232111 /1

Jorge fernando dos Santos Tuma 57198267 /1

Soraia Selma andrade cardoso 57202052 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4570/2022-daF/cgp, Belém, 26/10/2022.
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 2022/1356906;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de caTorZE E MEia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Castanhal para os municípios de BELÉM – 01/11 a 15/11/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da DTO no referido municipio.

NoMe MatricULa

Evanildo dos Santos Moraes 5143861 /2

fábio Henrique Magno Monteiro 54191618 /2

Jézio Nunes de Sousa 57226852 /1

robson Machado Paiva 57200274 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4496/2022-daF/cgp, Belém, 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 2022/1331964;
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 Tailândia no período de 17 de 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

ademilton Vaz de Quadros 57230538 /1

João das Merces oliveira Júnior 57226382 /1

Thyago Fernando Pinheiro de Lima 57201687 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 870288

..

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1430/2022-cGP/seaP  
Belém-Pa, 26 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - DETERMINAR a instauração de Sindicância Administrativa Inves-
tigativa Nº 7262/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no 
ofício interno nº 1378/2022-crf/SEaP, referente às supostas agressões 
físicas às PPl’s faBiaNE Baia (iNfoPEN 168103) e JoYcE MEdEiroS da 
SilVa (iNfoPEN 336320), ambas custodiadas no centro de reeducação 
feminino-crf.
art. 2 º - dESiGNar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, ElToN da coSTa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações.
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação;
art. 4º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria nº 420/2014 – cGP/SEaP.
art. 5º - oficiar à Vara de Execuções Penais- VEP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.  
ViTor raMoS EdUrado
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 870260
Portaria Nº 1431/2022-cGP/seaP  
Belém-Pa, 26 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - DETERMINAR a instauração de Sindicância Administrativa Inves-
tigativa Nº 7263/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no 
ofício interno nº 1393/2022-crf/SEaP, referente à fuga da PPl KariNa 
criSTiNa fErrEira da SilVa (iNfoPEN 181131), no dia 12/10/2022, 
durante a participação na 10ª feira de artesanato do círio SEBraE, sob 
custodia do centro de reeducação feminino-crf.
art. 2 º - dESiGNar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, ElToN da coSTa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações.
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
ViTor raMoS EdUrado
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 870261
Portaria Nº 1432/2022-cGP/seaP  
Belém-Pa, 26 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - DETERMINAR a instauração de Sindicância Administrativa Inves-
tigativa Nº 7264/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no 
ofício interno nº 871/2022-cTM ii/SEaP/Pa, de 17/10/2022, referente à 
utilização de instrumento de Menor Potencial ofensivo e disparos de muni-
ção de elastômero a fim de reprimir suposta alteração no bloco carcerário 
da central de Triagem Metropolitana ii, no dia 16/10/2022.
art. 2 º - dESiGNar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, ElToN da coSTa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações.
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.  
ViTor raMoS EdUrado
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 870262
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Portaria Nº 1433/2022-cGP/seaP  
Belém-Pa, 26 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 Sindicância Administrativa In-
vestigativa Nº 7265/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar a evasão da 
PPl WENdErSoN coSTa MarTiNS (iNfoPEN 92258), ao não retornar do 
trabalho externo, no dia 19/10/2022, conforme Boletim de ocorrência nº 
00005/2022.106935-8, sob custódia do centro de Progressão Penitenciária 
de Belém-cPPB.
art. 2 º - dESiGNar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, ElToN da coSTa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações.
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
ViTor raMoS EdUrado
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 870263
Portaria Nº 1429/2022-cGP/seaP  
Belém-Pa, 26 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
 Art. 1º - DETERMINAR a instauração de Sindicância Administrativa Inves-
tigativa Nº 7261/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados 
no ofício nº 829/2022-SEc/4VTJ, de 17/10/2022, referente ao não com-
parecimento da PPl MadSoN dElGado dE SoUZa (iNfoPEN 341975), 
em audiência designada para o dia 28/09/2022, na 4ª Vara do Tribunal do 
Júri da capital, quando custodiado na central de Triagem Metropolitana 
iV – cTM-iV.
art. 2 º - dESiGNar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, ElToN da coSTa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações.
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação;
art. 4º - oficiar à 4ª Vara do Tribunal do Júri da capital.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
ViTor raMoS EdUrado
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 870257
Portaria Nº 1435/2022-cGP/seaP  
Belém-Pa, 26 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - DETERMINAR a instauração de Sindicância Administrativa Inves-
tigativa Nº 7267/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados 
no ofício interno nº 615/2022-crci/SEaP/Pa, de 14/09/2022, referente 
ao suposto abandono de serviço essencial e  descumprimento de determi-
nação legal de supervisor de equipe por servidores lotados no centro de 
recuperação de condenados de icoaraci-crci.
art. 2 º - dESiGNar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, ElToN da coSTa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações.
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
ViTor raMoS EdUrado
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 870270
Portaria Nº 1434/2022-cGP/seaP  
Belém-Pa, 26 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - DETERMINAR a instauração de Sindicância Administrativa Investiga-
tiva Nº 7266/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no termo 
de declaração prestado por servidora lotada no Presídio Estadual Metropolita-
na ii- PEM ii, referente ao suposto furto de valor pertencente à terceiro, no 

dia 13/10/2022, bem como as circunstâncias que sucederam o fato.
art. 2 º - dESiGNar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, funcional: 42811 – Pre-
sidente, ElToN da coSTa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro, para con-
duzirem as investigações.
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação;
art.4º - oficiar à dEcrif acerca da presente instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
ViTor raMoS EdUrado
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 870266
Portaria Nº 1436/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 27 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diS-
ciPliNar nº 7268/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar a responsabilidade 
administrativa e funcional dos servidores M.P.N.o. (funcional: 57221061) 
e r.M.c. (funcional: 5953063), por supostamente, agredir internos cus-
todiados na central de Triagem Metropolitana ii- cTM ii. os servidores 
incorreram, em tese, em falta grave, com fulcro nos arts. 177, |iV, Vi e 
iX, “a”, art. 178, XiV c/c art. 189, caput e o art. 190, XiX, todos da lei 
Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores rodriGo 
coSTa PiNHEiro dE SoUSa – funcional: 54196889– Presidente; ElToN 
da coSTa fErrEira, funcional: 57202521– Membro; JaYMErSoN car-
loS PErEira MarQUES, funcional: 57218644 – Membro, para conduzirem 
as investigações;
art. 3º – dEliBErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito;
art. 4º – dETErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU, assim 
como, deverá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da 
apuração;
art. 5º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria nº 420/2014 – cGP/SEaP.
art. 6º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registros nos 
assentamentos funcionais e à caEP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 870272
Portaria Nº 1437/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 27 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diS-
ciPliNar nº 7269/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar a responsabilidade 
administrativa e funcional dos servidores J.S.f. (funcional: 57192300) e 
A.J.S.B.J. (Funcional: 5953866), por supostamente, beneficiarem a interna 
raYaNE ViToria coSTa dE SoUSa (iNfoPEN 348895), tendo em vista 
que os mesmo cadastram as condicionalidades no sistema de monitora-
mento, de modo arbitrário e contrário ao que determinou decisão judicial. 
os servidores incorreram, em tese, em falta grave, com fulcro nos arts. 
177, Vi, Vi e iX, “b”, art. 178, V c/c art. 189, caput e o art. 190, Xiii e XiX, 
todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores rodriGo 
coSTa PiNHEiro dE SoUSa – funcional: 54196889 – Presidente; ElToN 
da coSTa fErrEira, funcional: 57202521– Membro; JaYMErSoN car-
loS PErEira MarQUES, funcional: 57218644 – Membro, para conduzirem 
as investigações;
art. 3º – dEliBErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito;
art. 4º – dETErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU, assim 
como, deverá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da 
apuração;
art. 5º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria nº 420/2014 – cGP/SEaP.
art. 6º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registros nos 
assentamentos funcionais e à caEP.
art. 7º - oficiar à VEP acerca da presente instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 870276
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.

térMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

térMiNo de ViNcULo de serVidor
- término de Vínculo: 31/10/2022
Motivo: diSTraTo a PEdido
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: JacKElliNY lorENa alMEida crUZ
Matrícula: 55208502/1 – TÉc. EM GESTÃo PENiTENciária - PSicoloGia
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 869922
térMiNo de ViNcULo de serVidor
- término de Vínculo: 31/10/2022
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: caSSio rodriGo da SilVa araUJo
Matrícula: 5942253/1 – TÉc. EM GESTÃo dE iNfraESTrUTUra – ENGE-
NHaria ciVil
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 870150

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 2718/2022 - dGP/seaP  
BeLéM/Pa 28 de oUtUBro de 2022.
Nome: aNToNio carloS SoUSa MariaNo, Matrícula nº 80846080/3; 
cargo: Gerente administrativo.
assunto: licença Prêmio
Período de Gozo: 01/11/2022 a 30/11/2022 (30) dias.
WaldilSoN coliNS
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 869919

.

.

errata
.

ERRATA DE PORTARIA N°00841/2022, Publicada no Diário Oficial 
N°35.124 de 22 de setembro de 2022, Protocolo: 856193
oNde se LÊ:
Servidor(es): 54181435 – MarcoS aNTÕNio ViEira da cUNHa - MoTo-
riSTa; Período: 02/09 a 02/09/2022 – diária(s): ½ (meia diária)
Leia-se:
Servidor(es): 54181435 – MarcoS aNTÕNio ViEira da cUNHa - MoToriS-
Ta; Período: 02/09 a 06/09/2022 – diária(s): 4 e ½ (quatro diárias e meia)

Protocolo: 870166
ERRATA DE PORTARIA N°00435/2022, Publicada no Diário Oficial 
N°35.094 de 29 de agosto de 2022, Protocolo: 845531
oNde se LÊ:
Servidor(es): 54181435 – MarcoS aNTÕNio ViEira da cUNHa - MoTo-
riSTa; Período: 28/08 a 31/08/2022 – diária(s): 3 e ½ (três diárias e meia)
Leia-se:
Servidor(es): 54181435 – MarcoS aNTÕNio ViEira da cUNHa - MoToriS-
Ta; Período: 28/08 a 02/09/2022 – diária(s): 5 e ½ (cinco diárias e meia)

Protocolo: 870167
.

coNtrato
.

coNtrato
coNtrato: 096/2022/seaP
EXErcÍcio: 2022
oBJETo: o objeto do presente contratação de pessoa jurídica para presta-
ção de serviços técnicos especializados, cujo objeto principal é a prestação 
de Serviços de Layout, Impressão e Leitura de Cartões Respostas e Proces-
samento dos dados, no período entre 24, 26 e 28/10/2022.
Valor ToTal: r$ 47.820,00
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa de Trabalho: 
97.101.03.128.1502.8833, Elemento de despesa: 339030, fonte: 0101.
daTa da aSSiNaTUra: 28/10/2022
ViGÊNcia: 28/10/2022 a 28/10/2023
coNTraTado: iNSTiTUTo SaGaZ lTda
cNPJ: 43289676/0001-50
ENDEREÇO: Rua Antônio Amâncio de Mendonça, número 100, bairro: Cen-
tro, cidade: Grossos – rio Grande do Norte
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES - Se-
cretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 870273
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato
termo aditivo: 4
data da assinatura: 28/10/2022
Exercício: 2022
Classificação do Objeto: Outros
Motivo: redução de valor contratual
Justificativa: O valor de locação será reduzido em R$ 1.540,00, conside-
rando o laudo técnico de avaliação imobiliária da SEdoP, o qual passará 
de r$ 12.000,00 para r$ 10.460,00. o valor das taxas condominiais não 

será alterado, permanecendo em r$ 600,00 por sala, nas salas 501, 502, 
503 e 504, e em r$ 1.200,00 a sala 505, totalizando em r$ 3.600,00. o 
valor mensal do contrato passa a ser r$ 14.060,00 e o valor anual passa 
a ser r$ 168.720,00.
contrato: 035/2020/SEaP
locador: Nelson ribeiro de Magalhães e Souza
cPf: 116.671.922-72
Endereço: rua dos Tamoios, nº 1619, apto 1800, Bairro Batista campos, 
cEP. 66033-172
ordenador: Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues

Protocolo: 869920

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 014/2022-seaP
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENi-
TENciária - SEaP, com sede em Belém-Pará, na rua dos Tamóios, 1592 
entre apinagés e Padre Eutíquio, Bairro: Batista campos - cEP: 66.033-
172, Belém/Pa, inscrita no cNPJ do Ministério da fazenda sob o nº 
05.929.042/0001-25, e o iNSTiTUTo SaGaZ lTda. inscrito(a) no cNPJ/
MF sob o nº 43289676/0001-50, sediado(a) na Rua Antônio Amâncio de 
Mendonça, número 100, bairro: centro, cEP: 59675-000, cidade: Grossos 
– rio Grande do Norte.
do oBJETo: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços 
técnicos especializados, cujo objeto principal é a prestação de Serviços de 
Layout, Impressão e Leitura de Cartões Respostas e Processamento dos 
dados, no período entre 24, 26 e 28/10/2022.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no inciso V, do artigo 24, da 
lei federal 8.666/93.
Valor: r$ 47.820,00 (Quarenta e sete mil, oitocentos e vinte reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: as despesas decorrentes da contratação, 
objeto deste contrato, que será empenhado e liquidado com recursos do 
programa de trabalho 97.101.03.128.1502.8833, Elemento da despesa: 
339030, Fonte: 0101, cujos dados específicos constarão da respectiva 
Nota de Empenho.
ordENador rESPoNSáVEl: Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa ro-
driGUES – Secretário de Estado de administração Penitenciária.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 28 de outubro de 2022
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 870265
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
  O Secretário de Estado de Administração Penitenciária resolve ratificar o 
Termo de dispensa de licitação nº 014/2022-SEaP, cujo objeto é a contra-
tação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializa-
dos, cujo objeto principal é a prestação de Serviços de Layout, Impressão 
e leitura de cartões respostas e Processamento dos dados, no período 
entre 24, 26 e 28/10/2022.
  Valor: r$ 47.820,00 (Quarenta e sete mil, oitocentos e vinte reais)
Belém, (Pa), 28 de outubro de 2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 870268
.

aPostiLaMeNto
.

Processo: 2021/136904
aPostiLaMeNto Nº. 01 ao coNtrato adMiNistratiVo Nº. 
067/2022/seaP
aPoSTilaMENTo do coNTraTo Nº 067/2022/SEaP, ViSaNdo a rETifi-
caÇÃo da doTaÇÃo orÇaMENTária, firMado ENTrE a SEcrETaria 
dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária - SEaP E PaUlo HEN-
riQUE lUciaNo coMÉrcio dE MÓVEiS, inscrita no cNPJ/Mf, sob o nº 
35.263.905/0001-39, como contratada, que tem por objeto a aquisição 
de bens móveis e equipamentos para a reforma das Unidades Penais que 
estão sendo reformadas (crr de Marabá, crr altamira, crr de abaetetu-
ba, crr redenção, crr Tucuruí, carceragem de Paragominas, carceragem 
de Parauapebas e prédio administrativo da cPaSi), o aparelhamento das 
novas unidades Penais (cadeia Pública de Marabá e Semiaberto de Marabá) 
na forma abaixo:
a cláusula décima oitava do contrato passa a ter a seguinte redação:
“cláUSUla dÉciMa oiTaVa: da diSPoNiBilidadE orÇaMENTária
as despesas decorrentes das aquisições e execução do objeto correrão 
conforme abaixo disposto:
PErMaNENTE:
Programa de trabalho 97.101 03.421.1502.7663/ 97.101 03.421.1502.8831
Natureza de despesa 449052
fonte 0370/0130/0101/0301
Plano interno: 1050007663E/1050008831E.
cujos dados específicos constarão da respectiva Nota de Empenho.”
as demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.
Belém-Pa, 28 de outubro de 2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 870275
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Processo: 2021/136904
aPostiLaMeNto Nº. 02 ao coNtrato adMiNistratiVo Nº. 
007/2022/seaP
aPoSTilaMENTo do coNTraTo Nº 007/2022/SEaP, ViSaNdo a rETifi-
caÇÃo da doTaÇÃo orÇaMENTária, firMado ENTrE a SEcrETaria 
dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária - SEaP E Tc coMÉrcio 
dE SErViÇoS E TEcNoloGia EirEli - EPP, inscrita no cNPJ/Mf, sob o nº 
07.679.989/0001-50, como contratada, que tem por objeto a aquisição de 
bens de consumo, móveis e equipamentos para a reforma das Unidades 
Penais que estão sendo reformadas (crr de Marabá, crr altamira, crr 
de abaetetuba, crr redenção, crr Tucuruí, carceragem de Paragominas, 
carceragem de Parauapebas e prédio administrativo da cPaSi), o apare-
lhamento das novas unidades Penais (cadeia Pública de Marabá e Semia-
berto de Marabá), na forma abaixo:
a cláusula décima oitava do contrato passa a ter a seguinte redação:
“cláUSUla dÉciMa oiTaVa: da diSPoNiBilidadE orÇaMENTária
as despesas decorrentes das aquisições e execução do objeto correrão 
conforme abaixo disposto:
PErMaNENTE:
Programa de trabalho 97.101 03.421.1502.7663/ 97.101 03.421.1502.8831
Natureza de despesa 449052
fonte 0370/0130/0101/0301
Plano interno: 1050007663E/1050008831E.
cujos dados específicos constarão da respectiva Nota de Empenho.”
as demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.
Belém-Pa, 28 de outubro de 2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 870280
Processo: 2021/136904
aPostiLaMeNto Nº. 02 ao coNtrato adMiNistratiVo Nº. 
021/2022/seaP
aPoSTilaMENTo do coNTraTo Nº 021/2022/SEaP, ViSaNdo a rETifi-
caÇÃo da doTaÇÃo orÇaMENTária, firMado ENTrE a SEcrETaria 
dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária - SEaP E lar E coZi-
NHa coMErcial lTda, inscrita no cNPJ/Mf, sob o nº 32.183.517/0001-
50, como contratada, que tem por objeto a aquisição de equipamentos 
para a reforma das Unidades Penais (crr de Marabá, crr altamira, crr 
de abaetetuba, crr redenção, crr Tucuruí, carceragem de Paragomi-
nas, carceragem de Parauapebas e prédio administrativo da cPaSi) e o 
aparelhamento das novas Unidades Penais (cadeia Pública de Marabá e 
Semiaberto de Marabá), na forma abaixo:
a cláusula décima oitava do contrato passa a ter a seguinte redação:
“cláUSUla dÉciMa oiTaVa: da diSPoNiBilidadE orÇaMENTária
as despesas decorrentes das aquisições e execução do objeto correrão 
conforme abaixo disposto:
PErMaNENTE:
Programa de trabalho 97.101 03.421.1502.7663/ 97.101 03.421.1502.8831
Natureza de despesa 449052
fonte 0370/0130/0101/0301
Plano interno: 1050007663E/1050008831E.
cujos dados específicos constarão da respectiva Nota de Empenho.”
as demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.
Belém-Pa, 28 de outubro de 2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 870283
.

diÁria
.

Portaria Nº 1438/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 27 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo 
diSciPliNar nº 7270/2022-cGP/SEaP, em desfavor do servidor M.a.c.S. 
(funcional: 57221545), policial penal, ao supostamente, realizar disparo 
de arma de fogo, em via pública, no dia 15/01/2022, na cidade de São 
félix do Xingu, tal conduta incorreu em falta grave. o servidor incorreu, 
em tese, em falta grave, com fulcro nos arts. 177, inciso ii, iii e Vi c/c 
art. 189, caput e art. 190, iV, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores BrUNo coS-
Ta PiNHEiro dE SoUSa, M.f.: 55585599 – Presidente; ElToN da coS-
Ta fErrEira, M.f.: 57202521– Membro; JaYMErSoN carloS PErEira 
MarQUES, M.f.: 57218644 – Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º – dEliBErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito;
art. 4º – dETErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU, assim como, 
deverá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração;
art. 5º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registros nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 870279

Portaria Nº 1439/2022-cGP/seaP  
Belém-Pa, 28 de outubro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
Art. 1º - DETERMINAR a instauração de Sindicância Administrativa Dis-
ciplinar Nº 7271/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar a responsabilidade 
administrativa e funcional do servidor J.a.a.J. (funcional: 5953900), ao 
supostamente, ausentar-se injustificadamente dos plantões de serviço, 
quando lotado no centro de recuperação regional de Paragominas- crr-
Pa. o servidor incorreu, em tese, nos arts. 177, i e Vi, c/c art. 189, caput, 
todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores BrUNo coS-
Ta PiNHEiro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; ElToN da 
coSTa fErrEira, funcional: 57202521– Membro; JaYMErSoN carloS 
PErEira MarQUES, funcional: 57218644 – Membro, para conduzirem as 
investigações;
art. 3º – dEliBErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito;
art. 4º – dETErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deve-
rá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração;
art. 5º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registros nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 870282
diÁria
Portaria Nº: 01520/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
8400426; MarcoS aNToNio oKaBE; MoToriSTa; Período: 25/10/2022 a 
25/10/2022 origem: ToMÉ-aÇU; destino: ParaGoMiNaS; diária(s): ½ 
(meia diária);
objetivo: coNdUZir a VTr, Para EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE 
TraNSfErÊNcia.
80015480; roNalTo JoSE da SilVa MarTiNS; aGENTE PENiTENciá-
rio; Período: 25/10/2022 a 25/10/2022 origem: ToMÉ-aÇU; destino: 
ParaGoMiNaS; diária(s): ½ (meia diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 870249
diÁria
Portaria Nº: 01525/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
8000091; EdMilSoN ViaNa PrESTES JUNior; Policial PENal; Perío-
do: 15/10/2022 a 15/10/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
aBaETETUBa; diária(s): ½ (meia diária);
objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
5954100; rodriGo MoraES dE QUEiroZ; Policial PENal; Período: 
15/10/2022 a 15/10/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
aBaETETUBa; diária(s): ½ (meia diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 870256
diÁria
Portaria Nº: 01521/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a VTr, coM o PPl, EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
8400426; MarcoS aNToNio oKaBE; MoToriSTa; Período: 21/10/2022 a 
21/10/2022 origem: ToMÉ-aÇU; destino: ParaGoMiNaS; diária(s): ½ 
(meia diária);
objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
5899607; WilliaN da SilVa TEiXEira; aGENTE PENiTENciário; Perío-
do: 21/10/2022 a 21/10/2022 origem: ToMÉ-aÇU; destino: ParaGoMi-
NaS; diária(s): ½ (meia diária);
objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
5947893; ValMir PErEira rodriGUES; aGENTE PENiTENciário; Perío-
do: 21/10/2022 a 21/10/2022 origem: ToMÉ-aÇU; destino: ParaGoMi-
NaS; diária(s): ½ (meia diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 870251
diÁria
Portaria Nº: 01522/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a VTr, coM o PPl, EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
8400426; MarcoS aNToNio oKaBE; MoToriSTa; Período: 30/09/2022 a 
30/09/2022 origem: ToMÉ-aÇU; destino: SaNTa iZaBEl do Pará; diá-
ria(s): 1 (uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 870253
diÁria
Portaria Nº: 01524/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
5954025; darloN doNiZETE SilVa dE oliVEira; Policial PENal; Perí-
odo: 22/10/2022 a 22/10/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
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aBaETETUBa; diária(s): ½ (meia diária);
objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
5954322; JoSE dario dE PaUla fErrEira; Policial PENal; Período: 
22/10/2022 a 22/10/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
aBaETETUBa; diária(s): ½ (meia diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 870255
diÁria
Portaria Nº: 01453/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: ViaGEM JUSTificada dEVido À NEcESSidadE dE rEforMa E 
adEQUaÇÃo da aNTiGa UNidadE dE cPr, QUE SE ENcoNTra EM aTra-
So, ViSTo QUE a MESMa dEVEria TEr ocorrido No aNo dE 2020.
5955431; HElMo SilVa dE oliVEira; TEcNico EM GESTao dE iNfra
-ESTrUTUra/ENGENHaria ciVil; Período: 24/10/2022 a 29/10/2022 ori-
gem: BElÉM; destino: rEdENÇÃo; diária(s): 5 e ½ (cinco e meia);
objetivo: coNdUZir a VTr, coM o SErVidor do cEar, aTÉ o MUNicÍ-
Pio dE rEdENÇÃo.
57221049; aldriN collYNS PErES aGE; aGENTE PENiTENciário; Pe-
ríodo: 24/10/2022 a 29/10/2022 origem: BElÉM; destino: rEdENÇÃo; 
diária(s): 5 e ½ (cinco e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 870168
diÁria
Portaria Nº: 01470/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a VTr, Para EScolTar o PPl Para ParTiciPar dE 
TriBUNal do JUri.
5954311; aNGElo MaXiMo SalES da coNcEicao; Policial PENal; Pe-
ríodo: 17/10/2022 a 17/10/2022 origem: MaraBá; destino: rodoN do 
Pará; diária(s): 1 (uma diárias);
objetivo: coNdUZir a VTr, Para EScolTar o PPl Para ParTiciPar dE 
TriBUNal do JUri.
57214843; JoSE aNToNio fUrTado doS SaNToS; Policial PENal; Pe-
ríodo: 17/10/2022 a 17/10/2022 origem: MaraBá; destino: rodoN do 
Pará; diária(s): 1 (uma diárias);
objetivo: coNdUZir a VTr, Para EScolTar o PPl Para ParTiciPar dE 
TriBUNal do JUri.
5954397; fErNaNdo dE alMEida GUiMaraES; Policial PENal; Perí-
odo: 17/10/2022 a 17/10/2022 origem: MaraBá; destino: rodoN do 
Pará; diária(s): 1 (uma diárias);
objetivo: coNdUZir a VTr, Para EScolTar o PPl Para ParTiciPar dE 
TriBUNal do JUri.
57213768; JoSE alaM PErEira da SilVa; MoToriSTa; Período: 
17/10/2022 a 17/10/2022 origem: MaraBá; destino: rodoN do Pará; 
diária(s): 1 (uma diárias);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 870169
diária
Portaria Nº: 01482/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrU-
ÇÃo E JUlGaMENTo.
54186196; EdNa MaGNo corrEa; aGENTE PENiTENciário; Período: 
25/10/2022 a 25/10/2022 origem: aNaNiNdEUa; destino: caMETá; diá-
ria(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrU-
ÇÃo E JUlGaMENTo.
5953905; MarcElo clEYToN dE oliVEira ViEGaS; Policial PENal; Pe-
ríodo: 25/10/2022 a 25/10/2022 origem: aNaNiNdEUa; destino: caME-
Tá; diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrU-
ÇÃo E JUlGaMENTo.
8090267; EdSoN da SilVa fErrEira; Policial PENal; Período: 
25/10/2022 a 25/10/2022 origem: aNaNiNdEUa; destino: caMETá; diá-
ria(s): 1 (uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 870182
diÁria
Portaria Nº: 01483/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: BUScar MaTEriaiS do dlPi NEcESSárioS Para dar coNTi-
NUidadE NaS oBraS do crf, alÉM dE lEVar oS MaloTES.
54183012; SUElio coSTa BEZErra; aGENTE PENiTENciário; Período: 
06/10/2022 a 08/10/2022 origem: ViTÓria do XiNGU; destino: BElÉM; 
diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: coNdUZir a VTr, Para BUScar MaTEriaiS do dlPi NEcES-
SárioS Para dar coNTiNUidadE NaS oBraS do crf, alÉM dE lEVar 
oS MaloTES.
6403359; adriaNa da SilVa; aGENTE PENiTENciário; Período: 
06/10/2022 a 08/10/2022 origem: ViTÓria do XiNGU; destino: BElÉM; 
diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 870185
diÁria
Portaria Nº: 01471/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir VTr coM PPls Para ParTiciPar dE aUdiÊNcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.
57214843; JoSE aNToNio fUrTado doS SaNToS; Policial PENal; Pe-
ríodo: 18/10/2022 a 18/10/2022 origem: MaraBá; destino: roNdoN do 
Pará; diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: coNdUZir VTr coM PPls Para ParTiciPar dE aUdiÊNcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.
5954370; fErNaNdo PaSSoS MacEdo; Policial PENal; Período: 

18/10/2022 a 18/10/2022 origem: MaraBá; destino: roNdoN do Pará; 
diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: coNdUZir VTr coM PPls Para ParTiciPar dE aUdiÊNcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.
5954035; JoNaS liMa oliVEira; Policial PENal; Período: 18/10/2022 a 
18/10/2022 origem: MaraBá; destino: roNdoN do Pará; diária(s): 1 
(uma diária);
objetivo: coNdUZir VTr coM PPls Para ParTiciPar dE aUdiÊNcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.
54181913; aNToNio aNiSio GoNcalVES araUJo; MoToriSTa; Período: 
18/10/2022 a 18/10/2022 origem: MaraBá; destino: roNdoN do Pará; 
diária(s): 1 (uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 870172
diÁria
Portaria Nº: 01473/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a VTr, Para EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE 
TraNSfErÊNcia.
5933582; ValdiNaNdES PErEira dE alMEida; Policial PENal; Perí-
odo: 14/10/2022 a 14/10/2022 origem: rEdENÇÃo; destino: MaraBá; 
diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: coNdUZir VTr coM PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
55209333; WEldEr SaNToS dE SoUSa; aGENTE PENiTENciário; Perí-
odo: 14/10/2022 a 14/10/2022 origem: rEdENÇÃo; destino: MaraBá; 
diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: coNdUZir VTr coM PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
5941804; aNdrEa fraNciSco da SilVa; aGENTE PENiTENciário; Perí-
odo: 14/10/2022 a 14/10/2022 origem: rEdENÇÃo; destino: MaraBá; 
diária(s): 1 (uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 870173
diÁria
Portaria Nº: 01474/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a VTr, Para ScolTar o PPl, Para coNSUlTa MÉdi-
ca Para TraTaMENTo dE HaNSENÍaSE Na UrE.
54196811; daNilo BoSco dE SoUZa NUNES; aGENTE PENiTENciá-
rio; Período: 06/10/2022 a 06/10/2022 origem: SaliNÓPoliS; destino: 
MariTUBa; diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para coNSUlTa MÉdica Para TraTaMENTo 
dE HaNSENÍaSE Na UrE.
5950064; MacElo SoUSa carNEiro; Policial PENal; Período: 
06/10/2022 a 06/10/2022 origem: SaliNÓPoliS; destino: MariTUBa; 
diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para coNSUlTa MÉdica Para TraTaMENTo 
dE HaNSENÍaSE Na UrE.
54196459; JocilENE dE caSTro crUZ; TÉcNico EM ENfErMaGEM; Pe-
ríodo: 06/10/2022 a 06/10/2022 origem: SaliNÓPoliS; destino: Mari-
TUBa; diária(s): 1 (uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 870175
diÁria
Portaria Nº: 01475/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a VTr, Para ENTrEGar E rEcEBEr liVro dE ocorrÊN-
ciaS da UNidadE Na Gráfica, loGo EM SEGUida foraM a SEaP, ENTrEGar 
o MaloTE MENSal NoS SETorES dE ProTocolo GSG, daP, dEc E dGP.
5909003; roGErio fraNco PalHETa; aGENTE PENiTENciário; Período: 
04/10/2022 a 04/10/2022 origem: SaliNÓPoliS; destino: BElÉM; diá-
ria(s): ½ (meia diária);
objetivo: coNdUZir a VTr, Para ENTrEGar E rEcEBEr liVro dE ocorrÊN-
ciaS da UNidadE Na Gráfica, loGo EM SEGUida foraM a SEaP, ENTrEGar 
o MaloTE MENSal NoS SETorES dE ProTocolo GSG, daP, dEc E dGP.
5952523; flaVia da cUNHa liSBoa PalHETa; aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo; Período: 04/10/2022 a 04/10/2022 origem: SaliNÓPoliS; 
destino: BElÉM; diária(s): ½ (meia diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 870176
diÁria
Portaria Nº: 01476/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar dE SESSÃo do TriBUNal do JÚri.
5953989; ricardo frEiTaS QUEiroZ GUiMaraES; Policial PENal; Pe-
ríodo: 18/10/2022 a 18/10/2022 origem: MaraBá; destino: iTUPiraNGa; 
diária(s): ½ (meia diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar dE SESSÃo do TriBUNal do JÚri.
5934741; MarcoS ViaNa SilVa; aGENTE PENiTENciário; Período: 
18/10/2022 a 18/10/2022 origem: MaraBá; destino: iTUPiraNGa; di-
ária(s): ½ (meia diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar dE SESSÃo do TriBUNal do JÚri.
5954311; aNGElo MaXiMo SalES da coNcEicao; Policial PENal; Pe-
ríodo: 18/10/2022 a 18/10/2022 origem: MaraBá; destino: iTUPiraNGa; 
diária(s): ½ (meia diária);
objetivo: coNdUZir a VTr, Para EScolTar o PPl, Para ParTiciPar dE 
SESSÃo do TriBUNal do JÚri.
5830842; JoSiMar MariNHo dE SoUSa; MoToriSTa; Período: 
18/10/2022 a 18/10/2022 origem: MaraBá; destino: iTUPiraNGa; di-
ária(s): ½ (meia diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 870177
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diÁria
Portaria Nº: 01477/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrU-
ÇÃo E JUlGaMENTo.
5953890; aNToNio ariSfraN MaGalHaES ViaNa; Policial PENal; Pe-
ríodo: 19/10/2022 a 19/10/2022 origem: MaraBá; destino: iTUPiraNGa; 
diária(s): ½ (meia diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrU-
ÇÃo E JUlGaMENTo.
5954346; faBio da SilVa BraNdiNo doS SaNToS; Policial PENal; Pe-
ríodo: 19/10/2022 a 19/10/2022 origem: MaraBá; destino: iTUPiraNGa; 
diária(s): ½ (meia diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrU-
ÇÃo E JUlGaMENTo.
5920730; WalNEi dE NaZarE alVES dE araUJo; MoToriSTa; Período: 
19/10/2022 a 19/10/2022 origem: MaraBá; destino: iTUPiraNGa; diá-
ria(s): ½ (meia diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 870178
diÁria
Portaria Nº: 01480/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrU-
ÇÃo E JUlGaMENTo.
5950137; MaTHEUS ViEira da SilVa; Policial PENal; Período: 
27/10/2022 a 27/10/2022 origem: aNaNiNdEUa; destino: MaracaNÃ; 
diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrU-
ÇÃo E JUlGaMENTo.
5954663; BrENda lUciaNa do laGo PraXEdES; aGENTE PENiTENciá-
rio; Período: 27/10/2022 a 27/10/2022 origem: aNaNiNdEUa; destino: 
MaracaNÃ; diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para ParTiciPar EM aUdiÊNcia dE iNSTrU-
ÇÃo E JUlGaMENTo.
5950162; SilaS SilVa fariaS; Policial PENal; Período: 27/10/2022 a 
27/10/2022 origem: aNaNiNdEUa; destino: MaracaNÃ; diária(s): 1 
(uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 870179
diÁria
Portaria Nº: 01481/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: EScolTar o PPl, Para fiNS dE aPrESENTaÇÃo EM aUdiÊNcia.
5949719; EliSEU da SilVa SoUZa JUNior; Policial PENal; Período: 
20/10/2022 a 20/10/2022 origem: aNaNiNdEUa; destino: aBaETETUBa; 
diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para fiNS dE aPrESENTaÇÃo EM aUdiÊNcia.
5949887; HErMESSoN ENriQUE liMa doS SaNToS; Policial PE-
Nal; Período: 20/10/2022 a 20/10/2022 origem: aNaNiNdEUa; destino: 
aBaETETUBa; diária(s): 1 (uma diária);
objetivo: EScolTar o PPl, Para fiNS dE aPrESENTaÇÃo EM aUdiÊNcia.
5954666; Tacila SilVa dE SoUZa; aGENTE PENiTENciário; Período: 
20/10/2022 a 20/10/2022 origem: aNaNiNdEUa; destino: aBaETETUBa; 
diária(s): 1 (uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 870180
diÁria
Portaria Nº: 01500/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a VTr, Para EScolTa do PPl, Para ParTiciPar EM 
aUdiÊNcia dE iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.
5415012; EdMilSoN PiNHEiro NEVES; MoToriSTa; Período: 
05/10/2022 a 05/10/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
BaiÃo; diária(s): 1 (uma diárias);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 870192
diÁria
Portaria Nº: 01484/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a VTr, aTÉ aMEricaNo afiM dE cEdEr VTr, Para 
iNSTrUÇÃo dE diSciPliNa dE EScolTa arMada.
8400423; iZaiaS PaNToJa da SilVa; MoToriSTa; Período: 18/10/2022 a 
19/10/2022 origem: ToMÉ-aÇU; destino: SaNTa iZaBEl do Pará; diá-
ria(s): 1 e ½ (uma e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 870188
diÁria
Portaria Nº: 01503/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a VTr, aTÉ aMEricaNo afiM dE cEdEr VTr, Para 
iNSTrUÇÃo dE diSciPliNa dE EScolTa arMada.
8400426; MarcoS aNToNio oKaBE; MoToriSTa; Período: 06/10/2022 a 
07/10/2022 origem: ToMÉ-aÇU; destino: SaNTa iZaBEl do Pará; diá-
ria(s): 1 e ½ (uma e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 870198
diÁria
Portaria Nº: 01504/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a VTr, aTÉ BElÉM a fiM dE ENTrEGar docUMEN-
ToS dE fiNal do MÊS.
8400426; MarcoS aNToNio oKaBE; MoToriSTa; Período: 05/10/2022 a 
05/10/2022 origem: ToMÉ-aÇU; destino: BElÉM; diária(s): ½ (meia diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 870204

diÁria
Portaria Nº: 01501/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a VTr, QUE fará o TraNSlado doS PPls EM ca-
raTEr dE TraNSfErÊNcia.
8400426; MarcoS aNToNio oKaBE; MoToriSTa; Período: 14/10/2022 a 
14/10/2022 origem: ToMÉ-aÇU; destino: ParaGoMiNaS; diária(s): ½ 
(meia diária);
objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
5952875; PaUlo roBErTo fErrEira dE oliVEira; aGENTE PENiTENci-
ário; Período: 14/10/2022 a 14/10/2022 origem: ToMÉ-aÇU; destino: 
ParaGoMiNaS; diária(s): ½ (meia diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 870195
diÁria
Portaria Nº: 01506/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a VTr, Para EScolTar o PPl, Para ParTiciPar dE 
SESSÃo do TriBUNal do JÚri.
54191052; WliSSES PErES dE MoraES; MoToriSTa; Período: 
19/10/2022 a 21/10/2022 origem: MariTUBa; destino: NoVo rEParTi-
MENTo; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 870212
diÁria
Portaria Nº: 01505/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a VTr, aTÉ aMEricaNo afiM dE cEdEr VTr, Para 
iNSTrUÇÃo dE diSciPliNa dE EScolTa arMada.
8400423; iZaiaS PaNToJa da SilVa; MoToriSTa; Período: 12/10/2022 a 
13/10/2022 origem: ToMÉ-aÇU; destino: SaNTa iZaBEl do Pará; diá-
ria(s): 1 e ½ (uma e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 870208
diÁria
Portaria Nº: 01511/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a VTr, aTÉ aNaNiNdEUa a fiM dE SUBMETEr a 
MESMa a rEViSÃo dE 30.000 KM.
8400426; MarcoS aNToNio oKaBE; MoToriSTa; Período: 26/09/2022 a 
26/09/2022 origem: ToMÉ-aÇU; destino: aNaNiNdEUa; diária(s): 1 
(uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 870227
diÁria
Portaria Nº: 01508/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a VTr, Para EScolTar o PPl, Para ParTiciPar dE 
SESSÃo do TriBUNal do JÚri.
55588993; BENEdiTo dE aMoriM caldaS; aGENTE PENiTENciário; Pe-
ríodo: 05/10/2022 a 08/10/2022 origem: aNaNiNdEUa; destino: MEdi-
cilÂNdia; diária(s): 3 e ½ (três e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 870217
diÁria
Portaria Nº: 01509/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a VTr, Para EScolTar o PPl, Para ParTiciPar da 
aUdiÊNcia dE iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.
57174291; GEraldo PiEdadE da SilVa; MoToriSTa; Período: 
13/10/2022 a 13/10/2022 origem: aNaNiNdEUa; destino: ViSEU; diá-
ria(s): 1 (uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 870221
diÁria
Portaria Nº: 01510/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: rEaliZar aTiVidadES iNErENTES À árEa dE SEGUraNÇa 
iNSTiTUcioNal.
5954060; PaUlo roBErTo EVaNGEliSTa cHaVES; Policial PENal; Pe-
ríodo: 13/10/2022 a 15/10/2022 origem: aBaETETUBa; destino: BElÉM; 
diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 870224
diÁria
Portaria Nº: 01507/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
5923495; roUWlaNdEMBErG loBaTo da SilVa; Policial PENal; Perí-
odo: 16/10/2022 a 18/10/2022 origem: SaNTarÉM; destino: oriXiMiNá; 
diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
5931362; EdiValBEr dE oliVEira SaNToS; Policial PENal; Período: 
16/10/2022 a 18/10/2022 origem: SaNTarÉM; destino: oriXiMiNá; diá-
ria(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
5915776; Jairo da coSTa alVES; Policial PENal; Período: 
16/10/2022 a 18/10/2022 origem: SaNTarÉM; destino: oriXiMiNá; diá-
ria(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
5950114; alEX SaNdro dE SoUZa GoNcalVES; Policial PENal; Perío-
do: 16/10/2022 a 18/10/2022 origem: SaNTarÉM; destino: oriXiMiNá; 
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diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
5950091; JUliaNa liMa fEiToSa; Policial PENal; Período: 16/10/2022 a 
18/10/2022 origem: SaNTarÉM; destino: oriXiMiNá; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
5954280; cHaiaNY roliM frEiTaS; Policial PENal; Período: 
16/10/2022 a 18/10/2022 origem: SaNTarÉM; destino: oriXiMiNá; diá-
ria(s): 2 e ½ (duas e meia);
objetivo: EScolTar oS PPls, EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
5957800; SaMara carValHo BaTiSTa; aGENTE PENiTENciário; Perío-
do: 16/10/2022 a 18/10/2022 origem: SaNTarÉM; destino: oriXiMiNá; 
diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 870215
diÁria
Portaria Nº: 01514/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: rEaliZar aTiVidadES iNErENTES À árEa dE SEGUraNÇa 
iNSTiTUcioNal.
57174337; PaUlo NaSciMENTo NETo; Policial PENal; Período: 
17/10/2022 a 22/10/2022 origem: BElÉM; destino: SaliNÓPoliS; diá-
ria(s): 5 e ½ (cinco e meia);
objetivo: rEaliZar aTiVidadES iNErENTES À árEa dE SEGUraNÇa 
iNSTiTUcioNal.
57211945; carloS EdUardo raMoS lEMoS; aGENTE PENiTENciá-
rio; Período: 17/10/2022 a 22/10/2022 origem: BElÉM; destino: Sali-
NÓPoliS; diária(s): 5 e ½ (cinco e meia);
objetivo: rEaliZar aTiVidadES iNErENTES À árEa dE SEGUraNÇa 
iNSTiTUcioNal.
5921309; TarciSio JardiM TSUJi; Policial PENal; Período: 
17/10/2022 a 22/10/2022 origem: BElÉM; destino: SaliNÓPoliS; diá-
ria(s): 5 e ½ (cinco e meia);
objetivo: rEaliZar aTiVidadES iNErENTES À árEa dE SEGUraNÇa 
iNSTiTUcioNal.
5954060; PaUlo roBErTo EVaNGEliSTa cHaVES; Policial PENal; Pe-
ríodo: 17/10/2022 a 22/10/2022 origem: BElÉM; destino: SaliNÓPoliS; 
diária(s): 5 e ½ (cinco e meia);
objetivo: rEaliZar aTiVidadES iNErENTES À árEa dE SEGUraNÇa 
iNSTiTUcioNal.
5949748; alaN SaNToS PacHEco; Policial PENal; Período: 
17/10/2022 a 22/10/2022 origem: BElÉM; destino: SaliNÓPoliS; diá-
ria(s): 5 e ½ (cinco e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 870237
diÁria
Portaria Nº: 01513/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a VTr, Para EScolTar o PPl, Para ParTiciPar dE 
SESSÃo do TriBUNal do JÚri.
5195365; SaNdro MaUro SilVa coSTa; MoToriSTa; Período: 
04/10/2022 a 08/10/2022 origem: MariTUBa; destino: ParaUaPEBaS; 
diária(s): 4 e ½ (quatro e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 870232
diÁria
Portaria Nº: 01515/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir VTr, coM PPl, Para ParTiciPar da SESSÃo do 
TriBUNal do JÚri.
5850576; aNdErSoN corrEa ViEira; MoToriSTa; Período: 
21/10/2022 a 21/10/2022 origem: MocaJUBa; destino: caMETá; diá-
ria(s): 1 (uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 870241
diÁria
Portaria Nº: 01516/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a VTr, Para fiNS dE lEVar frEQUÊNcia do MÊS 
dE SETEMBro doS SErVidorES crrMoc.
54181897; doMiNGoS BraGa NETo; aGENTE PENiTENciário; Período: 
07/10/2022 a 07/10/2022 origem: MocaJUBa; destino: BElÉM; diá-
ria(s): ½ (meia diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 870243
diÁria
Portaria Nº: 01517/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a VTr, aTÉ o PÓlo dE aMEricaNo, Para fiNS dE 
lEVar a rEfErida VTr, Para iNSTrUÇÃo dE diSciPliNa dE EScolTa 
arMada.
5850576; aNdErSoN corrEa ViEira; MoToriSTa; Período: 
06/10/2022 a 07/10/2022 origem: MocaJUBa; destino: SaNTa iZaBEl 
do Pará; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 870245
diÁria
Portaria Nº: 01519/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
objetivo: coNdUZir a VTr, aTÉ o PÓlo dE aMEricaNo, Para fiNS dE lEVar 
a rEfErida VTr, Para iNSTrUÇÃo dE diSciPliNa dE EScolTa arMada.
5850576; aNdErSoN corrEa ViEira; MoToriSTa; Período: 
12/10/2022 a 13/10/2022 origem: MocaJUBa; destino: SaNTa iZaBEl 
do Pará; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 870247

.

oUtras Matérias
.

Portarias de FUNÇÃo GratiFicada
Portaria N°2719/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 28 de outubro de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 104/2021/GaB/SEaP/Pa de 12/02/2021, 
publicada no doE n° 34.498 de 22/02/2021, GiSEllE do NaSciMENTo 
FRANCO, matrícula funcional n° 5934653/2, da Função Gratificada de 
Supervisor de Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação no centro de 
reeducação feminino, a contar de 27 de outubro de 2022.
WaldilSoN coliNS
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 870005

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº717 de 27 oUtUBro de 2022
Processo nº 2022/ 1212891
Servidor: SaNdra cHriSTiNa fErrEira doS SaNToS
Matrícula: 759139/3
cargo: dirETora do ESPaco cUlTUral caSa daS oNZE JaNElaS
objeto: designada como fiscal da prestação de serviço a esta Secretaria 
de Estado de Cultura- SECULT, a ser realizada pela profissional JOANA CE-
LIA DO SOCORRO GOMES DE ANDRADE MARTINS, para ministrar a Oficina 
de Produção de audiodescrição para os catálogos das Exposições realiza-
das no Espaço cultural casa das onze Janelas com carga horária total de 
80 horas, no evento “acessibilidade em audiodescrição”, a ser realizada 
nos meses de outubro de 2022 a janeiro 2023, no Espaço cultural casa das 
onze Janelas, no município de Belém/Pa.

Protocolo: 869917
Portaria Nº719 de 27 oUtUBro de 2022
Processo nº 2022/ 1320971
Servidor: Maria ElaNE GadElHa coSTa
Matrícula: 5968357/1
cargo: dirETora do dEParTaMENTo dE PESQUiSa, EXPEriMENTaÇÃo 
E ProMocÃo cUlTUral
objeto: designada como fiscal da prestação de serviço a esta Secretaria 
de Estado de Cultura- SECULT, a ser realizada pela profissional ROSILENE 
FURTADO PADILHA, para ministrar a Oficina de Jóias em Cerâmica, no 
evento “oficiNa dE JÓiaS EM cErÂMica”, a ser realizada no período de 
17.10 a 16.12.2022, no horário de 15h às 18h, na Usina da Paz – Benguí, 
no município de Belém/Pa.

Protocolo: 869918
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº718 de 27 de oUtUBro de 2022
Processo nº 2022/ 1256548
Servidor: NilSoN SErrao dE oliVEira
Matrícula: 32468/1
cargo: operador de Som
objeto: designado como fiscal do contrato a ser celebrado entre esta 
Secretaria de Estado de cultura – SEcUlT e a empresa João B. da Silva 
comércio ME, inscrita no cNPJ n°02.757.420/0001-42, cujo objeto é a 
cessão de direito real de uso onerosa de um contêiner localizado no com-
plexo Belém-Porto futuro, medindo 55,2m3, destinado à comercialização 
de gêneros alimentícios, pelo período de 06 (seis) meses, a contar da data 
da assinatura do contrato.

Protocolo: 869911
Portaria Nº715 de 27 de oUtUBro de 2022
Processo nº 2022/ 1256789
Servidor: NilSoN SErrao dE oliVEira
Matrícula: 32468/1
cargo: operador de Som
objeto: designado como fiscal do contrato N°006/2021 celebrado en-
tre esta Secretaria de Estado de cultura – SEcUlT e o iNSTiTUTo EUro 
aMEricaNo dE EdUcaÇÃo, ciÊNcia E TEcNoloGia-cENTro UNiVEr-
SiTário METroPoliTaNo da aMaZÔNia-UNifaMaZ, inscrita no cNPJ n° 
37.174.034/0003-74, representado pelo seu procurador carlos roberto 
Fecury Ferreira, cujo objeto é a prorrogação da vigência do Termo de Ces-
são de Uso onerosa 006/2021 por mais 12 (doze) meses, passando o en-
cerramento de 05 de outubro de 2022 para 05 de outubro de 2023.

Protocolo: 869913
Portaria Nº716 de 27 de oUtUBro de 2022
Processo nº 2022/ 1256935
Servidor: NilSoN SErrao dE oliVEira
Matrícula: 32468/1
cargo: operador de Som
objeto: designado como fiscal do contrato celebrado entre esta Secretaria 
de Estado de cultura – SEcUlT e a empresa roBErTo c aBraHao EliaS 
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lEÃo-ME, inscrita no cNPJ n° 68.826.424/0001-20, cujo objeto é a ces-
são de direito real de uso onerosa de um contêiner localizado no Parque 
Urbano Belém-Pa para comercialização de gêneros alimentícios, referente 
à renovação contratual por mais 06 (seis) meses do contrato encerrado no 
dia 08 de outubro de 2022.

Protocolo: 869914
.

coNtrato
.

coNtrato
coNtrato de cessÃo de Uso de esPaÇo PÚBLico 004/2022
Processo adMiNistratiVo Nº 2022/1256548
oBJETo: o objeto do presente contrato é a cESSÃo dE USo a TÍTUlo 
oNEroSo, do boxe medindo 55,2 m², destinados à venda de alimentos no 
Parque Urbano Belém-Pa, nesta cidade de Belém, cEP: 66053- 240, para 
a exploração comercial de serviços de alimentação, dispondo de serviços 
fast-food (comida rápida), com produtos oriundos da culinária paraense e 
internacional, conforme condições e exigências estabelecidas neste ins-
trumento. É terminantemente proibida outra destinação que não seja a 
prevista nesta cláusula.
Valor MENSal: r$2.090,00 (dois mil e noventa reais)
daTa dE aSSiNaTUra: 27/10/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 27/10/2022 a 26/04/2023
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016; da 
PorTaria SEP/Pr º 409, de 27 de novembro de 2014; da Portara SEP/Pr º 
114, de 23 de março de 2016; e demais normas e regulamentos aplicáveis.
SErVidora rESPoNSáVEl: NilSoN SErrÃo dE oliVEira - matrícula n.º 
32468/1,
coNTraTado: Joao B. da SilVa coMErcio– ME- cNPJ nº 
02.757.420/0001-42
ENdErEÇo: Travessa rui Barbosa, S/N, Bairro: reduto, cEP: 66.053-260, 
BElÉM-Pa.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra
JoÃo BaTiSTa da SilVa
Joao B. da SilVa coMErcio– ME

Protocolo: 870278
coNtrato
coNtrato de cessÃo de Uso de esPaÇo PÚBLico 006/2022
Processo adMiNistratiVo Nº 2022/1256935
oBJETo: o objeto do presente contrato é a cESSÃo dE USo a TÍTUlo oNE-
roSo, do boxe medindo 55,2 m², destinados à venda de alimentos no Parque 
Urbano Belém-Pa, nesta cidade de Belém, cEP: 66053- 240, para a explo-
ração comercial de serviços de alimentação, dispondo de serviços fast-food 
(comida rápida), com produtos oriundos da culinária paraense e internacional, 
conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. É termi-
nantemente proibida outra destinação que não seja a prevista nesta cláusula.
Valor MENSal: r$2.090,00 (dois mil e noventa reais)
daTa dE aSSiNaTUra: 28/10/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 28/10/2022 a 27/04/2023
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016; da 
PorTaria SEP/Pr º 409, de 27 de novembro de 2014; da Portara SEP/Pr º 
114, de 23 de março de 2016; e demais normas e regulamentos aplicáveis.
SErVidora rESPoNSáVEl: NilSoN SErrÃo dE oliVEira - matrícula n.º 32468/1,
coNTraTado: roBErTo c aBraHao EliaS lEÃo ME - cNPJ nº 
63.826.424/0001-20
ENdErEÇo: Travessa dom romualdo coelho, nº 75, Umarizal, cEP: 
66055-190, BElÉM-Pa.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra
JoÃo BaTiSTa da SilVa
roBErTo c aBraHao EliaS lEÃo ME

Protocolo: 870286

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
terMo aditiVo: 1
Processo Nº 2022/455245
daTa dE aSSiNaTUra: 28/10/2022
JUSTificaTiVa: constitui objeto do presente instrumento a alteração qua-
litativa do contrato nº 231/2022, relativo à contratação de empresa espe-
cializada segurança desarmada, com fundamento no inciso i, alínea a do 
art. 65, da Lei nº 8.666/93, para melhor adequação às finalidades do inte-
resse público. o contrato ora aditado passa a atender ao espaço PalacETE 
faciola, com o mesmo objeto inicial do contrato.
 o contrato passa a ter fErNaNdo VilHENa JUNior como servidor 
responsável pela sua fiscalização, conforme PORTARIA nº 714, de 26 de 
outubro de 2022.
Em razão das alterações firmadas neste Termo Aditivo, o prazo para a 
execução dos serviços será estendido pelo prazo de 12 (doze) meses de 
sua assinatura inicial.
coNTraTo Nº: 231
EXErcÍcio: 2022
coNTraTado: BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli EPP - cNPJ nº 
17.433.496/0001-90
ENDEREÇO: Passagem Major Eliezer Levy, 205, Av. Almirante Barroso, 
Bairro Souza, cEP: 66.613- 155, Belém, Pará.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira.

Protocolo: 869985

terMo aditiVo a coNtrato
terMo aditiVo: 6
Processo Nº: 2022/1383949
daTa dE aSSiNaTUra: 21/10/2022
JUSTificaTiVa: o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação de 
prazo de vigência contratual.
ViGÊNcia: 22/10/2022 a 21/10/2023.
coNTraTo Nº: 127
EXErcÍcio: 2020
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8338 fonte de recurso: 0101006360-0301006360 
(recursos ordinários) Natureza da despesa: 339037 – oUTroS SErViÇoS dE TEr-
cEiroS – PESSoa JUrÍdica PTrES: 158338 Pi: 412cTo8338c aÇÃo: 231192 
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.122.1297-8338.
coNTraTado: cacToS SErViÇoS EirEli-EPP - cNPJ nº 07.546.074/0001-77.
ENdErEÇo: aVENida Vila doS oliVEiraS, 17, Sala a, PEdrEiriNHaS, 
cE: 68.930-126, MacaPá-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 870078
.

oUtras Matérias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne02099
Processo Nº: 2022/1212891
Valor: r$ 8.000,00 (oito mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 20/10/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificada para realizar acessibilida-
de em audiodescrição para as atividades do Espaço cultural casa das onze 
Janelas, nos meses de outubro de 2022 a janeiro de 2023, conforme regu-
lar processamento nos autos do Processo administrativo nº 2022/1212891.
oriGEM: inexigibilidade de licitação nº 060/2022.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0117000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 – oUTroS SErViÇoS 
dE TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158849 Pi: 1030008849c aÇÃo: 
263686 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8849.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: SaNdra cHriSTiNa fErrEira doS 
SaNToS, matrícula: 759139/3.
coNTraTado: JoaNa cÉlia do Socorro GoMES dE aNdradE Mar-
TiNS – cPf Nº 218.476.062-53.
ENdErEÇo: TraVESSa BrEVES, 1487, cidadE VElHa, cEP: 66.030-140, 
BElEM – Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 870013
terMo de iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 016/2022
(Processo 2022/931892)
o ESTado do Pará, por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE
cUlTUra, em conformidade com o “caput” do artigo 31 da lei federal n.°
13.019/2014, informa que foi autorizada a iNEXiGiBilidadE dE
cHaMaMENTo PÚBlico para formalização de parceria, mediante Termo de
fomento, a ser celebrada com a associação cultural Nossa Senhora da
Conceição (ACNSC), pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
com natureza jurídica de organização da sociedade civil, inscrita sob o cNPJ
n.° 04.529.042/0001-75, situada na rua Wilson dias da fonseca, n° 634, Sala -
a, centro, cEP:68005-060, Santarém/Pa, de modo que se torna pública a
justificativa de inexigibilidade, que está disponível no sítio eletrônico da
Secretaria de Estado de Cultura, e no Diário Oficial do Estado do Pará –DOEPA.
Nos termos do art. 32 §2° da Lei Federal n.° 13.019/2014, fica aberto o
prazo de 05 (cinco) dias para eventuais impugnações ao presente, que 
deverão ser efetuadas no Protocolo na sede da Secretaria de Estado de cultura
– SEcUlT, na avenida Magalhães Barata, n. 830, São Brás, cEP 66.063-240,
Belém-Pa.
Belém, 28 de outubro de 2022.
Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira
Secretário de Estado de cultura

Protocolo: 870170
..

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1882 - cGP/FcP de 26 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/1365795 – cPEd/ dli/ daf/ cGP/ fcP de 24/10/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias a servidora abai-
xo mencionada, que representando a fundação cultural do Pará, por meio 
da diretoria de leitura e informação/ coordenadoria de Promoção Editorial 
realizará uma visita técnica com objetivo de ações de alinhamento para a 
realização da edição BaiXo aMaZoNaS da Expedição literária, que acon-
tecerá nos municípios de Belterra/ Pa e Santarém/ Pa.
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NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria

NEila MENdoNca GarcES liMa 51855866/ 2 Técnico em Gestão 
cultural

15/11/2022
à

18/11/2022
3 ½

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 870020
Portaria Nº 1897 - cGP/FcP de 27 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/ 1374528 – dli/ daf/ cGP/ fcP de 26/10/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor abaixo 
mencionado, que representando a fundação cultural do Pará, por meio da 
diretoria de leitura e informação/ coordenadoria de Promoção da leitura, 
realizará registro audiovisual da programação cultural de incentivo a leitura, 
na ocasião das atividades do projeto caravana da leitura, que acontecerá nos 
municípios de Bragança/ Pa, e Primavera/ Pa e Quatipuru/ Pa.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria

daVid PaSSiNHo MoNTES 57200796/ 1 assistente cultural
06/11/2022

à
12/11/2022

6 ½

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 870027
Portaria Nº 1898 - cGP/FcP de 27 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/1375899 – dli/ daf/ cGP/ fcP de 26/10/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao prestador 
de serviços abaixo mencionado, que ministrará a oficina “Acessórios para 
atividades lúdicas de promoção da leitura”, realizada durante a progra-
mação cultural de incentivo a leitura, na ocasião das atividades do proje-
to caravana da leitura, nos municípios de Bragança/ Pa, Primavera/Pa e 
Quatipuru/Pa.

NoMe cPF rG PerÍodo diÁ-
ria

MaX dE oliVEira SaraiVa 726.469.502-68 2857832
06/11/2022

à
12/11/2022

  6 ½

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP.

Protocolo: 870035

.

.

oUtras Matérias
.

 Portaria Nº 1877 - cGP/FcP de 28 de oUtUBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas, pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º ja-
neiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº795 de 29 de maio de 2020, 
publicado no doE n.º34.240, de 01 de junho de 2020.
coNSidEraNdo o PaE nº 2022/1328528 de 17/10/2022 e ainda o ofício 
nº 0834/2022 - GaB/SEaSTEr, de 25/10/2022
rESolVE: Prorrogar a cessão da Servidora, Maria dE NaZarÉ BarBoSa 
raBElo, matrícula nº 3255530/1, assistente administrativo, à SEcrETa-
ria dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda 
- SEaSTEr. Pelo período de 27/11/2022 a 26/11/2026, com ônus para o 
Órgão cessionário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 870017

..

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

Portaria
.

Portaria N°. 217/2022-FcG de 26.10.2022.
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
legais, conferidas pelo art. 6° da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996.
coNSidEraNdo o decreto de 14.01.2019, publicado no doE nº. 33.781 
de 15.01.2019;
rESolVE:
coNSTiTUir Grupo Especial de Trabalho, Para ElaBoraÇÃo E acoMPa-
NHaMENTo do ProcESSo SElETiVo 2023, de acesso ao Ensino Superior 
do instituto Estadual carlos Gomes, com base no art. 132, Vi, do rJU.
art. 1º. o grupo Especial de Trabalho será composto pelos servidores membros:

serVidor MatrÍcULa PerÍodo de eXecUÇÃo
Mayave Carolina da Silva Ribeiro 5917695/3

Setembro/2022 a Janeiro/2023

Jonathan Brito rocha 5958347/1
Marcelo abadessa Mendes 5960260/1

José roberto Santos ribeiro 5149525/3
Jonas rodrigues Monte 57192377/3
ozian de Sousa Saraiva 5956287/1

Setembro/2022 a dezembro/2022Maria antônia Jimenez rodriguez 5814367/3
rodrigo Gabriel ramos rodrigues 57194798/3
anderson rodrigues de Moraes 57192573/2

dezembro/2022

Harley Bichara de Souza 57192523/2
allex andrade da costa 5928165/2
Thiago de araújo lopes 5933380/2

Erico Verissimo carvalho de oliveira 5956635/1
adnelson deodato de azevedo 57192534/3
Paulo Sergio castro dos Santos 57192555/3

andrei Pinheiro de Matos 57193837/2
Natalia cristina Pinheiro dantas 5956766/1
Jade Norat Guilhon de Moraes 5942945/2

José idaias Gomes Souto Junior 5925086/2
Madalena Jorge aliverti 57223758/4

Pedro Henrique lopes Messias 5946340/2
Eduardo Mario da Silva Nascimento 57192507/3

João William da Silva castro 5899545/3
rodolfo Jose Nascimento Santana 57193840/3

daniel angelo Barbosa Vieira 5956299/1
lorena Brabo Pacheco 57223840/4

Joelson da conceição dias da Silva 57194044/3
Victor Vitoriano dantas 5956757/1

robenare Marques dos Santos conceição 5898860/3
Mauricio ferreira Gomes 57225173/3

Jose antônio Salazar cano 57192485/4
Henrique Noeding Junior 7001290/1

Setembro/2022 a dezembro/2022
claudio Mendes Silva 5906276/1

luciano alberto Vieira Gomes 5906431/1
osmarina Maria dos Santos dantas 5906271/1

adriane andrade Zeferino de carvalho 54192861/4 outubro/2022
Ícaro Saraiva laurinho 5909098/1

dezembro/2022

Elisete do Socorro da Silva ribeiro 5912462/1
flavia correa lima 5906186/1

Gustavo de Barros lima 5939178/1
Joyce Pereira de Freitas da Silva 5906172/1

Maria da conceição lopes cardoso 5909105/1
Paulo renato Gonsalez Gomes 54196832/4

rafael Valle Maranhão 5906323/1
Sandra cristina castelo Silva 5906183/1

Jeronimo cardoso Nunes 8400824/1

art. 2º. designar como coordenador Geral do Grupo Especial de Trabalho 
os servidores Joel de Jesus Praseres costa, matrícula nº. 57176186/6 e 
francisco ronaldo Sarmanho de Souza filho, matrícula nº. 5913207/2 com 
período de execução de Setembro/2022 a Janeiro/2023.
autorização: Processo nº. 2022/632842.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo-Superintendente da fcG.

Protocolo: 870143
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.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 219/2022/FcG
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96; [...]
rESolVE:
dESiGNar a servidora Maria luiza lima Pereira, matrícula funcional nº 
5936657/2, para assumir a função de fiscal do contrato nº 55/2022, firmado com 
a empresa TarGET BoNES E SEriGrafia EirEli, para a prestação de serviço de 
malharia nos termos do edital do Pregão Nº014/2021 fcP/dGl/SrP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBlica-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 27 de outubro de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 869990

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 55/2022.
EXErcÍcio: 2022.
oBJETo: Prestação de serviço de malharia
daTa da aSSiNaTUra:28/10/2022.
ViGÊNcia:28/10/2022 a 27/10/2023.
PrEGÃo ElETrÔNico/arP nº 014/2021/fcP/dGl/SrP
Valor: r$ 12.300,00
orÇaMENTo:
11350. 47201133921503, aT:8841, fT:0101, Nd:339030.
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes.
coNTraTado: TarGET BoNES E SEriGrafia EirEli
cNPJ nº 07.849.277/0001-32, rua Paulo Setúbal nº185, Messejana, for-
taleza/cE.
Proc. Nº: 2022/1093798
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 869793

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

errata
.

errata ao Protocolo: 825388
contrato de Prestação de Serviços nº 158/2022– SEdUc/ Televisão liberal S/a
onde se Lê
contratada: 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.
contratante: Televisão liberal S/a cNPJ: 04.832.721/0001-19, com sede à 
av. Nazaré, nº 350, cEP: 66035-170.
Leia-se:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Televisão liberal S/a cNPJ: 04.832.721/0001-19, com sede à 
av. Nazaré, nº 350, cEP: 66035-170.
Publicado no doE de nº 35.037 em 07/07/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 869797
errata ao Protocolo: 868569
6º Termo aditivo ao convênio 210/2018 - SEdUc/ Município de Pau d’ arco
onde se Lê
convênio: 223/2018
Leia-se:
convênio: 210/2018
Publicado no doE de nº 35.166 em 27/10/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 869900
errata da Portaria nº 126/2019-GaB/Pad, de 27/06/2019, 
publicada no doe edição nº 33.906  de 28/06/2019.
oNde se LÊ:
arts. 177, i, Vi c/c art. 190, XiX, da lei Estadual nº 5.810/94;
Leia-se:
arts. 177, Vi, 178, V, c/c art. 190, iV e Xiii, da lei Estadual nº 5.810/94;

Protocolo: 869943

.

coNtrato
.

contrato: 299/2022
objeto do contrato: coNSTrUÇÃo dE crEcHES PadrÃo SEdUc EM di-
VErSoS MUNicÍPioS do ESTado do Pará (município de Mãe do rio), 
visando a construção e entrega completa das edificações em completa 
conformidade com os projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do 
Estado do Pará, e em perfeito estado de condições para funcionamento.
rdc Nº 004/2021- cEl/Nlic/SEdUc
Valor Global: r$ 3.000.000,00
dotação orçamentária:
fonte: 0102 – Produto: 1602 - ação: 280594 - função Programática: 
16101.12.365.1509 - Projeto/atividade: 8900 - Natureza de despesa: 4490.51
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Engevel construções e Serviços Eireli, inscrita no cNPJ: 
02.100.753/0001-02, com sede à av romulo Maiorana, 700, Edif Torre 
Vitta Office Sala 1608, CEP: 66.093-605, Marco, Belém/PA.
data de assinatura: 28/10/2022
Vigência: 28/10/2022 a 28/10/2023
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 870202
contrato: 298/2022
objeto do contrato: coNSTrUÇÃo dE crEcHES PadrÃo SEdUc EM di-
VErSoS MUNicÍPioS do ESTado do Pará (município de aurora do Pará), 
visando a construção e entrega completa das edificações em completa con-
formidade com os projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Esta-
do do Pará, e em perfeito estado de condições para funcionamento.
rdc Nº 004/2021- cEl/Nlic/SEdUc
Valor Global: r$ 3.000.000,00
dotação orçamentária:
fonte: 0102 – Produto: 1602 - ação: 280585 - função Programática: 
16101.12.365.1509 - Projeto/atividade: 8900 - Natureza de despesa: 4490.51
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Engevel construções e Serviços Eireli, inscrita no cNPJ: 
02.100.753/0001-02, com sede à av romulo Maiorana, 700, Edif Torre 
Vitta Office Sala 1608, CEP: 66.093-605, Marco, Belém/PA.
data de assinatura: 28/10/2022
Vigência: 28/10/2022 a 28/10/2023
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 870197
contrato: 297/2022
objeto do contrato: coNSTrUÇÃo dE crEcHES PadrÃo SEdUc EM di-
VErSoS MUNicÍPioS do ESTado do Pará (município de ipixuna do 
Pará), visando a construção e entrega completa das edificações em com-
pleta conformidade com os projetos fornecidos pela Secretaria de Educação 
do Estado do Pará, e em perfeito estado de condições para funcionamento.
rdc Nº 004/2021- cEl/Nlic/SEdUc
Valor Global: r$ 3.000.000,00
dotação orçamentária:
fonte: 0102 – Produto: 1602 - ação: 280593 - função Programática: 
16101.12.365.1509 - Projeto/atividade: 8900 - Natureza de despesa: 4490.51
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Engevel construções e Serviços Eireli, inscrita no cNPJ: 
02.100.753/0001-02, com sede à av romulo Maiorana, 700, Edif Torre 
Vitta Office Sala 1608, CEP: 66.093-605, Marco, Belém/PA.
data de assinatura: 28/10/2022
Vigência: 28/10/2022 a 28/10/2023
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 870194
contrato: 300/2022
objeto do contrato: coNSTrUÇÃo dE crEcHES PadrÃo SEdUc EM di-
VErSoS MUNicÍPioS do ESTado do Pará (município de Nova Esperança 
do Piriá), visando a construção e entrega completa das edificações em 
completa conformidade com os projetos fornecidos pela Secretaria de Edu-
cação do Estado do Pará, e em perfeito estado de condições para funcio-
namento.
rdc Nº 004/2021- cEl/Nlic/SEdUc
Valor Global: r$ 3.000.000,00
dotação orçamentária:
fonte: 0102 – Produto: 1602 - ação: 280596 - função Programática: 
16101.12.365.1509 - Projeto/atividade: 8900 - Natureza de despesa: 4490.51
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no cNPJ. 
05.054.937/0001-63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, 
cEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/Pa.
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contratada: Engevel construções e Serviços Eireli, inscrita no cNPJ: 
02.100.753/0001-02, com sede à av romulo Maiorana, 700, Edif Torre 
Vitta Office Sala 1608, CEP: 66.093-605, Marco, Belém/PA.
data de assinatura: 28/10/2022
Vigência: 28/10/2022 a 28/10/2023
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 870207
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

temo aditivo: 8
contrato: 089/2019
objeto do contrato: construção de Escola com 12 salas no município de 
Quatipuru/Pa.
objeto do contrato: alterar a cláusula décima Quarta - da Vigência do 
contrato original, prorrogando sua vigência por mais 90 (noventa) dias.
concorrência Pública Nº 002/2018-cEl/Nlic/SEdUc
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ; Nº05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP:66.820-000
contratada: Engevel construções e serviços Eireli., com cNPJ. 
02.100.753/0001-02, com sede na Tv. rômulo Maiorana, nº700, Edif. Torre 
Vitta Office, sala 1608, CEP: 66.093-605, Marco, Belém/PA.
data da assinatura: 27/10/2022
Vigência: 28/10/2022 a 26/01/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 870219
.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 55453/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias para tratar da regularização sobre o envio 
de guias de recolhimento de imposto Sobre Serviços -iSS para a Seduc, 
oriundos da liberação de recursos de fundo rotativo. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 21/11/2022 - 22/11/2022 Nº diárias: 1
alTaMira / MEdicilaNdia / 22/11/2022 - 22/11/2022 Nº diárias: 0
MEdicilaNdia / alTaMira / 22/11/2022 - 23/11/2022 Nº diárias: 1
alTaMira / SaNTarEM / 23/11/2022 - 23/11/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / aVEiro / 23/11/2022 - 24/11/2022 Nº diárias: 1
aVEiro / SaNTarEM / 24/11/2022 - 25/11/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 25/11/2022 - 25/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ZaNdoNaY carNEiro JUca 
MaTrÍcUla: 54190564
cPf: 65902246253
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 869825
Portaria de diarias No. 55451/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias para tratar da regularização sobre o envio 
de guias de recolhimento de imposto Sobre Serviços -iSS para a Seduc, 
oriundos da liberação de recursos de fundo rotativo. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 16/11/2022 - 16/11/2022 Nº diárias: 0
BarcarENa / aBaETETUBa / 16/11/2022 - 16/11/2022 Nº diárias: 0
aBaETETUBa / acara / 16/11/2022 - 17/11/2022 Nº diárias: 1
acara / Sao Joao da PoNTa / 17/11/2022 - 17/11/2022 Nº diárias: 0
Sao Joao da PoNTa / cUrUca / 17/11/2022 - 18/11/2022 Nº diárias: 1
cUrUca / BElEM / 18/11/2022 - 18/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ZaNdoNaY carNEiro JUca 
MaTrÍcUla: 54190564
cPf: 65902246253
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 869814

Portaria de diarias No. 55452/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias para tratar da regularização sobre o envio 
de guias de recolhimento de imposto Sobre Serviços -iSS para a Seduc, 
oriundos da liberação de recursos de fundo rotativo. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 21/11/2022 - 22/11/2022 Nº diárias: 1
alTaMira / MEdicilaNdia / 22/11/2022 - 22/11/2022 Nº diárias: 0
MEdicilaNdia / alTaMira / 22/11/2022 - 23/11/2022 Nº diárias: 1
alTaMira / SaNTarEM / 23/11/2022 - 23/11/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / aVEiro / 23/11/2022 - 24/11/2022 Nº diárias: 1
aVEiro / SaNTarEM / 24/11/2022 - 25/11/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 25/11/2022 - 25/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcoS dE alMEida SoUZa 
MaTrÍcUla: 5963449
cPf: 02070512240
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 869818

Portaria de diarias No. 55450/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias para tratar da regularização sobre o envio 
de guias de recolhimento de imposto Sobre Serviços -iSS para a Seduc, 
oriundos da liberação de recursos de fundo rotativo. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 16/11/2022 - 16/11/2022 Nº diárias: 0
BarcarENa / aBaETETUBa / 16/11/2022 - 16/11/2022 Nº diárias: 0
aBaETETUBa / acara / 16/11/2022 - 17/11/2022 Nº diárias: 1
acara / Sao Joao da PoNTa / 17/11/2022 - 17/11/2022 Nº diárias: 0
Sao Joao da PoNTa / cUrUca / 17/11/2022 - 18/11/2022 Nº diárias: 1
cUrUca / BElEM / 18/11/2022 - 18/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcoS dE alMEida SoUZa 
MaTrÍcUla: 5963449
cPf: 02070512240
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 869812
Portaria de diarias No. 55464/2022
oBJETiVo: organizar o aulão preparatório aos alunos indígenas do Povo 
Munduruku, aldeia Takuara, referente ao Projeto Enem Pará itinerante. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 04/11/2022 - 04/11/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElTErra / 04/11/2022 - 06/11/2022 Nº diárias: 2
BElTErra / SaNTarEM / 06/11/2022 - 06/11/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 06/11/2022 - 06/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: VEraNEiZE doS aNJoS alVES 
MaTrÍcUla: 5960973
cPf: 64735109234
carGo/fUNÇÃo: ProfESSor NiVEl SUPErior lP / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 869978
Portaria de diarias No. 55465/2022
oBJETiVo: colaborar na organização do aulão preparatório aos alunos in-
dígenas do Povo Munduruku, aldeia Takuara, referente ao Projeto Enem 
Pará itinerante. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 04/11/2022 - 04/11/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElTErra / 04/11/2022 - 06/11/2022 Nº diárias: 2
BElTErra / SaNTarEM / 06/11/2022 - 06/11/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 06/11/2022 - 06/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: NaTalia alVES SilVa 
MaTrÍcUla: 57212591
cPf: 83509518268
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 869979
Portaria de diarias No. 55466/2022
oBJETiVo: organizar o aulão preparatório aos alunos indígenas do Povo 
Munduruku, aldeia Takuara, referente ao Projeto Enem Pará itinerante. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 04/11/2022 - 04/11/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElTErra / 04/11/2022 - 06/11/2022 Nº diárias: 2
BElTErra / SaNTarEM / 06/11/2022 - 06/11/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 06/11/2022 - 06/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: adENilSoN alVES dE SoUSa 
MaTrÍcUla: 5923967
cPf: 53847717200
carGo/fUNÇÃo: ProfESSor NiVEl MEdio / docENTE
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 869980
Portaria de diarias No. 55472/2022
oBJETiVo: Participação da Etapa Nacional dos Jogos Escolares Brasileiros 
JEBS 2022, compondo a delegação do Estado do Pará. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM rio dE JaNEiro 31/10/2022 - 15/11/2022 Nº diárias: 15
rio dE JaNEiro BElEM 15/11/2022 - 15/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarclEY MoNTEiro liMa
cPf: 65602030263
ordENador: aNToNio lEoNardo dE oliVEira crUZ cPf: 70442053215

Protocolo: 870058
Portaria de diarias No. 55469/2022
oBJETiVo: representar o Senhor Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado do Pará, no Encontro de Governadores eleitos promovido pela 
UNESco e pelo Todos pela Educação.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraSilia / 09/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 2
BraSilia / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 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: 870156
Portaria de diarias No. 55467/2022
oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE coMPUTadorES coMPlETo (MUNi-
Tor dE VidE, MoUSE, TEclado E cPU) Na 10ª UrE alTaMira E KiT 
BaNda MUSical Na EE dUcilla alMEida do NaSciMENTo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 07/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 4
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alTaMira / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lEila do Socorro MoNTEiro doS SaNToS
MaTrÍcUla: 57212633
cPf: 63487721287
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 870229
Portaria de diarias No. 55468/2022
oBJETiVo: coNdUZir SErVidora Para rEaliZar ENTrEGa dE coMPU-
TadorES coMPlETo (MUNiTor dE VidE, MoUSE, TEclado E cPU) Na 
10ª UrE alTaMira E KiT BaNda MUSical Na EE dUcilla alMEida do 
NaSciMENTo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 07/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 4
alTaMira / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: liNdoMar alcidES dE SoUZa liMa
MaTrÍcUla: 5065933
cPf: 30079209220
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 870231
Portaria de diarias No. 55470/2022
oBJETiVo: rEaliZar ToMBaMENTo do ProGraMa diNHEiro dirETo 
Na EScola (PddE 2020/2020/2021/2022) Na EE SÃo fEliPE, EE JoSE dE 
alENcar, EE frEi oTHMar, EE EZEriEl MoNico dE MaToS, EE alVaro 
adolfo dE SilVEira E o rEcEBiMENTo doS rEfEridoS MaTEriaiS E 
aTUaliZaÇÃo dE SENHa do GESTor Via SiSPaT WEB.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 07/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 4
SaNTarEM / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo SErGio alcaNTara fraNco
MaTrÍcUla: 303712
cPf: 25946374249
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 870233
Portaria de diarias No. 55471/2022
oBJETiVo: rEaliZar ToMBaMENTo do ProGraMa diNHEiro dirETo 
Na EScola (PddE 2020/2020/2021/2022) Na EE SÃo fEliPE, EE JoSE dE 
alENcar, EE frEi oTHMar, EE EZEriEl MoNico dE MaToS, EE alVaro 
adolfo dE SilVEira E o rEcEBiMENTo doS rEfEridoS MaTEriaiS E 
aTUaliZaÇÃo dE SENHa do GESTor Via SiSPaT WEB.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 07/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 4
SaNTarEM / BElEM / 11/11/2022 - 11/11/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcElo BaKEr SaNToS
MaTrÍcUla: 57213142
cPf: 25988182291
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 870236

.

.

oUtras Matérias
.

editaL de coNVocaÇÃo
o Presidente da comissão de Processo administrativo disciplinar, designado 
através da PorTaria nº 296/2016-GaB/Pad, de 10/07/2016, publicada no 
doE nº 33.167, de 12/07/2016, coNVoca, na forma do art. 219, § único 
da lei nº 5.810/94-rJU, a servidora GEclENE frEiTaS dE aNdradE , 
matrícula nº5894758-1, que se acha em local incerto e não sabido, devendo 
se apresentar perante esta comissão Processante, no Núcleo de disciplina 
e Ética/SEdUc, térreo da Secretaria de Estado de Educação, situada na 
avenida augusto Montenegro, km 10, icoaraci/Belém/Pa.considere a 
servidora NoTificada, em razão das imputações contidas nos autos do  
Processo nº835225/2014 e anexos conforme consta em PorTaria, de 
12/07/2016, pelo cometimento, em tese, de transgressões tipificadas nos 
arts. 177;Vi; 178, V e Vi c/c 190 iV e Xiii da lei Estadual nº 5.810/94, 
sendo garantido a mesma, o direito à ampla defesa e ao contraditório.fica, 
ainda, a servidora coNVocada, pelo presente edital,  apresentar-se no 
prazo de 15 (quinze) dias, a partir desta publicação.Não comparecendo, 
será considerada rEVEl, prosseguindo os trabalhos da presente comissão.
Não comparecendo à convocação, o Presidente da comissão requerer, 
junto à autoridade instauradora, a designação de dEfENSor daTiVo, na 
forma do art. 220, § 1º e 2º, da lei Estadual nº 5.810/94,  com objetivo de 
acompanhar todos os procedimentos da comissão Processante referente a 
servidora GEclENE frEiTaS dE aNdradE , matrícula nº5894758-1.
fábio Henrique Pavão freitas
Presidente da comissão
Bruno Maia Batista
Membro
Eduardo david Savelarinho Pantoja
Membro

Protocolo: 869965

..

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

HoMoLoGaÇÃo de estÁGio ProBatÓrio/ doceNte
Protocolo: 2022/1006526
Portaria N° 4458/22, de 26 de outubro de 2022
 r E S o l V E:
HoMoloGar, o resultado da avaliação que considerou aProVado (a) no 
estágio probatório o(a) servidor(a) do corpo docente desta instituição de 
Ensino Superior abaixo discriminado(a), reconhecendo aPTo(a), para o 
exercício do cargo efetivo. 

NoMe id. FUNcioNaL carGo coNceito

TErEZiNHa do Socorro Bar-
rEiroS lEao 5416809/ 2 ProfESSor aUXiliar EXcElENTE

claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/1084410
Portaria N° 4354/22, de 19 de oUtUBro de 2022
r E S o l V E:
HoMoloGar, o resultado da avaliação que considerou aProVado (a) no 
estágio probatório o(a) servidor(a) do corpo docente desta instituição de 
Ensino Superior abaixo discriminado(a), reconhecendo aPTo(a), para o 
exercício do cargo efetivo.

NoMe id. FUNcio-
NaL carGo coNceito

SoNia Maria rEiS BlaNco 5433118/ 2 ProfESSor aSSiSTENTE iV – 
40 HoraS EXcElENTE

claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/468104 
Portaria N° 4457/22, de 26 de outubro de 2022
 r E S o l V E:
HoMoloGar, o resultado da avaliação que considerou aProVado (a) no 
estágio probatório o(a) servidor(a) do corpo docente desta instituição de 
Ensino Superior abaixo discriminado(a), reconhecendo aPTo(a), para o 
exercício do cargo efetivo

NoMe id. FUNcio-
NaL carGo coNceito

rEJaNE dE aSSiS oliVEira 
MoNTEiro 302937/ 2 ProfESSor aSSiSTENTE iV – 

40 HoraS EXcElENTE

claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 869817
adicioNal dE iNSalUBridadE
Protocolo: 2022/711113 
Portaria N° 4459/22, de 27 de outubro de 2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr, ao(a) servidor(a) desta iES, abaixo relacionado, lotado(a) na 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii – GraU MÉdio, a con-
tar de 07.06.2022.
SErVidor  id. fUNcioNal  carGo
BrUNa SUElEM cUSTodio dE Sa  5965557/ 1  TEcNico a
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 869810
NoMEaÇÃo Para carGo EfETiVo - coNcUrSo PÚBlico EdiTal
080/2019-UEPa
Protocolo: 2022/924240 
Portaria N° 4466/22, de 27 de outubro de 2022.
 r E S o l V E:
NoMEar em função de aprovação em concurso Público: diEGo roGErio 
da coNcEicao PErEira, para exercer o cargo de aGENTE adMiNiSTra-
TiVo, lotado(a) no caMPUS ii - ccBS.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 869786
NoMEaÇÃo dE docENTE aProVado EM coNcUrSo PÚBlico- EdiTal 
Nº 074/2019.
Protocolo: 2022/1188338  
Portaria N° 4465/22, de 27 de outubro de 2022.
r E S o l V E:
NoMEar em função de aprovação em concurso público de provas e títu-
los: MaYra HErMiNia SiMoES HaMad fariaS do coUTo, para exercer o 
cargo de ProfESSor aUXiliar i - 40H, na área de conhecimento: HaBi-
lidadES ProfiSSioNaiS EM fiSioTEraPia, lotado (a) no dcMH/caMPUS 
ii -ccBS/UEPa.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
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Protocolo: 2022/1277106  
Portaria N° 4463/22, de 27 de outubro de 2022.
 r E S o l V E:
NoMEar em função de aprovação em concurso público de provas e títulos: 
KariNa SaUNdErS MoNTENEGro, para exercer o cargo de ProfESSor 
aUXiliar i - 40H, na área de conhecimento: GiESc - HUMaNidadES MÉ-
dicaS – PESQUiSa ciENTÍfica, lotado (a) no dScM/caMPUS ii - ccBS/
UEPa.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/1243635
Portaria N° 4468/22, de 27 de outubro de 2022.
 r E S o l V E: NoMEar em função de aprovação em concurso público de 
provas e títulos: EdNa criSTiNa SaNToS fraNco, para exercer o cargo 
de ProfESSor aUXiliar i - 40H, na área de conhecimento: fiSioloGia 
do EXErcÍcio; TrEiNaMENTo E ESPorTES colETiVoS E iNdiVidUaiS, 
lotado (a) no dEdES/caMPUS iii - Ed.fÍSica/UEPa.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 869776
rescisÃo coNtratUaL
Protocolo: 2022/1335665  
Portaria N° 4455/22, de 26 de outubro de 2022
 r E S o l V E:
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
Estado do Pará, e o(a) servidor(a) SUElBEr alVES liMa, id. funcional nº 
5918174/ 2, cargo de TEcNico EM iNforMaTica, lotado(a) no(a) caM-
PUS dE TUcUrUi, a contar de 01.11.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 869823

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 2022/976254
Portaria N° 4454/22, de 26 de outubro de 2022.
r E S o l V E :
 dETErMiNar ao(a) servidor(a) lUiZ claUdio riBEiro rEiS, id. 
funcional nº 57202295/ 2, no cargo de MoToriSTa, lotado(a) no(a) 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS iii, goze de 30(trinta) 
dias restantes de licença Prêmio, concedido pela PorTaria nº 856, de 
23.03.2015, referente ao triênio de 27.02.2009 a 26.02.2012, no período 
de 01.03.2023 a 30.03.2023.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/1099888  
Portaria N° 4452/22, de 26 de outubro de 2022
 r E S o l V E:
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Maria daS GracaS da SilVa, id. funcional 
nº 5041384/ 1, no cargo de aUXiliar dE SErVico c, lotado(a) no(a) 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 60 (sessenta) dias 
de licença Prêmio, referente ao triênio de 01.03.1994 a 28.02.1997, no 
período de 01.12.2022 a 29.01.2023.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/1099888
Portaria N° 4453/22, de 26 de outubro de 2022
 r E S o l V E:
 coNcEdEr ao(a) servidor(a) Maria daS GracaS da SilVa, id. funcio-
nal nº 5041384/ 1, no cargo de aUXiliar dE SErVico c, lotado(a) no(a) 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 30 (trinta) dias de li-
cença Prêmio, referente ao triênio de 01.03.1997 a 29.02.2000, no período 
de 30.01.2023 a 28.02.2023.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/1100160
Portaria N° 4450/22, de 26 de outubro de 2022
r E S o l V E:
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Maria da TriNdadE rodriGUES NU-
NES, id. funcional nº 5041341/ 1, no cargo de aUXiliar dE SErVico 
c, lotado(a) no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, referente ao triênio de 01.03.2018 a 
03.10.2022, no período de 01.12.2022 a 30.12.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/1078290
Portaria N° 4344/22, de 25 de outubro de 2022
 r E S o l V E:
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Marcia HElENa dE alBUQUErQUE Bra-
Sil, id. funcional nº 55514/ 2, cargo de aUXiliar adMiNiSTraTiVo c, 
lotado(a) no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS i, 60 
(sessenta) dias de licença Prêmio, referente ao triênio de 01/08/2009 
a 31/07/2012, no período de 01.11.2022 a 30.11.2022 e 02/01/2023 a 
31/01/2023.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 869827

.

LiceNÇa MaterNidade
.

LiceNÇa MaterNidade
Protocolo: 2022/1336134  
Portaria N° 4428/22, de 25 de outubro de 2022.
 r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora NaTalia KariNa NaSciMENTo da SilVa, id. fun-
cional nº 5910717/ 2, cargo de ProfESSor adJUNTo, lotada no caMPUS 
dE TUcUrUÍ, 180 (cento e oitenta) dias de liçença Maternidade, no perío-
do de 03.10.2022 a 31.03.2023.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 869829
.

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo de serVidor
Protocolo: 2022/1379399
Portaria N° 4464/22, de 27 de outubro de 2022
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor carloS JoSE caPEla BiSPo, id. funcional nº 
57233040/ 1, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, para responder pela Vi-
ce-reitoria da UEPa, código, GEP-daS 011.6, em substituição a titular, no 
período de 30/10/2022 a 05/11/2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 869792
coMitÊ de ética eM PesQUisa do cUrso de GradUaÇÃo eM 
edUcaÇÃo FÍsica, caMPUs iii/UePa
Protocolo: 2022/1330602
Portaria N° 4462/22, de 27 de outubro de 2022
r E S o l V E:
art. 1º dESiGNar os membros abaixo relacionados, para comporem o 
comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, do curso de Graduação 
em Educação física/campus iii – Belém, do centro de ciências Biológicas 
e da Saúde, da Universidade do Estado do Pará.

 MeMBros  FUNÇÃo No ceP  MatrÍcULa/ cPF 
LotaÇÃo  carGo Na iNstitUiÇÃo

rEJaNE WalESSa PEQUENo 
rodriGUES aBraHiN coordENadora

 

5960381/1 UEPa/caMPUS 
iii-BElÉM ccBS docENTE

SMaYK BarBoSa SoUSa VicE coordENador 57189067/3 UEPa/caMPUS 
iii-BElÉM ccBS

docENTE coordENador 
do cUrSo

NEiValdo fialHo do 
NaSciMENTo SEcrETário 5833809/ 2 UEPa/caMPUS 

iii-BElÉM ccBS
aGENTE adMiNiSTraTiVo

 

aMaNda da coSTa SilVEi-
ra SaBBa MEMBro TiTUlar 55588257/2UEPa/caMPUS 

Viii-MaraBá ccBS docENTE

aNalaUra corradi MEMBro TiTUlar 057.178.038-50 UNaMa/
caMPUS alciNdo cacEla 

PPGclc/PPdMU

docENTE

doUGlaS JUNior fErNaN-
dES aSSUNÇÃo MEMBro TiTUlar 947.629.532-53 UNaMa/

caMPUS alciNdo cacEla 
PPGclc/PPGc

docENTE

EliSaNGEla claUdia dE 
MEdEiroS MorEira MEMBro TiTUlar 57193243/1 UEPa/caMPUS 

i-BElÉM ccSE
docENTE

Erica fEio carNEiro 
NUNES MEMBro TiTUlar 5857813/4 UEPa/caMPUS 

ii-BElÉM ccBS docENTE

EriK arTUr corTiNHaS 
alVES MEMBro TiTUlar 57188360/2 UEPa/caMPUS 

ii-BElÉM ccBS
docENTE

JoSE roBErTTo ZaffaloN 
JUNior MEMBro TiTUlar 54196628/3 UEPa/caMPUS 

iX-alTaMira ccBS
docENTE

KáTia rEGiNa dE SoUSa 
da SilVa MEMBro TiTUlar 475.728.332-68 UNaMa/

caMPUS alciNdo cacEla 
PPGclc/PPdMU

aSSiST. TEc. adM

MoiSES SiMao SaNTa roSa 
dE SoUSa MEMBro TiTUlar 5429439/3 UEPa/caMPUS 

iii-BElÉM ccBS docENTE

PriScila XaViEr dE 
araUJo MEMBro TiTUlar 5941027/1 UEPa/caMPUS 

Viii -MaraBá ccBS docENTE

WalQUÍria MarcEliNa dE 
alMEida MEMBro TiTUlar 566.013.872-15

UNaMa/caMPUS alciNdo 
cacEla

iNTEGraNTE dE GrUPo dE 
PESQUiSa

Zaira ValESKa daNTaS da 
foNSEca MEMBro TiTUlar 51855786/2 UEPa/caMPUS 

iii-BElÉM ccBS
docENTE
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adNElSoN araUJo doS 
SaNToS MEMBro SUPlENTE 55588920/4 UEPa/caMPUS 

iii-BElÉM ccBS
docENTE

iVaNEia corrEa da SilVa MEMBro SUPlENTE 5946440/1 UEPa/caMPUS 
iii-BElÉM ccBS

aGENTE adMiNiSTraTiVo

laNa VirGiNia carNEiro 
PErES MEMBro SUPlENTE 5550688/2 UEPa/caMPUS 

iii-BElÉM ccBS
docENTE

Maria GorETTi SoUSa 
laMEira MEMBro SUPlENTE 55586669/2 UEPa/caMPUS 

Xiii-TUcUrUÍ ccBS docENTE

odiloN SaliM coSTa 
aBraHiN MEMBro SUPlENTE 982.513.172-15 UNifaMa-

Z-BElÉM docENTE

rENEE dE caldaS Ho-
NoraTo MEMBro SUPlENTE 80015646/1 UEPa/caMPUS 

iii-BElÉM ccBS docENTE

rÔMUlo TEiXEira doS 
SaNToS MEMBro SUPlENTE 018.984.552-01 SESMa EdUcador fÍSico

VaNdErSoN cUNHa do 
NaSciMENTo MEMBro SUPlENTE 5618894/1 UEPa/caMPUS 

iii-BElÉM ccBS
docENTE

 

aNdErSoN BENTES dE liMa coNSUlTorES ad Hoc 5723309/3 UEPa/caMPUS 
i-BElÉM ccSE docENTE

aNiBal corrEia BriTo 
NETo coNSUlTorES ad Hoc 54181345/3 UEPa/caMPUS 

iii-BElÉM ccBS docENTE

MaiSa SalES GaMa ToBiaS coNSUlTorES ad Hoc 167.540.342-20 UfPa/
caMPUS GUaMá PPGNaV

docENTE

MarTHa dE SoUZa fraNÇa coNSUlTorES ad Hoc 957.249.742-15 UfPa/
caMPUS GUaMá icB

docENTE

art. 2º- Esta PorTaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições 
em contrário.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 869809

.

.

errata
.

errata
Protocolo: 2022/1115608
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 4395/22, de 25.10.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.166 de 27.10.2022, referente a licença Prêmio 
do (a) servidor (a) TErEZiNHa ViEira da SilVa, o seguinte:
onde se lê:
... o triênio de 06.09.2009 a 05.06.2012,...
Leia-se:
... o triênio de 06.09.2009 a 05.09.2012,...
THiaGo SoarES SilVa
diretor de Gestão de Pessoas/UEPa
Protocolo: 2022/1351147
Retificar os termos do presente Laudo nº 95295, de 14.10.2022, publica-
da no d.o.E nº 35.166 de 27.10.2022, referente a incapacidade laborati-
va temporária do (a) servidor (a) carla PErEira fErrEira, o seguinte:
onde se lê:
... orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará,...
Leia-se:
... orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
PErÍodo 27.07.2022 a 22.01.2023,...
THiaGo SoarES SilVa
diretor de Gestão de Pessoas/UEPa
Protocolo: 2022/1351147
Retificar os termos do presente Laudo nº 95296, de 14.10.2022, pu-
blicada no d.o.E nº 35.166 de 27.10.2022, referente a incapacidade 
laborativa temporária do (a) servidor (a) EliaNE criSTiNa MarTiNS , o 
seguinte:
onde se lê:
... orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará,...
Leia-se:
... orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
PErÍodo 18.07.2022 a 15.10.2022,...
THiaGo SoarES SilVa
diretor de Gestão de Pessoas/UEPa
Protocolo: 2022/1351147
Retificar os termos do presente Laudo nº 95297, de 14.10.2022, publica-
da no d.o.E nº 35.166 de 27.10.2022, referente a readaptação funcional 
do (a) servidor (a) EliSETH coSTa oliVEira , o seguinte:
onde se lê:
... orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará,...
Leia-se:
... orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
PErÍodo 08.08.2022 a 07.08.2023,...
THiaGo SoarES SilVa
diretor de Gestão de Pessoas/UEPa

Protocolo: 2022/1172267
Retificar os termos do presente Laudo nº 95828, de 24.10.2022, publicada 
no d.o.E nº 35.166 de 27.10.2022, referente a readaptação funcional do 
(a) servidor (a) dENilSoN dE SoUZa SilVa , o seguinte:
onde se lê:
... orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará,...
Leia-se:
... orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
PErÍodo 24.10.2022 a 21.04.2023,...
THiaGo SoarES SilVa
diretor de Gestão de Pessoas/UEPa

Protocolo: 869770
ii errata ao editaL N° 101-2022 – UePa
cHaMada PÚBLica Para HaBiLitaÇÃo ao VÍNcULo iNstitU-
cioNaL – tUrMas ParFor UePa 2023.1
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, torna público a ii ErraTa ao EdiTal N° 101/2022 -UEPa  
cHaMada PÚBlica Para HaBiliTaÇÃo ao VÍNcUlo iNSTiTUcio-
Nal – TUrMaS Parfor UEPa 2023.1, conforme a seguir:
oNde se LÊ:
aNEXo iV - croNoGraMa

atiVidade PerÍodo HorÁrio

Habilitação - 1ª chamada 26/09 a 07/10 8h às 12h (definir 
com crca e Portel)

Habilitação chamada subsequente 10/10 a 14/10 8h às 12h (definir 
com crca e Portel)

Divulgação da homologação final das habi-
litações 24/10 Site da UEPa www.uepa.br

Leia-se:
aNEXo iV - croNoGraMa

atiVidade PerÍodo HorÁrio

Habilitação - 1ª chamada 26/09 a 07/10 8h às 12h (definir 
com crca e Portel)

Habilitação chamada subsequente 10/10 a 14/10 8h às 12h (definir 
com crca e Portel)

Divulgação da homologação final das habi-
litações 01/11 Site da UEPa www.uepa.br

Belém, 31 de outubro de 2022.
ilMa PaSTaNa fErrEira
reitora da Universidade do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 869955

.

.

coNtrato
.

coNtrato Pae Nº 2021/1140006- UePa
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 36/2022 – UePa
claSSificaÇÃo: obra
oBJETo: contratação de empresa especializada para prestação de Serviços 
de rEforMa do aUdiTÓrio da UEafTo ccBS caMPUS ii/UEPa.
Valor GloBal ESTiMado: r$ 90.249,10 (Noventa mil, duzentos e qua-
renta e nove reais e dez centavos)
daTa dE aSSiNaTUra: 26.10.2022
iNÍcio da ViGÊNcia: 26.10.2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 23.01.2023
foro: BElÉM/Pa
liciTaÇÃo
Nº/EXErcÍcio: 04/2022-UEPa
ModalidadE: carta convite.
orÇaMENTo
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8472
Elemento de despesa: 339039
fonte: 02690004936 e 0669004936
rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado
EMPrESa: fcl ENGENHaria E coNSTrUÇÃo EirEli.
PErSoNalidadE: Pessoa Jurídica
cNPJ: 42.431.449/0001-54
ENdErEÇo: Trav. São José, nº 93 – alToS
Bairro: centro
cidadE: acará Pa
Uf: Pa
cEP: 68.690-000
ordENador
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 869974
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

aditiVo ao terMo de coNtrato
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 033/2021-UePa
PaE Nº2022/952334-UEPa
PaE oriGiNário Nº 2021/424160
Nº TErMo: 1
claSSificaÇÃo: outros
daTa dE aSSiNaTUra: 27/10/2022
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MoTiVo: Prorrogação de vigência e reajuste de valor
JUSTificaTiVa: Prorrogação de vigência e reajuste de valor do contra-
to 033/2021-UEPa
Valor do TErMo adiTiVo com o reajuste, o valor global passará a 
ser r$ 5.142,96 (cinco mil cento e quarenta e dois reais e noventa e seis 
centavos), no percentual de 8,252330 %.
iNÍcio da ViGÊNcia: 28.10.2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 27.10.2023
foro: BElÉM/Pa
orÇaMENTo
fUNcioNal ProGraMáTica: 74201 12 364 1506 8870
ElEMENTo dE dESPESa: 339040
foNTE dE rEcUrSo: 0102
coNTraTado
EMPrESa: SiTE MEdica
diSTriBUidora dE MaTEriaiS E
MEdicaMENToS HoSPiTalar lTda
PErSoNalidadE: Pessoa Jurídica
cNPJ nº º 33.762.284/0001-02
ENdErEÇo: TV WE 42 No 192, casa a.
Bairro: cidade Nova
cidadE: ananindeua Pa
Uf: Pa
cEP: n°67.133-250
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 869956

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 4483/2022, de 28 de oUtUBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPU
Nome: rodriGo coUTiNHo MoNTEiro
Matrícula funcional: 5957051/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0661
339039_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 870022
sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 4484/2022, de 28 de oUtUBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZ
Nome: adriaNo cESar calaNdriNi BraGa
Matrícula funcional: 57189749/ 2
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0101
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 4485/2022, de 28 de oUtUBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZ
Nome: roSaNGEla liMa da SilVa
Matrícula funcional: 54190427/ 3
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0101
339030_ r$ 1.500,00
339039_ r$ 2.500,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor da Gestão e Planejamento.

Protocolo: 870024
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Protocolo: 2022/924240 
Portaria N° 4467/22, de 27 de outubro de 2022.
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 3650/22 de 05.09.2022, publicada 
no d.o.E nº 35.108 de 08.09.2022 que nomeou o(a) candidato(a) lUiZ 
faBricio SilVa dE aBrEU, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado 
(a) no caMPUS ii – ccBS.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 869787

..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 697/2022 seJUdH/coNed, de 26 de oUtUBro de 
2022.
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMa-
NoS, 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.
rESolVE:
1 - dESiGNar, a Sra. larissa azevedo Mendes como conselheira Titular 
no conselho Estadual sobre drogas – coNEd/Pa, em substituição ao Sr. 
Max costa alves representante do conselho regional de Psicologia – 10º 
região - crP-10, para mandato no período de 25/10/2022 a 31/01/2023.
2 - dESiGNar, a Sra. Giane Silva Santos Souza como conselheira Suplente 
no conselho Estadual sobre drogas – coNEd/Pa, em substituição a Sra. 
Jureuda duarte Guerra representante do conselho regional de Psicolo-
gia – 10º região - crP-10, para mandato no período de 25/10/2022 a 
31/01/2023.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS.
fabiano Scherer de Sousa coelho
Secretário adjunto de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 869910

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP N. 06/2022- cPL/ seJUdH
a Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos do Estado do Pará, 
por intermédio do Pregoeiro designado pela PorTaria nº 437/2022-SEJUdH, 
de 19 de julho de 2022, publicada no doE nº 35.052 de 20 de julho de 
2022, torna publico a data que será realizada a licitação em referência, no 
dia 11/11/2022 às 10:00h (Horário de Brasília/df) – Tipo Menor Preço Global
oBJETo: contratação de ferramenta de gestão e gerenciamento de dados
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site www.compras.gov.br
o Edital poderá ser adquirido no site www.compras.gov.br
Belém/Pa, 27 de outubro de 2022
cHarlES SaNToS PENicHE
Pregoeiro/ cPl/ SEJUdH

Protocolo: 869318

.

.

diÁria
.

Portaria N° 693 de 14 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 2022/1311223
r E S o l V E:
coNcEdEr QUiNZE E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, REALIZAR AÇÃO DE EMPODERAMENTO E AUTONOMIA 
fiNaNcEira Para MUlHErES. Que será realizado no município de Melgaço 
e curralinho/ Pá no período de 4/11 à 19/11/22. 

Nome cargo Matrícula

KEllY rEGiNa caSTro caSTEllo BraNco assistente administrativo 51169453

KElEN criSTiNa ViEira doS SaNToS assistente Social 57192823/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 14 dE oU-
TUBro dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 869891
Portaria N° 694 de 14 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 2022/1311223
fUNdaMENTo lEGal: art. 4º da lei 8.162/91.
r E S o l V E:
coNcEdEr QUiNZE E MEia diárias em favor das colaboradoras Eventuais , 
abaixo identificadas, para REALIZAR AÇÃO DE EMPODERAMENTO E AUTO-
NoMia fiNaNcEira Para MUlHErES. Que será realizado no município de 
Melgaço e curralinho/ Pá no período de 4/11 à 19/11/22.



diário oficial Nº 35.170  79Segunda-feira, 31 DE OUTUBRO DE 2022

Nome cargo Matrícula

MaYara MorEira BarrETo colaboradora Eventual Sem 
número

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 14 dE oU-
TUBro dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 869926
Portaria N° 683 de 21 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 2022/1359057
r E S o l V E:
coNcEdEr QUaTro E MEia diárias, em favor dos servidores desta SEJU-
DH, abaixo identificados, para REALIZAR AÇÃO DE ATENDIMENTO, PALES-
Tra SoBrE dirEiTo do coNSUMidor idoSo E ProMoVEr caPaciTa-
ÇÃo À EQUiPE dE aTENdiMENTo do ProcoN MUNiciPal, no município 
de curuçá/Pa, no período de 08 a 12/11/2022. 

Nome cargo Matrícula

JaSlaNa MUNariNi VilaS BoaS Secretária diretoria 05960882/1

criSTiaNE Maia do ESPÍTiro SaNTo Pedagoga 57202664/2

iVaNEidE BESSa caMPoS Serviço Social 57202321/1

Maria lUcia dE caSTro NUNES Escrevente datilógrafo 05192110/1

roBErTo carloS dE oliVEira JUNior Técnico em Gestão de informática 54190025/3

JoNaS SalViaNo da SilVEira Motorista 57216173/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 21 dE oU-
TUBro dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 870055

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

Portaria N° 563/2022 - daF/sedeMe - BeLéM, 28 de oUtUBro 
de 2022.
Nome:aNdErSoN faBio MarGalHo rodriGUES/Matricula:n°5920223/4/
cargo:MoToriSTa/origem:Belém-Pa/destino:São felix do Xingu, Tucu-
mã, água azul do Norte, floresta do araguaia e Santa Maria das Barreiras-
Pa/dias:21/11 a 03/12/2022/diária:12,5(doze e meia)/objetivo:conduzir 
os servidores da SEDEME para fiscalizar a taxa de controle, acompanha-
mento e fiscalização das atividades de pesquisa.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 869897
Portaria N° 562/2022 – BeLéM, de 28 de oUtUBro de 2022.
Nome:criSTiaNo SoUSa coSTa/Matricula:n°5418985/2/ cargo:asses-
sor Especial i/origem:Belém-Pa/destino:São felix do Xingu, Tucumã, 
água azul do Norte, floresta do araguaia e Santa Maria das Barreiras /
Período:21/11 a 03/12/2022/diária:12,5(doze e meia)/objetivo:realizar 
fiscalização da Taxa de controle, acompanhamento e fiscalização das 
atividades de Pesquisa, lavra, Exploração e aproveitamento de recursos 
Minerais.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 869868
Portaria N° 561/2022 – BeLéM, de 28 de oUtUBro de 2022.
Nome:criSTiaNo SoUSa coSTa/Matricula:n°5418985/2/ cargo:assessor 
Especial i/origem:Belém-Pa/destino:Primavera, capanema, aurora do Pará e 
ourém /Período:07 a 11/11/2022/diária:4,5(quatro e meia)/objetivo:realizar 
fiscalização da Taxa de controle, acompanhamento e fiscalização das atividades 
de Pesquisa, lavra, Exploração e aproveitamento de recursos Minerais.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 869834

..

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria coMPaNHia de GÁs do ParÁ Nº 018/2022, de 27 de 
oUtUBro de 2022.
NoMEia PrEGoEiro E EQUiPE dE aPoio.
a dirETora PrESidENTE da coMPaNHia dE GáS do Pará, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais;
coNSidEraNdo a necessidade de nomeação de Pregoeiro e Equipe de 
apoio para condução dos Pregões Presenciais e Eletrônicos a serem rea-
lizados por esta companhia, de acordo com seu regulamento interno de 
licitações e contratos e lei 13.303/2016;
rESolVE:
art. 1º - Nomear como pregoeiro: Joás cruz ferreira, casado, Bacharel em 
direito, carteira de identidade nº 046860132012-3 SSP/Ma, inscrito no 
cPf/Mf sob o nº.608.791.053-05.
art. 2º - Nomear como membros de equipe de apoio: Brenda amorim Be-
serra, solteira, engenheira civil, carteira de identidade nº 024.108.582.003-
0 SSP/Ma, inscrita no cPf/Mf sob o nº 056.584.983-25; e larissa Epifanio 
ferreira, solteira, bacharel em ciências contábeis, carteira de identidade nº 
6.097.095 SSP/Pa, inscrita no cPf/Mf sob o nº.014.672.612-03.
art. 3º - Esta PorTaria tem validade por 12 (doze) meses a partir da data 
de sua publicação, revogando-se as disposições constantes da PorTaria 
Nº 004/2022.
art. 4º - dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
cláudia Bitar de Moraes Barbosa
diretora Presidente da companhia de Gás do Pará

Protocolo: 869830
Portaria coMPaNHia de GÁs do ParÁ Nº 017/2022, de 27 de 
oUtUBro de 2022.
diSPÕE SoBrE a dESiGNaÇÃo dE aGENTE dE coNTraTaÇÃo rESPoN-
SáVEl PEla coNdUÇÕES daS liciTaÇÕES Na ModalidadE da lEi Nº 
13.303/16 E dESiGNa EQUiPE dE aPoio
a dirETora PrESidENTE da coMPaNHia dE GáS do Pará, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais;
coNSidEraNdo a necessidade de designar agente de contratação e Equi-
pe de apoio para condução dos certames licitatórios a serem realizados por 
esta companhia de acordo com o rito do art. 51 da lei nº 13.303/2016 e 
de acordo com o regulamento interno de licitações e contratos (rilc):
rESolVE:
art. 1º - Nomear o Sr.: Joás cruz ferreira, coordenador de contratos e 
licitações da companhia de Gás do Pará, como agente de contratação.
art. 2º - o agente de contratação deverá:
i – tomar decisões acerca do procedimento licitatório;
II - acompanhar o trâmite da licitação, zelando pelo seu fluxo satisfatório, 
desde a fase preparatória;
iii – dar impulso ao procedimento licitatório, em ambas as suas fases e em 
observância ao princípio da celeridade e;
iV – executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento 
do certame até a homologação.
art. 3º - caberá ao agente de contratação, em especial:
I – acompanhar os trâmites da fase preparatória da licitação, promovendo 
diligências, se for o caso, para que o calendário de contratação seja cum-
prido na data prevista, observado, ainda, o grau de prioridade da contrata-
ção, em especial na confecção dos seguintes artefactos:
1.Estudos técnicos preliminares;
2.anteprojeto, Memorial descritivo ou Projeto Básico;
3.Pesquisa de Preços; e
4.Minuta do Edital e do instrumento do contrato.
ii – conduzir a sessão pública da licitação, promovendo as seguintes ações:
1.receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclareci-
mentos ao edital e seus anexos, além de poder requisitar subsídios formais 
aos responsáveis pela elaboração desses documentos;
2.Verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabe-
lecidos no edital;
3.coordenar a sessão pública e o envio de lances;
4.Verificar e julgar as condições de habilitação;
5.Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
6.indicar o vencedor do certame;
7.conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
8.Encaminhar o processo devidamente instruído, após encerradas as fases 
de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos à au-
toridade superior para adjudicação e homologação.
•1º O Agente de Contratação será auxiliado por equipe de apoio e respon-
derá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro 
pela atuação da equipe.
•2º A atuação do Agente de Contratação na fase preparatória deve se ater 
à supervisão e às eventuais diligências para o bom fluxo da instrução pro-
cessual, eximindo-se do cunho operacional da elaboração dos artefactos 
arrolados no inciso i do caput.
art. 4º - o agente de contratação poderá solicitar manifestação técnica 
da assessoria Jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, bem 
como do órgão de controle interno, a fim de subsidiar sua decisão.
art. 5º - ficam designados os colaboradores abaixo relacionados como 
Membros da Equipe de apoio, que auxiliará o agente de contratação, na 
condução dos processos licitatórios:
•Larissa Epifânio Ferreira – Supervisora Financeira – Membro
•Brenda amorim Beserra – assesora de Planejamento e licenças - Membro
art. 6º - caberá à equipe de apoio auxiliar o agente de contratação nas 
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etapas do processo licitatório;
Parágrafo Único: a equipe de apoio poderá solicitar manifestação técnica 
da Assessoria Jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim 
de subsidiar sua decisão.
art. 7º - É vedado ao agente de contratação designado para atuar na con-
dução das licitações, ressalvados os casos previstos em lei:
i – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que:
1.comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo 
licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas;
2.Estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da 
sede ou do domicílio dos licitantes;
3.Sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato.
ii – estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, traba-
lhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estran-
geiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamento, 
mesmo quando envolvido financiamento de agência internacional;
III – opor resistência injustificada ao andamento dos processos e, indevi-
damente, retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra 
disposição expressa em lei.
art. 8º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
a PorTaria nº 014/2022.
art. 9º - dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
cláudia Bitar de Moraes Barbosa
diretora Presidente da companhia de Gás do Pará

Protocolo: 869826
.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
Processo adMiNistratiVo N.º 042/2022 - dispensa de Licita-
ção n.º 26/2022 - contrato n.º 028/2022
contratante:  coMPaNHia dE GáS do Pará – GáS do Pará.
contratada: PrÓ-SEr SErViÇoS dE SaÚdE lTda, cNPJ sob o nº 
07.017.378/0001-47
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
programas de saúde ocupacional e realização de exames ocupacional para 
emissão de aSo (atestado de saúde ocupacional).
Vigência:  12 (doze) meses.
Valor Global Estimado: r$ 21.532,00 (Vinte e um mil, quinhentos e trinta 
e dois reais)
dotação orçamentária: Próprio.
fonte de recurso: Próprio.
Pela contratante: cláudia Bitar e Paulo Guardado.
Pela contratada: Edson de Jesus oliveira Guimarães.
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 20 de outubro de 2022.

Protocolo: 870044
.

aViso de LicitaÇÃo
.

coMPaNHia GÁs do ParÁ – GÁs do ParÁ
LaNÇaMeNto de eXtrato de editaL de LicitaÇÃo.
ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico N º 09/2022.
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de consultoria ambiental para a implantação do sistema de distribuição de 
gás natural (SDGN) de Barcarena/PA, conforme especificações técnicas do 
anexo i – Termo de referência Md.002.000.GEP.012 – rev.5.
aBErTUra: dia 14 de novembro de 2022, às 09:00h, no Portal de compras 
do Governo federal – www.gov.br/compras.
iNforMaÇÕES: o edital com seus elementos constitutivos será forneci-
do gratuitamente, através de download, nos sites www.gov.br/compras e 
www.gasdopara.com.br/licitacoes.
Belém/Pa, 28 de outubro de 2022. Publique-se.
cláudia Bitar de Moraes Barbosa – diretora Presidente.

Protocolo: 870071
..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 30/2022
Pae Nº 2022/595611
rEf: dispensa de licitação n° 12/2022
contratada:fraNcY BraSil TEiXEira GaroNi (MaTriZ E filiaiS), inscri-
ta no cNPJ n° 20.975.056/0001-79
cláUSUla SEGUNda – do oBJETo
2.1 constitui objeto do presente contrato o fornecimento de arranjos de 
flores naturais, com manutenção semanal, durante o período de 12 (doze) 
meses, para atender às demandas desta Junta comercial do Estado do 
Pará – JUCEPA, conforme especificações, quantidades, condições e exigên-
cias contidas neste contrato.
cláUSUla NoNa – da doTaÇÃo orÇaMENTária
9.1. as despesas decorrentes do presente instrumento correrão à conta da 
dotação orçamentária da JUcEPa vigente para o exercício de 2022 
de acordo com a classificação abaixo:
72201.23.122.1297.8338 operacionalização da ações administrativas 
Natureza da despesas: 339030.00 Material de consumo 

fonte: 0261 rec da adm indireta (próprios) 
Pi: 4120008338c 
Vigência: 26/10/2022 a 25/10/2023
Valor Mensal: 1.458,33 (Hum mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e 
trinta e três centavos)
Valor anual: r$ 17.499,96 (dezessete mil e quatrocentos e noventa e nove 
reais e noventa e seis centavos)
data da assinatura: 26/10/2022
ordenador responsável: cilene Moreira Sabino de oliveira - Presidente da 
JUcEPa

Protocolo: 869791

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 347/2022 de 27/10/2022. 
artigo 1° coNcEdEr aos servidores ana débora ramos Silva - Unidade 
Desconcentrada (UD) Bragança, Angelita Samilly da Silva Lima – UD 
capanema, Breno anderson Pereira Melo – Ud abaetetuba, carlos Geraldo 
das Mercês Sousa – Ud Moju, delma Brabo Mascarenhas dos Prazeres – 
UD Abaetetuba, Fabiana de Oliveira Campeiro – UD Tailândia, Fernando 
rodrigues coelho – Ud Eldourado, Kaio césar ramos Zammataro – Ud 
Tucuruí, Paula Karoline araújo Mota – Ud capitão Poço, Enok correa rego 
– Ud Santarém, Veridiano de Magalhaes fernandes – Ud Santarém, Welton 
frança alves de Mesquita - Ud altamira, Elcilia de Souza costa – Ud Breves, 
4,5 (quatro e meia) diárias cada; Edilson cardoso dos Santos – Ud Marabá, 
Katiane Paulino oliveira – Ud rondon do Pará, Márcia cristina alves da Silva 
– Ud Parauapebas, Magno Nunes da Silva – Ud Parauapebas, 5,5 (cinco 
e meia) diárias cada; Cinthia Lourrayne Pinto Ferreira – UD Redenção, 
Eliziane de Souza Plácido – Ud itaituba, fabiane da Silva Torres – Ud 
itaituba, Talisson Thione de Sousa – Ud Uruará, 6,5 (seis e meia) diárias 
cada, para participarem do “i coNGrESSo ESTadUal dE rEGiSTro dE 
PESSoa JUrÍdica”, que será realizado de 16 a 18/11/2022, na cidade 
de Belém/Pa, conforme processo nº 2022/1338094. cilENE MorEira 
SaBiNo dE oliVEira - Presidente

Protocolo: 870069

.

.

Férias
.

Portaria Nº 348/2022 de 27/10/2022. 
art. 1º coNcEdEr férias a servidora SÔNia Maria caValcaNTE MENdES 
coSTa, matrícula nº 5112311/2, de 16/11/2022 a 01/12/2022, referente 
ao período aquisitivo 21/01/2020 a 20/01/2021, conforme o processo nº 
2022/1370989. cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira - Presidente

Protocolo: 870073

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

errata
.

Errata da PORTARIA Nº161/2022 do diário oficial DOE nº35.168
de 28 de oUtUBro de 2022, Protocolo: 869729
onde se lê:
fÉriaS
PorTaria Nº 161/2022 dE 27 dE oUTUBro dE 2022
Leia-se:
PorTaria Nº 162/2022 dE 27 dE oUTUBro dE 2022
ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 869889
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 1382/2022, de 28 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,
Estabelece período de referência e prazos para protocolização de boletins 
de medição no âmbito da SEDOP.
coNSidEraNdo a necessidade de organização e planejamento da execu-
ção financeira do conjunto de obras executadas no âmbito da Secretaria de 
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Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade de se proporcionar celeridade, transparên-
cia e controle do avanço físico-financeiro dos contratos geridos por esta 
Secretaria de Estado;
coNSidEraNdo a necessidade de racionalizar o serviço da diretoria de 
fiscalização e da diretoria financeira desta Secretaria;
coNSidEraNdo a necessidade de atribuir segurança jurídica às empre-
sas contratadas executoras, especificando-se as datas de processamento e 
análise de Boletins de Medição apresentados;
rESolVE:
art. 1º. os Boletins de Medição a serem analisados e processados devem 
referir-se ao período compreendido entre o dia 26 (vinte e seis) do mês 
anterior até o dia 25 (vinte e cinco) do mês corrente.
art. 2º. Somente serão analisados e processados no mês corrente os Bo-
letins de Medição que forem protocolizados até o dia 26 (vinte e seis) de 
cada mês, postergando-se para o primeiro dia útil subsequente caso o 
vencimento ocorra em dia em que não houver expediente.
Parágrafo único. os Boletins de Medição protocolizados após a data previs-
ta no caput, serão analisados e processados no mês subsequente.
art. 3º. 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: 869824

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 1383/2022, de 28 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 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2021/1373454, de 24/10/2022, 
UGP/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor lEoNardo aUGUSTo loBaTo BEllo, Matrícula nº 
57176419/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Enge-
nheiro Civil, como fiscal do Contrato celebrado entre a Secretaria de Estado 
de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

132/2022 consórcio Terra & MrT Engenharia

Elaboração do Projeto básico, Projeto Executivo, Estudo 
de impacto ambiental e relatório do impacto sobre o 

Meio ambiente- Eia/riMa para implantação e operação 
do centro de Gestão integrada de resíduos Sólidos Ur-

banos regionalizado-cGirS- do coNciSSS, no Município 
de castanhal/Pa.

ii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 870277

.

.

errata
.

errata
 Na matéria, protocolo nº 822870, publicada no doE nº º 35.030, dE 01 dE 
JUlHo dE 2022-EdiÇÃo SUPlEMENTar, referente ao Extrato do convenio 
nº 286/2022:
oNde se LÊ: Valor Global: r$ 4.561.514,4
Leia-se: Valor Global: r$ 4.561.514,40 e
oNde se LÊ: doTaÇÃo orÇaMENTária:
SEdoP: 07101 15.451.1489.7645 444042.0101/0301
Leia-se: doTaÇÃo orÇaMENTária:
SEdoP: 07101 15.451.1489.7645 444042.0101/0301
PrEfEiTUra: 15015.15451.0030.1.016.449051.1500
Ordenador: Benedito Ruy Santos Cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 870083
errata
 Na matéria, protocolo nº 868791, publicada no doE nº 35.166, dE 27 dE 
oUTUBro dE 2022, referente ao 1° Termo de apostilamento ao contrato 
n° 70/2020:
oNde se LÊ: PErÍodo dE EXEUÇÃo: 07/04/2021 a 06/04/202 – 
07/04/2022 a 06/04/2023
Leia-se: PErÍodo dE EXEUÇÃo: 07/04/2021 a 06/04/2022 – 07/04/2022 
a 06/04/2023, respectivamente
Ordenador: Benedito Ruy Santos Cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 870018
errata
Na matéria, protocolo nº 822870, publicada no doE nº 35.030, dE 01 dE 
JUlHo dE 2022 -EdiÇÃo SUPlEMENTar, referente ao Extrato do convenio 
nº 285/2022:
oNde se LÊ: Valor GloBal: r$ 3.027.323,56
Leia-se: Valor GloBal: r$ 3.173.369,33

oNde se LÊ: doTaÇÃo orÇaMENTária:
SEdoP: 07101 15.451.1489.7645 449051 0101/0301
Leia-se: doTaÇÃo orÇaMENTária:
SEdoP: 07101 15.451.1489.7645 449051 0101/0301
PrEfEiTUra: 15 451 0030 1.016 449051 15000000
Ordenador: Benedito Ruy Santos Cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 870011

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 145/2022 – cV Nº 17/2022
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
carajás consultoria e Projetos ltda - cNPJ 23.500.638/0001-97
oBJETo: obtenção as outorgas de direito real de uso que autorizam a cap-
tação de água dos poços artesianos já existentes nos municípios de inhan-
gapi (01 Poço), Maracanã (01 Poço), São caetano de odivelas (02 Poços), 
São francisco do Pará (08 Poços), Santo antonio do Tauá (02 Poços), Terra 
alta (1 Poço), Vigia (3 Poços), totalizando 18 poços para implantação de 
Sistemas de abastecimento de água (Saa) referentes às obras de Sanea-
mento Básico localizadas nesses municípios, no Estado do Pará.
ViGÊNcia: 31/10/2022 a 29/01/2023
Valor: r$ 146.357,98
NoTa dE EMPENHo: Nº 2022NE03221
doTaÇÃo orÇaMENTária:
07.101 17.512.1489.7567 0101/0301 449035 449051
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 28/10/2022
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito Ruy Santos Cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
sediada na avenida governador José Malcher, 153, sala 12, Ed. futura of-
fice, Nazaré, em Belém, neste Estado, CEP 660035-065
TElEfoNE: (91) 981276709

Protocolo: 870130

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º tac Nº 76/2022 – tP Nº 04/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Jac Engenharia Eireli – cNPJ 40.672.565/0001-30
objeto: contratação de Empresa de Engenharia Especializada para Exe-
cução dos Serviços de drenagem e Pavimentação asfáltica no Batalhão de 
Polícia Montada “cassulo de Mello”, no Município de Belém, neste Estado
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 02/11/2022 a 02/07/2023
data da assinatura: 27/10/2022
Ordenador Responsável: Benedito Ruy Santos Cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 870015

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o SEcrETário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Bene-
dito Ruy Santos Cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legis-
lação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, a 
vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
Processo: 2021/582499
licitação nº: 003/2022
Modalidade: ToMada dE PrEÇoS
data da adjudicação: 27/10/2022
data da Homologação: 27/10/2022
objeto da licitação: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ES-
PEcialiZada Para rEforMa da PraÇa EM frENTE a iGrEJa MaTriZ 
dE PoNTa dE PEdraS, no Município de PoNTa dE PEdraS, neste Estado, 
conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos
Empresa vencedora adjudicada: coNSTrUTora MiraNda SoBriNHo 
lTda – EPP cNPJ: 04.205.167/0001-40 – Valor: r$ 449.749,38 (Nove-
centos e sessenta e dois mil quatrocentos e quinze reais e vinte e sete 
centavos).
Belém/Pa, 27 de outubro de 2022.
Benedito Ruy Santos Cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
(SEdoP/Pa)

Protocolo: 869794
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.

aPostiLaMeNto
.

5º terMo de aPostiLaMeNto
contrato nº 45/2016 – cP nº 29/2015 – recuperação e pavimentação as-
fáltica de vias urbanas com cBUQ, num total de 50 Km, na região de 
integração do Baixo amazonas, neste Estado.
Justificativa: Reajustar os valores do Instrumento original, cfe. art. 65, § 
8º da lei nº 8.666/93.
Percentuais do reajuste: 30,9525% e 48,8927
Períodos de execução: 14/01/2021 a 13/01/2022 e 14/01/2022 a 
13/01/2023, respectivamente
dotação orçamentária: 07101 15.451.1489.7645 449051 0101/0301
data de assinatura: 28/10/2022
contratada: Etec-Empresa Técnica de Engenharia e comércio ltda
Ordenador: Benedito Ruy Santos Cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 869757
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 40/2022
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de Terra Santa – cNPJ 23.060.866/0001-93
objeto do convênio: construção do Pátio coberto do aeroporto, no Muni-
cípio de Terra Santa, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 30/10/2022 à 28/04/2023
data da assinatura: 28/10/2022
ordenador responsável:
Benedito Ruy Santos Cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 870026
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1371/2022, de 26 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 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2022/1364567, de 24/10/2022 
– diSET/SEdoP;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor alEXaNdrE JoSÉ alMEida dE alENcar, Ma-
trícula n°. 5907413/3; cargo/função: diretor, Suprimento de fundos no 
valor de R$ 200,00 (duzentos reais) o qual deverá observar a classificação 
orçamentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza de despesa Valor
07.8692 0101 339033 200,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
30 (trinta) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 869802
Portaria Nº 1374/2022, de 27 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 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2022/1366855, de 25/10/2022 
– coSG/SEdoP;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor SaNdro rooSEVElTT MaNfrEdo liMa, Matrí-
cula n°. 57197483/1; cargo/função: Motorista, Suprimento de fundos no 
valor de R$ 200,00 (duzentos reais) o qual deverá observar a classificação 
orçamentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza de despesa Valor
07.7659 0101 339033 200,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
30 (trinta) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 869805

.

diÁria
.

Portaria Nº. 1373/2022, de 27 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 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1366855, de 25/10/2022- 
difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: daniel Martins cunha, Matrícula nº. 55587239/2, cargo/função: 
Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalizações na obras de construção de Passarela em con-
creto armado- convênio 046/2022, no Município de limoeiro do ajuru/
Pa, na construção de Passarela em concreto armado na Vila Maiuatá- 
cV 151/2022, na construção da Unidade de Saúde da família (UfS)-cV 
152/2022 e na construção de Quadra Esportiva coberta no Bairro Boa 
Esperança- cV 153/2022, no Município de igarapé-Miri/Pa.
NoME: Sandro rooseveltt Manfredo lima, Matrícula nº 57197483/1; car-
go/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, aos referidos Municípios.
dESTiNo: igarapé-Miri/limoeiro do ajurú/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PEriodo: 09 a 11/11/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 869804
Portaria Nº. 1370/2022, de 26 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 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1364567, de 24/10/2022 
– diSET/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: alexandre José almeida de alencar, Matrícula nº. 5907413/3, car-
go/função: diretor.
NoME: luana fernandes Benetti, Matrícula nº 64033677/1, cargo/função: 
coordenador.
oBJETiVo: reunião Técnica junto a Prefeitura Municipal para tratar das 
ações do Plano de Saneamento Básico previstos no Termo de cooperação 
n°. 24/2019.
dESTiNo: Prainha/Pa.
diáriaS: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 07 a 11/11/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 869799
Portaria Nº. 1376/2022, de 27 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 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a lei Estadual nº. 7.087, de 16/01/2008/coNcidadES/
Pa e o regimento interno do coNcidadES/Pa; e ainda o que dispõe os 
arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1370328 de 25/10/2022 
– coNci/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
e colaborador eventual abaixo relacionados:
NoME: Janete do Socorro Batista de lima, Matrícula nº. 54180774/4; car-
go/função: diretor.
NoME: Evandro Saulo fonseca de abreu, cPf: 289.405.122-00; cargo/
função: colaborador Eventual.
oBJETiVo: Participar de reunião e apoio Técnico na Pré-conferência Muni-
cipal, no Município de Barcarena/Pa.
NoME: Jaime Peres de oliveira, Matrícula nº 7030/1; cargo/função: Mo-
torista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora e o colaborador Eventual, 
ao referido Município.
dESTiNo: Barcarena/Pa.
diária: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 02 a 04/11/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 869808
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Portaria Nº. 1375/2022, de 27 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 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1368216, de 25/10/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Jose Sombreiro da Silva Neto, Matrícula nº. 5897265/3, cargo/
função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: realizar Visita técnica na Pavimentação e drenagem em Vias 
Urbanas- cV 196/2022 e construção do Sistema de abastecimento de 
água integrado dos Bairros-cV 48/2021, no Município de Soure/Pa.
dESTiNo: Soure/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 03 a 04/11/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 869807
Portaria Nº. 1377/2022, de 27 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 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1364832, de 24/10/2022 
– diSET/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias à servidora 
abaixo relacionada:
NoME: antônia Maria ribeiro almeida, Matrícula nº 5268664/2, cargo/
função: assistente de obras Públicas.
oBJETiVo: reunião Técnica no Município de Tomé-açu/Pa junto a equipe 
técnica da Prefeitura, para tratar das ações referentes da audiência Pública 
de revisão do Plano diretor conforme o T.c. Nº 12/2022 e reunião Técnica 
do Plano de Mobilidade Urbana conforme o T.c. Nº 13/2022.
dESTiNo: Tomé-açu/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 26 a 27/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 869811
Portaria Nº. 1380/2022, de 27 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 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1367462, de 25/10/2022 
– diSET/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: roberta andrade cavalleiro de Macedo, Matrícula nº 54180536/2. 
cargo/função: coordenador.
oBJETiVo: reunião Técnica junto a Prefeitura Municipal para tratar das 
ações de reg. fundiária – Tc Nº 21/2019.
NoME: Jonatas Soares Pereira, Matrícula nº. 57202050/2; cargo/função: 
Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora desta SEdoP ao Município 
de rondon do Pará/Pa.
dESTiNo: rondon do Pará/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 16 a 18/11/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 869822
Portaria Nº. 1379/2022, de 27 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 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1375537, de 26/10/2022 
– coSG/SEdoP.

r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Andreson Rannyery Lima de Sousa, Matrícula nº 57201117/1; Car-
go/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com técnico da SEdoP, ao distrito de Mos-
queiro, com fim de assessoramento técnico necessário referente as obras 
de pavimentação asfáltica.
dESTiNo: Mosqueiro (distrito de Belém)/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 26/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 869819
Portaria Nº. 1378/2022, de 27 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 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1367321, de 25/10/2022 
- diSET/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: roberta andrade cavalleiro de Macedo, Matrícula nº. 54180536/2; 
cargo/função: Técnico em Gestão de infraestrutura – arquiteto/coorde-
nador.
oBJETiVo: reunião Técnica junto a Prefeitura Municipal para tratar das 
ações de revisão do Plano diretor, conforme T.c. Nº 09/2022.
NoME: Hugo Derlayte Nunes de Lima, Matrícula nº. 5550/1; Cargo/Fun-
ção: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a técnica desta SEdoP, ao Município 
de Moju/Pa.
dESTiNo: Moju/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 03 a 04/11/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 869816
Portaria Nº. 1385/2022, de 28 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 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1380230, de 27/10/2022 
– coSG/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: francigildo Silva dos Santos, Matrícula nº 5900446/1; cargo/fun-
ção: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com técnico da SEdoP, ao distrito de Mos-
queiro/PA, com fim de assessoramento técnico necessário referente as 
obras de pavimentação asfáltica.
dESTiNo: Mosqueiro (distrito de Belém)/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 28/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 870213
Portaria Nº.1384/2022, de 28 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 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1386604, de 28/10/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: carlos andré da Silva araújo, Matrícula nº 6403603/2; cargo/fun-
ção: Técnico em Gestão de obras Públicas - Engenheiro civil.
oBJETiVo: realizar fiscalização na obra de Pavimentação asfáltica de vias 
urbanas na sede do Município, recapeamento e Tapa buraco com asfalto de 
vias urbanas no Município de ccahoeira do Piriá/Pa, e na reforma da orla 
no Município de augusto corrêa/Pa.
NoME: leônidas das Neves Monteiro leopoldino, Matrícula nº 57196031/1; 
cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, aos referidos Municípios.
dESTiNo: augusto corrêa/cachoeira do Piriá/Pa.
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diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 31/10 a 01/11/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 870193
..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

coNtrato
.

coNtrato N° 32/2022.
Objeto: Contratação de instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo 
Banco central do Brasil na forma de banco Múltiplo, comercial ou cooperati-
vo, e cooperativo de crédito, para prestação de serviços bancários que per-
mite a liquidação de faturas por meio de documentos de cobrança eletrônica 
com código de barras no padrão fEBraBaN, por intermédio de suas agências 
e/ou conveniadas, em abrangência nacional, tais como: débito automático; 
Guichê de caixa (quando houver); arrecadação Eletrônica; internet Banking; 
correspondente Bancário; autoatendimento; outros Meios.
Valor Global: os pagamentos pela prestação dos serviços ocorrerão na 
forma de compensação das tarifas.
Vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 27.10.2022.
contratada: BaNco oriGiNal S/a. cNPJ: 92.894.922/0001-08.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 869778
.

coNVÊNio
.

coNVÊNio N° 07/2022.
objeto: cessão onerosa pelo cEdENTE de 05 (cinco) servidores à cESSio-
NÁRIA, a fim de prestar serviços na função de Agente Operacional.
Valor Global: r$128.808,03 (cento e vinte e oito mil e oitocentos e oito 
reais e três centavos).
Vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 27.10.2022.
cedente: Município de Ponta de Pedras. cNPJ: 05.132.436/0001-58.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 869780
..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXeGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 01/2022
  Esta Presidência mandou ouvir, a assessoria Jurídica da coHaB/Pa, so-
bre a inexigibilidade de licitação para a contratação com a EMPrESa dE 
TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ESTado do Pará 
– ProdEPa, para desenvolvimento de sistema informatizado de cadastro 
e seleção habitacional, para utilização pela companhia de Habitação do Es-
tado do Pará – coHaB/Pa, inscrita no cNPJ sob o nº 05.059.613/0001-18, 
visando atender às condições e normas estabelecidas pelo Programa Sua 
casa, conforme decreto Estadual Nº 8.967, de 30.09.2019, no valor de r$ 
54.306,72 (cinquenta e quatro mil, trezentos e seis reais e setenta e dois 
centavos), pelo período de 12 (doze) meses, tudo em conformidade com 
a documentação constante do Processo nº 2021/491576, considerando o 
Parecer Jurídico nº 1.275/2022-aSJUr e manifestação nº  145/10, emitida 
pela assessoria de controle interno, que opinou pela inexigibilidade de 
licitação, fundamentada no caput, do artigo 30, da lei nº 13.303/2016 
– lei das Estatais c/c o caput, do artigo 83, do regulamento interno de 
licitações e contratos da coHaB/Pa.
Belém, 27 de outubro de 2022
luis andre H. Guedes de oliveira
diretor Presidente, em exercício

Protocolo: 869902
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 01/2022
Nos termos do artigo 79, inciso V do regulamento interno de licitações e 
Contratos, ratifico a Inexigibilidade de Licitação Contratação com a EMPRE-
Sa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ESTado do 
Pará – ProdEPa, para desenvolvimento de sistema informatizado de ca-
dastro e seleção habitacional, para utilização pela companhia de Habitação 
do Estado do Pará – coHaB/Pa inscrita no cNPJ sob o nº 05.059.613/0001-
18, visando atender às condições e normas estabelecidas pelo Programa 

Sua casa, conforme decreto Estadual Nº 8.967, de 30.09.2019, no valor 
de r$ 54.306,72 (cinquenta e quatro mil, trezentos e seis reais e setenta 
e dois centavos), pelo período de 12 (doze) meses, tudo em conformidade 
com a documentação constante do Processo nº 2021/491576.
Belém, 27 de outubro de 2022
luis andre H. Guedes de oliveira
diretor Presidente, em exercício.

Protocolo: 869908

.

.

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

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1.010 de 25 de oUtUBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E 
EdUcaÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE 
No dEcrETo publicado no doE nº 34.931 de 12/04/2022 e no uso das 
atribuições delegadas através da PorTaria nº 239 de 18 de abril de 2022 
publicada no doE nº 34.938 de 19/04/2022.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/ 1365848;
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora PriScila carValHo caSTro, identidade 
funcional nº 5947233/1, ocupante do cargo de Gerente, lotada no Gabinete 
do Secretário, para responder pelo cargo de assessor de comunicação, no 
período de 05/12 a 19/12/2022, com todas as vantagens inerentes ao 
cargo 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 
período acima citado, conforme PorTaria nº 961 de 04 de outubro de 
2022, publicada no doE nº 35.142 de 05/10/2022.
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: 870145

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

PriMeiro terMo aditiVo ao coNVÊNio de cooPeraÇÃo téc-
Nica e FiNaNceira Nº 023/2021 – sectet/UNiFessPa/FadesP
convênio: 023/2021
Termo aditivo: 01
origem do objeto do convênio: o presente Termo aditivo tem sua origem 
no convênio de cooperação Técnica e financeira Nº 023/2021, celebrado 
entre a Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior, 
Profissional e Tecnológica, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 
e a fundação de amparo e desenvolvimento da Pesquisa, e tem por objeto 
a atuação conjunta entre os partícipes visando a implementação de ações 
de extensão, associados às atividades de ensino desenvolvidas no âmbito 
do Programa forma Pará, que colaborem para a implementação de solu-
ções de problemas socialmente relevantes na região de carajás, conforme 
detalhamento das ações descritas no Plano de Trabalho do instrumento.
objeto do aditamento: o presente termo aditivo tem por objeto as seguin-
tes alterações:
a) realizar remanejamento orçamentário entre rubricas, alterando o item 
07. PlaNo dE aPlicaÇÃo dETalHado do Plano de Trabalho.
b) alteração no item 09/9.1 – croNoGraMa dE dESEMBolSo – SEcTET, 
no Plano de Trabalho.
data de assinatura: 28/10/2022
Período de Vigência:  28/10/2022 a 06/12/2023
Partícipes:
concedente: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Supe-
rior, Profissional e Tecnológica- SECTET. (CNPJ nº: 08.978.226/0001-73).
convenente: Universidade federal do Sul e Sudeste do Pará – UNifESSPa 
(cNPJ nº: 18.657.063/0001-80).
interveniente: fundação de amparo e desenvolvimento da Pesquisa – fa-
dESP(cNPJ nº: 05.572.870/0001-59)
ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes, Secretária de Estado/SEcTET.

Protocolo: 869929
eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo ao coNVÊNio de coo-
PeraÇÃo técNica Nº 014/2022 – sectet/PreFeitUra MUNici-
PaL de aLeNQUer
Processo nº 2021/657806
convênio nº 014/2022
TErMo adiTiVo: 01
origem do objeto: o presente convênio de cooperação Técnica tem como 
objetivo realizar ações conjuntas e o compartilhamento de espaços e equi-
pamentos necessários ao atendimento das demandas sociais e produtivas 
identificadas de Educação Superior, Profissional e Tecnológica que viabili-
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zem a oferta de vagas em cursos, abrangendo, todos os níveis e modali-
dades definidos em legislação federal, incluindo o ensino superior, ensino 
tecnológico, ensino médio técnico, os itinerários profissionais, certificação 
por competência profissional, formação inicial e continuada e qualificação 
profissional no âmbito do Programa Educação Profissional e Tecnológica – 
Intitulado Pará Profissional e do Programa Educação Superior – Intitulado 
forma Pará no município de alenquer, região de integração Baixo amazo-
nas, no Estado do Pará.
objeto do aditamento: o presente Termo aditivo tem por objeto as seguin-
tes alterações:
a) alteração na cláUSUla TErcEira – da EXEcUÇÃo do coNVÊNio dE 
cooPEraÇÃo, na Subcláusula Quarta, que passará ter a seguinte redação: 
“Subcláusula Quarta: fica designada como Gestora do Programa Educação 
Superior - intitulado forma Pará, a Prof.ª dr.ª EdilZa JoaNa oliVEira 
foNTES, conforme a PorTaria nº 231 de 29/07/2019, publicado no doE 
nº 33.955 de 19/08/2019, vinculado ao Gabinete da Secretaria /SEcTET.”
b) inserção da cláUSUla dÉciMa SÉTiMa – doS BENS, da cESSÃo E 
DESTINAÇÃO, ficando a seguinte redação:
“17.1 os bens gerados ou adquiridos eventualmente pela SEcTET durante 
a vigência deste CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, com a finalidade 
de atender as atividades do Programa forma Pará, serão incorporados, 
desde sua aquisição, ao seu patrimônio.
17.2 a Prefeitura de Municipal de alenquer responderá pela posse, guarda, 
manutenção e vigilância de todos os bens integrantes do presente CON-
VÊNio dE cooPEraÇÃo TÉcNica, mantendo atualizado o inventário e o 
registro dos bens.
17.3. a critério do dirigente máximo da SEcTET, os equipamentos e bens 
permanentes gerados ou adquiridos no âmbito de projetos do Programa 
forma Pará, podem ser doados quando, após a consecução do objeto, 
forem necessários para assegurar a continuidade de programa governa-
mental, ou a qualquer tempo, no interesse da administração, observado o 
disposto no respectivo convênio e na legislação vigente.”
c) inclusão do curso de “dirEiTo”, item 4 - croNoGraMa GEral dE 
EXEcUÇÃo, no Plano de Trabalho.
data de assinatura: 28/10/2022
início da Vigência: 28/10/2022
Término da Vigência: 28/10/2027
Partícipes:
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tec-
nológica- SEcTET (cNPJ nº 08.978.226/0001-73).
Prefeitura Municipal de alenquer (cNPJ nº 04.838.793/0001-73).
ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes, Secretária de Estado/SEcTET.

Protocolo: 869986
.

diÁria
.

Portaria Nº 1.014 de 27 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, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1379454;
r E S o l V E:
i – autorizar a colaboradora eventual lETÍcia BENaSSUlY, cPf Nº 
036.340.412-00, a viajar ao município de oriximiná-Pa, no período de 
02/12 a 06/12/2022, para participar  do Processo Seletivo 2023, conforme 
demanda do Programa Forma Pará dessa SECTET/PA. A colaboradora ficará 
responsável por conceder uma entrevista na rádio local para divulgar o cer-
tame e representar a SEcTET/Pa no município durante o período.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias a servidora eventual acima, que se deslocará conforme item 
i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 27 de outubro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 870085
Portaria Nº 1.017 de 28 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, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1374564;
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores JoSÉ PErEira E SilVa NETo, identidade fun-
cional nº 5905193/3, ocupante do cargo de Gerente, lotada na diretoria 
de Educação Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC; a viajar ao mu-
nicípio de capanema/Pa, no dia 01/11/2022, para realizar visita técni-
ca para início de reforma na Escola Profª Maria amélia de Vasconcelos, 
onde estão sendo ofertados os cursos técnicos dos editais 023/2022 e 
025/2022; e BENiGNo iSraEl QUEiroZ filGUEiraS, identidade funcio-
nal nº 54194570/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria 
de administração e finanças – daf, que conduzirá o servidor ao referido 
município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 1/2 (meia) diária 
aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 28 de outubro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 870250

.

Férias
.

Portaria Nº 1.015 de 28 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, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr férias regulamentares no mês de JaNEiro de 2023 aos servi-
dores abaixo relacionados:

MatrÍcULa NoMe eXercÍcio PerÍodo de GoZo
5800807/1 adlEY dE SoUZa carNEiro 021/2022 02/01 a 31/01/2023

5905522/2 aNa cÉlia Barra aBrEU 2022/2023 09/01 a 07/02/2023

57205817/1 aNa PaUla cardoSo raMoS 
ViEira 2021/2022 02/01 a 31/01/2023

5892346/1 aNdrE caSTro cordEiro 2021/2022 02/01 a 31/01/2023

57203415/1 aNTÔNio alVES dE MElo 2021/2022 02/01 a 31/01/2023

57204226/1 claUdia PriScila fiGUEirÓ 
ToBiaS 2020/2021 02/01 a 16/01/2023

55586180/2 EdilaiNE criSTiNa PaMPloNa 
MENEZES 2021/2022 02/01 a 31/01/2023

57213982/2 EdiVaNildo GoNÇalVES 
caMarÃo 2021/2022 02/01 a 31/01/2023

57205845/1 fErNaNdo QUiNTEla SMiTH 2020/2021 02/01 a 31/01/2023

57208209/1 lYaNNY araÚJo fraNcÊS 2021/2022 02/01 a 16/01/2023

5947233/1 PriScila carValHo caSTro 2021/2022 09/01 a 07/02/2023

5423953/3 roBErTo GoMES carNEiro 2020/2021 02/01 a 31/01/2023

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 28 de outubro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 870090

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

errata
.

errata
Portaria N° 255/2022 – GaBiNete, de 27 de outubro de 2022.
Publicada no doE n° 35.168 de 28/10/2022, referente à concessão 
de férias do Servidor, Marcos otavio ferreira de lemos id. funcional 
nº5930416/1.
onde se lê: Gozo 01/11/2022 a 15/11/2022.
Leia-se: Gozo 01/12/2022 a 15/12/2022.

Protocolo: 869838
errata
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Publicada no doe n° 35.160 de 24/10/2022, na sessão iNeXiGiBi-
Lidade de LicitaÇÃo.
Protocolo nº 867659
onde se lê: iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo N° 001/2022
leia-se: iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo N° 005/2022
ordenador de despesa: Marcel do Nascimento Botelho
diretor Presidente da faPESPa

Protocolo: 869850

.

.

coNtrato
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
contratada: Serviço federal de Processamento de dados (SErPro)
cNPJ: 33.683.111/0003-60
Endereço: av. Perimetral, n° 2010, cEP: 66.630-505, Belém/Pa.
Objeto: Aquisição de 1 (um) certificado digital para pessoa jurídica (e-C-
NPJ), com validade de 3 (três) anos.
Valor: r$ 302,00
Nota de Empenho de despesa nº 2022NE01191
data de emissão: 27/10/2022
orçamento: 19.126.1508.8238
Natureza de despesa: 339040
fonte: 0101
Processo nº 2022/1278402
ordenador: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo - diretor-Presidente 
faPESPa.

Protocolo: 869863
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terMo de oUtorGa N.º 102/2022
objeto: o apoio da faPESPa à realização do Evento denominado V Se-
mana de História e ii Simpósio internacional de História do iETU, a ser 
desenvolvido pelo(a) oUTorGado(a), que ocorrerá no período de 30 de 
novembro, 01 e 02 de dezembro de 2022, de forma presencial no campus 
da Universidade federal do Sul e Sudeste do Pará - UNifESSPa, na cidade 
de Xinguara/Pa e de forma remota através da plataforma Google Meet.
outorgado(a): laécio rocha de Sena
Valor: r$ 33.301,00 (trinta e três mil, trezentos e um reais)
Vigência: da data de assinatura do instrumento até 90 (noventa) dias após 
o fim da realização do Evento
data de assinatura: 28/10/2022
dotação orçamentária: 19.573.1490.8699
funcional Programática: 8699
fonte: 0101
Natureza de despesas: 339020
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente.

Protocolo: 870153

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria – Presi Nº. 170, de 28 de oUtUBro de 2022 - 
o PrESidENTE da ProdEPa – EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo 
E coMUNicaÇÃo do ESTado Pará, no uso de suas competências que lhe 
são conferidas pelo art. 26, do regimento desta empresa; coNSidEraNdo 
processo 2022/1387408 r E S o l V E: art.1º conceder ao servidor 
GUSTaVo BEZErra da coSTa, matrícula 5946235, diretor da diretoria 
de desenvolvimento de Sistemas- ddS, 20 (vinte) dias de licença-
paternidade, a partir de 22/10/2022. art. 2º os efeitos desta PorTaria, 
retroagem à 22/10/2022. art. 3º dê-se ciência e cumpra-se. Gabinete 
da Presidência da ProdEPa – Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará, 28 de outubro de 2022. MarcoS 
aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 869997

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 641, de 28 de oUtUBro de 2022 -  
diária ao(à) colaborador(a) SEBaSTiao dE SoUSa MESQUiTa, aNaliSTa 
dE SUPorTE - rESPoNSáVEl NÚclEo MaraBá, matrícula 8080577 - 1, 
31/10/2022 a 31/10/2022, à Marabá-Pa/Eldorado do carajás/Marabá-Pa, 
para Manutenção corretiva/Preventiva da rota de fibra óptica de Marabá 
para Eldorado, com possível substituição de equipamento de rede. região 
carajás. ordendor: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
PorTaria Nº 642, dE 28 dE oUTUBro dE 2022 -  diária ao(à) colaborador(a) 
daMiao SaNTaNa fErrEira, Técnico em Telecomunicações, matrícula 
5942194, 31/10/2022 a 01/11/2022, à altamira-Pa/Pacajá/altamira-Pa, 
para Visita técnica à Pc de Pacajá, Tdesk 2022027017, região Xingu. 
ordendor: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa Presidente da Empresa 
de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 870002

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

déciMo QUarto terMo aditiVo ao coNtrato de GestÃo 
Nº 001/2016
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE TUriSMo – SETUr, cNPJ/Mf nº 
15.488.858/0001-14 e a orGaNiZaÇÃo Social Para 2000, cNPJ nº 
03.584.058/0001-18.
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto aletrar a cláusula 3.6.1 e 
suprimir os valores do reequilíbrio referente a energia elétrica do contrato 
de Gestão n° 001/2016.
daTa da aSSiNaTUra: 27/10/2022
ordENador rESPoNSáVEl: aNdrÉ orENGEl diaS, Secretário de Estado 
de Turismo

Protocolo: 869942

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 060/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da Secretaria de Estado de Turismo, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 15.488.858/0001-14, e a roSSi E ZorZaNEllo lTda , inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº 92.081.926/0001-77.
do oBJETo: orientar a contratação de empresa para participação da Se-
cretaria de Estado de Turismo do Pará na 34ª edição do fESTUriS Gra-
mado – feira internacional de Turismo, que acontecerá de 03 a 06 de 
novembro de 2022, no centro de Eventos Serra Park, em Gramado/rS.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso i, da 
lei nº 8.666/93.
Valor ESTiMado: r$ 140.237,35 (cento e quarenta mil, duzentos e trinta 
e sete reais e trinat e cinco centavos).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática 
69101.23.695.1498.8383 – Promoção e divulgação de Produtos Turísticos, 
elemento de despesa: 339039, fonte: 0301000000 – Superavit do Tesouro 
ordENador rESPoNSáVEl: aNdrÉ orENGEl diaS.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 28 de outubro de 2022

Protocolo: 869903

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado de Turismo resolve ratificar o Termo de Inexigibi-
lidade de licitação nº 60/2022 – orientar a contratação de empresa para 
participação da Secretaria de Estado de Turismo do Pará na 34ª edição 
do fESTUriS Gramado – feira internacional de Turismo, que acontecerá 
de 03 a 06 de novembro de 2022, no centro de Eventos Serra Park, em 
Gramado/rS.
Valor: r$ 140.237,35 (cento e quarenta mil, duzentos e trinta e sete reais 
e trinat e cinco centavos).
Belém (Pa), 28 de outubro de 2022.
aNdrÉ orENGEl diaS
Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 869901

.

.

oUtras Matérias
.

eXtrato de terMo de recoNHeciMeNto de dÍVida N° 02/2022
Partes: Secretaria de Estado de Turismo – SETUr; cNPJ: 15.488.858/0001-
14 e organização Social Pará 2000; cNPJ: 03.584.058/0001-18. data de 
assinatura: 27/10/2022. Valor: r$ 1.615.435,88 (um milhão, seiscentos e 
quinze mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos). 
Justificativa: O presente Termo de Reconhecimento de Dívida é decorren-
te das despesas administrativas suportadas pela oS Pará 2000 entre os 
meses de abril a dezembro de 2020 e janeiro de 2021, decorrentes da im-
plementação de Hospital de campanha no equipamento turístico caraJáS 
– cENTro dE coNVENÇÕES “lEoNildo BorGES rocHa”, como medida 
emergencial de combate à pandemia do novo coronavírus (coVid-19), 
cujo objeto não está relacionado à execução das metas e plano de traba-
lho do contrato de gestão n. 001/2018, conforme processo administrativo 
eletrônico Nº 2018/24348 – SETUr. Processo: n° 2022/592365. funcional 
Programática: 69101. 23.695.1498.8793 – Manutenção de equipamen-
tos Turístico; Elemento de despesa: 335085 (iNSTiTUicoES/ENTidadES 
SoB GESTao da SETUr); fonte: 0101000000 – recursos do tesouro; Pi: 
2070008793c e ação: 236309. ordenador: aNdrÉ orENGEl diaS, Secre-
tário de Estado de Turismo.

Protocolo: 870048
eXtrato de terMo de recoNHeciMeNto de dÍVida N° 01/2022
Partes: Secretaria de Estado de Turismo – SETUr; cNPJ: 15.488.858/0001-
14 e organização Social Pará 2000; cNPJ: 03.584.058/0001-18. data de as-
sinatura: 30/09/2022. Valor: r$ 2.494.113,42 (dois milhões, quatrocentos 
e noventa e quatro mil, cento e treze reais e quarenta e dois centavos),. 
Justificativa: O presente Termo de Reconhecimento de Dívida é decorrente 
das despesas administrativas suportadas pela oS Pará 2000 entre os meses 
de abril a agosto de 2020 e janeiro a novembro de 2021, decorrentes da uti-
lização do espaço arena Multiuso Guilherme Paraense – Mangueirinho, como 
abrigo para pessoas em situação de rua, em uma das várias ações para conter 
a disseminação e posto de vacinação na campanha contra à pandemia do 
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novo coronavírus (coVid-19), cujo objeto não está relacionado à execução 
das metas e plano de trabalho do contrato de gestão n. 001/2017, conforme 
processo administrativo eletrônico Nº 2019/313873 – SETUr. Processo: n° 
2022/593492. funcional Programática 69101. 23.695.1498.8793 – Manuten-
ção de equipamentos Turístico; Elemento de despesa: 335093 (indenização e 
restituição); fonte: 0101000000 – recursos do tesouro; Pi: 2070008793c e 
ação: 236309. ordenador: iVoNE MiTSUKo YoSHiMarU cUNHa, Secretária 
de Estado de Turismo, em exercício.

Protocolo: 870042
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

Portaria
.

Portaria Nº 716/2022/GGP/dPG, de 28 de oUtUBro de 2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica GEral do ESTado, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 9º, V, da lei complementar nº 054, de 07 de fevereiro de 
2006; considerando o disposto nos artigos 7º, § 4º da resolução nº 299, de 
07 de fevereiro de 2022, a qual dispõe sobre a realização de Plantão pelas 
defensorias Públicas vinculadas à diretoria Metropolitana e à diretoria 
do interior, alterada e acrescida pela resolução cSdP nº 300, de 21 de 
fevereiro de 2022; considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1380766; rESolVE: Excluir, a pedido, os dias 20 e 21/10/2022, de 
folgas da defensora Pública lUciaNa SaNToS filiZZola BriNGEl, dos 
efeitos da PorTaria nº 608/2022/GGP/dPG, de 27/09/2022, publicada 
no d.o.E. Nº 35.132, de 28/09/2022, que trata de concessão de folgas 
compensatórias aos Membros da defensoria Pública do Estado do Pará.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 869916
Portaria Nº 704/2022/GGP/dM, de 27 de oUtUBro de 2022. 
a diretora Metropolitana, no uso das atribuições delegadas pelo art. 7º, 
inciso i, da PorTaria nº 60/2022/GaB/dPG, de 06 de outubro de 2022, 
publicada no doE nº 35.152, de 17 de outubro de 2022; considerando 
a resolução cSdP nº 283, de 16 de novembro de 2021; considerando 
o que consta no Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1372012; 
RESOLVE: Conceder, gratificação de cumulação ao (à) Defensor (a) Público 
(a) aNaMÉlia SilVa fErrEira e alaN fErrEira daMaScENo, conforme 
discriminado na tabela abaixo:

deFeNsor 
(a)

PÚBLico 
(a)

MatrÍcULa
titULari-

dade/ desiG-
NaÇÃo

acUMULaÇÃo GratiFicaÇÃo
PerÍodo de 

coNcessÃo

anamélia Silva 
ferreira

5895979

8ª defensoria
Pública crimi-

nal de
Belém

1ª defensoria 
Pública cível 
e criminal de 
Mosqueiro

10% do vencimento-base, 
nos termos do art. 2º, da 

resolução do cSdP nº 283, de 
16/11/2021.

08/09/2022 a 
23/09/2022

alan ferreira 
damasceno

54190211
coordenação do 

Núcleo de defesa 
criminal

1ª defensoria 
Pública cível 
e criminal de 
Mosqueiro

10% do vencimento-base, 
nos termos do art. 2º, da 

resolução do cSdP nº 283, de 
16/11/2021.

26/09/2022 a 
30/09/2022

lUciaNa SaNToS filiZZola BriNGEl
diretora Metropolitana

Protocolo: 869969

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2054/2022 - da BeLéM, 27/10/2022.
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 2022/1371136 de 25/10/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como funda-
mento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante 
elemento de despesa 339014.

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo MatrÍ-
cULa oBJetiVo ProGraMÁtica

aNToNio 
GUSTaVo lEdo 

alcaNTara

TÉcNico dE 
dEfENSoria 805.531.252-49 cfiN 57190509

ParTiciPar 
dE aÇÃo dE 
cidadaNia 
EM cUMPri-
MENTo do 

PPa
03.091.1492.8730

carloS JorGE 
frEirE car-

NEiro

PaPiloSco-
PiSTa 089.987.442-87 didEM/PolÍcia 

ciVil 5157439

EdilSoN doS 
SaNToS SilVa

TÉc. dE dE-
fENSoria 174.698.802-91 BalcÃo dE 

dirEiToS 5129192

EliToN rafaEl 
liMa doS 
SaNToS

SEc. dE 
NÚclEo 007.814.312-80 BalcÃo dE 

dirEiToS 5964878-1

HElio da SilVa 
SaNToS JUNior

SEc. dE 
NÚclEo 819.673.572-34 BalcÃo dE 

dirEiToS 5964875-1

iriS HElENa 
PaES E SilVa

TÉc. dE dE-
fENSoria 381.179.402-72 NaEfa 5897828

iZaBEla dE MElo 
PiMENTEl

aSSESSora 
ESPEcial ii 330.749.252-72

caSa ciVil/
BalcÃo dE 
dirEiToS

6113140/2

JoÃo carloS da 
foNSEca

aUX. dE dE-
fENSoria 219.637.972-72 diSEG 57202183

JoNaS MaNoEl 
da SilVa dUarTE

PaPiloSco-
PiSTa 037.824.842-15 didEM/PolÍcia 

ciVil 6026931

JorGiNa do So-
corro VilHENa 

MoNTEiro

PaPiloSco-
PiSTa 159.382.552-87 didEM/PolÍcia 

ciVil 70874

MarcElo doS 
SaNToS GaMBÔa

TÉc. Ti dE 
dEfENSoria 702.778.932-81 NTic 57211830-1

Maria raiMUNda 
SaNTaNa doS 

SaNToS

TÉc. dE dE-
fENSoria 140.478.102-15

GErÊNcia dE 
GESTÃo dE 
PESSoaS

3152758

Moacir JorGE 
GoMES liMa

PaPiloSco-
PiSTa 237.494.402-63 didEM/PolÍcia 

ciVil 70629

orlaNdETE 
faTiMa MoraES 

doS SaNToS

PaPiloSco-
PiSTa 093.373.342-91 didEM/PolÍcia 

ciVil 70521

oZaEl cordEiro 
BaTiSTa

GErENTE dE 
SErViÇoS 
GEraiS

652.812.502-30 diSEG 5965817

SÉrGio aNdrÉ 
GoNSalEZ 

GoMES

aUX. dE dE-
fENSoria 792.200.702-78 BalcÃo dE 

dirEiToS 57201786

clEVErSoN 
NoNaTo BriTo 

BarrEiroS

SEcrETário 
dE NÚclEo 301.109.632-53 NaEca 5324041

MarcElo do 
EGiTo da SilVa

idENTifica-
dor 006.813.792-35

SEcrETaria 
MUNiciPal dE 

SaNTa
crUZ do arari

003303

dENilSoN da 
SilVa rodri-

GUES

SEcrETário 
dE NÚclEo 
METroPoli-

TaNo

603.509.972-68 BalcÃo dE 
dirEiToS 5964873/1

EliVar loBo 
alVES

MoToriSTa 
dE dEfENSo-
ria PÚBlica

259.878.012-49 GErÊNcia dE 
TraNSPorTES 57211744

coNdUZir 
EQUiPE

fáBio da SilVa 
alMEida

MoToriSTa 
dE dEfENSo-
ria PÚBlica

368.678.372-04 dirEToria ad-
MiNiSTraTiVa 57234555

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM
BaiÃo, GoiaNÉSia do Pará, PalESTiNa do Pará, 

XiNGUara, coNcEiÇÃo do
araGUaia E ParaUaPEBaS

03 a 21/11/2022 18,5

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

Protocolo: 869988
Portaria 2061/2022- da,28/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao 
Servidor WalESSoN WilliaM PEQUENo rodriGUES, matrícula 5935802, 
cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica, objetivo daNdo coNTiNUi-
dadE ao ProcESSo dE iMPlaNTaÇÃo do SiSTEMa Solar coM a Pa-
raMETriZaÇÃo, ValidaÇÃo, rEaliZaÇÃo dE TESTES E TrEiNaMEN-
To. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElÉM a aNaNiNdEUa, período 25/10/2022, 26/10/2022, 
27/10/2022, 28/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 870039
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Portaria 2060/2022- da,28/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor liN-
doMar PErEira da SilVa, matrícula 57201685, cargo MoToriSTa, ob-
jetivo coNdUZir dEfENSor. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolu-
ção cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a aNaNiNdEUa, período 
26/10/2022, 27/10/2022, 28/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 870030
Portaria 2057/2022- da,28/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) a defensora aNa claUdia da SilVa ca-
Bral, matrícula 5895983, objetivo ParTiciPar dE rEUNiÃo No NaEfa. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para des-
locar-se de aNaNiNdEUa a BElÉM, período 26/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 870016
Portaria 2058/2022- da,28/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor MilToN cESar MiraNda dU-
arTE, matrícula 7022691, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar aBaSTE-
ciMENTo dE GalÕES dE áGUa NaS UNidadES dE rEGiÃo METroPoli-
TaNa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElÉM a aNaNiNdEUa, período 26/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 870019
Portaria 2059/2022- da,28/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor faBio 
raNGEl PErEira dE SoUZa, matrícula 55589067, objetivo coNTiNUida-
dE doS TraBalHoS dE ParaMETriZaÇÃo, iMPlaNTaÇÃo, SUPorTE E 
TrEiNaMENTo Para USo do SiSTEMa Solar. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a aNa-
NiNdEUa, período 26/10/2022, 27/10/2022, 28/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 870023
Portaria 2062/2022- da,28/10/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor daNi-
lo HENriQUE MarTiNS, matrícula 57176622, cargo coordENador do 
NÚclEo dE iNforMáTica, objetivo dar coNTiNUidadE ao ProcESSo 
dE iMPlaNTaÇÃo do SiSTEMa Solar coM a ParaMETriZaÇÃo, Vali-
daÇÃo, rEaliZaÇÃo dE TESTES E TrEiNaMENTo. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a 
aNaNiNdEUa, período 26/10/2022, 27/10/2022, 28/10/2022. 
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 870060

.

.

Férias
.

Portaria Nº 700/2022-GGP-dPG, de 26 de oUtUBro de 2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/1285625. 
rESolVE: conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo 
continuo, ao Servidor Público, SaMUEl cardoSo NUNES cordEiro; id. 
funcional: 5955833/ 1, referente ao aquisitivo (2021/2022), no intervalo 
de 28/11/2022 a 27/12/2022 – 30 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 869782
..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 
067/2022 – 
o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará – TJPa, neste ato 
representado por sua Secretária de administração, dÉBora MoraES 
GoMES, designada pela PorTaria nº. 450/2021-GP de 1º de fevereiro 
de 2021, publicada no diário de Justiça do dia 02 fevereiro de 2021, 
no uso de suas atribuições, resolve homologar em favor da empresa 
EdiTora NEGÓcioS PÚBlicoS do BraSil lTda, inscrita no cNPJ nº. 
06.132.270/0001-32, inscrito no cNPJ/Mf sob o n° 06.132.270/0001-32, 
E-mail: contato@sollicita.com.br, com endereço a rua lzabel a redentora, 
2356 - Edif. loewen, Sala 118, Bairro: centro, cEP: 83.005-010, São 

José dos Pinhais/Pr, a inexigibilidade de licitação, fundamentada no 
artigo 74, inciso iii, alínea a, da lei n° 14.133/2021, contratação direta 
da Editora Negócios Públicos do Brasil ltda, detentora exclusiva da 
ferramenta sollicita, para o acesso a plataforma eletrônica de pesquisa, 
capacitação, orientação e atualização de informações na área de licitações 
e contratos administrativos, nos termos da instrução constante no Pa-
Pro-2022/03407// Belém, 20 de outubro de 2022.// responsável pela 
assinatura: dÉBora MoraES GoMES - Secretária de administração.

Protocolo: 869953

.

.

oUtras Matérias
.

extrato da ata de registro de Preço nº. 037/2022/tJPa – Pregão 
067/2022/tJPa // TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará // obje-
to: o presente termo tem por objeto registro de preço para eventual con-
tratação de empresa especializada no fornecimento, instalação e manuten-
ção de persianas para atender aos prédios do Tribunal de Justiça do Pará, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de 
referência, anexo i do edital. Empresa: carloS NaVarro E cia lTda-EPP, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 05.881.752/0001-22, com sede na cidade de 
Belém, Estado do Pará, na Travessa dom Pedro i, nº 1.000, bairro: Umari-
zal, cEP: 66.050-100, Telefone: (91) 3242-2569, E-mail: carlosnavarro@
artmil.com.br, classificada em primeiro lugar no certame // Vigência: início 
em 20 de outubro de 2022 e término em 20 de outubro de 2023// dotação 
orçamentária: as despesas decorrentes da contratação objeto desta ata 
correrão à conta de recursos consignados no orçamento do TJPa para os 
exercícios alcançados pelo prazo de vigência da ata de registro de preços, 
a cargo do TJPa, tomadas as cautelas de realização de empenho prévio a 
cada demanda para execução do objeto da presente ata, cujos programas 
de trabalho e elementos de despesas específicos constarão na respectiva 
nota de empenho// data da assinatura: 20/10/2022// responsável pela 
assinatura: dÉBora  MoraES  GoMES – Secretária de administração do 
TJPa// ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário 
de Planejamento.

Protocolo: 870274

.

.

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas dos 
MUNicÍPios do estado do ParÁ

.

.

.

coNtrato
.

do coNTraTo Nº 061/2022/TcM/Pa.
daS ParTES: TriBUNal dE coNTaS doS MUNicÍPioS do ESTado do 
Pará – TcM e o iNSTiTUTo coNSUlPaM coNSUlToria PÚBlico-PriVa-
da.
do oBJETo: a prestação de serviços de organização, planejamento e rea-
lização de concurso público para o provimento de cargos efetivos de nível 
médio e superior do quadro de pessoal do TcMPa.
da daTa da aSSiNaTUra: 28 de outubro de 2022.
do Valor: loTE i: r$ 949.000,00 (novecentos e quarenta e nove mil 
reais) e loTE ii: r$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).
do PraZo dE ViGÊNcia: 12 (doze) meses, contados da data da publica-
ção do seu extrato no Diário Oficial do Estado do Pará.
da fUNdaMENTaÇÃo: Pregão Eletrônico n.º 012/2022/TcMPa 
(Pa202213465).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Classificação: 03101.01.122.1454-8743 
- operacionalização da Gestão de Pessoas. Elemento: 339039 - outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. fonte: 0101 - recursos ordinários.
do ordENador rESPoNSáVEl: conselheira Mara lÚcia BarBalHo da 
crUZ – Presidente do TcM/Pa.
do foro: da cidade de Belém, Estado do Pará.
do cNPJ da coNTraTada: Nº 08.381.236/0001-27.
ENdErEÇo da coNTraTada: rua Evilásio de almeida Miranda, 280, bairro 
Edson Queiroz, cidade de fortaleza/cE, cEP 60.834-486.

Protocolo: 869924

t.
.

torNar seM eFeito
.

TorNar SEM EfEiTo a PUBlicaÇÃo do coNTraTo Nº 061/2022/TcM/Pa 
firmado com a empresa INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICO 
PRIVADA divulgado  na Edição nº 35.168 do Diário Oficial do Estado do 
Pará, no dia 28/10/2022.
Belém/Pa, 28/10/2022.
Mara lÚcia BarBalHo da crUZ
conselheira Presidente do TcMPa

Protocolo: 869899
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..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 39.389, de 26 de oUtUBro de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 754/2022, de 22-
09-2022, protocolizado sob o Expediente nº 017561/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora MoNiQUE HElEN craVo SoarES fariaS, auditor 
de controle Externo, matrícula nº 0101712, 03 (três) dias de licença em 
prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei nº 
5.810/94, no período de 21 a 23-09-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 869772

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 39.386, de 25 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 029/2022 – difi, protocolizado sob o 
Expediente nº 018355/2022,
r E S o l V E:
i – dESiGNar a servidora lÍVia alMEida cardoSo, auxiliar Técnico de 
controle Externo, matrícula nº 0101675, para exercer em substituição a 
função gratificada de Coordenadora de Orçamento e Finanças, durante o 
impedimento do titular lUciVal SilVa dE SENa, no período de 21 a 31-
10-2022.
ii – dElEGar à servidora lÍVia alMEida cardoSo, auxiliar Técnico de 
controle Externo, matrícula nº 0101675, poderes para liberar arquivos de 
pagamento nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil S/a, no 
período de 21 a 31-10-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 869981

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 39.398, de 27 de oUtUBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, e,
coNSidEraNdo a solicitação da interessada através do documento proto-
colado sob o Expediente nº 010937/2022;
r E S o l V E:
TorNar sem efeito a PorTaria nº 39.023 de 09-08-2022, publicada no 
doE, de 11-08-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 869931
Portaria Nº 39.396, de 27 de oUtUBro 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 017002/2022, e nº 017439/2022;
r E S o l V E:
TorNar sem efeito a PorTaria nº 39.260 de 27-09-2022, publicada no 
doE, de 07/10/2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 869938
Portaria Nº 39.395, de 27 de oUtUBro 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 017000/2022, e nº 015376/2022;
r E S o l V E:
TorNar sem efeito a PorTaria nº 39.261 de 28-09-2022, publicada no 
doE, de 07/10/2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 869935
Portaria Nº 39.397, de 28 de oUtUBro 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 017250/2022, e nº 017790/2022;

r E S o l V E:
TorNar sem efeito a PorTaria nº 39.286 de 04-10-2022, publicada no 
doE, de 06-10-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 869975

.

.

oUtras Matérias
.

resoLUÇÃo N. 19.451
(Processo n. 518226/2019)
dispõe sobre a autorização plenária para a juntada do processo de re-
presentação n. 518226/2019, sob a forma de anexação, ao processo de 
prestação de contas n. 518826/2017.
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções constitucionais, legais e regimentais;
considerando que o processo em epígrafe trata da representação formula-
da pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPE-Pa) em face do Hospital 
Público Estadual Galileu, com fundamento em irregularidades verificadas 
no Procedimento administrativo n° 129-110/2017;
considerando que os pareceres da Secex e do Ministério Público de con-
tas constataram que no processo de prestação de contas de gestão do 
Hospital Público Estadual Galileu - exercício de 2016, autuado sob o n. 
518826/2017, foi anexado expediente oriundo do MPE de mesmo teor, 
também informando este Tribunal acerca das conclusões do referido Pro-
cedimento administrativo;
considerando que os fatos narrados pelo Parquet foram inseridos no esco-
po da auditoria programada de contas de gestão do exercício de 2016 do 
referido nosocômio e analisados pela equipe técnica;
considerando, portanto, que o teor da presente representação já foi ana-
lisado no bojo da prestação de contas, bem como a manifestação final do 
relator na qual determina a juntada, sob a forma de anexação, da presente 
representação aos autos da prestação de contas de gestão do exercício 
financeiro de 2016 da Associação Beneficente de Assistência Social e Hos-
pitalar – Hospital Público Estadual Galileu;
Considerando, por fim, a manifestação da Presidência, constante da Ata n. 
5.855, desta data.
rESolVE, unanimemente:
art. 1º fica autorizada a juntada do processo de representação n. 
518226/2019, sob a forma de anexação, ao processo de prestação de con-
tas n. 518826/2017.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “conselheiro Emílio Martins”, em Sessão ordinária de 19 de ou-
tubro de 2022.
resoLUÇÃo Nº 19.453
(Processo nº tc/017085/2022)
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais e regimentais,
considerando a entrada em vigor da lei Estadual nº 9.709 em 21 de se-
tembro de 2022;
considerando a edição do ato nº 85/2022 que alterou os incisos i e iV do 
art. 19 e acrescentou o capítulo XiV do Título ii e o artigo 40-B ao regi-
mento interno do Tribunal de contas do Estado do Pará;
considerando a indicação da Presidência e a deliberação Plenária cons-
tantes da ata nº 5.857, desta data, nos termos do artigo 19, caput, do 
regimento interno.
rESolVE, unanimemente:
art. 1º ficam os Excelentíssimos Senhores conselheiros designados para 
as coordenadorias previstas no art. 19 do regimento interno no período de 
21 de setembro de 2022 até 31 de janeiro de 2023:
i- Maria de lourdes lima de oliveira – coordenadoria da comissão para 
o aperfeiçoamento de Mecanismos para o desenvolvimento do controle 
Externo; e
ii-luis da cunha Teixeira – coordenadoria da Escola de contas.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “conselheiro Emílio Martins”, em Sessão ordinária de 25 de ou-
tubro de 2022.
citaÇÃo
 de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, lUiS da cUNHa TEiXEira, 
em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento interno do Tribunal 
de contas do Estado do Pará, cito através do presente, a Senhora ZilMa dE 
SoUZa SilVa (cPf: XXX.740.502-XX), Prefeita à época, para que, no prazo 
de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente defesa nos autos 
do Processo n° Tc/514332/2018, que trata da Prestação de contas da PrE-
fEiTUra MUNiciPal dE coNcEiÇÃo do araGUaia, referente ao convênio 
SETraN nº 03/2014 e termos aditivos, o qual poderá ser consultado mediante 
acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço eletrôni-
co: https://tcepa.tc.br/apresentação-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta citação será recebida, EX-
clUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro Substituto, JUliVal SilVa ro-
cHa, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do 
Tribunal de contas do Estado do Pará, comunico o Senhor fraNciSco 
dE aSSiS doS SaNToS SoUSa (cPf: XXX.958.682-XX), Prefeito à época, 
para que, no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apre-
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sente razões de justificativas nos autos do Processo n° TC/509470/2013, 
que trata da Tomada de contas instaurada na PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE aNaPU, referente ao convênio SEdUc nº 090/2010, o qual poderá ser 
consultado mediante acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-
Pa, no endereço eletrônico: https://tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

Protocolo: 869947
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, cons.ª 
MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Sr. CARLOS ALBER-
To da SilVa lEÃo (cPf: ***.459.102-**),  Secretário da SEEl à épo-
ca, de que no dia 08.11.2022, às 08h30min, será julgado o Processo nº 
513462/2014, que trata de Tomada de contas instaurada no iNSTiTU-
To dE aPoio aoS aTlETaS dE fUTEBol ProfiSSioNal do ESTado do 
Pará, referente ao convênio SEEl nº 169/2008, tendo como relator o 
Exmo. cons.º fernando de castro ribeiro.
informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 2º e 3º do regi-
mento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá produzir Sustentação 
oral, de forma presencial, por ocasião da realização do referido julgamento.
Para produção de sustentação oral por videoconferência, o(a) interessa-
do(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da sessão, deverá preen-
cher o formulário “requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no 
Portal do TcE-Pa, no endereço abaixo e observar as disposições contidas § 
5º do art. 261 do regimento interno.
https://tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para orientações, ligar (91) 98165-4014 ou (91) 98419-9625.
Belém, 28 de outubro de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, cons.ª 
MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Sr. CARLOS ALBER-
To da SilVa lEÃo (cPf: ***.459.102-**), Secretário da SEEl à épo-
ca, de que no dia 08.11.2022, às 08h30min, será julgado o Processo nº 
534639/2008, que trata de Prestação de contas da PrEfEiTUra MUNici-
Pal dE TErra alTa, referente ao convênio SEEl nº 047/2008, tendo como 
relator o Exmo. cons.º Subst. Julival Silva rocha.
informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 2º e 3º do regi-
mento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá produzir Sustentação 
oral, de forma presencial, por ocasião da realização do referido julgamento.
Para produção de sustentação oral por videoconferência, o(a) interessa-
do(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da sessão, deverá preen-
cher o formulário “requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no 
Portal do TcE-Pa, no endereço abaixo e observar as disposições contidas § 
5º do art. 261 do regimento interno.
https://tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para orientações, ligar (91) 98165-4014 ou (91) 98419-9625.
Belém, 28 de outubro de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, cons.ª 
MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor JOÃO DE CAS-
Tro BarrETo (cPf: ***.311.312-**), Prefeito à época, de que no dia 
08.11.2022, às 08h30min, será julgado o Processo nº 503232/2007, que 
trata de Prestação de contas da PrEfEiTUra MUNiciPal dE Eldorado 
do caraJáS, referente ao convênio SESPa nº 138/2006, tendo como re-
latora a Exma. cons.ª Subst. Milene dias da cunha.
informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 2º e 3º do regi-
mento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá produzir Sustentação 
oral, de forma presencial, por ocasião da realização do referido julgamento.
Para produção de sustentação oral por videoconferência, o(a) interessa-
do(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da sessão, deverá preen-
cher o formulário “requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no 
Portal do TcE-Pa, no endereço abaixo e observar as disposições contidas § 
5º do art. 261 do regimento interno.
https://tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para orientações, ligar (91) 98165-4014 ou (91) 98419-9625.
Belém, 28 de outubro de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

Protocolo: 869870
instrumento substitutivo de contrato
Nota de Empenho da despesa: 2022NE01800
Valor: r$ 367.990,00 (trezentos e sessenta e sete mil, novecentos e no-
venta reais)
data de Emissão: 20/10/2022
objeto: anulação parcial do Empenho 2022NE01354
orçamento: Programa de Trabalho: 01032145585710000
Natureza da despesa: 44905200
fonte do recurso: 0101000000
contratada: J. c. MaraNHao coM. E rEP. lTda
cNPJ: 83.208.140-0001/87
Endereço: rodovia do coqueiro, 0555, coqueiro, ananindeua/Pa
cEP: 67015000
ordenador: Maria de lourdes lima de oliveira

Protocolo: 869820

..

MiNistério PÚBLico
.

.

.

MiNistério PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
N° do termo aditivo: 02
N° do contrato: 26/2021 – MPc/Pa
objeto do contrato: Elaboração de projetos de arquitetura e complementares.
Valor do contrato: r$ 46.552,00 (Quarenta e seis mil, quinhentos e cin-
quenta e dois reais)
Modalidade de licitação: concorrência Pública Nº 001/2020-TJPa (Termo 
de adesão à arP nº 028/2020 – TJPa – Processo PaE 2021/1159089 – 
MPc/Pa).
Partes: Ministério Público de contas do Estado do Pará (cNPJ 
05.054.978/0001-50) e Eficácia Projetos e Consultoria Ltda (CNPJ: 
06.301.115/0001-00).
Objeto e Justificativa do Aditamento: prorrogação de vigência contratual e 
inclusão de cláusula de reajuste
Vigência: 29/10/2022 a 28/10/2023.
ordenador responsável: dr. Patrick Bezerra Mesquita
1º Termo aditivo: 20/04/2022; prorrogação de vigência

Protocolo: 870003

.

.

diÁria
.

Portaria N° 497/2022/MPc/Pa
o Secretário do colégio de Procuradores de contas do Ministério Público 
de contas do Estado, no uso das atribuições delegadas pela PorTaria nº 
119/2022/MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNSidEraNdo o que consta do Processo PaE nº 2022/859386;
rESolVE:
art. 1º Tornar sem efeito a PorTaria nº 407/2022/MPc/Pa, de 19/08/2022.
art. 2º conceder à Procuradora de contas dEÍla BarBoSa Maia, para 
participar do evento “ToMada dE coNTaS, ToMada dE coNTaS ESPEciaiS, 
PrESTaÇÃo dE coNTaS E coNTrolE Na adMiNiSTraÇÃo PÚBlica” a ser 
realizado nos dias 28, 29 e 30/11/2022, de forma presencial, em recife-
PE, 3,5 (três e meia) diárias, correspondentes ao período de afastamento 
deferido, de 27 a 30/11/2022, na forma da resolução nº 19/2016 – MPc/
Pa – colégio e da PorTaria n° 484/2022/MPc/Pa.
art. 3º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 28 de outubro de 2022.
STEPHENSoN oliVEira VicTEr
SUBProcUrador-GEral dE coNTaS
SEcrETário do colÉGio dE ProcUradorES dE coNTaS

Protocolo: 869984

.

.

Férias
.

Portaria N° 498/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribuições 
delegadas pela PorTaria nº 425/2022-MPc/Pa, de 25/08/2022,
coNSidEraNdo tudo o que consta do Processo PaE nº 2022/1366753;
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora aNa roSa BaSSalo criSPiNo, ocupante de 
cargo efetivo de assessor Técnico, matrícula nº 999321, 23 (vinte de três) 
dias das férias relativas ao período aquisitivo 21/09/2021 a 20/09/2022, 
para os períodos de 29/11 a 09/12/22 (11 dias) e 16 a 27/01/23 (12 dias).
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 28 de outubro de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 869857
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..

MiNistério PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

toMada de PreÇos Nº 005/2022-MP/Pa
o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da comissão Permanen-
te de licitação, convoca as empresas licitantes a participarem da sessão 
que dará continuidade à Tomada de Preços nº 005/2022-MP/Pa (lote i 
- construção de estacionamento coberto no prédio sede do MPPa no mu-
nicípio de rondon do Pará /Pa; lote ii - reforma no prédio sede do MPPa 
no município de capanema/Pa; lote iii - reforma e adaptação na antiga 
residência oficial para funcionamento temporário como sede do MPPA no 
município de Barcarena/Pa), a ser realizada no dia 04/11/2022, às 10h00, 
no Auditório (Sala de múltiplo uso) da Promotoria de Justiça da Infância 
e Juventude do MPE, situado à rua Ângelo custódio, 85, 1º andar, cida-
de Velha, Belém – Pa, oportunidade na qual serão abertos os envelopes 
contendo as propostas financeiras das empresas habilitadas no certame, 
conforme resultado divulgado no dia 18/10/2022, haja vista a ausência de 
recursos administrativos.

Protocolo: 870248

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 6200/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a GErSoN rodriGUES cardoSo, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1279, lotado na Promotoria de Justiça 
de Magalhães Barata, a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 19/10 
até 12/12/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 600,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 12/12/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 BElÉM, 21 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 6201/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a lUciaNa oliVEira do NaSciMENTo, aUXi-
liar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.759, lotada na Promotoria de 
Justiça de Redenção, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 27/9 até 
26/11/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
339030 - Material de consumo - r$ 2.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 6/12/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 BElÉM, 21 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 6202/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a MaYara Maia dE araUJo, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2027, lotada na Promotoria de Jus-
tiça Muaná, a importância de R$ 800,00 (oitocentos reais), para ocor-
rer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 20/10 até 
12/12/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 800,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 12/12/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 BElÉM, 21 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 6321/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a alEXaNdrE ViNiciUS oliVEira dUarTE, 
aSSESSor MiNiSTErial, Matrícula n. 999.3039, lotado na Promotoria de 
Justiça de Xinguara, a importância de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 17/10 até 12/12/2022, conforme abaixo:

ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 1.400,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 400,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 12/12/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 BElÉM, 28 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 6322/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a aNa lUÍSa riBEiro MoraES, aSSESSora 
MiNiSTErial, Matrícula n. 999.2026, lotada na Promotoria de Justiça de 
Aurora do Pará, a importância de R$ 1.000,00 (hum mil reais), para ocor-
rer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 4/10 até 
3/12/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 12/12/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 BElÉM, 28 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 6323/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a HEloiSa HElENa oliVEira da SilVa Bar-
roS, aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1397, lotada na 
Promotoria de Justiça de Bragança, a importância de R$ 2.000,00 (dois 
mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de 
aplicação 21/10 até 12/12/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 2.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 12/12/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 BElÉM, 28 de outubro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaN

Protocolo: 870285

.

.

diÁria
.

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 03 de 
agosto de 2022
Portaria Nº 3882/2022-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 132795/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JaNUario coNSTaNcio diaS NETo
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de augusto corrêa
MaTrÍcUla: 999.1677
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: augusto corrêa - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 18/07/2022, 19/07/2022 - 19/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião administrativa de 
cunho orientador, da corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do 
Pará, na ra NordESTE ii.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 13 de 
setembro de 2022
Portaria Nº 4871/2022-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 140364/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUla caroliNE NUNES MacHado
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Paragominas
MaTrÍcUla: 999.2330
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fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Paragominas - Pa
dESTiNo(S): ipixuna do Pará/Pa
PErÍodo(S): 01/09/2022 - 01/09/2022, 02/09/2022 - 02/09/2022, 
06/09/2022 - 06/09/2022, 09/09/2022 - 09/09/2022, 19/09/2022 
- 19/0/2022, 22/09/2022 - 22/09/2022, 27/09/2022 - 27/09/2022, 
29/09/2022 - 29/09/2022, 30/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 01 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 15 de 
setembro de 2022
Portaria Nº 5144/2022-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 142221/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUciaNo aUGUSTo araUJo da coSTa
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de altamira
MaTrÍcUla: 999.1722
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Uruará/Pa
PErÍodo(S): 14/09/2022 - 16/09/2022, 26/09/2022 - 03/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 12 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6234/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias complementares, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 141551/2022, conforme abaixo 
relacionado:
NoME: aNa Maria MaGalHaES dE carValHo
carGo/fUNÇÃo: coordenador do Grupo de atuação Especial no combate 
ao crime organizado (GaEco)
MaTrÍcUla: 999.838
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Breves/Pa
PErÍodo(S): 16/10/2022 - 18/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na qualidade de coorde-
nadora do Grupo de atuação Especial no combate ao crime organizado 
(GaEco), de reunião de trabalho conjunta GaEco/GSi/caoTEc
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 26 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6235/2022-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 146096/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adriaNo HENriQUE doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3452
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): Nova Timboteua/Pa
PErÍodo(S): 01/10/2022 - 02/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 26 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6236/2022-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 148408/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSco SiMEao dE alMEida JUNior
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Santarém Novo
MaTrÍcUla: 999.2327
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém Novo - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Marabá/Pa, Xinguara/Pa
PErÍodo(S): 02/11/2022 - 10/11/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 26 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6237/2022-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 148310/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GElSoN doS SaNToS fEio
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1488
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): Barcarena/Pa
PErÍodo(S): 28/10/2022 - 28/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na PJ de Barcarena/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 26 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6238/2022-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 148849/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ValTEr aNdrEY ValoiS caValcaNTE
carGo/fUNÇÃo: cHEfE do SErVico dE arTES GraficaS - MP.fG-3
MaTrÍcUla: 999.1054
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): 26/10/2022 - 28/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar visita técnica em 
gráficas na cidade de São Paulo, a fim de conhecer o equipamento CP Bin-
der, bem como acompanhar a produção de 03 (três) exemplares da revista 
do Ministério Público do Estado do Pará edições 208, 2020 e 2021
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 26 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6239/2022-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 146677/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcio HElENo aSSUNcao da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1508
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
ORIGEM: Tailândia - PA
dESTiNo(S): Barcarena/Pa
PErÍodo(S): 17/10/2022 - 21/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Barcarena/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 26 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6241/2022-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 147056/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: THaYNara rocHaNE GoMES dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3286
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: acompanhamento de membro
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 Belém, 26 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6242/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº 4206/2012-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 148464/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alBErTo foNSEca loPES
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2347
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 21/10/2022 - 21/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 Belém, 26 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6243/2022-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 148419/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSco JoSilEY GoMES dE alENcar
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo BM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3356
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): Maracanã/Pa
PErÍodo(S): 01/10/2022 - 02/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 Belém, 26 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6244/2022-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 147721/2022 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): dom Eliseu/Pa
PErÍodo(S): 16/10/2022 - 24/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - realizar mutirão na PJ de dom Eliseu/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 27 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6245/2022-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 147724/2022 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): Novo Progresso/Pa
PErÍodo(S): 05/11/2022 - 13/11/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 27 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6246/2022-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 147428/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNUEl dE JESUS VilariNHo MoNTEiro
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1347
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
ORIGEM: Tailândia - PA
dESTiNo(S): Barcarena/Pa
PErÍodo(S): 25/10/2022 - 30/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na 
PJ de Barcarena, bem como nos trabalhos eleitorais do segundo turno das 
“Eleições Gerais de 2022”
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 27 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6247/2022-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 148538/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTo MiraNda BraGa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-V
MaTrÍcUla: 999.1837
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 04/11/2022 - 04/11/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a instalação e 
configuração de novos computadores na PJ de Salinópolis/PA
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 27 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6248/2022-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 147727/2022 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): Novo Progresso/Pa
PErÍodo(S): 25/10/2022 - 29/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 27 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6249/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias complementares, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 142440/2022, conforme abaixo 
relacionado:
NoME: raiMUNdo EdiNaldo da SilVa PaES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-i
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MaTrÍcUla: 999.1580 fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual 
n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 18/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção paisagística nas áreas verdes da PJ de altamira/Pa
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 27 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6250/2022-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 148605/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: oSValdiNo liMa dE SoUSa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de faro
MaTrÍcUla: 999.2751
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: faro - Pa
dESTiNo(S): Terra Santa/Pa, Santarém/Pa, Prainha/Pa, Juruti/Pa
PErÍodo(S): 26/10/2022 - 31/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar visitas obrigatórias 
nos estabelecimentos de saúde, delegacia e educação no município de 
Prainha/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 27 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6251/2022-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 148855/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl SoriaNo doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3322
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): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 28/10/2022 - 31/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 27 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6252/2022-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 148857/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EliaNE do Socorro BarroS da SilVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3350
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): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 28/10/2022 - 31/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 27 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6253/2022-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 148617/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: NElSoN EdiVal coElHo caSTro
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.169

fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 14/10/2022 - 14/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Thiago rodrigues de Matos até o município de castanhal/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 27 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6279/2022-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 148328/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElaiNE criSTiNa NaSciMENTo do NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: cHEfE do SErVico dE docUMENTacao - MP.fG-3
MaTrÍcUla: 999.1467
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 07/11/2022 - 11/11/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: organização de arquivos
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 Belém, 27 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6280/2022-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 147938/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: WaGNEr da SilVa SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1579
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 07/11/2022 - 11/11/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: organização de arquivos
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 Belém, 27 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6281/2022-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 146724/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aBraNo cHaGaS da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1602
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São francisco do Pará/Pa
PErÍodo(S): 07/11/2022 - 09/11/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 Belém, 27 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6282/2022-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 148584/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcElo faGUNdES dE MoraES
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1292
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: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
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 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 Belém, 27 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6283/2022-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 148571/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dircEU SaNToS SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1490
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 07/11/2022 - 11/11/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 Belém, 27 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6284/2022-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 148534/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElciMar BarBoSa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iV
MaTrÍcUla: 999.878
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 07/11/2022 - 11/11/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 Belém, 27 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6285/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº 4206/2012-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 148530/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciorliS frEiTaS ViaNa
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1230
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): São João da Ponta/Pa
PErÍodo(S): 03/11/2022 - 03/11/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 Belém, 27 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 869765
Portaria Nº 6254/2022-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 145738/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GErSoN rodriGUES cardoSo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1279
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Magalhães Barata - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 12/09/2022, 13/09/2022 - 13/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
FINALIDADE: Reunião de trabalho - Participar da Oficina de pré-correição 
do projeto “dinamizando a orientação funcional”, ministrada pela correge-
doria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará, que será foi realizado 
nos dias 12 e 13 de setembro de 2022
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 27 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 6255/2022-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 148704/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUla caroliNE NUNES MacHado
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Paragominas
MaTrÍcUla: 999.2330
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Paragominas - Pa
dESTiNo(S): ipixuna do Pará/Pa
PErÍodo(S): 03/11/2022 - 03/11/2022, 04/11/2022 - 04/11/2022, 
07/11/2022 - 07/11/2022, 09/11/2022 - 09/11/2022, 11/11/2022 - 
11/11/2022, 16/11/2022 - 16/11/2022, 18/11/2022 - 18/11/2022, 
22/11/2022 - 22/11/2022, 24/11/2022 - 24/11/2022, 25/11/2022 - 
25/11/2022, 29/11/2022 - 29/11/2022, 30/11/2022 - 30/11/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 (seis) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa, 27 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6286/2022-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 148092/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: diaNa BarBoSa GoMES BraGa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PEdaGoGo - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.3369
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 03/11/2022 - 04/11/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 Belém, 27 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6287/2022-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 148147/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricSoN NaSciMENTo da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1131
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 25/10/2022 - 25/10/2022, 07/11/2022 - 07/11/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 Belém, 27 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6288/2022-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 145717/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaUricio doMiNGUES riBEiro oliVEira
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE SEGUNda 
ENTrÂNcia
MaTrÍcUla: 999.2212
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): irituia/Pa
PErÍodo(S): 03/10/2022 - 05/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 27 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 869766
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Portaria Nº 6289/2022-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 148327/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: faBio MiraNda doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iii
MaTrÍcUla: 999.2712
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): Barcarena/Pa
PErÍodo(S): 28/10/2022 - 28/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 Belém, 27 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6290/2022-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 145692/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HEloiSa HElENa oliVEira da SilVa BarroS
carGo/fUNÇÃo: cHEfE dE aPoio daS ProMoToriaS do iNTErior
MaTrÍcUla: 999.1397
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Bragança - Pa
dESTiNo(S): São Miguel do Guamá/Pa
PErÍodo(S): 25/10/2022 - 28/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição legal
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 Belém, 27 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6300/2022-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 148588/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcElo faGUNdES dE MoraES
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1292
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 03/11/2022 - 04/11/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
 Belém, 27 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6302/2022-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 147085/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE ilToN liMa MorEira JUNior
carGo/fUNÇÃo: 5o Promotor de Justiça de redenção
MaTrÍcUla: 999.2320
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
ORIGEM: Tailândia - PA
dESTiNo(S): Belém/Pa, altamira/Pa, Uruará/Pa
PErÍodo(S): 24/10/2022 - 27/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 27 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6303/2022-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 148243/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: allaN ElTHoN dE SoUSa UcHoa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo BM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.324

fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 21/10/2022 - 21/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 Belém, 27 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 6304/2022-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 147188/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: VicTor TiaGo BrUNETTa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3317
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, 27 de outubro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 869945

.

.

oUtras Matérias
.

Portaria Nº 6297/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 99/2022 – dirEÇÃo do foro, da-
tado de 08/09/2022, protocolizado sob o nº 13412/2022, em 08/09/2022,
 r E S o l V E:
ProrroGar a cESSÃo da servidora efetiva illa aGUiar BaTiSTa, ocu-
pante do cargo de analista Jurídico, ao Tribunal regional federal da 5ª 
região – Justiça federal na Paraíba, mediante reembolso ao Ministério 
Público do Estado do Pará, no período de 16/11/2022 a 15/11/2024.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 27 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 869946
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da ata de registro de Preços: 046/2022-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 044/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e J M foNSEca 
MarTiNS lTda
CNPJ: 35.822.821/0001‐98
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE MicrooNdaS, fri-
GoBar e liQUidificador
data da assinatura: 28/10/2022
Vigência: 31/10/2022 a 31/10/2023
Preço registrado:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtd
Marca/
ModeLo

VaLor 
UNitÁrio

VaLor 
totaL

01

forNo MicrooNdaS, caPacidadE 
MÍNiMa dE 30 liTroS, diSPlaY diGiTal, 
TEclaS fácEiS (EX: +10S, +30S oU + 

1MiNUTo) PoTÊNcia MÍNiMa dE 800W, MÍ-
NiMo 3 NÍVEiS dE PoTÊNcia, aliMENTa-
ÇÃo: BiVolT oU 127 VolTS, corBraNco 

oU iNoX, SElo iNMETro.

UNd 50
lG EaSY-
clEaN

r$ 640,00
r$ 

32.000,00

02

friGoBar coM caPacidadE MÍNiMa 
dE 75 liTroS, aliMENTaÇÃo: BiVolT oU 
127 VolTS, coM diSPENSEr dE BEBidaS 
Na PorTa, cor BraNca, SElo ProcEl 

claSSE a.

UNd 50
PHilco 76l

PfG95B
r$ 

1.177,00
r$ 

58.850,00
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06

liQUidificador coM coPo EM Poli-
carBoNaTo/PoliProPilENo/iNoX coM 
caPacidadE ÚTil MÍNiMa dE 2 liTroS, 
03 VElocidadES No MÍNiMo, fUNÇÃo 

aUToliMPaNTE E PUlSar, aliMENTaÇÃo: 
BiVolT oU 127 VolTS, PoTÊNcia MÍNiMa 
dE 400W, SElo iNMETro, Na cor PrETo 

oU BraNco

UNd 10
MoNdial

PoWEr 
BlacK

r$ 129,00
r$ 

1.290,00

ordenador responsável: cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Protocolo: 869853

Portaria Nº 6320/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 57, parágrafo único da lei comple-
mentar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará) c/c o art. 27, §3.º, incisos i e ii da resolução 
n.º 007/2019 do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público 
do Estado do Pará, bem como os termos da decisão do Egrégio conselho 
Superior do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o inquérito civil n.º 000035-043/2019
r E S o l V E:
dESiGNar o Promotor de Justiça oSValdiNo liMa dE SoUSa, titular da 
PJ de Faro/PA, ou quem suas vezes fizer, para atuar no supramencionado 
inquérito civil e tomar as providências cabíveis quanto ao prosseguimento 
do feito.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 28 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 869915
Portaria Nº 0812/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
BrUNo MorEira SoUZa - Período: 20 a 21/10/2022 - GEdoc nº 
149630/2022
carla lUciaNa GUrJao dE araUJo frEirE - Período: 18 a 21/10/2022 - 
GEdoc nº 149585/2022
carloS alBErTo da MaTa VEloSo - Período: 27 a 28/10/2022 - GEdoc 
nº 149718/2022
claUdia TEiXEira Sa aYaN - Período: 21/10/2022 - GEdoc nº 
149355/2022
daNiEla SaNToS BaraTa oliVEira - Período: 27 a 28/10/2022 - GEdoc 
nº 149637/2022
fEliPE PiNTo MarQUES JUNior - Período: 27 a 28/10/2022 - GEdoc nº 
149673/2022
JorGE Mario daNTaS BoUTH - Período: 17/10/2022 - GEdoc nº 
149655/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
 Belém/Pa, 26 de outubro de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0814/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa 
TÉcNicoadMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 
2018, e considerando os termos do expediente protocolizado sob SiP Nº 
15445/2022,
r E S o l V E:
iNTErroMPEr, a pedido, licença para Tratar de assuntos Particulares, com 
fulcro no artigo 93 da lei nº 5.810/1994, da servidora, daNiElE MoUra 
dE QUEiroZ, concedida pela PorTaria nº 0146/2022-MP/SUB-Ta, no 
período de 04/04/2022 a 02/04/2024, a partir de 01/12/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
 Belém, 27 de outubro de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 869991
EXTraTo dE TErMo dE cooPEraÇÃo
TErMo dE cooPEraÇÃo Nº: 024/2022-MP/Pa
ParTES: Ministério Público do Estado do Pará e o MoViMENTo rEPÚBlica 
dE EMaÚS (cNPJ nº 63.887.558/0001-50)
oBJETo: conjugação de esforços entre os partícipes para viabilizar a realiza-

ção de entrega de bens eletrônicos inservíveis do MPPa para o EMaÚS, bem 
como ações de educação ambiental junto ao público que compõe o MPPa.
daTa da aSSiNaTUra: 28/10/2022.
ViGÊNcia: 28/10/2022 a 28/10/2023.
ordENador rESPoNSáVEl: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Pro-
curador-Geral de Justiça.

Protocolo: 870049
Portaria Nº 6324/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, da  lei complementar nº 057, 
de 6 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo que o Ministério Público é titular da ação penal pública, 
conforme preleciona o art. 24 do código de Processo Penal,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria n.º 6296/2022-MP/PGJ, de 27/10/2022, 
publicada no d.o.E. no dia 28/10/2022.
dESiGNar o Excelentíssimo Promotor de Justiça dr. alexandre azevedo de 
Mattos Moura costa, que exerce suas atividades, em substituição, no 2º 
cargo da Promotoria de Justiça criminal de altamira/Pa, para, nos termos 
do art. 28, do código de Processo Penal Brasileiro, atuar nos autos de 
nº 0802123-87.2022.8.14.0005, na condição de longa manus da Procura-
doria-Geral de Justiça, e nos termos do art. 28 do cPP, que prossiga com a 
demanda e ofereça a devida denúncia, em desfavor dos indiciados Marcos 
dias de Souza e Marco antônio candido farias, pela prática dos crimes 
previstos nos arts. 33, caput, e 35, da lei nº 11.343/2006, e art. 244B do 
Eca., em razão das fundamentações apresentadas.
 PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 28 de outubro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 870147

.

.

MiNistério PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria n° 112/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 74, da 
lei n° 5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo n° 5105/2022,
rESolVE:
i - conceder à servidora HElENa Maria rocHa loBaTo – cargo: chefe 
de Gabinete, férias regulamentares de 30 (trinta) dias referente ao período 
aquisitivo 2020/2021, a ser usufruído a partir de 03.11 até 02.12.2022.
ii  - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 06 de outubro de 2022.
Maria iNEZ KlaUTaU dE MENdoNÇa GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria n° 113/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 74, da 
lei n° 5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo n° 5106/2022,
rESolVE:
i - conceder à servidora Maria aMElia alVES PiMENTa – cargo: aS-
SESSor MP-NS-021-2, férias regulamentares de 30 (trinta) dias referente 
ao período aquisitivo 2021/2022, a ser usufruído a partir de 10.10 até 
08.11.2022.
ii  - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 06 de outubro de 2022.
Maria iNEZ KlaUTaU dE MENdoNÇa GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria n° 114/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
I – Designar os servidores abaixo para atuarem como fiscal e suplente na 
seguinte contratação:
 

FiscaL sUPLeNte coNtrato Nº oBJeto

riVaNdro BaTiSTa doS 
SaNToS

raMaYaNa Gaia 
riBEiro  14/2022-MPcM/Pa

contratação de empresa 
especializada para forneci-
mento e instalação de Porta 
automática na entrada da 

recepção do Prédio Sede do 
MPcM/Pa e substituição de 
molas de pisos nas portas 

auxiliares de acesso do hall 
do elevador.
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ii  - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 06 de outubro de 2022.
Maria iNEZ KlaUTaU dE MENdoNÇa GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria n° 116/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que 
consta nos Processos nº 5114/2022 e nº 5115/2022,
rESolVE:
i - aUToriZar a viagem da Procuradora Maria rEGiNa fraNco cUNHa 
e da servidora HaYETT BENcHiMol aBUfaiad diNiZ, chefe de Gabinete, 
para participar do fórum internacional de auditoria Governamental, en-
tre os dias 08.11 até 10.11.2022, no rio de Janeiro/rJ, determinando o 
pagamento das passagens aéreas e concedendo 04 (quatro) diárias para 
as despesas de alimentação, transporte e hospedagem, com base no art. 
29, i, da lei Estadual complementar nº 086/2013 c/c o art. 145, da lei 
Estadual nº 5.810/94.
ii- registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 14 de outubro de 2022.
Maria iNEZ KlaUTaU dE MENdoNÇa GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria n° 117/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que 
consta no Processo nº 5110/2022,
rESolVE:
i- aUToriZar a viagem da servidora Karla MarQUES PaMPloNa, analista 
- direito, para representar o MPcM/Pa no curso de capacitação do TcM/Pa, a 
ser realizado na cidade de Paragominas/Pa, entre os dias 17.10 a 18.10.2022, 
concedendo 1.5 (uma e meia) diária para as despesas de alimentação, trans-
porte e hospedagem, com base no art. 29, i, da lei Estadual complementar 
nº 086/2013 c/c o art. 145, da lei Estadual nº 5.810/94.
ii- registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 14 de outubro de 2022.
Maria iNEZ KlaUTaU dE MENdoNÇa GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria n° 118/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que 
consta no Processo n° 5111/2022,
rESolVE:
i- com base no art. 98 da lei n° 5.810/94, reconhecer e conceder à servi-
dora Maria TErEZa PiNTo ViaNNa, cargo: aSS. MP-NM-031.1, 60 (ses-
senta) dias da licença-prêmio, referente ao período aquisitivo 2018/2021.
ii- registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 14 de outubro de 2022.
Maria iNEZ KlaUTaU dE MENdoNÇa GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM/Pa
Portaria n° 119/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que 
consta no Processo nº 5117/2022,
rESolVE:
i - aUToriZar a viagem da servidora lidia Maria foNTENEllE Bar-
BalHo, assessor Especial i, para Viii Encontro Nacional dos Tribunais de 
contas, a ser realizado na cidade do rio de Janeiro/rJ, entre os dias 16.11 
até 18.11.2022, determinando o pagamento das passagens aéreas e con-
cedendo 04 (quatro) diárias para as despesas de alimentação, transporte 
e hospedagem, com base no art. 29, i, da lei Estadual complementar nº 
086/2013 c/c o art. 145, da lei Estadual nº 5.810/94.
ii- registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 14 de outubro de 2022.
Maria iNEZ KlaUTaU dE MENdoNÇa GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria n° 120/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 74, da 
lei n° 5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo n° 5120/2022,
rESolVE:
i - conceder à servidora lENa Maria fErNaNdEZ coral – cargo: asses-
sor Especial i, férias regulamentares de 30 (trinta) dias referente ao perío-
do aquisitivo 2021/2022, a ser usufruído a partir de 31.10 até 29.11.2022.
ii  - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 19 de outubro de 2022.
Maria iNEZ KlaUTaU dE MENdoNÇa GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria n° 121/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
I – Designar os servidores abaixo para atuarem como fiscal e suplente nas 
seguintes contratações:

FiscaL sUPLeNte coNtrato Nº oBJeto

raMaYaNa Gaia riBEiro arTHUr BraGa cHaVES  15/2022-MPcM/Pa

contratação de empresa 
especializada na Prestação 
de Serviço de Vigilância e 
Segurança armada, nas 

dependências e instalações do 
MPcM/Pa.

arTHUr BraGa cHaVES raMaYaNa Gaia riBEiro   16/2022-MPcM/Pa

contratação de empresa es-
pecializada para fornecimento 
e instalação de armários em 
Mdf no refeitório e copas 

dos Prédios Sede e anexo do 
MPcM/Pa.

ii  - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 19 de outubro de 2022.
Maria iNEZ KlaUTaU dE MENdoNÇa GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria n° 122/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que 
consta nos Processos nº 5122/2022 e nº 5123/2022,
rESolVE:
i - aUToriZar a viagem da Procuradora EliSaBETH MaSSoUd SalaME 
da SilVa e da servidora SUElY Maria PaES dE araUJo, assistente da 
Procuradoria i, para o Viii Encontro Nacional dos Tribunais de contas, 
a ser realizado na cidade do rio de Janeiro/rJ, entre os dias 16.11 até 
18.11.2022, determinando o pagamento das passagens aéreas e conce-
dendo 04 (quatro) diárias para as despesas de alimentação, transporte e 
hospedagem, com base no art. 29, i, da lei Estadual complementar nº 
086/2013 c/c o art. 145, da lei Estadual nº 5.810/94.
ii- registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 21 de outubro de 2022.
Maria iNEZ KlaUTaU dE MENdoNÇa GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria n° 123/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que 
consta no Processo nº 5124/2022,
rESolVE:
i – com base no art. 35 e 36 da lei nº 5.810/94 c/c o art. 27, §1º da lei nº 
8.025/2014, conceder ProGrESSÃo fUNcioNal, pelo critério de antigui-
dade, à servidora Maria roSETE ViaNa dE SoUZa, Técnico-administra-
ção (NM) – classe Especial, da Subclasse 11 para Subclasse 12.
ii- registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 26 de outubro de 2022.
Maria iNEZ KlaUTaU dE MENdoNÇa GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria n° 124/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 74, da 
lei n° 5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo n° 5119/2022,
rESolVE:
i - conceder à servidora JUliaNa rodriGUES dE SoUZa PErEira – car-
go: analista - direito, férias regulamentares de 30 (trinta) dias referente 
ao período aquisitivo 2021/2022, a ser usufruído a partir de 16.11 até 
15.12.2022.
ii  - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 26 de outubro de 2022.
Maria iNEZ KlaUTaU dE MENdoNÇa GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria n° 125/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 74, da 
lei n° 5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo n° 5121/2022,
rESolVE:
i - conceder à servidora PaUla ValÉria alcÂNTara coUTiNHo – cargo: 
assessor Especial i, férias regulamentares de 30 (trinta) dias referente 
ao período aquisitivo 2020/2021, a ser usufruído a partir de 16.11 até 
15.12.2022.
ii  - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 26 de outubro de 2022.
Maria iNEZ KlaUTaU dE MENdoNÇa GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria n° 126/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais,
considerando a PorTaria nº 1028, de 21/10/2022 do Tribunal de contas 
dos Municípios do Estado do Pará, publicado na edição nº 1352 do doE 
TcM/Pa de 25/10/2022;
considerando o decreto Estadual nº 2.702, de 20/10/2022;
considerando a correlação administrativa que existe entre este órgão 
Ministerial e aquela corte de contas;
rESolVE:
i – adotar o mesmo procedimento de funcionamento administrativo 
disposto na PorTaria nº 1028, de 21/10/2022 do Tribunal de contas dos 
Municípios do Estado do Pará.
ii  - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 26 de outubro de 2022.
Maria iNEZ KlaUTaU dE MENdoNÇa GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM-Pa

Protocolo: 869982
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MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2022-PMa 
objeto: contratação de Empresa Especializada no fornecimento de link de-
dicado de acesso a internet (Via fibra Óptica e/ou Via rádio), fullduplex, 
Simétricos, Sem limite de franquia, incluindo o fornecimento de Equipa-
mentos em Regime de Comodato, Instalação, Configuração, Suporte Técnico 
e Manutenção da infraestrutura, Para atender a Prefeitura Municipal de aba-
etetuba, Secretarias Vinculadas e fundos Municipais (Semas, Semeia, Semec 
e Sesmab), Pelo Período de 12 (doze) Meses. Nos termos da ata da Sessão, 
o Pregoeiro, torna público o resultado da licitação e julgamento da proposta à 
respectiva vencedora. desse modo, satisfazendo a lei e ao mérito, por meio da 
Prefeita Municipal, Sra. francineti Maria rodrigues carvalho, resolve: tornar 
público a HoMoloGaÇÃo do Pregão Eletrônico nº 038/2022-PMa, à seguinte 
adjudicatária: online Servicos e Telecomunicacoes ltda - 27.866.346/0001-
23, vencedor do lote: i, no valor de r$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e 
cinquenta mil reais). assinado em 27 de outubro de 2022. Francineti Maria 
rodrigues carvalho - Prefeita.

Protocolo: 870091

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de coNtrato 

Processo adMiNistratiVo nº 2022/0525-001-PMa 
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico Nº 034/2022-Pe-PMa

objeto: aquisição Parcelada de Gêneros alimentícios - Pão (Merenda Esco-
lar), ao longo de 12 meses, para o Município de abaetetuba. contratante: 
Secretaria Municipal de Educação, cultura e desporto/fUNdEB, cNPJ sob 
n° 21.763.283./0001-01. contratada: contrato nº 2022/313-PE-PMa - an-
tonia f. Gomes comercio, cNPJ 26.741.254/0001-54. Valor Global de r$ 
1.130.440,00. Vigência: 20/10/2022 a 20/10/2023. Ord. Desp. Jefferson 
Felgueiras de carvalho.

Protocolo: 870092

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de coNtrato 

Processo adMiNistratiVo nº 2022/0801-002-PMa 
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico Nº 035/2022-Pe-PMa 

objeto: aquisição de Equipamentos e Suprimentos de informática, obje-
tivando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Meio ambien-
te de abaetetuba/Pa. contratante: Secretaria Municipal de Meio ambiente/ 
fundo Municipal, cNPJ 42.408.173/0001-93. contratadas: contrato adm. 
nº 2022/307-Pe-Pma. fornecedor: Bom Bons e descartáveis Eireli, cnpj 
nº 01.580.769/0001-99, Valor Global r$ 23.732,00; contratada:  contrato 
adm.: nº 2022/308-Pe-Pma. fornecedor: Eletron comercio e Serviços em 
informatica ltda - Epp, cnpj nº 07. 164.433/0001-21. Valor Global de r$ 
3.700,00; contratada: contrato adm. 2022/309-Pe-Pma. fornecedor: fer-
reira & Quaresma ltda - Epp,  cnpj nº 17.072.242/0001-93, Valor Global 
de r$  6.458,00; contratada: contrato adm. 2022/310-Pe-Pma. fornecedor: 
innovatis comercio, industria e Serviços ltda,  cnpj  nº 30.620.060/0001-
78. Valor Global r$ 17.811,00. contratada: contrato adm. 2022/311-Pe-P-
ma. fornecedor: M. M. d. Pinheiro Neto com. de Móveis Eireli - Epp, cnpj 
nº 16.836.634/0001-19. Valor Global r$ 63.431,40. contratada: contra-
to adm. 2022/312-Pe-Pma. fornecedor: Vilhena & ferreira ltda, cnpj nº 
40.224.907/0001-59, Valor Global r$ 19.139,62. Vigência: 20/07/2022 a 
20/07/2023. ord. desp. raphael thiago silva sereni.

Protocolo: 870093

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
toMada de PreÇos 015/2022

objeto: a Prefeitura Municipal de afuá, comunica que houve alteração no 
objeto da Tomada de Preços n° 015/2022. onde se ler ENGENHaria NaVal, 
lê- se ENGENHaria ciVil, publicado na ioEPa, em 25/10/2022, pág. 54, 
Protocolo: 867808.

afuá/Pa, 28 de outubro de 2022.
rosiLey caNeLa de MeLo

Presidente da comissão Permanente de licitação
Protocolo: 870095

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

 estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de adeVertÊNcia  
toMada de PreÇos - Nº. 004/2022-tP

oBJeto: coNTraTaÇÃo  dE  EMPrESa ESPEcialiZada Para “coNSTrU-
ÇÃo dE coBErTUra da QUadra PoliESPorTiVa SaNToS dUMoNT Na Vi-
ciNal 19, No MUNicÍPio dE BraSil NoVo, NESTE ESTado”, em atenção 
ao objeto do convênio nº 44/2022-SEdoP. Nos termos da cláusula Sétima 
do edital e contrato, fica advertida a empresa Wd coMÉrcio E SErViÇo 
EirEli, em virtude de atrasar a execução de obra ou serviço, e considerando 
o princípio da razoabilidade, a mesma deve iniciar a obra no prazo de 05 (cin-
co) dias corridos, contado do recebimento ou publicação desta advertência, 
sob pena de aplicação das demais penalidades cabíveis no edital e contrato.

Weder Makes carneiro
Prefeito.

Protocolo: 870096

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cacHoeira do PiriÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 020/2022 Pe srP
o Município de cachoeira do Piriá/Pa, por meio da Prefeitura Municipal 
torna público que às 15:00h do dia 16 de Novembro de 2022, no endereço 
eletrônico www.portaldecompraspúblicas.com.br, realizará licitação na moda-
lidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, no modo 
de disputa aberto, que objetiva o registro de preços para eventual aquisição 
de alimentos perecíveis (hortifrutigranjeiro e carnes), a fim de atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de cachoeira do Piriá/Pa. os interessa-
dos poderão obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a 
licitação através do acesso à página do Tribunal de contas do Município/Pa, 
www.portaldecompraspúblicas.com.br ou na sala da comissão Permanente 
de licitação - cPl junto à Prefeitura Municipal de cachoeira do Piriá.

PreGÃo PreseNciaL srP Nº 021/2022
o Município de cachoeira do Piriá/Pa, por meio da Prefeitura Municipal 
torna público que fará realizar licitação Pública na modalidade Pregão Pre-
sencial por registro de preços para futura ou eventual aquisição de urnas 
funerárias, com prestação de serviços funerários, traslados e cortejo fúnebre, 
destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de assistência 
Social do Município de cachoeira do Piriá-Pa. a abertura será realizada no dia 
17/11/2022 às 09:00 h, na sala de reuniões da cPl, sito à av. Getúlio Vargas, 
534, centro, cachoeira do Piriá/Pa. cachoeira do Piriá/Pa, 28 de outubro de 
2022 - raimundo Nonato alencar Machado - Prefeito Municipal.

Protocolo: 870097

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtratos de coNtratos 

coNtrato Nº 2010002/2022 
origem: Pregão eletrônico nº 031/2022 - Pmc. contratante: Prefeitura 
Municipal de capanema/Pará. contratada: J.c.P comércio Eireli - Me cnpj: 
21.254.778/0001-05. objeto: registro de Preços Para contratação de em-
presas especializadas na Prestação de Serviços de Manutenção, Bem como 
de fornecimento de Materiais e Peças Visando a conservação e reparação 
dos Sistemas de abastecimento de água do Município de capanema/Pa. Va-
lor Global: r$294.458,59 (duzentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e 
cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos). Vigência: Por 12(dose) 
Meses, contados a Partir da data de sua assinatura. ass. 20/10/2022. 
ordenador: Francisco Ferreira Freitas Neto.

coNtrato Nº 2010003/2022
origem: Pregão eletrônico nº 031/2022 - Pmc. contratante: Prefeitura 
Municipal de capanema/Pará. contratada: r.r. ribeiro ltda cnpj: 
14.726.199/0001-44. objeto:registro de Preços Para contratação de empre-
sas especializadas na Prestação de Serviços de Manutenção, Bem como de 
fornecimento de Materiais e Peças Visando a conservação e reparação dos 
Sistemas de abastecimento de água do Município de capanema/Pa. Valor Glo-
bal: r$437.235,80(quatrocentos e trinta e sete mil, duzentos e trinta e cinco 
reais e oitenta centavos). Vigência: Por 12(dose) Meses, contados a Partir da 
data de Sua assinatura. data da assinatura: 20/10/2022. ordenador: Fran-
cisco Ferreira Freitas Neto.
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coNtrato Nº 2010004/2022. 
origem: Pregão eletrônico nº 031/2022 - Pmc. contratante: Prefeitura 
Municipal de capanema/Pará. contratada: construeletricos e equipamentos 
Hidraulicos ltda cnpj: 24.766.463/0001-27. objeto: registro de Preços Para 
contratação de empresas especializadas na Prestação de Serviços de Manu-
tenção, Bem como de fornecimento de Materiais e Peças Visando a conser-
vação e reparação dos Sistemas de abastecimento de água do Município de 
capanema/Pa. Valor Global: r$105.950,00(cento e cinco mil, novecentos e 
cinquenta reais). Vigência: Por 12(dose) Meses, contados a Partir da data 
de sua assinatura. data da assinatura: 20/10/2022. ordenador: Francisco 
Ferreira Freitas Neto.

eXtrato de reGistro de PreÇo. 
registro de Preço nº 031/2022, Vinculada ao Pe nº 031/2022-Pmc-srp. 
objeto: registro de Preços Para futura e eventual contratação de empresas 
especializadas na Prestação de Serviços de manutenção, bem como de forne-
cimento de materiais e peças visando a conservação e reparação dos Siste-
mas de abastecimento de água do Município de capanema/Pa. construeletri-
cos e equipamentos Hidraulicos eireli, cpnj 24.766.463/0001-27, com valor 
unitário: item- Valor Unitário: 16-r$ 388,00; 17-r$ 394,00; 18-r$ 409,00; 
19-r$ 457,00; 20-r$ 484,00; 21-r$ 650,00; 24-r$ 384,00; 25-r$ 394,00; 
26-r$ 398,00; 33-r$ 290,00; 73-r$ 97,00. J c P Prado comercio eireli Me, 
cpnj 21.254.778/0001-05, com valor unitário: item- Valor Unitário: 5-r$ 
1.054,94; 6-r$ 1.120,00; 7-r$ 1.319,21; 8-r$ 1.539,35; 9-r$ 1.925,79; 
10-r$ 1.049,96; 11-r$ 1.049,22; 12-r$ 1.249,50; 13-r$ 1.589,16; 14-r$ 
1.599,78; 15-r$ 2.428,51; 56-r$ 19,15; 57-r$ 20,07; 58-r$ 32,96; 62-r$ 
199,04; 63-r$ 225,36; 64-r$ 235,05; 65-r$ 279,35; 67-r$ 207,45; 68-r$ 
99,35; 69-r$ 6,06; 70-r$ 8,47; 72-r$ 1,16; 75-r$ 143,22; 76-r$ 148,24; 
77-r$ 159,13; 78-r$ 194,02; 79-r$ 279,38; 80-r$ 49,45; 81-r$ 8,95; 82-
r$ 15,29; 83-r$ 1,39; 85-r$ 27,40; 87-r$ 2,47; 88-r$ 24,20; 90-r$ 30,56; 
91-r$ 169,36. r r ribeiro ltda, cpnj 14.726.199/0001-44, com valor uni-
tário: item-Valor Unitário: 1-r$ 560,00; 2-r$ 780,00; 3-r$ 700,00; 4-r$ 
796,00; 22-r$ 768,00; 23-r$ 858,00; 27-r$ 390,00; 28-r$ 390,00; 29-r$ 
590,00; 30-r$ 680,00; 31-r$ 550,00; 32-r$ 295,00; 34-r$ 1.800,00; 35-
r$ 80,00; 36-r$ 990,00; 37-r$ 1.060,00; 38-r$ 1.850,00; 39-r$ 2.140,00; 
40-r$ 2.570,00; 41-r$ 1.260,00; 42-r$ 1.499,00; 43-r$ 1.920,00; 44-r$ 
2.520,00; 45-r$ 2.620,00; 46-r$ 278,00; 47-r$ 305,00; 48-r$ 645,00; 
49-r$ 730,00; 50-r$ 43,50; 51-r$ 10,00; 52-r$ 11,00; 53-r$ 21,00; 54-
r$ 24,00; 55-r$ 24,00; 59-r$ 29,00; 60-r$ 130,00; 61-r$ 120,00; 66-r$ 
105,00; 71-r$ 4,50; 74-r$ 111,00; 84-r$ 3,14; 86-r$ 285,00; 89-r$ 2,60. 
Vigência: 12(dose) meses, contados a partir da data de sua assinatura. Em 
19/10/2022. Laise Martins Leal - Pregoeira.

Protocolo: 870099
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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaia
retiFicaÇÃo

Publicação do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Pagina 
112, de 21/10/2022. oNde se LÊ: a) Espécie: coNTraTo Nº 030/2022 
SEMidU. b) objeto: coNTraTaÇÃo da EMPrESa ESPEcialiZada Na PrES-
TaÇÃo dE SErViÇoS - aNáliSE QUÍMica do Solo - Para foMENTo ÀS 
aÇÕES dE aSSiSTÊNcia TÉcNica aoS aGricUlTorES adEridoS ao Pro-
GraMa TErriTÓrioS SUSTENTáVEiS Para aTENdEr aS NEcESSidadES 
da SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUlTUra, iNdÚSTria E coMÉrcio 
No MUNicÍPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia - Pa. Leia-se: a) Espécie: 
coNTraTo Nº 030/2022 SEMaic. b) objeto: coNTraTaÇÃo da EMPrESa 
ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS - aNáliSE QUÍMica do Solo 
- Para foMENTo ÀS aÇÕES dE aSSiSTÊNcia TÉcNica aoS aGricUlTorES 
adEridoS ao ProGraMa TErriTÓrioS SUSTENTáVEiS Para aTENdEr aS 
NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUlTUra, iNdÚSTria 
E coMÉrcio No MUNicÍPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia - Pa, coNforME 
o coNVENio Nº 32/2021 - SEdaP.

Protocolo: 870100

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPé Miri
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo

aViso de HoMoLoGaÇÃo
o secretário de educação do município de igarapé-Miri/Pa, resolve 
HoMoloGar os atos de adjudicação proferidos pelo Pregoeiro ao resultado do 
processo licitatório: Pregão Eletrônico SrP Nº 024/2022. objeto: registro de 
preço para futura e eventual aquisição de Gêneros alimentícios para atender 
a demanda do Programa Nacional de alimentos Escolar (PNaE), em favor das 
empresas: E. V. dE liMa MiNi MErcado EirEli, cNPJ nº 22.064.524/0001-
89; i a S coSTa SErVicoS E coMErcio EM GEral EirEli, cNPJ nº 
39.408.279/0001-82; M. PESSoa SoarES, cNPJ nº 24.547.938/0001-94; 
SEBaSTiÃo Q. fErrEira, cNPJ N° 07.137.759/0001-60; W do S c Barra, 
cNPJ N° 05.724.970/0001-53. data da Homologação: 28/10/2022.

Janílson oliveira Fonseca
Secretário Municipal de Educação de igarapé-Miri.

Protocolo: 870101

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPé Miri
eXtrato de adesÃo a ata de reGistro de PreÇo

origem: Pregão eletrônico srP nº 015/2022; objeto: registro de preço 
para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de equipa-
mentos de informatica para atender as necessidades da Prefeitura Munici-
pal de igarapé-Miri. contrato: 003/2022/PMi-caroNa contratada: EMPrE-
Sa: SaNdro VilMar PirES ME cNPJ: 09.253.952/0001-91 Valor global r$ 
69.810,00 Vigência: 20/10/2022 a 31/12//2022. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de igarapé-Miri ordenador: roberto Pina oliveira.

roberto Pina oliveira
Prefeito Municipal

Protocolo: 870103

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPé Miri
eXtrato de adesÃo a ata de reGistro de PreÇo

origem: Pregão eletrônico srP nº 015/2022; objeto: registro de preço 
para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de equipament-
so de informatica para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
igarapé-Miri. contrato Nº. 002/2022/PMi-caroNa contratada: EMPrESa M 
M d PiNHEiro NETo coM dE MoVEiS EirEli-EPP, cNPJ: 16.836.634/0001-
19 Valor Global r$ 50.532,00 Vigência: 20/10/2022 a 31/12//2022. contra-
tante: Prefeitura Municipal de igarapé-Miri, ordenador: roberto Pina oliveira.

roberto Pina oliveira.
Prefeito Municipal

Protocolo: 870105

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo 
toMada de PreÇos Nº 027/2022-tP

a PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ, através do FUNdo 
de MaNUt. e des. da edUcaÇÃo BÁsica-FUNdeB, por intermédio da 
comissão de licitação, torna público processo licitatório na modalidade ToM-
ada dE PrEÇoS, tipo menor preço, para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ES-
PEcialiZada EM SErViÇoS dE ENGENHaria E coNSTrUÇÃo ciVil, oBJE-
TiVaNdo a coNSTrUÇÃo dE MUroS NaS EScolaS, E.M.E.f.SaNTa Maria, 
E.M.E.f. SaNTa fÉ, E.M.E.f. PadrE JoSÉ, E.M.E.f. MaNoEl fErNaNdES E 
E.M.E.f. BoM JESUS, ZoNa rUral do MUNiciPio dE iPiXUNa do Pará, 
EM coNforMidadE coM ProJETo BaSico, PlaNilHa orÇaMENTaria, 
MEMorial dEScriTiVo E croNoGraMa fiSico-fiNaNcEiro. abertura: 
18/11/2022, às 09h00min. integra dos editais e informações disponíveis na 
PMiP, sala da cPl, sito na TV cristóvão colombo, s/n, centro, ipixuna do Pará/
Pa, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00min às 12h00min. E no site: 
www.ipixunadopara.pa.gov.br.

aViso de LicitaÇÃo  
toMada de PreÇos Nº 028/2022-tP

a PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ, através do FUNdo 
de MaNUt. e des. da edUcaÇÃo BÁsica-FUNdeB, por intermédio da 
comissão de licitação, torna público processo licitatório na modalidade ToM-
ada dE PrEÇoS, tipo menor preço, para ToMada dE PrEÇoS, tipo menor 
preço, para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para coN-
STrUÇÃo dE TorrES Para rESErVaTÓrio dE áGUa coM caPacidadE dE 
20.000l EM EScolaS da rEdE MUNiciPal dE ENSiNo, ViSaNdo aTENdEr 
aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo do MUNi-
ciPio dE iPiXUNa do Pará. abertura: 21/11/2022, às 08h00min. integra 
dos editais e informações disponíveis na PMiP, sala da cPl, sito na TV cris-
tóvão colombo, s/n, centro, ipixuna do Pará/Pa, de segunda a sexta-feira, no 
horário de 08h00min às 12h00min. E no site: www.ipixunadopara.pa.gov.br

GLaUcia da coNceiÇÃo saNtaNa rodriGUes da siLVa
SEcrETária dE EdUcaÇÃo

Protocolo: 870106

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

aViso de LicitaÇÃo
oriGeM: Nº Processo: Pe 9/2022-032 PMi 

oBJeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS ElÉTricoS, Para SUPrir aS NEcESSida-
dES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE iTUPiraNGa - Pa E SUaS SEcrETaria 
VINCULADAS, conforme especificações e condições do Edital e seus anexos. 
Horário de funcionamento do departamento de licitações para dúvidas, 
Protocolos, impugnações e/ou Questionamentos: de Segunda à Sexta-feira 
das 08h00 às 12h00 (período vespertino dedicado ao expediente interno). 
Endereço: avenida 14 de Julho, nº 12 - centro - cEP: 68.580-000 ou dpt.
licitapmi@gmail.com. Sessão Pública em: 14 de novembro de 2022 às 08h30 
no site: www.portaldecompraspublicas.com.br. o inteiro teor deste Edital e de 
seus anexos estão disponíveis para download no Portal do Tribunal de contas 
dos Municípios do Estado do Pará - TcM/Pa (Mural de licitações, aba: Municí-
pios, aba: itupiranga) e no site da Prefeitura Municipal no seguinte endereço 
eletrônico: www.itupiranga.pa.gov.br. iTUPiraNGa - Pa, 27 de outubro de 
2022. Bruno Pereira santos Pregoeiro. Portaria nº 259 - GP.

Protocolo: 870107
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACUNDÁ

.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-040-Pe
abertura dia 16/11/2022, às 09:00 horas, no site:www.portaldecom-
praspublicas.com.br, tipo Menor Preço, por item, objeto: rEGiSTro dE PrE-
Ço Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE ParQUiNHoS Para aS UNi-
dadES dE ENSiNo, do MUNicÍPio dE JacUNdá - Pa.
PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 9/2022-041-PE
abertura dia 17/11/2022, às 09:00 horas, no site:www.portaldecompras-
publicas.com.br, tipo Menor Preço, por item, objeto: rEGiSTro dE PrEÇo 
Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS 
PErMaNENTES Para o fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE/HoSPiTal MUNiciPal, 
do MUNicÍPio dE JacUNdá - Pa.
os editais encontram-se a disposição na cPl no horário de 8:00hs às 12:00 
horas, e no site http://jacunda.pa.gov.br/portal-da-transparencia.

itoNir aParecido taVares
chefe do Poder Executivo

Protocolo: 870108

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

decisÃo da aUtoridade sUPerior
decisÃo do secretÁrio MUNiciPaL de saÚde

Processo Nº 24.224/2021-PMM 
PreGÃo eLetrÔNico (srP) 134/2021 cPL/PMM 

oBJeto: aQUiSiÇÃo ParcElada dE MEdicaMENToS farMácia BáSica E 
MEdicaMENToS coNTroladoS, Para aTENdiMENTo daS UNidadES Bá-
SicaS dE SaÚdE E HoSPiTaiS do MUNicÍPio dE MaraBá-Pa. considerando 
a inexecução contratual por parte da contratada referente ao contrato admi-
nistrativo n°. 272/2022- fMS, oriundo do Processo n°. 24.224/2021-PMM, 
dEcido pela rescisão unilateral do contrato administrativo n°. 272/2022- 
FMS, firmado com a empresa DISTRIBUIDORA VIDA LTDA, observadas as for-
malidades legais e atendido o interesse público. É como fica decidido. Marabá 
(Pa), 27 de outubro de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - secretária 
Municipal de saúde - interina.

Protocolo: 870112

eXtrato ao coNtrato Nº 538/2022/seMad 
Processo adMiNistratiVo Nº 22.896/2022-PMM

autuado na modalidade PrEGÃo ElETroNico Nº 094/2022-cPl/PMM, obje-
to: aquisição de Trator 4X4, 25HP para a Secretaria Municipal de agricultura; 
Empresa MarES SErVicoS E coMErcio dE EQUiPaMENToS EirEli, cNPJ: 
19.061.289/0001-87; Valor r$ 103.537,00 (cento e três mil e quinhentos e 
trinta e sete reais), assinatura 24/10/2022 Vigência: 31/12/2022. José Nil-
ton de Medeiros, secretário de administração.

Protocolo: 870113

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDICILÂNDIA

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
toMada de PreÇo N° 010-2022 tP

contratação de empresa para construção de cobertura da quadra da agro-
vila Jorge Bueno, no Município de Medicilândia, Convênio nº: 238/2022 e 
Processo nº: 2021/924559. Vencedor(es): W. rEZENdE SoarES EirEli, com 
o valor total de r$ 437.197,77 (Quatrocentos e Trinta e Sete Mil, cento e No-
venta e Sete reais e Setenta e Sete centavos). conforme mapa comparativo 
anexado aos autos. Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93.
JÚLio césar do eGito. 10 de oUtUBro de 2022.

aViso eXtrato do coNtrato N° 20220539
toMada de PreÇos Nº 10-2022 tP 

objeto: construção de cobertura da quadra da agrovila Jorge Bueno, no Mu-
nicípio de Medicilândia, Convênio nº: 238/2022 e Processo nº: 2021/924559 
coNTraTo N° 20220539. contratante:  PrEfEiTUra MUNiciPal dE MEdi-
cilaNdia. contratado: W. rEZENdE SoarES EirEli, no valor total de r$ 
437.197,77 (quatrocentos e trinta e sete mil, cento e noventa e sete reais e 
setenta e sete centavos). Vigência: 14 de outubro de 2022 a 14 de outubro 
de 2023.

Protocolo: 870114

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOCAJUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MocaJUBa
eXtratos de coNtratos. coNtrato Nº 2022/09.13.001-PMM 

Processo nº 2022/06.02.001-seMaGri/PMM e Pregão eletrônico 
nº Pe.007.2022.PMM.seMaGri: aquisição de 01(um) trator e implemen-
tos agrícolas para o Município de Mocajuba. contratante: Prefeitura Municipal 
de Mocajuba e lova comércio de Máquinas e Equipamentos ltda, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o n° 15.052.165/0001-84. Valor Total r$ 36.000,00 (trinta e 
seis mil reais). Vigência: 12(doze) meses. fundamentação legal: 8.666/93. 
Signatários: cosme Macedo Pereira e ivo Benício Vaes. data da assinatura: 
13 de setembro de 2022.

coNtrato Nº 2022/09.13.002-PMM 
Processo nº 2022/06.02.001-seMaGri/PMM e pregão eletrônico 
nº Pe.007.2022.PMM.seMaGri: aquisição de 01(um) trator e implemen-
tos agrícolas para o Município de Mocajuba. contratante: Prefeitura Munici-
pal de Mocajuba e Tratomaq - Tecnologia em Equipamentos ltda, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o n° 63.885.925/0001-87. Valor Total r$ 218.200,00 (duzentos 
e dezoito mil, duzentos reais). Vigência: 12(doze) meses. fundamentação 
legal: 8.666/93. Signatários: cosme Macedo Pereira e José otavio Nogueira 
costa. data da assinatura: 13 de setembro de 2022.

eXtrato terMo aditiVo 
esPécie: 7º Termo aditivo ao contrato nº 2020/02.12.001-SEMEc/PMM. con-
tratante: Secretaria Municipal de Educação, Esporte e cultura. ordenador de 
despesas: Maria lucilene Guimarães de albuquerque. contratada: oásis cosn-
trução & Serviços ltda - Epp, cNPJ nº 10.845.643/0001-90. objeto: Prorrogação 
de prazo de vigência contratual de 180 (cento e oitenta) dias. Vigência: 10 de 
Maio de 2022 a 06 de novembro 2022. fundamentação legal: art. 57, § 1º inciso 
ii da lei nº 8.666/93. data da assinatura 10 de maio de 2022.

Protocolo: 870115

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ estado do ParÁ
eXtrato

ata de reGistro de PreÇos Nº 017/2022-PMP
oriGeM: PrEGÃo ElETrÔNico SrP N° 025/2022.
oBJeto: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa 
para aquisição de cimento, destinado ao atendimento de demandas da Prefei-
tura Municipal de Pacajá, fundos Municipais e secretarias vinculadas.
eMPresa coNtratada:
N. S. GUSMao JUNior EirEli - cNPJ: 12.913.674/0001-66
Subtotal adjudicado: r$ 2.876.500,000(dois milhões oitocentos e setenta e 
seis mil e quinhentos reais)

Pacajá/Pa, 26 de outubro de 2022.
aNdrérios de reZeNde-Prefeito Municipal

Protocolo: 870116

MUNicÍPio de PacaJÁ estado do ParÁ
eXtrato

ata de reGistro de PreÇos Nº 018/2022-PMP
oriGeM: PrEGÃo ElETrÔNico SrP N° 026/2022.
oBJeto: registro de preço para futura e eventual contratação de empre-
sas para o fornecimento de madeiras necessárias para manutenção de bens 
imóveis da Prefeitura Municipal de Pacajá, fundos Municipais e secretarias 
Vinculadas.
eMPresas coNtratadas:
01-J. aMoriM doS SaNToS EirEli - cNPJ: 20.928.510/0001-30.
Subtotal adjudicado: r$ 687.696,00 (seiscentos e oitenta e sete mil seiscen-
tos e noventa e seis reais)
02-coNSTrUTora PorTo coMErcio E SErVico EirEli - 
cNPJ: 27.462.948/0001-15.
Subtotal adjudicado: r$ 1.156.320,00(um milhão cento e cinquenta e seis mil 
trezentos e vinte reais)
03- E. da SilVa dE oliVEira coMErcio dE MadEiraS - 
cNPJ: 38.037.890/0001-89.
Subtotal adjudicado: r$ 1.203.400,00(um milhão duzentos e três mil e qua-
trocentos reais).

Pacajá/Pa, 27 de outubro de 2022.
aNdrérios de reZeNde-Prefeito Municipal

Protocolo: 870117

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
eXtrato do seGUNdo terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20210188
oriGeM: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 022/2021
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá
coNTraTada:  H. r. B. lacErda coMErcio E SErVicoS, cNPJ 
14.809.276/0001-20
oBJETo: Prorrogação do contrato Nº 20210188, por mais 10 (dez) meses, a 
contar de 01/11/2022, até 31/08/2023.
fUNdaMENTaÇÃo: art. 57, inciso ii, da lei nº 8.666/93 e suas alterações.
ViGÊNcia: 01/11/2022 a 31/08/2023

cLeide Ferreira cHaVes-Pregoeira
Protocolo: 870119
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PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato do seGUNdo terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20210190
oriGeM: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 022/2021
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada:  H. r. B. lacErda coMErcio E SErVicoS, 
cNPJ 14.809.276/0001-20
oBJeto: Prorrogação do contrato Nº 20210190, por mais 10 (dez) meses, a 
contar de 01/11/2022, até 31/08/2023.
fUNdaMENTaÇÃo: art. 57, inciso ii, da lei nº 8.666/93 e suas alterações.
ViGÊNcia: 01/11/2022 a 31/08/2023

cLeide Ferreira cHaVes-Pregoeira
Protocolo: 870121

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
FUNdo MUNiciPaL de assisteNcia sociaL

eXtrato do seGUNdo terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20210191
oriGeM: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 022/2021
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTENcia Social
coNTraTada:  H. r. B. lacErda coMErcio E SErVicoS, 
cNPJ 14.809.276/0001-20.
oBJETo: Prorrogação do contrato Nº 20210191, por mais 10 (dez) meses, a 
contar de 01/11/2022, até 31/08/2023.
fUNdaMENTaÇÃo: art. 57, inciso ii, da lei nº 8.666/93 e suas alterações.
ViGÊNcia: 01/11/2022 a 31/08/2023.

cLeide Ferreira cHaVes-Pregoeira
Protocolo: 870122

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°132/2022
PreGÃo eLetrÔNico Nº 065/2022/srP/PMsa

objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
para aquisição de material de limpeza, higienização, utensílios domésticos, 
copa e cozinha para atender a demanda operacional da Prefeitura Municipal 
e Secretarias em geral e seus departamentos, fundo Municipal de Meio am-
biente, fundo Municipal de Educação, fundo Municipal de assistência Social.
abertura no dia 18/11/2022 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: 870124

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaréM - seMsa
Portaria Nº 135/2022 - seMsa

a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribui-
ções legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo decreto n° 
744/2021- GaP/PMS de 05 de Julho de 2021 e em cumprimento ao disposto 
no art. 51 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.
decide:
art. 1º. Nomear as servidoras abaixo designadas como comissão Técnica de 
avaliação no chamamento Público nº 005/2022, referente ao credenciamento 
de Pessoas Jurídicas Para Prestação de Serviços em oftalmologia (consultas, 
Exames e cirurgias oftalmológicas). Presidente: alciete Mara lemos Neves, cPf: 
387.780.412-87, rG: 2074628, licenciatura em Biologia; Membro: Monaliza 
Tapajos Pimentel. rG: 7083121. cPf: 03089125277. Enfermeira; Membro: Sa-
brina Brito Pinto, cPf: 784.860.682-15, rG: 4637727, agente administrativo; 
Membro: Valter Pinheiro Sinimbú, cPf: 063.441.192-68, rG: 6106891, Médico
art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura até quando for 
revogada esta função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação. registre-
se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 21 de outubro 
de 2022. Vânia Maria azevedo Portela - secretária Municipal de saú-
de/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 870123

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
eXtrato de coNtrato

oriGeM: carta coNVite Nº 1/2022-2107001-cc-PMsat
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM EXEcUÇÃo dE 
SErViÇoS dE ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo dE dUaS arENaS No MU-

NicÍPio dE SaNTo aNTÔNio do TaUá.
coNTraTada: STarT locaÇÃo dE MáQUiNa E SErViÇoS lTda, cNPJ: 
27.479.602/0001-20.
coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 1008001-cc-PMSaT- no valor Global de r$ 
320.029,86 (Trezentos e Vinte Mil e Vinte e Nove reais e oitenta e Seis centavos).
fUNdaMENTaÇÃo lEGal lei federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores
daTa dE aSSiNaTUra: 10 de agosto de 2022.

eVaNdro corrÊa da siLVa
Prefeito Municipal de Santo antônio do Tauá

Protocolo: 870127

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
eXtrato de coNtrato

oriGeM: carta coNVite Nº 1/2022-0507002-cc-PMsat
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM EXEcUÇÃo dE 
SErViÇoS dE ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo do cENTro doS idoSoS 
Na coMUNidadE dE SÃo raiMUNdo dE BorralHoS No MUNicÍPio dE 
SaNTo aNToNio do TaUá.
coNTraTada: STarT locaÇÃo dE MáQUiNa E SErViÇoS lTda, cNPJ: 
27.479.602/0001-20.
coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 2207001-cc-PMSaT- no valor Global r$ 
274.036,98 (duzentos e Setenta e Quatro Mil e Trinta e Seis reais e Noventa 
e oito centavos).
fUNdaMENTaÇÃo lEGal lei federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores
daTa dE aSSiNaTUra: 22 de julho de 2022.

eVaNdro corrÊa da siLVa
Prefeito Municipal de Santo antônio do Tauá

Protocolo: 870129

aViso de LicitaÇÃo
reGistro de PreÇos Para 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-2110001-srP/PMsat
a Prefeitura Municipal de santo antônio do tauá, por intermédio da 
comissão Especial de licitação, torna público que às 10h00min (dez horas) do 
dia 11(onze) de novembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), realizará sessão 
pública para rEGiSTro dE PrEÇoS para PrEGÃo ElETrÔNico Nº 9/2022-
2110001-SrP/PMSaT, visando o rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal E 
fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS dE acESSo À iNTErNET , Via fiBra ÓPTica, Para aTENdEr aS 
NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTo aNTÔNio do TaUá 
E SEUS rESPEcTiVoS fUNdoS MUNiciPaiS, conforme Termo de referên-
cia, mediante especificações do edital e seus anexos e de acordo com o que 
determina a legislação vigente, a realizar-se através do sítio http://www.bll-
compras.com.
aBertUra: 11/11/2022 Às 10:00H
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 
da comissão Permanente de licitação, localizada na Praça alcides Paranhos, 
Nº 17, (altos)- centro - Santo antônio do Tauá no horário das 8:00hs ás 
12:00hs, a partir da publicação deste aviso até a data anterior aquela esti-
pulada para sua abertura, bem como poderá ser consultado ou retirado no 
Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do 
Pará - TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. Maria WaLdeLiria BitteNcoUrt 
da siLVa cei-Pregoeira PMsat.

Protocolo: 870130

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FéLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220482 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº 070/2022 - SrP - con-
tratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: 
aGrorUral XiNGU lTda - objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNS-
TrUÇÃo: ciMENTo, TEla Soldada E arEia GroSSa, Para aTENdEr a 
SEcrETaria dE SErViÇoS UrBaNoS -SEMUrB E rEcUrSoS da cESSao 
oNEroSa lEi MUNiciPal 615/2022. Vigência: 19/10/2022 a 31/12/2022 - 
Valor Global: r$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais) - data da 
assinatura: 19/10/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 870131

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

aViso de cHaMada PUBLica
a Presidente da comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de são 
João de Pirabas, torna público o chamada Pública nº 001/2022, para cre-
denciamento,  tendo como objeto a credenciamento de instituições privadas 
(com fins lucrativos e sem fins lucrativo), interessadas em participar, de for-
ma complementar, do Sistema Único de Saúde, para a prestação de serviços 
médicos solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme Termo de 
referência, para atender as necessidades do Município de São João de Pira-
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bas/Pa. o prazo para credenciamento se dará no período de 01/11/2022 a 
17/11/2022, no horário das 8h às 12h. retirada do Edital: No Setor de lici-
tações e contratos - Prefeitura Municipal de São João de Pirabas, av. Plácido 
Nascimento, n° 265 - centro - cEP: 68.719-000, São João de Pirabas/Pa, das 
8h às 12h de segunda a sexta-feira. Podendo ser retirado gratuitamente no 
Portal da Transparência de São João de Pirabas/Pa (www.saojoaodepirabas.
pa.gov.br), e no Portal dos Jurisdicionados (http://www.tcm.pa.gov.br). 
ordenador de despesa: Merian Benoliel Gomes,secretária Municipal 
de saúde.

Protocolo: 870132

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
eXtrato de coNtrato 

coNtrato Nº 1910004-2022 
origem: Pregão eletrônico nº 9/2022-017. contratante: fundo Munici-
pal de Saúde de São Sebastião da Boa Vista, cnpj nº 11.506.487/0001-03. 
contratada: Benivaldo Q. Pimentel - Eireli - Me cnpj nº 16.825.811/0001-
61. objeto: registro de Preço Para futura e Eventual contratação de Pessoa 
Jurídica Para Prestação de Serviços Especializados e continuados em coleta, 
Tratamento e Transporte de resíduos dos Serviços de Saúde (lixo Hospita-
lar) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sáude de São 
Sebastião da Boa Vista/Pa. Valor Total: r$ 29.868,50 (vinte e nove mil oito-
centos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos). assinatura: 19/10/2022. 
Vigência: 19/10/2022 a 31/12/2022. Benedito Moraes Barreto Junior - 
secretário de saúde.

Protocolo: 870133

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAPUCAIA

.

Processo adMiNistratiVo 
de LicitaÇÃo Nº 040/PMs/2022

toMada de PreÇos Nº 004/PMs/2022
eXtrato do coNtrato de PrestaÇÃo de serViÇos Nº 040/PMs/2022
coNtrataNte: Prefeitura Municipal de Sapucaia, inscrita no cNPJ (Mf) sob o 
nº 01.617.317/0001-34, com sede à rua dália, Nº 77, centro, SaPUcaia - Pará.
coNTraTada: PriMaVEra EMPrEENdiMENToS E SErViÇoS EirEli, esta-
belecida à aV. MoNTE caSTElo, S/N, Qd 25, lT 25, cEP 68537-000, caNaÃ 
doS caraJáS, inscrita no cNPJ nº. 15.270.292/0001-50.
oBJeto: o presente termo tem como objeto a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada dE ENGENHaria Para a EXEcUÇÃo daS oBraS dE rE-
forMa E MaNUTENÇÃo da EScola ESTadUal dE ENSiNo MÉdio PaUlo 
frEirE, situada na rUa VicENTE MarcoliNo doS SaNToS, Qd 02, lT 01, 
zona Urbana da sede deste Município de Sapucaia/Pa, para cumprir com o 
Termo de Convênio nº 041/2022-SEDUC, firmado entre a Secretaria de Es-
tado de Educação e o Município de Sapucaia/Pa, conforme projeto planilhas 
cronograma financeiro, que passam a fazer deste instrumento contratual par-
te integrante.
Valor: r$ 2.001.192,32 (dois milhões e um mil, cento e noventa e dois reais 
e trinta e dois centavos), conforme planilha apresentada pela coNTraTada.
ViGÊNcia: o prazo de ViGÊNcia do coNTraTo É de 150 (cENTo E ciN-
QUENTa) dias consecutivos, após emissão da ordem de serviço. o prazo de 
EXEcUÇÃo da oBra é de 120 (cENTo E ViNTE) diaS corridoS.
oriGeM dos recUrsos:
coNVÊNio Nº 041/2022-SEdUc, PaE nº 2021/1119953: Valor dE r$ 
1.922.859,61 (Um milhão e novecentos e vinte e dois mil e oitocentos e cin-
quenta e nove reais e sessenta e um centavos).
coNTraParTida do MUNicÍPio: Valor dE r$ 80.119,15 (oitenta mil e 
cento e dezenove reais e quinze centavos).
01 PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaPUcaia
05 SEcrETaria MUNiciPal dE oBraS, TraNSPorTE E UrBaNiSMo
04.122.0038.1003 - coNSTrUÇÃo, aMPliaÇÃo E rEforMa dE Edifica-
ÇÕES PUBlicaS
4.4.90.51.00 - oBraS E iNSTalaÇÕES
daTa da aSSiNaTUra: 26 de outubro de 2022.

PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaPUcaia
WiLtoN LiMa - Prefeito Municipal

coNTraTaNTE
Protocolo: 870134

Processo adMiNistratiVo 
de LicitaÇÃo Nº 035/PMs/2022

toMada de PreÇos Nº 003/PMs/2022
oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM ENGENHaria 
Para a EXEcUÇÃo daS oBraS dE aMPliaÇÃo E adEQUaÇÃo do SiSTEMa 
dE ilUMiNaÇÃo PÚBlica, Na aVENida JoSÉ aUGUSTo MariNHo (Br-155) 
- ZoNa UrBaNa do MUNicÍPio dE SaPUcaia - Pará, para cumprir com o 
Termo de Convênio nº 144/2022, firmado entre a SEcrETaria dE ESTado 

dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS - SEdoP e o Município 
de Sapucaia/Pa.

FirMa VeNcedora:
saNtaNa & BaNdeira Ltda, estabelecida à Q 104 NorTE rUa NE 1, S/N, 
loTE 15a, Sala 20, cEP: 77.006-016 - PlaNo dirETor NorTE, PalMaS 
- To, inscrita no cNPJ nº. 32.135.853/0001-27, com o valor global de r$ 
346.506,62 (trezentos e quarenta e seis mil e quinhentos e seis reais e ses-
senta e dois centavos).

terMo de HoMoLoGaÇÃo
considerando os termos do processo licitatório sob a modalidade ToMada 
dE PrEÇoS nº 003/PMS/2022, apresentado pela comissão Permanente de 
licitação. HoMoloGo-o e determino aos setores competentes as providen-
cias que o caso requerer.

Sapucaia - Pa, 26 de outubro de 2022.
_________________________________________

PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaPUcaia/Pa.
WiLtoN MiraNda de LiMa

Prefeito Municipal
Protocolo: 870135

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

Modalidade: PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-00042. objeto: aquisi-
ção de caminhão com implemento pipa para 20.000 l para o município de 
Uruará-Pará, conforme convênio nº 078/2022- SETraN. Vencedor: fiBra 
diSTriBUiÇÃo & loGiSTica EirEli, com o valor global de r$ 650.000,00 
(Seiscentos e cinquenta Mil reais). adjudica e Homologa a licitação na forma 
da lei nº 8.666/93.

Protocolo: 870136

.

.

ParticULares
.

FaZ. aGroPisa, MiLtoN cesar BaLestreri 
cPF: 657.443.819-53 

Torna público que requereu a SEMaS/Pa obtenção de lar para atividade de 
agricultura e pecuária em área alterada e/ou subutilizada localizada em Pa-
ragominas/Pa.

Protocolo: 870139

FaZeNda Pedra aZUL i, diLsoN ePiFÂNio de carVaLHo
cPF: 245.718.146-15 

Torna público que requereu a SEMMa/Paragominas renovação da lar sob n° 
012/2018 para atividade de cultura de ciclo curto e criação de bovinos em 
Paragominas/Pa.

Protocolo: 870140

eLcio Moreira araÚJo (FaZeNda BeLa Vista) 
cPF. 004.087.569-50 

Torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e re-
cursos Hídricos - SEMMarH de Santa Maria das Barreiras/Pa, a licença de ati-
vidade rural - lar para a atividade de agricultura e Bovinocultura em Santa 
Maria das Barreiras/Pa.

Protocolo: 870141

reFLorestadora MarBorGes Ltda
cNPJ: 63.853.394/0001-40 

Torna público que recebeu da SEMMa-São Miguel do Guamá, a lar 
nº011/2022 para cultura de ciclo longo - dendê da fazenda abadia.

reFLorestadora MarBorGes Ltda 
cNPJ: 63.853.394/0001-40 

Torna público que recebeu da SEMMa-capitão Poço a lar nº020/2022 para a 
cultura de ciclo longo - dendê da fazenda alegria i.

reFLorestadora MarBorGes Ltda
cNPJ: 63.853.394/0001-40 

Torna público que recebeu da SEMMa-capitão Poço a lar nº019/2022 para a 
cultura de ciclo longo - dendê da fazenda ariramba.

reFLorestadora MarBorGes Ltda
cNPJ: 63.853.394/0001-40 

Torna público que recebeu da SEMEa-Santa Maria do Pará a lar nº008/2022 
para a cultura de ciclo longo - dendê da fazenda rio claro.

reFLorestadora MarBorGes Ltda 
cNPJ: 63.853.394/0001-40 

Torna público que recebeu da SEMEa-Santa Maria do Pará a lar nº007/2022 
para a cultura de ciclo longo - dendê da fazenda São Pedro.

Protocolo: 870142
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eMPresariaL
.

PLacHi & PLacHi Ltda 
cNPJ N° 34.834.937/0002-65 

Torna público que recebeu da SEMMa/Santarém a licença de operação N° 
017/2016 - 1a renovação, com validade até 29/04/2024, para atividade de 
fabricação de Gelo comum, em Santarém/Pa.

Protocolo: 870146

PLacHi & PLacHi Ltda 
cNPJ N° 34.834.937/0001-84 

Torna público que recebeu da SEMMa/Santarém a licença de operação N° 
016/2016 - 1a renovação, com validade até 29/04/2024, para atividade de 
fabricação de Gelo comum, em Santarém/Pa.

Protocolo: 870144

LoreNa coMércio de ProdUtos de PetrÓLeo Ltda 
HaNNa Paar 

cNPJ nº 06.266.344/0004-76 
Situado à Tv. WE 88 conj. cidade Nova Vi, nº 882, coqueiro, ananindeua/Pa, 
cEP: 67.140-290, informa que recebeu da Secretaria municipal de Meio am-
biente de ananindeua, a licença de operação nº l015922, para a atividade de 
comércio Varejista de combustíveis para Veículos automotores.

Protocolo: 870152

a eMPresa HoteL Paris
inscrita no cNPJ sob o nº 24.833.789/0001-20

localizada na rua Emerson Santos, esquina com Bento Golçalves, nº 305, 
Bairro otavio onetta, município de Novo Progresso - Pa, cEP: 68.193-000, 
torna público que rEQUErEU junto a SEMMaS/NP a sua l.o (licença de ope-
ração) para atividade de hotéis, o mesmo protocolou nº1553/2022 o licen-
ciamento ambiental.

Protocolo: 870149

disK eNtULHo BeLéM
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente (SEM-
Ma) de Belém, a licença de operação (lo), com validade de 3 anos para 
transporte de resíduos.

Protocolo: 870154

LocatÃ BeNterra Ltda 
cNPJ 07.131.785/0001-80 

Torna público que recebeu da SEMaSa/Breu Branco-Pa, a licença de opera-
ção nº 0141/2022, com validade até 19/10/2026, para a atividade comércio 
atacadista, localizada na rod Pa 263 KM 8,3, Bairro Vilela, Breu Branco-Pa.

Protocolo: 870155

iNd. de Madeira sÃo toMaZ eireLi-ePP 
cNPJ 08.795.150/0001-40 

localizada na avenida Martinho Monteiro, s/nº, Murinim-Benevides/Pa, torna 
público que recebeu da SEMaT Benevides a l.o 202200000030 válida até 02 
de setembro de 2023. ativ.: instalação portuária embarque e desembarque 
de madeira.

Protocolo: 870158

aMaZoN Woods iNd. e coM. de Madeiras eireLi
cNPJ 18939733/0001-51 

deu entrada através do processo nº 228/2022 SEMMaT, a renovação da lo 
Nº 50/2022, processo 367/2021, ativ. desdobro de madeira, BENEVidES/Pa.

Protocolo: 870159

itaPUaMa aGro iNdUstriaL e serViÇos Ltda
cNPJ n° 06.696.322/0001-01

Nire n° 15200382651
são convocados os senhores sócios Quotistas da itaPUaMa aGro 
iNdUstriaL e serViÇos Ltda., para participarem da reunião de Sócios 
Quotistas, a ser realizada, em 1ª. convocação, no dia 07 de novembro de 
2022, às 10h, de forma exclusivamente digital, para analisar e votar sobre 
todas as deliberações e designações, nas formas previstas na cláusula Sétima 
do seu contrato Social e na lei nº 10.406/2002, relativas aos exercícios so-
ciais encerrados em 31 de dezembro dos anos compreendidos no período de 
2016 a 2021. instruções gerais: 1. a reunião será realizada da forma digital, 
pelo sistema de videoconferência “Zoom®”, através de acesso ao link a ser 
obtido pelos sócios quotistas que desejarem participar da reunião, com prévia 
solicitação pelo e-mail: quotistas.itapuama@gmail.com; 2. as reuniões de 
sócios quotistas realizadas de forma digital serão consideradas como reali-
zadas na sede da sociedade, conforme previsto na Seção iii do anexo iV da 
instrução Normativa drEi nº 81, de 1º de julho de 2020. Belém, 28 de ou-
tubro de 2022.  NaSSaU adMiNiSTraÇÃo E ParTiciPaÇÕES lTda.  - Paulo 
Narcélio simões amaral - diretor Gerente e Guilherme cavalcanti da 
rocha Leitão - diretor Gerente.

Protocolo: 870161

FaZeNda GoMes oecHsLer 
Torna-se publico que recebeu a licença ambiental rural- lar nº 022/2022. 
fazenda Xingara, torna-se público que recebeu a licença ambiental rural - 
lar nº 001/2022.

Protocolo: 870162

CIA AGROPECUÁRIA DO JAHÚ - CNPJ/MF Nº 05,426,846/0001-01
RELATÓRIO DA DIRETORIA - Senhores Acionistas, Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos  à apreciação de 
V.Sas, as Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/17, 31/12/18, 31/12/19, 31/12/20 e 31/12/21,  permanecendo à disposição para 
quaisquer esclarecimentos que necessários. Santa Maria das Barreiras - PA, 31 de Agosto de 2022.

BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/17, 31/12/18, 31/12/19, 31/12/20 E 31/12/21
ATIVO 2021 2020 2019 2018 2017 2016

CIRCULANTE 2.961.568,58 2.961.568,58 2.961.568,58 2.961.568,58 2.961.568,58 2.961.568,58 
Disponível 26.112,49 26.112,49 26.112,49 26.112,49 26.112,49  26.112,49 
Direitos Realizáveis 1.613.456,09 1.613.456,09 1.613.456,09 1.613.456,09 1.613.456,09  1.613.456,09 
Estoques 1.322.000,00 1.322.000,00 1.322.000,00 1.322.000,00 1.322.000,00  1.322.000,00 
PERMANENTE 2.309.011,26 2.309.011,26 2.309.011,26 2.309.011,26 2.309.011,26 3.201.392,03 
IMOBILIZADO 2.309.011,26 2.309.011,26 2.309.011,26 2.309.011,26 2.309.011,26 3.201.392,03 
Imóveis Rurais 1.050.787,19 1.050.787,19 1.050.787,19 1.050.787,19 1.050.787,19  1.050.787,19 
Pastagens 6.194.111,97 6.194.111,97 6.194.111,97 6.194.111,97 6.194.111,97  6.194.111,97 
Obr. de Infra-Estrutura 915.197,21 915.197,21 915.197,21 915.197,21 915.197,21  915.197,21 
InstalaçõesPecuárias 583.728,73 583.728,73 583.728,73 583.728,73 583.728,73  583.728,73 
Ediicações 410.512,52 410.512,52 410.512,52 410.512,52 410.512,52  410.512,52 
Veículos 823.910,86 823.910,86 823.910,86 823.910,86 823.910,86  823.910,86 
Máquinas e Motores 153.191,24 153.191,24 153.191,24 153.191,24 153.191,24  1.612.556,24 
Apar.e Equipamentos 135.664,06 135.664,06 135.664,06 135.664,06 135.664,06  676.469,13 
Móveis e Utensílios 26.217,10 26.217,10 26.217,10 26.217,10 26.217,10  26.217,10 
Gado e Animais 3.874.150,00 3.874.150,00 3.874.150,00 3.874.150,00 3.874.150,00  3.874.150,00 
Cultura de Arroz 391.800,00 391.800,00 391.800,00 391.800,00 391.800,00  391.800,00 
(-) Depreciações  (12.250.259,62)  (12.250.259,62)  (12.250.259,62)  (12.250.259,62)  (12.250.259,62)  (13.358.048,92)
TOTAL DO ATIVO 5.270.579,84 5.270.579,84 5.270.579,84 5.270.579,84 5.270.579,84 6.162.960,61 

PASSIVO 2021 2020 2019 2018 2017 2016
CIRCULANTE 145.391,78 145.391,78 145.391,78 145.391,78 145.391,78 145.391,78 
Fornecedores 28.609,60 28.609,60 28.609,60 28.609,60 28.609,60  28.609,60 
Obrig. Soc. e Trablhistas 107.417,18 107.417,18 107.417,18 107.417,18 107.417,18  107.417,18 
Obrig. Tribut. a Pagar 9.365,00 9.365,00 9.365,00 9.365,00 9.365,00  9.365,00 
EXIG. A LONGO PRAZO 3.617.150,98 3.617.150,98 3.617.150,98 3.617.150,98 3.617.150,98 3.617.150,98 
Debentures  3.607.150,98  3.607.150,98  3.607.150,98  3.607.150,98  3.607.150,98  3.607.150,98 
Crédito de Acionistas 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00  10.000,00 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.508.037,08 1.508.037,08 1.508.037,08 1.508.037,08 1.508.037,08 2.400.417,85 
Cap. Social Integralizado 25.316.275,69 25.316.275,69 25.316.275,69 25.316.275,69 25.316.275,69  25.316.275,69 
Reservas de Capital 798.205,60 798.205,60 798.205,60 798.205,60 798.205,60  798.205,60 
Luc. e/ou Prej. Acum.  (24.606.444,21)  (24.606.444,21)  (24.606.444,21)  (24.606.444,21)  (24.606.444,21)  (23.714.063,44)
TOTAL DO PASSIVO 5.270.579,84 5.270.579,84 5.270.579,84 5.270.579,84 5.270.579,84 6.162.960,61 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITA OPERACIONAL 2020 2019 2018 2017 2016

( + ) Receita de Vendas  -  -  -  -  - 
( - ) Encargos s/ Vendas  -  -  -  -  - 
( = ) Rec. Líq. Vendas  -  -  -  -  - 
(-) Custos Prod. Vendidos  -  -  -  -  - 
( = ) Lucro Bruto  -  -  -  -  - 
(+) Out. Rec. Oper. (Prod.)  -  -  -  -  - 
( - ) Receitas Financeiras  -  -  -  -  - 
( - ) Custos dos Rebanhos  -  -  -  -  (384.000,00)
( - ) Enc. de Depreciação  -  -  -  (99.686,16)  (383.067,11)
( - ) D. Ger. Adminstrativas  -  -  -  -  - 
( - ) Despesas Financeiras  -  -  -  -  (370.777,05)
( - ) Despesas Tributárias  -  -  -  -  (2.544,72)
( - ) Quotas Amortização  -  -  -  -  - 
(=) Luc./Prej. Oper.  -  -  -  (99.686,16)  (1.140.388,88)
( + ) Rec. não Operacionais  -  -  -  -  - 
(-) Desp. não Operacionais  -  -  -  (792.694,61)  - 
(=) Res. Ex.Antes I.R.  -  -  -  (892.380,77)  (1.140.388,88)
LUC/PREJ. EX. FINDO  -  -  -  (892.380,77)  (1.140.388,88)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DISCRIMINAÇÀO CAPITAL RESERVAS RESERVAS LUCROS/ PREJ. TOTAL

INTEGRALIZADO DE CAPITAL AJ. IPC/90 ACUMULADOS GERAL
Saldo em 31/12/16 25.316.275,69 798.205,60 0,00  (23.714.063,44) 2.400.417,85 
Resultado do Exercício 0,00 0,00 0,00  (892.380,77)  (892.380,77)
Saldo em 31/12/17 25.316.275,69 798.205,60 0,00  (24.606.444,21) 1.508.037,08 
Resultado do Exercício 0,00 0,00  -  -  - 
Saldo em 31/12/18 25.316.275,69 798.205,60  -  (24.606.444,21) 1.508.037,08 
Resultado do Exercício 0,00 0,00  -  -  - 
Saldo em 31/12/19  25.316.275,69  798.205,60  -  (24.606.444,21)  1.508.037,08 
Resultado do Exercício 0,00 0,00 0,00  -  - 
Saldo em 31/12/20 25.316.275,69 798.205,60 0,00  (24.606.444,21) 1.508.037,08 
Resultado do Exercício  - 0,00 0,00  -  - 
Saldo em 31/12/2021 25.316.275,69 798.205,60 0,00 (24.606.444,21) 1.508.037,08 

COMPANHIA AGROPECUÁRIA DO JAHÚ - CNPJ/MF Nº 05.426.846/0001-01 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA
As Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2017, 2018, 2019 e 2020 e 2021, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, e aplicadas as alterações efetuadas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, de acordo com o que segue: a) No dia 11.02.2010 foi publicado 
no Diário Oicial da União, o Decreto, assinado pelo Presidente da República, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, declarando a área de interesse social, para 
ins de reforma agrária, o imóvel rural, denominado Fazenda Jahú, com a área total de 23.677 hectares. Com esse acontecimento, as atividades 
principais da empresa icaram totalmente inviabilizadas, considerando, ainda, que até o presente momento o Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária - INCRA, não concretizou o pagamento da indenização referente às diversas benfeitorias implantadas na propriedade para o 
desenvolvimento da sua atividade principal, motivo pelo qual não foi baixado do Imobilizado da empresa os valores referentes ao imóvel rural e suas 
benfeitorias; b) Companhia não apresenta a Demonstração dos Fluxos de Caixa em razão de não estar obrigada à sua elaboração e publicação, de 
acordo com o que preceitua o §6º do artigo 176 da lei 6.404/76, alterado pela Lei 11.638/07; c) O regime adotado para registro e apropriação de 
direitos, Obrigações, Custos e Rendas, é o de competência de exercício; d) A empresa está dispensada de apresentar Parecer de Auditoria, de acordo 
com o Art. 21 § 1º da Lei 8.167/91; e) Os Estoques foram avaliados ao custo de produção e são inferiores a sua realização; f) Sobre o Imobilizado, 
foram calculadas depreciações às Taxas legalmente admitidas, levando em consideração a vida útil dos bens; g) O Passivo Realizável a Longo Prazo é 
composto por debêntures; h) Quanto às Reservas de Capital, estão ali incluídas as Reservas de Ajustes IPC/90; i) O capital integralizado da empresa 
é de R$25.316.275,69 (vinte e cinco milhões, trezentos e dezesseis mil, duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) representado 
por 27.686.478 (vinte e sete milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e setenta e oito) Ações Nominativas sem valor nominal, sendo 
6.800.553 (Seis milhões, oitocentos mil, quinhentos e cinqüenta e três) Ações Ordinárias, representando R$6.800.553,00 (seis milhões oitocentos 
mil, quinhentos e cinquenta e três reais);  9.857.950 (Nove milhões, oitocentos e cinqüenta e sete mil, novecentos e cinquenta) Ações Preferenciais, 
Classe “A”, representando R$7.193.265,29 (sete milhões, cento e noventa e três mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos); 
8.922.902 (Oito milhões, novecentos e vinte e dois mil, novecentos e duas) Ações Preferenciais, Classe “B”  representado R$9.217.384,40 (nove 
milhões, duzentos e dezessete mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), e, 2.105.073 (Dois milhões, cento e cinco mil, setenta e 
três) Ações Preferenciais Classe “C” representando R$2.105.073,00 (dois milhões, cento e cinco mil e setenta e três reais). Santa Maria das Barreiras 
– PA, 31 de dezembro de 2021. EVANDRO GONÇALVES FERREIRA - CPF Nº 114.131.821-00 - Diretor-Presidente  - JOSÉ DOURADO DE 
SOUSA -  Téc. em Contabilidade - CRC-DF Nº 12.565/T-PA
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