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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto Nº 2.443, de 21 de JUNHo de 2022
altera dispositivos do regulamento do imposto sobre operações relativas 
à circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação - ricMS-Pa, aprovado 
pelo decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001. 
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e 
considerando o convênio 204/21, de 9 de dezembro de 2021; 
considerando o convênio 230/21, de 17 de dezembro de 2021, 
dEcrETa: 
art. 1º o regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação 
de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte interestadual 
e intermunicipal e de comunicação - ricMS-Pa, aprovado pelo decreto 
nº 4.676, de 18 de junho de 2001, passa a vigorar com as seguintes al-
terações: 
“art. 796-a. o Secretário de Estado da fazenda poderá delegar compe-
tência ao gestor do órgão normativo da administração fazendária para 
decidir sobre regime especial de que trata este título, sem prejuízo de sua 
avocação.” 

“aNeXo ii 
...........................................” 
“art. 50. .............................. 
........................................... 
§ 5°-c ao veículo automotor novo, cujo preço de venda ao consumidor 
sugerido pelo fabricante for superior ao valor de que trata o § 2º deste ar-
tigo, desde que este preço sugerido não ultrapasse a r$ 100.000,00 (cem 
mil reais), incluídos os tributos incidentes, poderá ser aplicada a isenção 
parcial do icMS, limitada à parcela da operação no valor de r$ 70.000,00 
(setenta mil reais). 
§ 5°-D O veículo automotor ofertado às pessoas com deficiência física, 
visual, mental severa ou profunda, síndrome de down ou autistas deve 
ser passível de aquisição pelo público em geral, sem o benefício previsto 
neste artigo.” 
............................................” 
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do GoVErNo, 21 de junho de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 817135

d e c r e t o Nº 2441, de 21 de JUNHo 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$ 29.057.303,03 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$ 29.057.303,03 (Vinte e Nove Milhões, 
cinquenta e Sete Mil, Trezentos e Três reais e Três centavos), para atender 
à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

071011569514987658 - SEdoP 0301 444042 440.126,92
141012060814918705 - SEdaP 0301 444042 1.650.287,58
141012060814918710 - SEdaP 0301 444042 1.908.000,00
141012060814918710 - SEdaP 0301 449039 1.908.000,00
281010460814918715 - NGPr 0301 449052 922.420,62

291012678214867505 - SETraN 0301 444042 3.112.390,13
362011442215008815 - fundação ParáPaz 0301 334041 150.000,00
362011442215008817 - fundação ParáPaz 0261 449052 15.900,91
362011442215008817 - fundação ParáPaz 0301 339039 3.000.000,00

462021339215038841 - fcP 0301 334041 5.000.000,00
462021339215038841 - fcP 0301 339039 890.000,00

691012313115088233 - SETUr 0101 339139 18.000,00
722012369114988783 - JUcEPa 0261 339037 200.000,00

901011012212978339 - fES 0101 319011 480.000,00
901011030215077582 - fES 0301 449051 5.846.630,72
901011030215078289 - fES 0103 444042 1.619.400,00

901011030215078289 - fES 0301 444042 266.000,00
901011030215078877 - fES 0301 445085 1.630.146,15

ToTal 29.057.303,03

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

161011236515098900 - SEdUc 0301 449051 26.724.002,12
572012012212978339 - EMaTEr 0101 319011 480.000,00
691012312212978338 - SETUr 0101 339039 18.000,00
702012266114987656 - codEc 0261 339039 15.900,91
722012312212978338 - JUcEPa 0261 339037 100.000,00
722012312212978338 - JUcEPa 0261 339039 100.000,00

901011012212978338 - fES 0103 449052 724.554,85
901011030215077582 - fES 0103 449052 894.845,15

ToTal 29.057.303,03

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 21 de junho de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

d e c r e t o Nº 2442, de 21 de JUNHo de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, 
no valor de r$ 157.790,87 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei nº 
9.496, de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 157.790,87 (cento e cinquenta e 
Sete Mil, Setecentos e Noventa reais e oitenta e Sete centavos), para 
atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

672011648214898185 - coHaB 0330 449092 27.357,81
672011648214898185 - coHaB 0660 449092 27.357,80

842020927200019054 - fiNaNPrEV 0654 319001 39.075,08
842020927200019054 - fiNaNPrEV 0658 319001 64.000,18

ToTal 157.790,87

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

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 817136

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato Nº. 30/2022-ccG/Pa
coNTraTaNTE: caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNTraTado: dEll coMPUTadorES do BraSil lTda, inscrita no cNPJ 
sob o n° 72.381.189/0010-01.
oBJETo: contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de 
informática (desktop, item 06), para atender as necessidades da casa civil 
da Governadoria do Estado do Pará.
fUNdaMENTo: adesão à ata de registro de Preços nº 011/2021-cPl/
PMPa, oriunda do Pregão Eletrônico nº 012/2021-cPl/PMPa, constante do 
Processo nº 2022/258760.
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aSSiNaTUra: 16/06/2022.
ViGÊNcia: 16/06/2022 a 15/06/2023.
Valor: r$570.360,00 (quinhentos e setenta mil trezentos e sessenta reais)
EXErcÍcio: 2022.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105; função: 04; Sub - função: 122; Programa: 1297; Projeto/
atividade: 8338; fonte: 0301; Natureza da despesa: 449052;
ordENador
luciana Bitencourt Soares
coordenadora de relações Governamentais
casa civil da Governadoria.

Protocolo: 816883

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato – 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 17/2021-ccG/Pa.
terMo aditiVo: 1º tac
coNTraTo: 17/2021 – ccG/Pa
oBJETo: Prorrogação por mais 12 (doze) meses do contrato nº 17/2021-
ccG/Pa, o qual visa a contratação de empresa especializada na presta-
ção de serviços de engenharia mecânica (refrigeração/climatização) para 
eventos, para atendimento nas seguintes localidades: a) No âmbito da 
região de integração Guajará, e B) No âmbito das regiões de integração: 
araguaia, Baixo amazonas, carajás, Guamá, lago de Tucuruí, Marajó, rio 
caeté, rio capim, Tapajós, Tocantins e Xingu, visando suprir as necessida-
des da casa civil da Governadoria do Estado do Pará, por um período de 
12 (doze) meses.
fUNdaMENTo: o artigo 57, ii da lei n° 8.666/93.
daTa da aSSiNaTUra: 20/06/2022.
ViGÊNcia: 21/06/2022 a 20/06/2023.
Valor: r$ 160.999,80 (cento e sessenta e seis mil novecentos e noventa 
e nove reais e oitenta centavos).
EXErcÍcio: 2022.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105; função: 04; Sub-função:122; Programa:1297; Projeto/ati-
vidade: 8314; fonte: 0101; Natureza da despesa: 339039; ação: 233368.
coNTraTada: Vr3 EirEli. inscrita no cNPJ nº 12.507.345/0001-15.
ENdErEÇo: Tv. WE 42 SN 03, n.º 102, Bairro: cidade Nova 4, cEP: 
67.133-810, ananindeua/Pa.
ordENador
luciana Bitencourt
coordenadora de relações Governamentais
casa civil da Governadoria

Protocolo: 816556

diÁria
.

Portaria Nº 1004/2022-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° 2022/762270, de 20 de junho 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 BrEVES/Pa, no período de 21 a 23/06/2022.

colaborador objetivo

faUSo MENdES dE PaUla, cPf 638.321.942-15. 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 2.½ (duas 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, 21 dE JUNHo dE 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1005/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/766154, de 20 de junho de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de oriXiMiNá/ SaNTarÉM/Pa, no dia 21/06/2022.

servidor objetivo
JoSENir GoNÇalVES NaSciMENTo, matrícula funcional nº5190800/1, 

cPf 282.130.502-82, coordenador do Núcleo, lotado no NUrMEc. acompanhar a agenda do Governo.

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

Portaria Nº 1006/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/766099, de 20 de junho de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de ViGia/Pa, no dia 22/06/2022.

servidor objetivo
alfrEdo HENriQUE BarBoSa doS SaNToS filHo, matrícula 

funcional nº5941721/2, cPf 542.735.012-87, cargo assessor Jurídico, 
lotado no NUrMEc.

realizar diligências no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária 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, 21 de Junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1007/2022-crG
coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 07/04/2022, 
publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/762316, de 20 de junho 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 PacaJá/Pa, no período 21 a 24/06/2022.

servidor objetivo
lUciaNa MEira BoNaTElli, matrícula funcional nº 5965948/1, 

cPf 141.791.768-74, cargo assessor administrativo iV, lotada na 
secretaria de apoio do Gabinete do Governador.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 dE JUNHo dE 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1008/2022-crG
coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 07/04/2022, 
publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/762347, de 20 de junho 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 PacaJá/Pa, no período de 21 a 24/06/2022.

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

nial, lotada na diretoria do cerimonial.

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

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 dE JUNHo dE 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1009/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/763757, de 20 de junho de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de oriXiMiNá e PorTo dE MoZ/Pa, no período de 19 a 24/06/2022.

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 Pública do Governo do Estado, nos 
referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 5.½ (cinco e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 dE JUNHo dE 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
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Portaria Nº 1010/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/745631 de 14 de junho de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de BENEVidES/Pa, no dia 18/06/2022.

servidor objetivo

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

Gestão de logística.
dar apoio logístico, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1011/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/763333, de 20 de junho 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 oriXiMiNá/Pa, no período de 19 a 23/06/2022.

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

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

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

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1012/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/763266, de 20 de junho de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de oriXiMiNá e PorTo dE MoZ/Pa, no período de 19 a 24/06/2022.

servidor objetivo
carloS HENriQUE da coSTa Gaia, cPf 701.044.992-90, matrí-
cula  funcional  nº 5945943/ 3, ocupante do cargo de assessor de 

comunicação ii, lotado na SEcoM.

cooperação técnica a diretoria do cerimonial, na 
agenda pública do Governo do Estado, nos referidos 

municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 5.½ (cinco e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1013/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/763180, de 20 de junho 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 SaNTarÉM/Pa, no dia 21/06/2022.

servidor objetivo
adria liaNa riBEiro da SilVa PEraccHi, matrícula funcional 
nº 57220432/ 1, cPf 788.884.922-91, cargo coordenador de 

Eventos, lotada na diretoria do cerimonial.

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

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

Portaria Nº 1014/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/762474, de 20 de junho 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 afUá/Pa, no período de 20 a 23/06/2022.

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

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

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 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, 21 de Junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1015/2022-crG
coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 07/04/2022, 
publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/765626, de 20 de junho de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de GoiaNÉSia do Pará/ BrEU BraNco/ SENador JoSÉ Porfirio/ al-
TaMira/Pa, no período de 20 a 27/06/2022.

servidor objetivo
daNiEl PErEira dE Sá, matrícula funcional nº 6312799/ 3, cPf 

374.807.662-20, assistente Técnico ii, lotado na Secretária Extraordi-
nária de Produção.

realizar agenda institucional da Secretaria 
Extraordinária de Produção, nos referidos 

municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 7.½ (sete e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1016/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/761946, de 20 de Junho 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 caSTaNHal/Pa, no dia 20/06/2022.

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

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

assessorar agenda pública 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, 21 dE Junho dE 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1017/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/762848 de 20 de junho 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 SaNTarÉM/Pa, no período de 20 a 22/06/2022.

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 pública do Governo do Estado, no 
referido município.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 dE Junho dE 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
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Portaria Nº 1018/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 07/04/2022, publicado no 
doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/762116, de 20 de junho 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 caSTaNHal/Pa, no dia 20/06/2022.

colaborador objetivo

faUSo MENdES dE PaUla, cPf 638.321.942-15. 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 ½ (meia) diária 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, 21 dE Junho dE 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1019/2022-crG
coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 07/04/2022, 
publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/762438, de 20 de junho 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 iNHaNGaPi/Pa, no período de 19 a 20/06/2022.

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

nial, lotada na diretoria do cerimonial.

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

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 dE Junho dE 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1020/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/762061, de 20 de Junho 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 BrEVES/Pa, no período de 21 a 23/06/2022.

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

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

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

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 dE Junho dE 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1021/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/762394, de 20 de junho 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 PacaJá /Pa, no período de 21 a 24/06/2022.

servidor objetivo
aUGUSTo cEZar coElHo coSTa, cPf 648.935.962-68, matrícu-
la funcional nº 5918089/2, cargo assistente operacional ii, lotado 

na coordenadoria de Transportes.

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

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, 21 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 816949

Portaria Nº 1022/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/737348, de 13 de junho de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para a cidade de 
BraSÍlia/df, no período de 13 a 15/06/2022.

servidor objetivo
carloS alVES dE MENdoNÇa, cPf 392.923.471-87, matrícula 
funcional nº 5946816/ 2, assessor, lotado na diretoria de Gestão 

de logística.

a serviço do Governo do Estado, na referida cidade.
 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1023/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/765952, de 20 de junho 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 ViGia/Pa, no dia 22/06/2022.

servidor objetivo
Mário cHaVES TriNdadE, cPf 175.638.362-68, matrícula 

funcional nº 36293/2, cargo Braçal, lotação diretoria de Gestão 
de logística.

dar apoio logístico ao NUrMEc, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária 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, 21 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1024/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/761994, de 20 de junho 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 caSTaNHal/Pa, no dia 20/06/2022.

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

lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico ao cerimonial, no referido 
município.

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

Protocolo: 816996

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 1003/2022-crG, de 21 de Junho 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. 2022/760972, de 20/06/2022;
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, a contar de 21/06/2022, o gozo 
de férias da servidora Maria rEGiNa MarTiNS caraMUrU, id. funcional 
nº. 3222250/1, concedido por meio da Portaria nº. 697/2022-crG, pu-
blicada no DOE Nº. 34959, de 05/05/2022, ficando os dias interrompidos 
para gozo oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de Junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 816868
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CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

 eXtrato de Portaria Nº 044/2022 – sF/cMG, 
de 21 de JUNHo de 2022

 Suprido: alÉcio fáBio cUNHa SilVa, Mf nº 4218819/2, assessor ad-
ministrativo ii; Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 7.000,00; Elemento de despe-
sa: 33.90.30 (Material de consumo) – r$ 3.500,00; Elemento de des-
pesa: 33.90.39 (outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) – r$ 
3.500,00; fonte de recurso: 0101/0301; ordenador de despesa: osmar 
Vieira da costa Junior, cEl QoPM.

Protocolo: 817107

.

.

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 600/2022 – di/cMG, 
de 21 de JUNHo de 2022

 objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Be-
lém/Pa; destinos: Bragança/Pa e capanema/Pa; Período: 15 a 
16/06/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousa-
da); Servidores: cB PM Bruno david da Silva rocha, Mf nº 57232737/2, 
cB PM franklin Brandão de Souza, Mf nº 4219050; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 817004
eXtrato de Portaria Nº 598/2022 – di/cMG, 

de 21 de JUNHo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Brasília;/df; Período: 13 a 14/06/2022; Quantidade de diá-
rias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); Servidor: MaJ QoPM Heitor lobato 
Marques, Mf nº 57198332/3; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 816988
eXtrato de Portaria Nº 599/2022 – di/cMG, 

de 21 de JUNHo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Brasília/df; Período: 25 a 27/06/2022; Quantidade de diá-
rias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidor: MaJ QoPM Paulo Henri-
que Bechara e Silva, Mf nº 57199724/2; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Junior;

Protocolo: 816991
eXtrato de Portaria Nº 601/2022 – di/cMG, 

de 21 de JUNHo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: curuçá/Pa; Período: 18/06/2022; Quantidade de diárias: 
1,0 (alimentação); Servidores: cB PM Bruno david da Silva rocha, Mf nº 
57232737/2, cB PM franklin Brandão de Souza, Mf nº 4219050; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordena-
dor: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 817017
eXtrato de Portaria Nº 602/2022 – di/cMG, 

de 21 de JUNHo de 2022
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destinos: São domingos do capim/Pa, Tailândia/Pa, abaetetuba/
Pa e igarapé Miri/Pa; Período: 23 a 27/06/2022; Quantidade de diárias: 
5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); Servidores: TEN cEl QoPM cassio Ta-
baranã Silva, Mf nº 5807867/2, cB PM alécio fábio cunha Silva, Mf nº 
4218819/2; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 817020
eXtrato de Portaria Nº 597/2022 – di/cMG, 

de 21 de JUNHo de 2022
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: inhangapi/Pa; Período: 20/06/2022; Quantidade de diárias: 
1,0 (alimentação); Servidor: MaJ QoPM Heitor lobato Marques, Mf nº 
57198332/3; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 816954
eXtrato de Portaria Nº 603/2022 – di/cMG, 

de 21 de JUNHo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: capanema/Pa; Período: 16 a 17/06/2022; Quantidade de 
diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); Servidor: MaJ QoPM Khistian 
Batista castro, Mf nº 57198337/2; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Junior;

Protocolo: 817037

eXtrato de Portaria Nº 604/2022 – di/cMG, 
de 21 de JUNHo de 2022

objetivo: Em complementação a PorTaria Nº 552/2022 – di/cMG, a 
serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: 
aurora do Pará/Pa;  Período: 15 a 20/06/2022; Quantidade de diárias: 5,0 
(alimentação) 5,0 (pousada); Servidor: Sd PM renan da Silva Pinho, Mf nº 
5922322/3; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 817043
eXtrato de Portaria Nº 605/2022 – di/cMG, 

de 21 de JUNHo de 2022
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 17/06/2022; Quantidade de diá-
rias: 1,0 (alimentação); Servidores: 3º SGT PM daniel dos Santos carva-
lho, Mf nº 54194238/3, cB PM Henrique de araujo dos Santos deus Junior, 
Mf nº 57222328/2; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após 
a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 817064
eXtrato de Portaria Nº 606/2022 – di/cMG, 

de 21 de JUNHo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Bragança/Pa; Período: 16 a 19/06/2022; Quantidade de di-
árias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); Servidores: MaJ QoPM José ro-
gério da Silva Holanda, Mf nº 57198359/2, 3º SGT PM José Edilson da 
conceição Sobrinho, Mf nº 54193115/1, cB PM Paulo Venicius lisboa de 
oliveira, Mf nº 4220169/1, Sd PM Naslo Enrique Sousa Pereira, Mf nº 
64013151/2; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 817087
eXtrato de Portaria Nº 607/2022 – di/cMG, 

de 21 de JUNHo de 2022
objetivo: participar de curso de capacitação; Município de origem: Belém/
Pa; destino: fortaleza/cE; Período: 26/06/2022 a 02/07/2022; Quanti-
dade de diárias: 7,0 (alimentação) 6,0 (pousada); Servidores: agostinho 
Monteiro Junior, Mf nº 5946485/2, rafaely lorena florenzano de Sousa de 
andrade, Mf nº 5888535/2; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa 
Junior;

Protocolo: 817095
eXtrato de Portaria Nº 594/2022 – di/cMG, 

de 21 de JUNHo de 2022
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: afuá/Pa; Período: 20 a 23/06/2022; Quantidade de diárias: 
4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); Servidores: 1º TEN QoPM luiz Paulo 
Benjamin leal, Mf nº 4220579/4, 3º SGT PM antônio carlos Pereira cere-
ja, Mf nº 57198760, cB PM frank Bruno Egues ribeiro, Mf nº 4219048/3, 
Sd PM Kenny Souza carvalho, Mf nº 06402259/2; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 816865
eXtrato de Portaria Nº 595/2022 – di/cMG, 

de 21 de JUNHo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Breves/Pa; Período: 20 a 23/06/2022; Quantidade de diárias: 
4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); Servidores: 1º TEN QoPM igor alessan-
dro leal farah, Mf nº 4220563/2, 1º SGT PM andré costa carvalho, Mf 
nº 54193101/4, cB PM danylo christian Gonçalves da conceição, Mf nº 
4218905/2, CB PM Jefferson Batista de Almeida, MF nº 04219621/1; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordena-
dor: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 816881
eXtrato de Portaria Nº 588/2022 – di/cMG, 

de 21 de JUNHo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destinos: augusto corrêa/Pa, Bragança/Pa e capanema/Pa; Período: 
15 a 18/06/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousa-
da); Servidores: 1º SGT PM andré costa carvalho, Mf nº 54193101/4, 
3º SGT PM osvaldo lima de araujo Junior, Mf nº 57199496/2, 3º SGT PM 
Ronison Bonfim, MF nº 57199781, CB PM Rodolfo Ramos de Abreu, MF nº 
57221855, Sd PM Pedro Henrique costa Gonçalves, Mf nº 6402067/2; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. orde-
nador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 816828
eXtrato de Portaria Nº 589/2022 – di/cMG, 

de 21 de JUNHo de 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Salinópolis/Pa; Período: 
15 a 19/06/2022; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousa-
da); Servidor: Wellison correa Santos, Mf nº 5197651/3; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl 
QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 816831
eXtrato de Portaria Nº 590/2022 – di/cMG, 

de 21 de JUNHo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: augusto corrêa/Pa; Período: 15 a 16/06/2022; Quantidade 
de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); Servidor: 3º SGT PM osmar 
da conceição Moraes de Sousa Junior, Mf nº 57200026/3; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl 
QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 816835
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eXtrato de Portaria Nº 591/2022 – di/cMG, 
de 21 de JUNHo de 2022

i- Tornar sem efeito a PorTaria Nº 540/2022 – di/cMG, referente à 
concessão de diárias, publicada no doE nº 35.009, de 15 de junho de 
2022.
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: capanema/Pa; Período: 13 a 16/06/2022; Quantidade de di-
árias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); Servidores: 3º SGT PM Mario ale-
sandro araujo ferreira, Mf nº 57199471/2, cB PM Joselito Mendes Santos, 
Mf nº 4220523/2, Sd PM ithatiele Viana Macieira, Mf nº 6401682/2; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordena-
dor: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 816849
eXtrato de Portaria Nº 592/2022 – di/cMG, 

de 21 de JUNHo de 2022
 objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Santarém/Pa; Período: 19 a 22/06/2022; Quantidade de di-
árias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); Servidores: MaJ QoPM richard 
Batista da Costa, MF nº 57199495/2, 3º SGT PM Jefferson Patrick Ferreira 
dias, Mf nº 57199690/2, cB PM Ulisses Pampolha Bráz, Mf nº 4220310/2, 
cB PM rosenildo Gonçalves alves, Mf nº 57227675/2; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl 
QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 816853
eXtrato de Portaria Nº 593/2022 – di/cMG, 

de 21 de JUNHo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: inhangapi/Pa; Período: 19 a 20/06/2022; Quantidade de di-
árias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); Servidores: 1º TEN QoPM Victor 
lincoln da cunha Barros, Mf nº 4220541/3, SUB TEN PM adilson Barbosa da 
Silva, Mf nº 5701082/3, 3º SGT PM Marcos alexandre Martins Pires, Mf nº 
54194761/2, cB PM antonivaldo rodrigues alcantara, Mf nº 57222607/2, 
cB PM raimundo Hélio Pereira de lima, Mf nº 57232600/2; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 816858
eXtrato de Portaria Nº 587/2022 – di/cMG, 

de 21 de JUNHo de 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: aurora do Pará/Pa; Perí-
odo: 17 a 18/06/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pou-
sada); Servidor: Geliane Matias damasceno, Mf nº 5951050/2; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 816822
eXtrato de Portaria Nº 596/2022 – di/cMG, 

de 21 de JUNHo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: oriximiná/Pa; Período: 19 a 22/06/2022; Quantidade de diá-
rias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); Servidores: MaJ QoPM Paulo Hen-
rique Bechara e Silva, MF nº 57199724/2, 3º SGT PM Ronison Bonfim, MF 
nº 57199781, cB PM carlos alberto de Sousa Silva, Mf nº 57222004/2, 
cB PM Max andresson Teixeira Gouveia, Mf nº 57222517/2, Sd PM danilo 
Pantoja Magalhães, Mf nº 6402551/1; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Junior;

Protocolo: 816938

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 279/2022-PGe.G., 20 de junho de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de residual de férias à Procuradora do Estado, 
adriana Moreira Bessa, identidade funcional nº 80845530/2, no período 
de 08 a 22.07.2022, referente ao período aquisitivo 2021/2022, devendo 
responder pelo cargo de Procurador-chefe da Procuradoria da dívida ativa, 
o Procurador do Estado, Jair Sá Marocco, id. funcional nº 57199022/3.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 816394
Portaria Nº 280/2022-PGe.G., 20 de Junho de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias ao servidor Maxsael Holanda da costa, 
identidade funcional nº 57191818/1, no período de 11 a 25.07.2022, referen-
te ao período aquisitivo 2008/2009, devendo responder pelo cargo de asses-
sor iii, o servidor alexandre Mallet alvarez, id. funcional nº 54189195/ 2.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 816402

Portaria Nº 281/2022-PGe.G., 20 de junho de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
i – dESiGNar, a Procuradora do Estado, Marcelene dias da Paz Veloso, 
identidade funcional nº 5815746/4, para responder pela coordenação da 
Procuradoria cível, Trabalhista e administrativa, por motivo de férias da ti-
tular, Mahira Guedes Paiva Barros, id. funcional nº 54196751/1, no período 
de 27.06 a 26.07.2022.
ii – iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, a contar de 14.07.2022, o 
gozo de férias da Procuradora do Estado, Mahira Guedes Paiva Barros, id. 
funcional nº 54196751/1, concedida pela PorTaria Nº 198/2022-PGE.G., 
de 29.04.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 816407
Portaria Nº 299/2022-PGe.G., 20 de junho de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
aUToriZar, 10 (dez) dias de residual de férias ao Procurador, Gabriel 
Perez rodrigues, id. funcional nº 5914177/2, no período de 27.06 a 
06.07.2022, referente ao período aquisitivo 2019/2020, interrompido pela 
PorTaria Nº 449/2021-PGE.G., de 29.09.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 816412
Portaria Nº 300/2022-PGe.G., 20 de junho de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais…
rESolVE:
coNcEdEr, ao Procurador do Estado, Erotides Martins reis Neto, identi-
dade funcional nº 5930949/1, 30 (trinta) dias de licença prêmio, referente 
a 2ª parcela do triênio 2010/2013, no período de 01.07 a 30.07.2022, 
devendo responder pelo cargo de Procurador-chefe da 3ª regional o Pro-
curador do Estado, luis augusto Godinho Sardinha correa, id. funcional 
nº 5930956/1.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 816416
Portaria Nº 301/2022-PGe.G., 20 de Junho de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
TraNSfErir, o gozo de férias referente ao período aquisitivo 2021/2022, 
do servidor leon James dos Santos, identidade funcional nº 57193742/2, 
concedida pela PorTaria Nº 198/2022-PGE.G., de 29.04.2022, para o 
período de 27.06. a 26.07.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 816419
Portaria Nº 305/2022-PGe.G. Belém, 21 de junho de 2022
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
considerando o art. 72, ii da lei 5.810/94
rESolVE:
coNcEdEr, 08 (oito) dias de licença casamento à servidora adda Swellen 
Monteiro alves, identidade funcional nº 5891798/1, no período de 24.06 
a 01.07.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 816893

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 302/2022-PGe.G., 20 de Junho de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso de suas atribuições 
legais...
rESolVE:
coNcEdEr, ao Procurador do Estado Henrique Nobre reis, id. funcional nº 
55589662/1, 30 (trinta) dias de licença prêmio, referente a 1ª parcela do 
triênio 2009/2012, no período de 21.06 a 20.07.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 816536

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 288/2022-PGe.G., 10 de junho de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
dESiGNar, a servidora Vanessa Miranda Gouveia, id. funcional nº 
5907298/2, para responder pelo cargo de assessor iii, por motivo de férias 
da titular, danielle amoedo Souza, identidade funcional nº 57224850/4, no 
período de 20.06 a 05.07.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 816560
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torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 306/2022-PGe.G. Belém, 21 de junho de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/540580.
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº 214/2022-PGE.G. de 04.05.2022, 
publicada no doE 34.959 de 05.05.2022, que concedeu diária ao servidor 
ricardo Nasser Sefer, identidade funcional nº 5896477/1, para participar 
do julgamento sobre a taxa minerária no STf, em Brasília/df.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 816818

.

.

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo Nº 236 de 08 de JUNHo de 2022
dispõe sobre os procedimentos de credenciamento e contratação de ins-
trutores para ministrar aulas, cursos, oficinas, workshops e eventos congê-
neres, no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Pará.
o coNSElHo SUPErior da ProcUradoria-GEral do ESTado do 
Pará, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo § 2º do art. 15-a 
da lei complementar Estadual nº 041, de 29 de agosto de 2002;
rESolVE:
art. 1º Esta resolução dispõe sobre os procedimentos de credenciamento e 
contratação de instrutores para ministrar aulas, cursos, oficinas, workshops 
e eventos congêneres, no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Pará 
(PGE/PA), sob o financiamento do Fundo Especial instituído pelo art. 41-A 
da lei complementar Estadual nº 041, de 29 de agosto de 2002, e por 
meio execução da Escola Superior da advocacia Pública (ESaP).
art. 2º os instrutores serão contratados conforme o estipulado em projeto 
de aula, curso, oficina, workshop ou evento congênere formulado pela Es-
cola Superior da advocacia Pública (ESaP) e desempenharão as seguintes 
atribuições:
i – estabelecer os fundamentos teóricos da disciplina ou palestra ministrada;
II – identificar os objetivos dos conteúdos ministrados;
iii – cumprir e/ou complementar o plano de trabalho segundo a proposta 
pedagógica aprovada pela Escola Superior da advocacia Pública (ESaP), 
conforme o caso;
iV – elaborar e sistematizar os trabalhos interdisciplinares, sempre que 
possível;
V – elaborar os respectivos planos de aula, quando for o caso;
Vi – preparar o material didático a ser ofertado;
Vii – atentar às orientações expedidas pela Escola Superior da advocacia 
Pública (ESaP), visando à padronização e ao aperfeiçoamento do ensino; e
Viii – confeccionar relatório de prestação de contas, sempre que solicitado.
art. 3° o procedimento de contratação direta de instrutores, na forma do 
art. 15-B da lei complementar Estadual nº 041, de 29 de agosto de 2002, 
observará o seguinte:
I – a demanda será formalizada por meio projeto de aula, curso, oficina, 
workshop ou evento congênere formulado pela Escola Superior da advo-
cacia Pública (ESaP), que também servirá como parecer técnico da con-
tratação;
ii – o instrutor será escolhido pela Escola Superior da advocacia Pública 
(ESaP), de acordo com o projeto de aula e observados os requisitos e 
procedimentos previstos nesta Resolução, demonstrando sua qualificação;
iii – caberá ao instrutor a apresentação dos seguintes documentos:
a) currículo e documentos comprobatórios de escolaridade, qualificação e/
ou experiência profissional, observados os requisitos previstos no art. 5° 
desta resolução;
b) documento de identidade oficial em que conste o número de inscrição no 
cadastro de Pessoas físicas (cPf);
c) comprovante de residência;
d) certidões de regularidade fiscal federal e do Estado e Município de re-
sidência;
e) certidão negativa junto ao fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(fGTS); e
f) certidão negativa de débitos trabalhistas;
iV - a remuneração do instrutor observará o anexo i desta resolução, bem 
como sofrerá os descontos tributários pertinentes;
V – deverá haver autorização do conselho Gestor do fundo Especial insti-
tuído pelo art. 41-a da lei complementar Estadual nº 041, de 2002;
Vi – será dispensada a realização de parecer jurídico, devendo ser ates-
tado, pela diretoria administrativa e financeira (daf), que o processo de 
contratação está instruído de acordo com o que dispõe esta resolução; e
Vii – o contrato de prestação de serviços observará o modelo previsto no ane-
xo ii desta resolução e será acompanhado por declaração de compatibilidade 
de horários ou ausência de vínculos, na forma do anexo iii desta resolução.
§1° Quando a aula, curso, oficina, workshop ou evento congênere for soli-
citado por outra unidade ou órgão à Escola Superior da advocacia Pública 
(ESaP), deverá ser observado ainda:
i – a antecedência mínima de 30 (trinta) dias úteis da solicitação para a 
data programada para o início das atividades de ensino; e
II - o solicitante deverá ratificar o projeto formulado pela ESAP.
§2° Quando o instrutor for servidor da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), 
a diretoria administrativa e financeira (daf) poderá se utilizar da docu-
mentação arquivada na Gerência de recursos Humanos (GrH) para aten-
der a disposto no inciso iii do caput deste artigo.

§3° a autorização a que se refere o inciso V do caput deste artigo poderá 
ser feita mediante a aprovação de um planejamento anual de atividades, a 
ser proposto pela Escola Superior da advocacia Pública (ESaP).
§4° Somente mediante autorização expressa do conselho Gestor do fundo 
Especial da Procuradoria-Geral do Estado do Pará (PGE/Pa), fundado em 
solicitação expressa e motivada do diretor da Escola Superior da advocacia 
Pública (ESAP), poderão ocorrer alterações específicas nas cláusulas do 
contrato de prestação de serviços firmados com os respectivos docentes, a 
fim de contemplar situações especiais associadas ao caso concreto, opor-
tunidade em que não se aplicará a dispensa prevista no inciso Vi do caput 
deste artigo.
art. 4º de modo a subsidiar a escolha prevista no inciso ii do art. 3° desta 
resolução, a Escola Superior da advocacia Pública (ESaP) poderá realizar 
chamamento público, observado o seguinte:
i – publicação de edital no site da Procuradoria-Geral do Estado e de extra-
to no Diário Oficial do Estado, que deverá prever:
a) critérios de habilitação e contratação;
b) demanda de cursos a serem ofertados pela Escola Superior da advoca-
cia Pública (ESaP); e
ii – o edital terá prazo de vigência máxima de 12 (doze) meses;
iii – os instrutores que forem habilitados de acordo com os critérios do 
edital de chamamento público deverão apresentar os documentos compro-
batórios exigidos, que serão tratados na forma da lei federal nº 13.709, 
de 14 de agosto de 2018.
art. 5º os instrutores deverão atender, no mínimo, a 1 (um) dos seguintes critérios:
i – nível superior e/ou pós-graduação na área pleiteada; ou
II - formação em nível técnico profissionalizante na área pleiteada.
§ 1º Para comprovação da titulação serão aceitos os seguintes títulos:
I - certificado de conclusão de curso técnico profissionalizante;
ii - diploma de nível superior;
III - certificado/declaração de conclusão de curso de pós-graduação lato 
sensu, em nível de especialização;
IV - diploma devidamente registrado ou certificado/declaração de conclu-
são de curso de pós-graduação stricto sensu, em nível de mestrado; ou
V - diploma devidamente registrado ou certificado/declaração de conclusão 
de curso de pós-graduação stricto sensu, em nível de doutorado.
§2º os títulos obtidos por meio de instituição de ensino superior estran-
geira somente serão aceitos se revalidados ou reconhecidos, nos termos 
disciplinados na legislação vigente.
§3º os credenciados contratados deverão ter no seu eixo de formação, 
em qualquer grau, relação com as disciplinas ministradas ou a atividade 
prestada à Escola Superior da advocacia Pública (ESaP).
art. 6º Para as contratações efetuadas com base nesta resolução, o valor 
a ser pago será aquele estabelecido na forma do anexo i desta resolução, 
de acordo com a titulação acadêmica do instrutor.
§ 1º a hora-aula compreende cada período de 50 (cinquenta) minutos de 
1 (uma) hora comum.
§ 2º Para cada hora-aula efetivamente ministrada, o instrutor receberá a 
correspondente contraprestação pecuniária para a preparação dos respec-
tivos materiais didáticos, também calculada em horas-aula, na proporção 
de 1:1 (um para um).
§ 3º o instrutor credenciado poderá ser contratado para o regime de até 20 
(vinte) horas-aula por semana, observado o §2° deste artigo.
§ 4º o limite estabelecido para a jornada semanal poderá ser ultrapassado 
desde que haja justa fundamentação e mediante específica e prévia au-
torização do conselho Gestor do fundo Especial da Procuradoria-Geral do 
Estado do Pará (PGE/Pa), instituído pelo art. 41-a da lei complementar 
Estadual nº 041, de 2002.
art. 7º os casos omissos serão decididos pelos membros do comitê acadê-
mico da Escola Superior da advocacia Pública (ESaP).
art. 8° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 20 de junho de 2022.
ricardo NaSSEr SEfEr
Presidente
rolaNd raad MaSSoUd
corregedor
fáBio THEodorico fErrEira GÓES
conselheiro
iBraiM JoSÉ daS MErcÊS rocHa
conselheiro
TáTilla BriTo PaMPloNa
conselheira
criSTiNa MaGriN MadalENa
conselheira
PaUla PiNHEiro TriNdadE
conselheira
GUSTaVo TaVarES MoNTEiro
conselheiro
ENorÊ corrEa MoNTEiro
conselheiro

aNeXo i

iNstrUtores VaLor da Hora-aULa (r$/50MiN)
Certificado/Diploma de Conclusão de Curso Técnico r$-80,00 h/a (oitenta reais)

Certificado/Diploma de Conclusão de Curso de Graduação r$-100,00 h/a (cento reais)
Certificado/Diploma de Pós-Graduação Lato Sensu r$-115,00 h/a (cento e quinze reais)

Certificado/Diploma de Pós-Graduação Stricto Sensu – 
Mestrado r$-130,00 h/a (cento e trinta reais)

Certificado/Diploma de Pós-Graduação Stricto Sensu – 
doutorado r$-150,00 h/a (cento e cinquenta reais)
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aNeXo ii
ModeLo de coNtrato

coNtrato Nº xxx/2022, ceLeBrado eNtre o estado do ParÁ Por 
iNterMÉdio da ProcUradoria-GeraL do estado e xxxxxxxx, 
Para reaLiZaÇÃo de cUrso, Nas seGUiNtes coNdiÇÕes:
o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, por inter-
médio da ProcUradoria-GEral do ESTado, sito à rua dos Tamoios, nº. 
1671, Batista campos, cEP: 66.025-540, nesta cidade, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 34.921.759/0001-29, neste ato representada pelo Procurador-
Geral do Estado, dr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bra-
sileiro, XXXXXXX, advogado, inscrito na oaB/Pa sob o nº XXXX, portador 
do cPf/Mf nº XXX.XXX.XXX-XX, e de outro lado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(qualificação), pessoa física, portador do RG: xxxxxxx, inscrito no CPF 
nºxxxxxxx, inscrita no cNPJ: xxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado 
(endereço), doravante denominados coNTraTaNTE e coNTraTado, res-
pectivamente, ajustam o presente contrato de Prestação de Serviços, sob 
o regime de execução indireta, que se regerá pelas disposições da lei 
federal nº 8.666/1993 e alterações, nos seus casos omissos na lei federal 
nº 10.406/2002 e mediante as cláusulas seguintes:
cLÁUsULa i – da oriGeM e FUNdaMeNtaÇÃo LeGaL
1.1 o presente instrumento é decorrente do Processo administrativo Ele-
trônico nº 2022/xxxxx-PGE, e tem como fundamento legal o art. 25, ii c/c 
13, Vi, da lei federal nº 8.666/1993 e o art. 15-B da lei complementar 
Estadual nº 041/ 2002.
1.2. de acordo com o parágrafo único do art. 191 da lei n° 14.133/ este 
contrato será regido pelas regras aqui previstas durante toda a sua vi-
gência.
cLÁUsULa ii - da ViNcULaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade
2.1 O presente Instrumento de Contrato vincula-se, para os fins de direito, 
ao Termo de inexigibilidade nº XX/2022, subscrito pelo Procurador-Geral 
do Estado, publicado na Imprensa Oficial do Estado do Pará, no Diário Ofi-
cial nº XX, em XX/XX/2022.
cLÁUsULa iii – do oBJeto
3.1 o presente contrato tem por objeto a contratação da atividade de 
instrutor, conforme a resolução n° XXX/2022 do conselho Superior da Pro-
curadoria-Geral do Estado e o projeto pedagógico constante no Processo 
administrativo Eletrônico nº 2022/xxxxx-PGE.
cLÁUsULa iV – da ViGÊNcia
4.1 o presente contrato terá vigência XXXXXXXX, a contar da data de sua 
assinatura.
cLÁUsULa V – do VaLor e coNdiÇÕes de PaGaMeNto
5.1 o presente contrato tem o valor global de r$ XXX (XXXXXXXXX), sen-
do pago até o 10º (décimo) dia útil após a apresentação da Nota fiscal/
fatura pelo coNTraTado, nas seguintes condições:
cLÁUsULa Vi – da dotaÇÃo orÇaMeNtÁria:
6.1 as despesas decorrentes deste contrato, por parte da coNTraTaNTE, 
serão custeadas pela funcional programática: XXXXXX, elemento de des-
pesa: XXXXX, fonte: XXXX.
cLÁUsULa Vii– da FiscaLiZaÇÃo
7.1 A prestação do serviço será acompanhada e fiscalizada por servidor 
designado pela coNTraTaNTE.
7.2 o fiscal do contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: veri-
ficar se o contrato atende as formalidades legais, especialmente no que se 
refere à qualificação e identificação completa do Contratado; verificar se o 
cronograma físico-financeiro do serviço prestado se desenvolve de acordo 
com a Nota de Empenho; prestar ao ordenador de despesa, informações 
necessárias ao reajustamento de preços, quando previstos; dar ciência 
ao Procurador-Geral sobre ocorrências que possam ensejar a aplicação de 
penalidades ao contratado, alterações necessárias no objeto; atestar a 
conclusão das etapas ajustadas; prestar informações necessárias sobre o 
andamento da execução contratual; verificar a articulação entre as etapas, 
de modo que os objetivos sejam atingidos; remeter no 5º dia útil do bimes-
tre subsequente, relatório de acompanhamento da execução contratual, 
certificar o recebimento dos objetos e/ou prestação de serviços, mediante 
atestado de Execução e de Termo circunstanciado, conforme disposto no 
art. 73 da lei federal nº 8.666/1993; comunicar ao controle interno, ao 
Setor Jurídico e ao Procurador-Geral quando ocorrerem irregularidades que 
não tenham sido sanadas tempestivamente ou a contento.
7.3 A presença da fiscalização da Procuradoria-Geral do Estado do Pará não 
elide nem diminui a responsabilidade do contratado.
cLÁUsULa Viii - da carGa HorÁria e dUraÇÃo do cUrso
8.1
cLÁUsULa iX – das oBriGaÇÕes das Partes
9.1 daS oBriGaÇÕES do coNTraTado:
9.1.1. Estabelecer os fundamentos teóricos da disciplina ou palestra ministrada;
9.1.2. identificar os objetivos dos conteúdos ministrados;
9.1.3. cumprir e/ou complementar o plano de trabalho segundo a proposta 
pedagógica aprovada pela Escola Superior da advocacia Pública (ESaP), 
conforme o caso;
9.1.4. elaborar e sistematizar os trabalhos interdisciplinares, sempre que possível;
9.1.5. elaborar os respectivos planos de aula, quando for o caso;
9.1.6. preparar o material didático a ser ofertado;
9.1.7. atentar às orientações expedidas pela Escola Superior da advocacia 
Pública (ESaP), visando à padronização e ao aperfeiçoamento do ensino; e
9.1.8. confeccionar relatório de prestação de contas, sempre que solicitado.
9.2. oBriGaÇÕES da coNTraTaNTE:
1. 9.2.1. Prestar apoio necessário ao coNTraTado na execução dos ser-
viços ora contratados;
2. 9.2.2. Manter um representante especialmente designado para acompa-
nhar e fiscalizar a execução do presente instrumento;
3. 9.2.3. fornecer tempestivamente e com precisão, todas as informações 
e dados solicitados pelo coNTraTado, necessários à consecução dos ob-
jetivos dos trabalhos;

4. 9.2.4. comunicar ao coNTraTado, imediatamente e por escrito, toda 
e qualquer irregularidade, imprecisão ou desconformidade, verificada na 
execução do contrato;
5. 9.2.5. Efetuar o pagamento devido ao coNTraTado em conformidade 
com o disposto neste instrumento.
6. 9.2.6. realizar a retenção e o recolhimento dos tributos e impostos 
devidos por lei.
cLÁUsULa X – da rescisÃo
10.1 o presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente, amiga-
velmente ou judicialmente, nos termos descritos no art. 79 da lei federal 
nº 8.666/1993, reconhecendo-se os direitos da administração, em caso 
de rescisão administrativa prevista no artigo 77 do mesmo diploma legal.
10.2 constituem motivo para rescisão do presente instrumento quaisquer 
das causas elencadas no artigo 78 da lei federal nº 8.666/1993.
cLÁUsULa Xi – das PeNaLidades:
11.1. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a coNTraTaNTE 
poderá aplicar ao coNTraTado as seguintes sanções administrativas, com 
estrita observância do princípio da proporcionalidade:
a) advertência, quando o coNTraTado descumprir obrigação contratual 
de menor relevo, que não retarde a execução contratual, nem cause preju-
ízo financeiro a CONTRATANTE.
b) Multa, nos seguintes percentuais:
b.1) 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) sobre o valor executado 
do contrato por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor total 
executado do Contrato, quando o CONTRATADO atrasar injustificadamente 
a execução contratual;
b.2) 5% (cinco por cento) sobre o valor executado do contrato, quan-
do o coNTraTado cumprir irregularmente cláusulas contratuais de maior 
relevância, e 10% (dez por cento) sobre o valor executado do contrato, 
quando o coNTraTado não cumprir cláusulas contratuais.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
licitar e contratar com a administração direta e indireta do Estado do Pará, 
pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos de-
terminantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, quando o coNTraTado 
deixar de entregar a documentação exigida no contrato, apresentar docu-
mentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, compor-
tar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administra-
ção Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a coNTraTaNTE, que será 
concedida sempre que o coNTraTado ressarcir a coNTraTaNTE pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido prazo da sanção aplicada com base 
nas alíneas “c” e “d”.
11.2 fica assegurado defesa prévia o coNTraTado, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para as sanções previstas nas alíneas “a” e “b”, e de 10 (dez) 
dias para a sanção prevista nas alíneas “c”.
11.3 as sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem anterior 
poderão ser aplicadas conjuntamente com a da alínea “b”.
11.4 a multa deverá ser recolhida aos cofres do Estado do Pará, no prazo 
de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da notificação pelo 
coNTraTado. caso contrário, será deduzida da fatura, por ocasião do 
pagamento, ou cobrada judicialmente, a critério da coNTraTaNTE.
11.5 as sanções administrativas previstas nas alíneas “c” e “d”, poderão 
ser aplicadas ainda, caso o coNTraTado tenha sofrido condenação de-
finitiva por prática, por meio doloso, de fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos, atos ilícitos visando frustrar objetivos de licitação ou 
demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a administração em 
virtude de atos ilícitos praticados.
cLÁUsULa XX – coNForMidade À LGPd
10.1 o coNTraTado deverá guardar sigilo sobre os dados pessoais com-
partilhados pela coNTraTaNTE e só poderá fazer uso dos dados exclusi-
vamente para fins de cumprimento do objeto deste contrato, sendo-lhe 
vedado, a qualquer tempo, o compartilhamento desses dados sem a ex-
pressa autorização da coNTraTaNTE, ou o tratamento dos dados de forma 
incompatível com as finalidades e prazos acordados.
11.2 As PARTES deverão notificar uma à outra, por meio eletrônico, em até 
2 (dois) dias úteis, sobre qualquer incidente detectado no âmbito de suas 
atividades, relativo a operações de tratamento de dados pessoais.
12.3 as ParTES se comprometem a adotar as medidas de segurança ad-
ministrativas, tecnológicas, técnicas e operacionais razoáveis e necessárias a 
resguardar os dados pessoais que lhe serão confiados, levando em conta as 
diretrizes de órgãos reguladores, padrões técnicos e boas práticas existentes.
12.4. a coNTraTaNTE terá o direito de acompanhar, monitorar, auditar e 
fiscalizar a conformidade da CONTRATADA, para a proteção de dados pes-
soais referentes à execução deste contrato.
cLÁUsULa Xii – da PUBLicaÇÃo
12.1 a coNTraTaNTE providenciará a publicação do contrato no diário 
Oficial do Estado, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da data de 
sua assinatura.
cLÁUsULa Xiii – do Foro:
13.1 fica eleito o foro da comarca de Belém, Estado do Pará, para dirimir 
quaisquer questões decorrentes deste contrato.
E por estarem de acordo, para firmeza e validade do que foi ajustado, as 
partes assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
na presença das testemunhas abaixo:
________________________________________
ricardo NaSSEr SEfEr
ProcUrador-GEral do ESTado
________________________________________
coNTraTado
TESTEMUNHaS:
1._________________________ 2._________________________
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aNeXo iii
decLaraÇÃo de coMPatiBiLidade HorÁrios

oU de aUsÊNcia de
VÍNcULo e terMo de coMProMisso

(NoME do iNTErESSado) XXXX, (naturalidade), rG nº XXXX, Órgão Ex-
pedidor: XXXX, cPf nº XXXX, residente e domiciliado na (rua, avenida, 
etc) XXXX, nº XXXX, bairro XXXX, no município de XXXX, cEP nº XXXX, 
para os fins do Credenciamento perante a ESCOLA SUPERIOR DE ADVO-
cacia PÚBlica junto à ProcUradoria-GEral do ESTado do Pará, 
dEclara, sob as penas da lei, o seguinte:
(____) que não possuo vínculo de qualquer natureza com a administração 
Pública municipal, estadual ou federal;
(____) que exerço a função de XXXX (destacar as funções exercidas para 
as quais se admite a cumulação de cargos), com regime semanal de traba-
lho de XXXX (discriminar o regime de trabalho, se 20h, 40h ou dedicação 
Exclusiva), cujo horário é compatível com o cumprimento de minhas atri-
buições perante a ESaP, na forma da legislação aplicável;
declaro, ainda, que assumo o coMProMiSSo de me dedicar às atividades 
previstas no edital de credenciamento, no contrato firmado, bem como no 
Plano de Trabalho ou Programa acadêmico eventualmente aprovado junto 
à ESaP, respeitados os deveres bem como a responsabilidade administrati-
vo-acadêmica, estabelecidos no regimento acadêmico da ESaP.
declaro, outrossim, que a veracidade e integridade dos dados declarados 
são de minha inteira responsabilidade e que tenho conhecimento de que a 
prestação de informação falsa, incompleta ou incorreta sujeitará o infrator 
às penalidades regulamentadas pelo art. 299 do decreto-lei 2.848, de 07 
de dezembro de 1940 (código Penal brasileiro)1.
local E daTa.
aSSiNaTUra _____________________________

1. falsidade ideológica. art. 299 - omitir, em documento público ou par-
ticular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de preju-
dicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 
relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento 
é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis 
a cinco contos de réis, se o documento é particular. (Vide lei nº 7.209, 
de 1984) Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete 
o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de 
assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.

Protocolo: 816530

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato teMPorÁrio– seac Pss N°004/2022
Processo N°: 2021/317401
ModalidadE dE adMiSSÃo: Temporário
oBJETo: contratação de servidores por tempo determinado através de 
PSS-004/2022
coNTraTaNTE: Secretaria Estratégica de Estado de articulação da cida-
dania – SEac.
ViGÊNcia coNTraTUal: 21/06/2022 à 20/06/2023

coNtrato Nº coNtratado carGo
062/2022 arliSSoN SoUSa cardoSo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
063/2022 HElioMar MiraNda da cUNHa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
064/2022 JoSE Maria dE MaToS MoraiS TÉcNico EM GESTÃo dE ESPorTE
065/2022 laNa cordoVil PalHETa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
066/2022 lUcaS GaBriEl fErrEira BElo dE SoUZa TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral
067/2022 MarQUEiZa VaZ aBrEU MiraNda aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
068/2022 SolaNGE dE liMa MacEdo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo

doTaÇÃo orÇaMENTária:
Und. orçamentária: 76101 - Sec. Estratég. de Estado de articulação e 
cidadania
função: 08 - assistência Social
Sub-função: 122 - administração Geral
Programa: 1297 - manutenção da Gestão
Proj. atividade: 8411 - operacionalização das ações de recursos Humanos
Nat. despesa: 319004.11 – contratação por Tempo determinado
Nat. Despesa: 319011.17 – Gratificação de Nível Superior
Nat. despesa: 319016.29 – abono Salarial
Nat. despesa: 339046.02 – auxilio alimentação
Nat. despesa: 339049.01 – auxilio Transporte
fonte recurso: 0101 - recursos ordinários
ação: 263073 - Plano interno: 4120008411P
ordenador responsável:
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado – SEac

Protocolo: 816830

diÁria
.

Portaria 173/2022-GaB/seac
Belém Pa, 21 de junho de 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE
arTicUlaÇÃo 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 a PorTaria Nº 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020, 
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo o Memo 053/2022 – GaB/SEac e o Processo nº 2022/756420
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor ricardo Brisolla Balestreri, Matrícula 5945640-2, 
Secretário de Estado, 3,5 (três e meia) diárias, no período de 19/06/2022 
a 22/06/2022, a Vitória – ES, com objetivo de participar de reuniões a fim 
de apresentar o Projeto TerPaz – Territórios pela Paz e as Usinas da Paz 
ao Governo daquele Estado e ao fórum Brasileiro de Segurança Pública.
dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 21 de junho de 2022.
Júlio alejandro Quezada Jelvez
Secretário adjunto - SEac

Protocolo: 816844

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria aGe Nº 071/2022-GaB, de 21 de junho de 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando os autos 
do Processo Nº 2022/741290.
r E S o l V E:
coNcEdEr à Servidora rita de Jesus Gomes de castro, matrícula 
761699/1, ocupante do cargo de Escrevente datilografo referência iii, 
lotada nesta auditoria Geral do Estado - aGE, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 25/06/2022 a 24/07/2022, correspondente ao triê-
nio de 17/06/2007 a 16/06/2010, 30 dias.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 816905
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo Nº 011/2022
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de 100 
cadEiraS dE aUdiTÓrio, por meio do Projeto “Unidade Social e Pro-
fissional ParáPaz” que visa atender as demandas de pessoas em situação 
de vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços de assistência 
Social e cursos profissionalizantes com o objetivo de fortalecer a garantia 
de direitos a partir dos serviços ofertados pelo Estado, além de possibilitar 
a formação profissional de mulheres e joven, conforme especificações, es-
timativas de quantidades e valores contidos do contrato.
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo ParáPaZ
coNTraTada: a. c. fraNco dE alMEida coMÉrcio E MaTEria HoSPi-
Talar EirEli, cNPJ nº: 05.564.838/0001-21
 doTaÇÃo orÇaMENTária:
-funcional  Programática:  14.122.1297.8338  –  (operacionalização  das 
ações administrativas).
-Elemento de despesa: 4490-52.42 – (Equipamentos e Material Perma-
nente/Mobiliário em geral).
-fonte de recursos: 0101 – (recursos do Tesouro)
-ação: 227275
-Pi: 4120008338E
-Valor: r$ 40.000,00
ViGÊNcia: é de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.
fUNdaMENTaÇÂo lEGal: lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
da lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,do decreto federal nº 
10.024 de 20 de setembro de 2019, da lei Estadual n° 6.474, de 06 de 
agosto de 2002, e do decreto Estadual nº 534, de 04 de fevereiro de 2020.
daTa da aSSiNaTUra: 21/06/2022
ordENador rESPoNSáVEl: alberto Henrique Teixeira de Barros

Protocolo: 816952
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terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 007/2022
 o Presidente da fundação ParáPaZ, designado através do decreto publi-
cado no doE nº 34.490, no uso de suas atribuições, e após recomendação 
e constatação das exigências legais relativas ao processo licitatório pela 
Procuradoria fundacional, conforme Parecer Jurídico nº 198/2022 e con-
trole interno nº 074/2022, resolve:
HoMoloGar o objeto da presente licitação contratação Prestação de Ser-
viços de locação (impressão, cópia e digitalização), com equipas multi-
funcionais mono a4 novos em linha de fabricação: Tipo i- Multifuncional 
mono a4 em quant. de 10 (dez); e Tipo ii - Multifuncional color a4 em 
quant. de 03 (três); incluso todos insumos necessários: Toner, cilindro, 
Papel a4, Papel Vergê 180g e peças e assistência técnica com mão de 
obra e todo suporte necessário ao bom funcionamento dos equipamentos 
instalados, direcionado especificamente ao atendimento das necessidades 
desta Fundação Parápaz, conforme especificações, estimativas de quanti-
dades e valores contidos do anexo i (Termo de referência) deste Edital e 
seus anexos.
Tc coMErcio dE SErViÇoS E TEcNoloGia EirEli, cNPJ:07.679.989/0001-
50, vencedora do loTE i, totalizando o valor de r$ 114.980,00 (cento e 
quatorze mil, novecentos e oitenta reais).
 Em consequência, fica autorizada a elaboração do respectivo contrato.
Publique-se.
Belém/Pa, 21 de junho de 2022.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 816504

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de FoMeNto Nº 015/2022
Processo Nº 2022/638486
oBJETo: a execução do projeto “EdUcarTE Marcial Social” tem como 
objetivo resgatar na comunidade, valores sociais como respeito, responsa-
bilidade, humanidade, entre outros, através do esporte, contribuindo assim 
para o crescimento humano, intelectual e social de crianças, adolescentes 
e jovens.
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo ParaPaZ
coNTraTada: aSSociaÇÃo coMUNiTária do Bairro do TaPaNÃ, 
cNPJ: 22.930.648-0001-08.
funcional Programática: 14.422.1500.8815 – (Polo de inclusão - ParaPaZ)
Elemento de Despesa: 3350-41.06 - (Contribuições/ instituições sem fins 
lucrativos)
fonte de recursos: 0101 – (recursos Próprios)
ação: 227161
Pi: 22df4049331
Valor: r$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais)
coNTraParTida: r$ 48.000,00 (quarenta e oito mil) de bens e Serviços, 
conforme informado no plano de trabalho.
ViGÊNcia: entrará em vigor em 15/07/202 e terá vigência até 29/12/202.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: com fundamento na lei federal nº 13.019/2014, 
lei federal nº 13.204/2015 e lei federal nº 9.504/97, decretos Estaduais 
nº 768/2013, 733/2013, 870/2013.
daTa da aSSiNaTUra: 21.06.2022
ordENador rESPoNSáVEl: alberto Henrique Teixeira de Barros
Presidente da fundação da ParaPaZ

Protocolo: 816683
eXtrato terMo de JUstiFicatiVa de disPeNsa de
cHaMaMeNto PÚBLico Nº 004/2022
Processo Nº 2022/656310
objeto: o Projeto tem por objeto a execução do Projeto “coNQUiSTaNdo 
o fUTUro”, que visa contribuir para a inclusão no mercado de trabalho de 
Jovens, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade, a partir de 
cursos de qualificação técnica.
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo ParáPaZ
coNTraTada: aSSociaÇÃo UliSSES PErEira - cNPJ: 03.245.734/0001- 29
JUSTificaTiVa PEla diSPENSa
Considerando as especificidades da Lei nº 13.019/2014 quanto à dispensa 
do chamamento público, ato respaldado na mesma lei, em seu artigo 30, 
inciso Vi, bem como no decreto Estadual nº 1.835/2017;
considerando que a organização da Sociedade civil, aSSociaÇÃo UliS-
SES PErEira, associação civil,de caráter filantrópico e de assistência so-
cial, sem fins lucrativos ou de fins não econômicos, apolítica, com duração 
indeterminada, conforme especificado em seu Estatuto;
considerando a capacidade técnica e operacional para execução da proposta 
apresentada para a celebração de parceria junto a este órgão fundacional.
considerando as atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, 
saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da socie-
dade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política;
considerando que a administração Pública poderá dispensar a realiza-
ção de chamamento público com base no inciso Vi – art. 30 da lei nº 
13.019/2014, como é o caso em tela;
considerando as ações desenvolvidas pela instituição acima apresentada, 
autorizo a referida parceria entre fUNdaÇÃo ParáPaZ e aSSociaÇÃo 
UliSSES PErEira, com dispensa de chamamento Público e assinatura do 
Termo de colaboração.
Belém, 21 de Junho de 2022
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 817021

eXtrato do terMo coLaBoraÇÃo Nº 04/2022
Processo nº 2022/656310
objeto: o presente TErMo dE colaBoraÇÃo, decorrente de dispensa 
de chamamento Público nº 04/2022, tem por objeto a Execução do Pro-
jeto “coNQUiSTaNdo o fUTUro”, que visa contribuir para a inclusão no 
mercado de trabalho de Jovens, adolescentes e adultos em situação de 
vulnerabilidade, a partir de cursos de qualificação técnica.
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo ParáPaZ
coNTraTada: aSSociaÇÃo UliSSES PErEira - cNPJ: 03.245.734/0001- 29
da ViGÊNcia: entrará em vigor em julho de 2022 e terá vigência até se-
tembro de 2022
doTaÇÃo:
funcional Programática: 14.422.1500.8815 – (Polo de inclusão - ParaPaZ)
Elemento de Despesa: 3350-41.06 - (Contribuições/ instituições sem fins 
lucrativos)
fonte de recursos: 0101 – (recursos Próprios)
ação: 227161
Pi: 22dEMG00377
Valor: r$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais)
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: o presente termo será regido pelo disposto na 
lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes lei 
de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, na lei nº 13.019, 
de 31 de julho de 2014 com suas atualizações posteriores.
Belém, 21 de Junho de 2022
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 817018
eXtrato do terMo de FoMeNto Nº 016/2022
Processo Nº 2022/572136
oBJETo: a execução do projeto “ViVEr iNfÂNcia”, que visa sensibilizar 
crianças e adolescentes da região Metropolitana de Belém participantes de 
iniciativas sociais sobre a problemática da exploração sexual infanto-juve-
nil, assim como provocar também a reflexão de diversos segmentos sociais 
locais sobre o mesmo tema, por meio de diversas atividades culturais e 
pedagógicas.
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo ParaPaZ
coNTraTada: aSSociaÇÃo ESPorTiVa aMaZoN, inscrita no cNPJ: 
14.292.112/0001-78.
funcional Programática: 14.422.1500.8815 – (Polo de inclusão - ParaPaZ)
Elemento de Despesa: 3350-41.06 - (Contribuições/ instituições sem fins 
lucrativos)
fonte de recursos: 0101 – (recursos Próprios)
ação: 227161
Pi: 22dEMP00330
Valor: r$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais)
coNTraParTida: r$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
ViGÊNcia: junho de 2022 – Término: Setembro de 2022
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: com fundamento na lei federal nº 13.019/2014, 
lei federal nº 13.204/2015 e lei federal nº 9.504/97, decretos Estaduais 
nº 768/2013, 733/2013, 870/2013.
daTa da aSSiNaTUra: 21.06.2022
ordENador rESPoNSáVEl: alberto Henrique Teixeira de Barros
Presidente da fundação da ParaPaZ

Protocolo: 817085
eXtrato do terMo de FoMeNto Nº 013/2022
Processo Nº 2022/572239
oBJETo: a execução do projeto “ProJETo colÔNia dE fÉriaS 2022”, 
que visa promover atividades recreativas lúdico-educacionais, com foco à 
cultura de paz, durante o mês de julho de 2022, nos distritos de outeiro e 
Mosqueiro, em Belém (Pa), para 3.000 crianças e adolescentes participan-
tes de iniciativas sociais da região Metropolitana de Belém.
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo ParaPaZ
coNTraTada: aSSociaÇÃo dESPorTiVa E cUlTUral lUSo BraSilEira 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 06.879.194/0001-23
funcional Programática: 14.422.1500.8815 – (Polo de inclusão - ParaPaZ)
Elemento de Despesa: 3350-41.06 - (Contribuições/ instituições sem fins lucrativos)
fonte de recursos: 0101 – (recursos Próprios)
ação: 227161
Pi: 22dEMP00331
Valor: r$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)
coNTraParTida: r$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais)
ViGÊNcia: entrará em vigor em junho de 2022  e terá vigência até agosto de 2022.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: com fundamento na lei federal nº 13.019/2014, 
lei federal nº 13.204/2015 e lei federal nº 9.504/97, decretos Estaduais 
nº 768/2013, 733/2013, 870/2013.
daTa da aSSiNaTUra: 21/06/2022
ordENador rESPoNSáVEl: alberto Henrique Teixeira de Barros
Presidente da fundação da ParaPaZ

Protocolo: 817051
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secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº 568/2022- daF/sePLad de 20 de JUNHo de 2022
a diretora de administração e finanças-SEPlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 1.667/2021-ccG de 10 
de novembro de 2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.762 de 11 de 
novembro de 2021 e as que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
128/2022–GS–SEPlad de 25 de Maio de 2022, publicada no doE nº 
34.987, de 30 de Maio de 2022, e ainda,
coNSidEraNdo o processo n° 2022/760608, de 20 de junho de 2022;
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº. 8.666/93 – licitações e contratos administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta Secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
rESolVE:
1. rEVoGar a PorTaria Nº 97/2022 - daf/SEPlad, de 08 de fevereiro de 
2022, publicado no doE Nº 34.860, de 09 de fevereiro de 2022.
2. dESiGNar o servidor daNila GoNÇalVES dE SoUSa, funcional nº. 
5901122-2, ocupante do cargo de coordenador, para a função de fiscal e o 
servidor KlEBEr aUGUSTo lara da coSTa, id. funcional nº. 5946311-2, 
ocupante do cargo de coordenador, para a função de Suplente, devendo 
ser intermediador substituto entre as partes do Termo de comodato nº 
01/2021, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E AD-
MiNiSTraÇÃo - SEPlad e a empresa TUcUrUÍ EMPrEENdiMENToS ParTi-
ciPaÇÕES NEGÓcioS iMoBiliárioS & coNSTrUÇÃo dE EdificioS lTda.
3. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e finan-
ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com 
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
 iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 816659

errata
.

errata
onde-se lê: Programa de trabalho: 04.122.1500.8805 – implementação 
da Estação cidadânia
Leia-se: Programa de trabalho: 04.422.1500.8805 – implementação da 
Estação cidadânia
ordenador de despesas: iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
Publicação doE nº. 35.014, de 21.06.2022. Protocolo nº. 816347

Protocolo: 817091

coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato de coNsiGNaÇÃo 
Nº 017/2022 – sePLad/daF

coNSiGNaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo, com sede na Travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco, Be-
lém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf nº. 35.747.782/0001-01.
coNSiGNaTário: SiNdicaTo doS SErViorES PÚBlicoS ciViS do 
ESTado do Pará- SEPUB, sediado na rua aristides lobo, nº 442, 
Bairro: campina, cEP: 66.017-010 Belém do Pará, sob o cNPJ/Mf nº 
34.622.076/0001-70.
oBJETo: constitui-se objeto do presente aditivo, a alteração do item 1.2, 
da cláUSUla PriMEira – do oBJETo, do contrato originário, que passará 
a ter a seguinte redação: “1.2. a consignação aqui estabelecida será im-
plementada por meio do código 376, que será concedido à consignatária 
na modalidade de consignação facultativa de contribuição mensal instituída 
aos seus associados, com as espécies de desconto “ MENSalidadE aSSo-
ciaTiVa” E “coNVÊNio coMErcial”, conforme disposição do art. 4º do 
decreto nº. 2.071/2006”.
daTa da aSSiNaTUra: 20/06/2022.
ordENador: iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 816464

FÉrias
.

Portaria Nº565/2022-daF/sePLad, de 20 de JUNHo 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,

rESolVE:
rEVoGar a PorTaria Nº 551/2022-daf/SEPlad, de 14 de junho de 
2022, publicada no doE nº 35.012 de 20 de junho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 20 dE 
JUNHo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 566/2021-daF/sePLad, de 20 de JUNHo 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: 2022/726935 de 09/06/2022.
rESolVE:
TraNSfErir, de 11/07/2022 a 28/07/2022 para 18/07/2022 a 
28/07/2022, por necessidade de serviço, o período de férias concedido, 
através da Portaria nº.503/2022-daf/SEPlad de 08/06/2022, publicado 
no doE nº. 35.004 de 10/06/2022, à servidora daNiEllE KariNa dE aZE-
VEdo VaTraZ id. funcional nº 5952140/2, ocupante do cargo de Técnico 
em Gestão de Segurança do Trabalho, lo tada na coordenadoria de Saúde 
ocupacional e Segurança do Trabalho – cSoS/dSo/SEPlad
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 20 dE 
JUNHo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 816370

terMo de coNtrato Nº 017/2022 – sePLad/daF
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo, com sede na Travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco, Be-
lém/Pa., inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01.
coNTraTada: aSSociaÇÃo ProaTiVa do Pará - aPPa, inscrita no cNPJ/
Mf nº 07.611.485/0001-07, com endereço na av. almirante Barroso, nº 
3591, bairro Souza, cEP: 66613.710, Belém/Pa.
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de desenvolvimento como agente de integração, com apólice de seguro de 
acidentes pessoais, para o programa de estágio no âmbito da Secretaria 
de Estado de Planejamento e administração – SEPlad, conforme decreto 
Estadual nº 1.941, de 14 de dezembro de 2017.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101 
Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas 
Natureza da despesa: 33.90.39 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Valor Mensal: r$ 1.700,00 
Valor anual: r$ 20.400,00 
fonte: 0101000000 
origem dos recursos: Tesouro Estadual.
ViGÊNcia: de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura, ou seja, 
21/06/2022 a 20/06/2023.
daTa da aSSiNaTUra: 21/06/2022.
ordENador: iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 05/2022 – sePLad/daF
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMi-
NiSTraÇÃo – SEPlad, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-01, 
e a aSSociaÇÃo ProaTiVa do Pará - aPPa, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 07.611.485/0001-07, com endereço na av. almirante Barroso, nº 3591, 
bairro Souza, cEP: 66613-710, Belém/Pa.
do oBJETo: a presente contratação tem por objeto a contratação de em-
presa especializada na Prestação de Serviços de desenvolvimento como 
agente de integração, com apólice de seguro de acidentes pessoais, para 
o Programa de Estágio no Âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento 
e administração - SEPlad, conforme decreto Estadual nº 1.941, de 14 de 
dezembro de 2017 e especificações estabelecidas no Termo de Referência.
da JUSTificaTiVa: a presente contratação com base no Processo nº 
2022/748519, justifica-se pelo nexo efetivo entre o inciso XIII, do art. 24 
da lei nº 8.666/93, o disposto na lei nº 11.788, de 25 de setembro de 
2008 e no decreto Estadual nº 1.941, de 14 de dezembro de 2017, a na-
tureza da aSSociaÇÃo ProaTiVa do Pará - aPPa, e o objeto contratado.
do fUNdaMENTo lEGal: a presente contratação decorre da dispensa de 
licitação nº 05/2022 – SEPlad/daf, com fundamento no inciso Xiii, do 
art. 24, da lei federal 8.666/93.
Valor MENSal: r$ 1.700,00
Valor aNUal: r$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas 
Natureza de despesa: 33.90.39 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Valor Mensal: r$ 1.700,00 
Valor anual: r$ 20.400,00
fonte: 0101000000
origem dos recursos: Tesouro Estadual
(data da assinatura eletrônica: 21/06/2022).
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
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terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa
Considerando as justificativas apresentadas e com fundamento no inciso 
Xiii, do art. 24 da lei nº 8.666/1993 e levando-se em consideração os ter-
mos da Manifestação Jurídica nº 293/2022 – cJUr/SEPlad e do despacho 
– cJUr/SEPlad, constante do Processo nº 2022/748519, por exigência do 
art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal, resolvo ratificar o Termo de 
dispensa de licitação nº 05/2022.
(data da assinatura eletrônica: 21/06/2022).
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 817130
Portaria Nº 575/2022-daF/sePLad, de 21 de JUNHo 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 no-
vembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da Portaria nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 
de Maio de 2022, publicada no d.o.E nº 34.990 de 01 de Junho de 2022,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994; 
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/773920, 21.06.2022.
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor ricardo NUNES da SilVa id. funcional nº 
5112460/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotado na 
Secretaria de Estado de Planejamento e administração, a viajar para Tu-
curuí/Pa, no período de 22 a 26.06.2022, para assessorar a organização 
da cerimônia de inauguração da Estação cidadania no referido município.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 4 e ½ (quatro e 
meia) diária ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 21 dE 
JUNHo dE 2022. 
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Portaria Nº 576/2022-daF/sePLad, de 21 de JUNHo 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 no-
vembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da Portaria nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 
de Maio de 2022, publicada no d.o.E nº 34.990 de 01 de Junho de 2022,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994; 
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/766676, 20.06.2022.
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor KlEBEr aUGUSTo lara da coSTa id. funcional 
nº 5112460/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotado na 
Secretaria de Estado de Planejamento e administração, a viajar para Tucu-
ruí/Pa, no período de 22.06 a 01.07.2022, para assessorar a organização 
da cerimônia de inauguração da Estação cidadania no referido município.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 9 e ½ (nove e meia) 
diária ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 21 dE 
JUNHo dE 2022. 
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 817131
Portaria Nº 578/2022-daF/sePLad, de 21 de JUNHo 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 no-
vembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da Portaria nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de Maio 
de 2022, publicada no d.o.E nº 34.990 de 01 de Junho de 2022,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/766760, 20.06.2022.
r E S o l V E:
i - autorizar os servidores JoÃo aladio SarGES loBaTo, id. funcional 
nº 6121284/1, ocupante do cargo de auxiliar de Serviços Gerais, JorGE 
aMÉrico SilVa PErEira,  id. funcional nº 1023/1, ocupante do cargo de 
agente de Portaria, MicHEl aNGElo doS SaNToS diaS,  id. funcional 
nº 57173470/1, ocupante do cargo de Motorista a viajarem para Tucuruí/
PA, no período de 22 a 26.06.2022, a fim de Auxiliar com a mão-de-obra 
na prestação de serviço de reparos e manutenção predial na futura Estação 
cidadania no referido município, todos lotados na Secretaria de Estado de 
Planejamento e administração, conforme solicitações de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 4 e ½ (quatro e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 21  dE 
JUNHo dE 2022. 
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 817133

Portaria Nº 197, de 21 de JUNHo de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2315, de 27 de abril de 2022, que aprova a Programação orçamentária e 
o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguri-
dade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2022 e, conside-
rando o(s) decreto(s) n° 2442, de 21/06/2022.

rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do segundo 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 197, de 21 de JUNHo de 2022

Área/UNidade 
orÇaMeNtÁria/

GrUPo de desPesa/
sUBGrUPo de 

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

dEfESa Social
PMPa

investimentos 0,00 53.020,00 0,00 0,00 53.020,00
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) dETraN
 0661 0,00 53.020,00 0,00 0,00 53.020,00

outras despesas 
correntes 0,00 1.235.385,00 0,00 0,00 1.235.385,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) dETraN
 0661 0,00 1.235.385,00 0,00 0,00 1.235.385,00

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

codEc
investimentos 0,00 207.496,00 0,00 0,00 207.496,00

obras e instalações
 0661 0,00 207.496,00 0,00 0,00 207.496,00

NGPr
investimentos 0,00 922.420,62 0,00 0,00 922.420,62

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0301 0,00 922.420,62 0,00 0,00 922.420,62
SEdaP

investimentos 0,00 5.466.287,58 0,00 0,00 5.466.287,58
outras despesa de 

investimentos
 0301 0,00 5.466.287,58 0,00 0,00 5.466.287,58

GESTÃo
fund.financ-TcM

Pessoal e Encargos 
Sociais 0,00 103.075,26 0,00 0,00 103.075,26

folha de Pessoal
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) fiNaNPrEV
 0654 0,00 39.075,08 0,00 0,00 39.075,08

ProViSÃo rEcEBida 
do(a) fiNaNPrEV

 0658 0,00 64.000,18 0,00 0,00 64.000,18
SPSM/Pa

outras despesas 
correntes 0,00 1.490.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 3.690.000,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 
do(a) Enc. SEPlad-ad

 0101 0,00 1.490.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 3.690.000,00
iNfra-ESTrUTUra E 

TraNSPorTE
coHaB

investimentos 0,00 54.715,61 0,00 0,00 54.715,61
dEa
 0330 0,00 27.357,81 0,00 0,00 27.357,81
 0660 0,00 27.357,80 0,00 0,00 27.357,80

SEdoP

investimentos 0,00 6.286.757,64 0,00 0,00 6.286.757,64

obras e instalações

dESTaQUE rEcEBido do(a) fES

 0301 0,00 5.846.630,72 0,00 0,00 5.846.630,72
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outras despesa de 
investimentos

 0301 0,00 440.126,92 0,00 0,00 440.126,92
SETraN

investimentos 0,00 3.112.390,13 0,00 0,00 3.112.390,13
obras e instalações

 0301 0,00 3.112.390,13 0,00 0,00 3.112.390,13
PolÍTica Social

SESPa
investimentos 0,00 5.899.137,20 0,00 0,00 5.899.137,20

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0103 0,00 4.002.991,05 0,00 0,00 4.002.991,05
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0301 0,00 1.896.146,15 0,00 0,00 1.896.146,15

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

fcP
outras despesas 

correntes 0,00 5.890.000,00 0,00 0,00 5.890.000,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 5.890.000,00 0,00 0,00 5.890.000,00

SUBordiNadoS ao 
GoVErNo do ESTado

fundação ParáPaz
investimentos 0,00 15.900,91 0,00 0,00 15.900,91

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0261 0,00 15.900,91 0,00 0,00 15.900,91
outras despesas 

correntes 0,00 3.150.000,00 0,00 0,00 3.150.000,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 3.150.000,00 0,00 0,00 3.150.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022
Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 6.388.708,20 0,00 0,00 6.388.708,20

NGPr
 0301 0,00 922.420,62 0,00 0,00 922.420,62

SEdaP
 0301 0,00 5.466.287,58 0,00 0,00 5.466.287,58

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
0,00 3.165.900,91 0,00 0,00 3.165.900,91

fundação ParáPaz
 0261 0,00 15.900,91 0,00 0,00 15.900,91
 0301 0,00 3.150.000,00 0,00 0,00 3.150.000,00

cultura 0,00 5.890.000,00 0,00 0,00 5.890.000,00
fcP
 0301 0,00 5.890.000,00 0,00 0,00 5.890.000,00

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

0,00 54.715,61 0,00 0,00 54.715,61

coHaB
 0330 0,00 27.357,81 0,00 0,00 27.357,81
 0660 0,00 27.357,80 0,00 0,00 27.357,80

Encargos Especiais 0,00 1.490.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 3.690.000,00
SPSM/Pa

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) Enc. 

SEPlad-ad
 0101 0,00 1.490.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 3.690.000,00

indústria, comér-
cio, Serviços e 

Turismo
0,00 647.622,92 0,00 0,00 647.622,92

codEc
 0661 0,00 207.496,00 0,00 0,00 207.496,00

SEdoP
 0301 0,00 440.126,92 0,00 0,00 440.126,92

infraestrutura e 
logística 0,00 3.112.390,13 0,00 0,00 3.112.390,13

SETraN
 0301 0,00 3.112.390,13 0,00 0,00 3.112.390,13

Previdência 
Estadual 0,00 103.075,26 0,00 0,00 103.075,26

fund.financ-TcM
ProViSÃo 

rEcEBida do(a) 
fiNaNPrEV

 0654 0,00 39.075,08 0,00 0,00 39.075,08
ProViSÃo 

rEcEBida do(a) 
fiNaNPrEV

 0658 0,00 64.000,18 0,00 0,00 64.000,18
Saúde 0,00 11.745.767,92 0,00 0,00 11.745.767,92
SEdoP

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0301 0,00 5.846.630,72 0,00 0,00 5.846.630,72
SESPa

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 0,00 4.002.991,05 0,00 0,00 4.002.991,05
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0301 0,00 1.896.146,15 0,00 0,00 1.896.146,15
Segurança Pública 0,00 1.288.405,00 0,00 0,00 1.288.405,00

PMPa
dESTaQUE 

rEcEBido do(a) 
dETraN

 0661 0,00 1.288.405,00 0,00 0,00 1.288.405,00

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         0,00 1.490.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 3.690.000,00

0103 - fES - recursos 
ordinários 0,00 4.002.991,05 0,00 0,00 4.002.991,05

0261 - rEc.ProP.dirETa-
MENTE arrEc.PElo orG.

adM.iNdir               
0,00 15.900,91 0,00 0,00 15.900,91

0301 - recursos ordinários 0,00 26.724.002,12 0,00 0,00 26.724.002,12

0330 - operações de crédito 
internas 0,00 27.357,81 0,00 0,00 27.357,81

0654 - recursos Próprios 
do fundo financeiro da 

Previdência do Estado do Pará 
- SErVidor

0,00 39.075,08 0,00 0,00 39.075,08

0658 - recursos Próprios 
do fundo financeiro da 

Previdência do Estado do Pará 
- PaTroNal

0,00 64.000,18 0,00 0,00 64.000,18

0660 - recursos Provenientes 
de Transferências de convê-

nios e outros
0,00 27.357,80 0,00 0,00 27.357,80

0661 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
0,00 1.495.901,00 0,00 0,00 1.495.901,00

ToTal 0,00 33.886.585,95 1.100.000,00 1.100.000,00 36.086.585,95

Portaria Nº 198, de 21 de JUNHo de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2315, de 27 de abril de 2022, que aprova a Programação orçamentária e o 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segurida-
de Social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2022.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 1.579.262,80 (Hum Milhão, Quinhentos e 
Setenta e Nove Mil, duzentos e Sessenta e dois reais e oitenta centavos), 
a quota do segundo quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) 
da(s) Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constan-
te(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
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aNeXo a Portaria Nº 198, de 21 de JUNHo de 2022

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

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

SEdaP
outras despesas 

correntes 0,00 338.834,70 0,00 0,00 338.834,70

despesas ordinárias
 0101 0,00 338.834,70 0,00 0,00 338.834,70

SUBordiNadoS ao 
GoVErNo do ESTado

fundação ParáPaz
investimentos 0,00 445.993,63 0,00 0,00 445.993,63

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0661 0,00 445.993,63 0,00 0,00 445.993,63
outras despesas 

correntes 0,00 794.434,47 0,00 0,00 794.434,47

despesas ordinárias
 0661 0,00 794.434,47 0,00 0,00 794.434,47

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022
Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 338.834,70 0,00 0,00 338.834,70

SEdaP
 0101 0,00 338.834,70 0,00 0,00 338.834,70

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
0,00 1.240.428,10 0,00 0,00 1.240.428,10

fundação ParáPaz
 0661 0,00 1.240.428,10 0,00 0,00 1.240.428,10

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 338.834,70 0,00 0,00 338.834,70

0661 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
0,00 1.240.428,10 0,00 0,00 1.240.428,10

ToTal 0,00 1.579.262,80 0,00 0,00 1.579.262,80

Portaria Nº 199, de 21/06/2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do 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 Modalidade de aplicação no valor de r$ 15.000,00 (Quinze Mil 
reais), na(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) de despesa(s) da(s) Unida-
de(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

572012012615088238 - EMaTEr 0101 339040 15.000,00

ToTal 15.000,00

ii - Para seu atendimento reduzir em igual valor a Modalidade de aplicação 
da(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) ativi-
dade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

572012012615088238 - EMaTEr 0101 339140 15.000,00

ToTal 15.000,00

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

Protocolo: 817137

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa 

PÚBLica e deFesa sociaL
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 
sUPerior da carreira PoLiciaL de deLeGado 

de PoLÍcia ciViL – dPc
coNcUrso PÚBLico c - 206

editaL Nº 74/2022-sePLad/PcPa, 21 de JUNHo de 2022
resULtado PreLiMiNar do coNcUrso PÚBLico c-206

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso das atribui-
ções legais, tornam público o resultado Preliminar do concurso Públi-
co c-206, para provimento de vagas em cargos de nível superior da car-
reira de delegado de Polícia civil – dPc, aberto pelo edital Nº 01/2020 
– sePLad/PcPa de 12 de novembro de 2020, conforme as seguintes 
disposições: 
1. fica divulgado nos aNeXos i e ii deste Edital o resultado Preliminar 
do Concurso C-206 em ordem classificatória, com a devida pontuação, sen-
do uma relação contendo a classificação de todos os candidatos, inclusive a 
dos candidatos com deficiência (PCD), e outra somente com a classificação 
dos candidatos com deficiência (PCD).
2. Quanto ao resultado e a classificação divulgados caberá interposição de 
recurso, que deverá ser protocolado em formulário próprio, disponível no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, no período da 0h00min do 
dia 23/06/2022 até às 23h59min do dia 24/06/2022, observado o 
horário oficial de Brasília – DF.
3. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 21 de junho de 2022.
iVaLdo reNaLdo de PaULa Ledo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
WaLter reseNde de aLMeida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

aNeXo i

401 - Delegado de Polícia Civil (DPC)
Candidatos classificados – Ampla concorrência 

cLassiFica-
ÇÃo caNdidatos MÉdia FiNaL 

GeraL
1 lEoNardo KoValSKi 10,0000
2 lEoNardo doS SaNToS PErEira 10,0000
3 fEliPE ViTor diaS caSTro 10,0000
4 dEBora raQUEl da SilVa alMEida 10,0000
5 THiaGo coSTa SodrE 10,0000
6 Joao claUdio SaKUNo caSTaNHo 10,0000
7 BrUNo aUGUSTo alVES TUMa 10,0000
8 caroliNE BaTiSTa NUNES doS SaNToS 10,0000
9 JorGE corrEia da SilVa JUNior 10,0000
10 JoSE EdUardo dE PaUla oliVEira JUNior 10,0000
11 BErNard TroTTi MoNTEiro 10,0000
12 fErNaNdo BarBoSa MariNS 10,0000
13 YUri PlaToN aNJoS MENa WaNdErlEY 10,0000
14 faBricio TEiXEira SaNToS MarTiNS 10,0000
15 lUcaS WallacE oliVEira dE SoUSa 10,0000
16 HUGo aUrElio MiraNda BriTo 10,0000
17 iGor licUrGo frEiTaS NUNES 10,0000
18 JaSSoN YTallo coSTa BarroS doS SaNToS 10,0000
19 aNa caroliNa SiQUEira PirES 10,0000
20 aNdErSoN EdUardo do coUTo 10,0000
21 ViTor lUiZ GoNcalVES rocHa da coSTa 10,0000
22 caMila BrHoWlHYUN SoUZa dE SoUZa 10,0000
23 THiaGo caValcaNTi dE oliVEira 10,0000
24 TallES frEirE GadElHa 10,0000
25 rodolfo carValHo rocHa 10,0000
26 MaTHEUS MaicoN BUErGEr 10,0000
27 Eric dE liMa SaNToS 10,0000
28 WalTEr rUiZ BoGaZ NETo 10,0000
29 roSaNNa KEllY dE oliVEira BarBoSa BraNdao 10,0000
30 STEfaNY araUJo MiraNda coUTiNHo 10,0000
31 rodriGo daNTaS dE alMEida 10,0000
32 lUcaS caValcaNTE dE liMa 10,0000
33 JorGE da SilVa arrUda 10,0000
34 laiZ rUiZ dE SoUZa 10,0000
35 MaicoN oliVEira dE SoUZa 10,0000

36 roSEMBErG BarBoSa lira dE SoUZa 10,0000

37 UlYSSES JoSE lUBEr 10,0000
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38 fraNciSco TorQUaTo NoroNHa 10,0000
39 Maria iZaBEl MaToS dE SoUZa 10,0000
40 iSaBElla dE lUca MarTiNES 10,0000
41 JoSE rUBENS dE SoUSa froTa 10,0000
42 roNYErYSoN roGEr faNTiNi 10,0000
43 aliNE MaYara Priori 10,0000
44 JESSica fErNaNda BarroS 10,0000
45 rENE araUJo BEZErra 10,0000
46 GUilHErME Traldi 10,0000
47 flaVio raMoS dE araUJo filHo 10,0000
48 Kaio rodriGUES ESTrEla dE oliVEira 10,0000
49 BrUNo HENriQUE da cUNHa carNEiro 10,0000
50 GUSTaVo lEMoS roliM - SUB JUdicE 10,0000
51 iSaBElla laUriNdo SilVa 10,0000
52 oSValdo SoTErio dE oliVEira NETo 10,0000
53 MilToN SaNToS MariNHo 10,0000
54 lUiZ dE carValHo NoGUEira filHo 10,0000
55 Joao SadloWSKi -  SUB JUdicE 10,0000
56 JESSE alMEida MarTiNS 10,0000
57 SaWaNa foNTES rESENdE 10,0000
58 HENriQUE HaBiB BorGES 10,0000
59 GlaUdSoN Gil liMa rodriGUES 10,0000
60 diEGo SilVa daNTaS - SUB JUdicE 10,0000
61 rENaN aNdrEW liMa dE carValHo 10,0000
62 JoUBErT da SilVa caNdido JUNior 10,0000
63 THaYNa aNalY TEodoSio fErrEira 10,0000
64 riTa dE caSSia ViaNa rEiS 10,0000
65 rENaTTo rEGiS dE BriTo 10,0000
66 lUcaS MoNToVaNElli 10,0000
67 iGor frEiTaS flaVio 10,0000
68 HUGo alENcar dUarTE fiGUEirEdo 10,0000
69 TiaGo PraXEdES dE oliVEira 10,0000
70 JUliaNE doS SaNToS SilVa 10,0000
71 GUilHErME alVES dE araUJo (Pcd) 10,0000
72 iGor doUTor SilVa 10,0000
73 Joao PaUlo BENEVENUTo MacHado 9,9990
74 PriScilla GUErra caNTo 9,9980
75 EGidio GoMES dE QUEiroZ NETo 9,9980
76 HYaGo GaBriEl rEiS dE carValHo 9,9980
77 rodolfo coSTa NEVES dE carValHo 9,9980
78 dioGENES TaVarES dE MElo NETo 9,9980
79 aNToNio acacio do NaSciMENTo NETo 9,9980
80 THaiS do coUTo ESTEVES 9,9980
81 clariSSa daNiEllE BorBa coSTa 9,9980
82 JaNaiNa carla aGUiar dE PaUla 9,9980
83 caio aNdrE WaSSilEVSKi 9,9980
84 aliSoN dE SoUZa lira 9,9980
85 PaTricia BraNdao dE MESQUiTa 9,9980
86 cElSo MENdiTTi liMa 9,9980
87 fEliPE dioGo MaToS dE oliVEira 9,9980
88 lUcaS TorTola fErrEira 9,9980
89 YaSMiN SaNToS aNdradE faria 9,9980
90 HarriSaN Maria da coSTa MoiTa 9,9970
91 JoSE MaTToS BriTo dE carValHo NETo 9,9970
92 PEdro JorGE MElo dE NoroES raMoS 9,9970
93 daNiEla MENdES dE SoUZa oliVEira 9,9970
94 liVia GaBriEla daMaSio loPES 9,9970
95 MaTHEUS lEoNor MoNTEiro 9,9970
96 aMaNda MaTToS faGGioN 9,9970
97 fErNaNdo JoSE da coSTa TaVarES 9,9970
98 liVia rodriGUES QUEiroZ fErraZ 9,9970
99 farlEY cordEiro loPES 9,9970
100 lEaNdro MoUra BaNdEira 9,9970
101 NaPolEao fErNaNdES BaTiSTa dE aNdradE 9,9970
102 HiGor SoUZa alVES doMiNGoS 9,9970
103 dioGo SaMPaio BaNdEira 9,9970
104 aldEci dE aQUiNo MaGalHaES 9,9969
105 BrUNo HENriQUE fEiJo dE alBUQUErQUE 9,9960
106 adErdiVal BriTo caValcaNTi JUNior 9,9950

107 aNdrE YUri BolZaN iGaraSHi 9,9950
108 SErGio HENriQUE arTEro dal MaSo 9,9950
109 PEdro MoiSES rocHa SilVa 9,9950
110 lEaNdro liMa do carMo 9,9950
111 allaNa cHriSTHY fErNaNdES araUJo 9,9950
112 THiaNY SaNToS SoUZa 9,9950
113 iGor WaNicK MaTToS GUiMaraES 9,9950
114 caUE araUJo liMa MoNTEiro 9,9950
115 arTUr MaUricio da SilVa rEGo 9,9950
116 ESTacio lUiZ GaMa dE liMa NETTo 9,9950
117 BiaNca Maria lEao doS SaNToS ViEira 9,9940
118 lUciaNa coSTa dE MENEZES 9,9940
119 caio cESar carValHo dE MacEdo VErSiaNi 9,9930
120 HElio GiMENES ESTEVES JUNior 9,9920
121 lEoNaM KZaN PoNTES 9,9920
122 JESSica da SilVa coZZa 9,9900
123 lorENNa Maria SilVa dE araUJo 9,9890
124 fEliPE MaTHaUS MEirElES SaNToS 9,9850
125 lUiZ GUSTaVo NaSciMENTo doS SaNToS 9,9850
126 EWErllaNY laYS SilVa fEliSMiNo 9,9850
127 YaGo ZaGo MaZZiNi 9,9850
128 MoNiQUE PiMENTEl dE caSTro 9,9850
129 rodriGo GoNcalVES GracaS 9,9850
130 GUSTaVo lUiZ BarBoSa fErrEira 9,9850
131 filiPE fErNaNdES alKMiM 9,9850
132 iUri PEroBa SoEiro dE caSTro 9,9850
133 lETicia SUaSSUNa dE MoraiS GoNcalES 9,9850
134 daNiEla ViEira BEZErra 9,9850
135 laUro carValHo SaNToS NETo 9,9850
136 rUBEN MaUro lUccHi rodriGUES 9,9850
137 rafaEl lira MoNTEiro 9,9850
138 HEllYErBETH fraNciSco MElo fErrEira da SilVa 9,9850
139 lilia riBEiro GoMES 9,9850
140 KalEl dE frEiTaS alMEida 9,9850
141 THiaGo SaNToS caSTro dEl rio 9,9850
142 dioGo rodriGUES GUilHErME 9,9850
143 PEdro afoNSo doS SaNToS 9,9850
144 WElliNGToN MoNTEiro do ValE SoUSa 9,9850
145 icaro lEao carValHo 9,9850
146 EliVaN dE dEUS da NaTiVidadE 9,9850
147 frEdErico HENriQUE alMEida coSTa 9,9850
148 loUriVal SoBriNHo ViEira JUNior 9,9850
149 PEdro HENriQUE SaMPaio TEiXEira (Pcd) 9,9850
150 lEaNdro PoNTES oliVEira (Pcd) 9,9850
151 iTaMar alEiXo dE alMEida filHo - SUB JUdicE 9,9850
152 BrUNa GaBriEli ViEira SoUZa Garioli - SUB JUdicE 9,9850
153 lUcio ricardo EliaS BEZErra dE MENEZES 9,9850
154 carMEM raMoS PErEira 9,9850
155 THaiSoN PaSSoS BraSil (Pcd) 9,9850
156 GaBriEla ToSTES loBaTo SilVa 9,9849
157 fErNaNda dE aGUiar cUNHa 9,9830
158 fraNciaNNE riccio MacHado TorrES 9,9830
159 criSTiaN dE VaScoNcEloS BaTiSTa 9,9830
160 JUlia Maria alVES NoGUEira 9,9830
161 ViTor BErMoNd VarGaS 9,9830
162 BrENo HENriQUE alVES BaTiSTa - SUB JUdicE 9,9830
163 diEGo PiNHEiro caTUNda 9,9830
164 lEoNardo GoMES PErEira 9,9830
165 MaTHEUS BarcEloS GoMES 9,9830
166 iSaBElla PErEira SilVa 9,9820
167 aMaNda alVES fEiToSa 9,9820
168 dENYS rodriGUES BorGES MariNHo 9,9820
169 flaVio HENriQUE iNacio MiraNda 9,9820
170 daiaNE MoNTEiro dE SoUZa 9,9820
171 EricK JoSE SilVa dE SoUZa 9,9820
172 roBSoN diNiZ GoNcalVES (Pcd) 9,9820
173 adriaNa cardiM dE JESUS 9,9810
174 Kari GraZiEllE KlaT 9,9800
175 iGor roBErTo SaNToS BoTElHo 9,9800
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176 Maria caroliNa BElTrao dE SiQUEira caMPoS 9,9800
177 aMaNda dE SoUZa SilVa 9,9800
178 lUcaS VaScoNcEloS KUTScHEr dE oliVEira 9,9790
179 alliNE doS SaNToS coSTa MoTa 9,9770
180 faBricio QUEiroZ SilVa 9,9760
181 darlaN SaMUEl GUiMaraES daNTaS (Pcd) 9,9760
182 Maira EllEN MESQUiTa MarTiNS alVES 9,9740
183 rENaTo da coSTa rodriGUES 9,9740
184 NaTalia caracaS SaNToS GoNcalVES 9,9710
185 liliaN ViEira dE rEZENdE 9,9700
186 aNa PaUla loBaTo PErdiGao 9,9700
187 KEila SilVa dE aSSiS 9,9700
188 NaTHalia alVES da SilVa 9,9700
189 EriKo MaUro SErra riBEiro 9,9700
190 aliNE oliVEira alVES 9,9700
191 WEMErSoN araUJo dE MoUra lUZ 9,9700
192 ViNiciUS do ValE oliVEira 9,9700
193 Joao ViTor dE aSSiS TEPEdiNo 9,9700
194 BrUNo GEoVaNE riBEiro E SilVa 9,9700
195 GUilHErME MoraES laMEira 9,9700
196 diEGo fErrEira 9,9700
197 cariNa aMaral da lUZ 9,9700
198 faBio dalTro do o PiTaNGUY - SUB JUdicE 9,9700
199 aNdrE NaSciMENTo diaS 9,9700
200 raVEl TaBoSa SilVa 9,9680
201 dioGENES cardoSo 9,9680
202 VaNESSa TraVaSSoS cUTriM 9,9680
203 Maria SEBaSTiaNa BarBoSa PiNHEiro 9,9680
204 iGor BElcHior SoarES 9,9680
205 BrUNo BENTES BaNdEira 9,9680
206 MarToNi VEraS SilVa 9,9680
207 cHarlaN SilVa da crUZ 9,9670
208 BrUNo airES dE Sa 9,9670
209 adriaNY TaSSia BorGES dE carValHo 9,9670
210 lUciaNo fraNciSco fErrEira 9,9650
211 lETicia SilVa dE aBrEU 9,9650
212 EdUardo dE oliVEira lUcENa 9,9640
213 raNElY NaYara PErEira crUZ 9,9640
214 arTHUr caSTilHo alVES 9,9630
215 alEXaNdrE do roSario BriTo 9,9620
216 MiQUEiaS coiMBra ZEfEriNo 9,9550
217 EMaNUEl MarcEl NoBrEGa dE SoUSa 9,9550
218 GaBriEl orlaNdo caSTElo dE fiGUEirEdo dElfiNo 9,9550
219 JacQUEliNE SiEBra Maia 9,9550
220 MENdoNSa fErrEira MoUra 9,9550
221 GlaUco Erico NarciSo da SilVa 9,9550
222 cicEro STEfaNo alVES PErEira 9,9550
223 MaTEUS lEao MorEira 9,9550
224 daViSoN SaNToS dE oliVEira 9,9550
225 VaNNir WaGNEr fErNaNdES SoUSa 9,9550
226 Maria alEXia SoarES MENEZES 9,9530
227 fraNciSco dE oliVEira MoTa 9,9530
228 PaUlo JoSE da SilVa JUNior 9,9530
229 JoSE raiMUNdo dUailiBE JUNior 9,9530
230 rENaN SaSSi carValHo daNTaS 9,9530
231 daWiS alVES dE oliVEira 9,9530
232 Maria lETicia fErrEira daS NEVES 9,9530
233 PEdro VicTor MaTHiaS dE aZEVEdo 9,9520
234 HEldEr dE SoUSa oliVEira (Pcd) 9,9500
235 oTacilio GoMES dE Sa NETo 9,9490
236 aMaNda MENdES fEliPE fErrEira 9,9490
237 JaNilSoN GoMES da SilVa JUNior 9,9480
238 liGia TorQUaTo da SilVa (Pcd) 9,9470
239 daVY STUarT oliVEira SilVa (Pcd) 9,9450
240 faBiola VidoTTi caNdido 9,9420
241 Joao MarTiNS dE Godoi NETo 9,9390
242 MarcUS ViNiciUS GoNTiJo MoNTEiro (Pcd) 9,9390
243 MaYaNa MarTiNS SilVa (Pcd) 9,9390
244 lUciaNo BaTiSTa da SilVa JUNior 9,9380

245 lUcaS GoNcalVES TEiXEira dE araUJo 9,9350
246 liNdolfo HENriQUE oliVEira dE SoUZa 9,9300
247 TiaGo PEdro doS SaNToS MoUra 9,9300
248 clEiToN rafaEl alVES loPES 9,9240
249 filiPE alVES SoarES 9,9240
250 MaTHEUS rocHa lEiTE 9,9240
251 lESSaNdro SaMir aNGEl HErZoG 9,9210
252 VaGNo coNcEicao rocHa 9,9090
253 lUcaS aSSiS NUNES 9,9080
254 lariSSa dE oliVEira lEiTE 9,9010

aNeXo ii

401 - Delegado de Polícia Civil (DPC)
Candidatos classificados – (PCD)

cLassiFicaÇÃo caNdidatos MÉdia FiNaL 
GeraL

1 GUilHErME alVES dE araUJo (Pcd) 10,0000
2 PEdro HENriQUE SaMPaio TEiXEira (Pcd) 9,9850
3 lEaNdro PoNTES oliVEira (Pcd) 9,9850
4 THaiSoN PaSSoS BraSil (Pcd) 9,9850
5 roBSoN diNiZ GoNcalVES (Pcd) 9,9820
6 darlaN SaMUEl GUiMaraES daNTaS (Pcd) 9,9760
7 HEldEr dE SoUSa oliVEira (Pcd) 9,9500
8 liGia TorQUaTo da SilVa (Pcd) 9,9470
9 daVY STUarT oliVEira SilVa (Pcd) 9,9450
10 MarcUS ViNiciUS GoNTiJo MoNTEiro (Pcd) 9,9390
11 MaYaNa MarTiNS SilVa (Pcd) 9,9390

Protocolo: 817128
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 
adMiNistraÇÃo

secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 
e deFesa sociaL

PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 

sUPerior das carreiras PoLiciais de
iNVestiGador de PoLÍcia ciViL, de escriVÃo 

de PoLÍcia ciViL e PaPiLoscoPista.
coNcUrso PÚBLico c – 207

editaL Nº 79/2022-sePLad/PcPa, 21 de JUNHo de 2022
resULtado PreLiMiNar do coNcUrso PÚBLico c-207

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso das atri-
buições legais, tornam público o resultado Preliminar do concurso 
Público c-207, para provimento de vagas em cargos de nível superior 
das carreiras Policiais de investigador de Polícia civil – iPc, Escrivão de 
Polícia civil – EPc e Papiloscopista – PaP, aberto pelo edital Nº 01/2020 
– sePLad/PcPa de 12 de novembro de 2020, conforme as seguintes 
disposições: 
1. fica divulgado nos aNeXos i e ii deste Edital o resultado Preliminar 
do Concurso C-206 em ordem classificatória, com a devida pontuação, sen-
do uma relação contendo a classificação de todos os candidatos, inclusive a 
dos candidatos com deficiência (PCD), e outra somente com a classificação 
dos candidatos com deficiência (PCD).
2. Quanto ao resultado e a classificação divulgados, caberá interposição de 
recurso, que deverá ser protocolado em formulário próprio, disponível no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, no período da 0h00min do 
dia 23/06/2022 até às 23h59min do dia 24/06/2022, observado o 
horário oficial de Brasília – DF.
3. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 21 de junho de 2022.
iVaLdo reNaLdo de PaULa Ledo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
WaLter reseNde de aLMeida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

aNeXo i

401 - iNVestiGador de PoLÍcia ciViL
Candidatos classificados – Ampla concorrência - IPC

cLassiFicaÇÃo caNdidatos MÉdia FiNaL GeraL
1 WENdEll GoNcalVES rocHa 10,0000
2 GrEGorY YZaK crUZ doS SaNToS 10,0000
3 lUaN cUNHa do ValE 10,0000
4 faBio ENrico aTaidE laMEira 10,0000
5 diEGo MorEira dE fiGUEirEdo 10,0000
6 ciNTHia BaSToS QUarESMa 10,0000
7 iracEMa fErrEira SErradoUrada 10,0000
8 Sara WilMara dE MoraES coSTa 10,0000

9 lUcaS rEiS MEdrado 10,0000
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10 iTalo ValE ViaNa 10,0000
11 MariaNE fErrEira aVElar 10,0000
12 PaUla HarYadNE liMa BorGES 10,0000
13 adSoN fErrEira da SilVa 10,0000
14 JoaNa EliSa lira MarTiNS 10,0000
15 roBEria MoUra rocHa SaNToS 10,0000
16 roSEaNNE rollo NaSciMENTo 10,0000
17 PoliciaNo BorGES lEal 10,0000
18 Joao PaUlo oliVEira da coSTa 10,0000
19 lariSSa do NaSciMENTo riBEiro 10,0000
20 EdEr MorEira dUarTE 10,0000
21 fEliPE MilEo dE alMEida 10,0000
22 BrENda KariNE SilVa rodriGUES MENdES 10,0000
23 THalES MacHado NUNES 10,0000
24 lariSSa KolliN dE SoUZa fErrEira 10,0000
25 PaUlo cESar rocHa da SilVa 10,0000
26 BarBara MadUrEira NEiVa 10,0000
27 TaYloN MicHEl dE SoUSa fEiToSa PErEira 10,0000
28 lUcaS SErraNo fariaS 10,0000
29 rENNaN rEiS SilVa 10,0000
30 EliaNdra XaViEr NaSciMENTo 10,0000
31 caMila TolEdo riBEiro SaTHlEr 10,0000
32 KaMar alVES da SilVa BarBoSa 10,0000
33 EYBEr doMiNGoS alVES 10,0000
34 lorENNa BorSaTo PiNHEiro 10,0000
35 aNa PaUla PaES PiNHEiro 10,0000
36 MaUricio SilVa fUrTado 10,0000
37 caMila calil MaGalHaES Maia 10,0000
38 JoNaS PErEira JoViNo 10,0000
39 PEdro filiPE diaS da SilVa 10,0000
40 EMaNoEllE NaZarE ViNHaS 10,0000
41 PHiliPPE lEMoS NUNES 10,0000
42 BrUNo PErEira da SilVa 10,0000
43 WaNdErSoN lUcENa rocHa 10,0000
44 lUilMa rEBElo NUNES 10,0000
45 JEffErSoN rodriGUES SoUZa 10,0000
46 roXaNE Maria fariaS dE BriTo BaTiSTa dE SoUZa 10,0000
47 aGNES Kaori YoSHiMoTo BaTiSTa 9,9985
48 THiaGo fErrao ScHffEr 9,9985
49 MarY EllEN rodriGUES dEZiNcoUrT 9,9985
50 raiaNNY MorEira SoarES 9,9985
51 MoNica PadilHa MarTiNS - SUB JUdicE 9,9985
52 daYlaNE rodriGUES dE SoUSa 9,9985
53 TYciaNE ViEira loPES 9,9971
54 SaNdra criSTiNa oliVEira NoGUEira 9,9971
55 JoSE BrUNo TEiXEira JUNior 9,9971
56 rUdNEi da coSTa MaToS 9,9971
57 fErNaNda dE PaiVa araUJo 9,9971
58 lUcaS SilVa caSadio 9,9971
59 lEoNardo aZEVEdo SarTUri 9,9941
60 arTHUr SoarES GUiMaraES 9,9941
61 fEliPE MENdoNca dE oliVEira 9,9926
62 JoElSoN BarroS da SilVa 9,9926
63 JUliENE oliVEira rodriGUES MaToS 9,9926
64 MaTEUS PErEira dE MoUra 9,9912
65 rENaTo GaBriEl do NaSciMENTo GoMES 9,9853
66 WEMENSoN aSSUNcao XaViEr SilVa 9,9853
67 diEGo aNdrE fErNaNdES SiQUEira 9,9853
68 lUaNE MaUES PErEira caldaS 9,9853
69 BrENo BEZErra SilVa 9,9853
70 MarcoS rocHa da PaZ 9,9853
71 EdSoN dE liMa JoTa 9,9853
72 fraNciSca caroliNa SaBiNo MENdES 9,9853
73 PaBlo dE araUJo BarBoSa 9,9853
74 MaXWEl rodriGUES MENdES 9,9853
75 JUlio BiaSoli MoUra 9,9853
76 WilliaM BENTES NoGUEira 9,9853
77 HiTalo HaMoNN dE SoUZa VicTor 9,9853
78 aliNE BarroS dE oliVEira 9,9853

79 TiaGo PorTEla cHaVES 9,9853
80 iaGo alEXaNdrE Maia dE aZEVEdo 9,9853
81 JallES MorEira rocHa doS SaNToS 9,9853
82 fEliPPE HENriQUE rodriGUES SaNToS 9,9853
83 aNdrESSa doS SaNToS SilVa 9,9853
84 lUiZ fErNaNdo PESSoa doS SaNToS 9,9853
85 BrUNo MElo riBEiro 9,9853
86 ricardo VarEla da rocHa 9,9853
87 SaUlo araUJo fraNca 9,9853
88 rodriGo VEiGa WildHaGEN 9,9853
89 BarBara MoraES coSTa 9,9853
90 lEoNardo GoNcalVES NoGUEira 9,9853
91 YUri ViEira cordEiro 9,9853
92 daNiEl THiaGo MoTTa da SilVa 9,9853
93 GUSTaVo foNTENElE BriTo SoarES 9,9853
94 lEoN dENiS da coNcEicao aNdrE 9,9853
95 adriaNa cErQUEira cHaVES 9,9853
96 aNa flaVia corTiNa 9,9853
97 TiaGo da SilVa 9,9853
98 EriKa QUiEl doS SaNToS SilVa 9,9853
99 Joao VicTor dE lacErda liMa 9,9853
100 PEdro aNdrE dE oliVEira ValENTE 9,9853
101 THaiNE TaUMaTUrGo caMiNHa 9,9853
102 JESSica MarQUES doS SaNToS coSTa 9,9853
103 JEfErSoN coSTa dE oliVEira 9,9853
104 MicHEl MaGalHaES MorEira 9,9853
105 EGNaldo liarTE GoMES 9,9853
106 arTUr HENriQUE dE SoUZa filHo 9,9853
107 ElaNE do Socorro oliVEira MENdoNca 9,9853
108 HorlEaNS MENdoNca frEiTaS 9,9853
109 EliSSoN ciro cHiariNi dE MoUra 9,9853
110 Joao PaUlo cUNHa oliVEira GoMES 9,9853
111 MarTa SUZaNa crUZ doS SaNToS 9,9853
112 diEcE coSTa diNiZ 9,9853
113 arTHUr GUEdES MoUra 9,9853
114 JoSE rodriGUES PiNHEiro NETo 9,9853
115 JUliaNo rodriGUES roSSi 9,9853
116 aNToNio dE SoUSa MacEdo NETo 9,9853
117 ElaNNilSoN SoZiNHo aMaral 9,9853
118 ElYoNaY BarroS alEXaNdriNo 9,9853
119 cariNa GUEdES cordEiro 9,9853
120 raVENa araUJo MoUra rEGo 9,9853
121 alEX faBricio dE aNdradE SilVa 9,9853
122 VicTor da SilVa SoarES 9,9853
123 BrUNo MoUra TaYaNo diaS 9,9853
124 WEllYGToN SaMPaio lUZ 9,9853
125 rafaEl coSTa oliVEira 9,9853
126 GaBriEl HorTa MaGNElli rocHa 9,9853
127 lEaNdro dE araUJo frEirE 9,9853
128 roBErTa cardoSo Maia 9,9838
129 SHardSoN ViEira SoUSa 9,9838
130 arTUr GaliNdo rEZENdE 9,9838
131 GaBriEllY fErraZ GUiMaraES BarroS 9,9838
132 lUcaS GErMaNo afiUNE MacHado 9,9838
133 lEoNardo doS SaNToS araUJo 9,9838
134 ETYENNE GaBriEla rodriGUES da SilVa 9,9838
135 THaYNaN fiGUEirEdo doS SaNToS 9,9838
136 MarlY MacEdo SaNToS 9,9838
137 EldEr MoNTEiro do NaSciMENTo 9,9838
138 rodriGo SilVa dE oliVEira 9,9824
139 NElSoN ricardo TarQUiNio coUTiNHo GUEdES 9,9824
140 JUliaNa BEZErra carNEiro 9,9824
141 carloS EdUardo doS SaNToS GUEdES 9,9824
142 dEBora loPES fariaS 9,9824
143 BrUNo PaUlo PiNHEiro 9,9824
144 GaBriEl SilVa BaTiSTa PiNTo 9,9824
145 BiaNca PErEira dE alMEida 9,9824
146 MaiZa PaSSoS da SilVa 9,9824
147 cElSo GoMES PiNHEiro 9,9824
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148 Marla lorENa SoUSa dE BriTo 9,9824
149 KEllEN STEPHaNiE BarroS da SilVa 9,9824
150 PaTricK JoSE raMoS aBrEU 9,9816
151 THiaGo dE oliVEira UcHoa 9,9809
152 NaYaNE da SilVa loPES 9,9809
153 THiciaNNE PaTricia PorTEla fErrEira 9,9809
154 JaMillE fErrEira MorEira 9,9809
155 MarcUS ViNiciUS doS SaNToS MoNTEiro 9,9801
156 arTHUr BEZErra dE oliVEira 9,9794
157 iSaBEl coElHo BEZErra 9,9787
158 JoSE ViNNiciUS rocHa dE caSTro 9,9779
159 PEdro HENriQUE araUJo SilVa 9,9779
160 iraN ViTor BarBoSa GoMES 9,9779
161 GaBriEl raMoS dE SoUZa BaTalHa (Pcd) 9,9779
162 ricHard da SilVa E SilVa 9,9779
163 aNGElica criSTiNa MorEira MadrUGa 9,9765
164 Marcio aParEcido da coSTa (Pcd) 9,9765
165 YdarMES riBEiro cordoVil 9,9754
166 arTHUr BarroS SaNToS 9,9750
167 ViNiciUS ViEira araUJo 9,9750
168 aYala EdUardo SalaZar 9,9721
169 rEBEca faUSTiNo araUJo dE SoUSa 9,9706
170 JHoN aNdErSoN do ESPiriTo SaNTo SilVa 9,9706
171 PaUlo aNdrE PiNHEiro SErra 9,9706
172 aNa PaUla aSSUNcao GaMa 9,9706
173 MaTHEUS alVES cardoZo 9,9706
174 fraNciSco alVES da SilVa JUNior 9,9706
175 dEiViSoN SoarES MENiNEa 9,9706
176 criSTiaNo NUNES dE oliVEira - SUB JUdicE 9,9706
177 KaroliNE KEllY TEiXEira BarrETo 9,9706
178 faBricio rodriGUES SoZar 9,9706
179 WalliSoN ocTaVio MarQUES 9,9706
180 JEffErSoN da SilVa rodriGUES 9,9706
181 rafaEl dE fiGUEirEdo daMaZio 9,9706
182 EdUarda SoUSa dE araUJo 9,9706
183 ariaNE alcaNTara da SilVa 9,9706
184 MaYcoN WENdEl faVacHo dE oliVEira 9,9706
185 JaciaNa araUJo da SilVa 9,9706
186 PaTricK da SilVa PErEira 9,9706
187 alEX WilToN SoUSa raMoS 9,9706
188 EUGENio PacEli carValHo MiraNda SEGUNdo 9,9706
189 raiMUNdo iVaN NaSciMENTo coSTa 9,9706
190 ricardo aUGUSTo Maia roSa 9,9706
191 aMoS caValcaNTE ToMaZ 9,9706
192 GaBriEl NaSciMENTo da SilVa 9,9706
193 fEliPE caMPoS da SilVa 9,9706
194 VicTor lEoNardo BErNardiNo riBEiro 9,9706
195 rodriGo ViEira SilVa 9,9706
196 EliEl dE SoUZa oliVEira 9,9706
197 BETHaNia caMPoS GoNcalVES 9,9706
198 THiaGo dE SoUSa rodriGUES 9,9706
199 lariSSa frEiTaS faria 9,9706
200 rafaEl lUiZ dE araUJo frEiTaS 9,9706
201 fEliPE BErKaMP MarTiNS dE SoUZa 9,9706
202 rafaEl BarBoSa MoNTEiro 9,9706
203 WaTila da SilVa fErrEira 9,9706
204 PaUlo BENJaMiM dE SoUZa 9,9706
205 iNGrid KariNa GoMES dE BriTo 9,9706
206 fraNciSco daS cHaGaS ValE carValHo 9,9706
207 iVaNilSoN loBaTo da coSTa 9,9706
208 rafaEl cUNHa doS SaNToS 9,9706
209 EVaNdro da PaiXao araUJo 9,9706
210 JUliaNa fErrEira doS rEiS 9,9706
211 MarcUS ViNiciUS liMa SaNToS 9,9706
212 aNdrE lUiZ Marafao 9,9706
213 JESSYca dE araUJo rodriGUES carValHo 9,9706
214 EliaNo Graca dE oliVEira 9,9706
215 Karol BraGa criSTo 9,9706
216 daNilo dE araUJo MoraiS 9,9706

217 faBricio MiraNda afoNSo 9,9706
218 JacKSoN cardori crUSaro 9,9706
219 PollYaNa BarroS da SilVa PacHEco 9,9706
220 diEMErSoN fErrEira dE SoUSa 9,9706
221 GilMar ViEira dE JESUS 9,9706
222 Haroldo doS SaNToS SilVa 9,9706
223 roGErio Vidal PErEira - SUB JUdicE 9,9706
224 aNdrESoN coSTa doS SaNToS SoUZa 9,9706
225 roBErTa GUEdES GUilHoN crUZ 9,9706
226 JoSE THiaGo faro BarroS da coSTa 9,9706
227 fraNciSco PaUlo dE SoUSa JUNior (Pcd) 9,9706
228 lENY crUZ ViaNNa coElHo 9,9691
229 laYaNE do NaSciMENTo riBEiro 9,9691
230 JoSE aliPio daiBES dE SoUSa 9,9691
231 caio roBErTo PaUliNo MarQUES 9,9691
232 GErcENildo SoUSa BarBoSa 9,9691
233 WElliNGToN SoarES PErEira filHo 9,9691
234 raPHaEl NUNES da SilVa 9,9691
235 HEVElYN MariaNE cUNHa SilVa 9,9691
236 GioVaNNi alVaro TEiXEira da MaTa 9,9691
237 rodriGo lUiZ BEZErra VaScoNcEloS 9,9691
238 aNdErSoN ViNiciUS dE alMEida PrHil 9,9691
239 PriScila liMa PErEira 9,9691
240 ESTEVao fEliPE SilVa da cUNHa 9,9691
241 ViTor PirES dE oliVEira 9,9676
242 roNNY SaNToS alVES 9,9676
243 lUciaNo carNEiro BEllo caValcaNTi 9,9676
244 aNa flaVia da coSTa SoUZa 9,9676
245 fHiliPE BarrETo doS SaNToS 9,9669
246 Marcia lidiaNE BarrETo MarTiNS 9,9662
247 laYSa cHaVES SoarES 9,9662
248 NaTHalia SilVa TolEdo 9,9647
249 THiaGo dE caSTro araUJo 9,9647
250 aNdrE lUiZ dE caSTro ParaENSE 9,9647
251 iGor roGErio araUJo dE SoUSa - SUB JUdicE 9,9632
252 JoEldEr aNdradE dE caMPoS 9,9632
253 JorGE alEJaNdro BarraNcoS BacarrEZa 9,9618
254 daNiEl GiBSoM laVor doS SaNToS 9,9607
255 MarcEllo MorociNi PETTENa 9,9588
256 aNa claUdia dE aZEVEdo BaNHoS 9,9559
257 WEVESoN SilVa dE SoUSa 9,9559
258 Jair riBEiro dE SoUZa JUNior - SUB JUdicE 9,9559
259 TaliSSaMa fErrEira coSTa 9,9559
260 iSaBEla Maria MiaKi SoBrEira 9,9559
261 arTHUr diaS SoUZa SaNToS 9,9559
262 raYlENE SilVa do NaSciMENTo BarroSo 9,9559
263 JUlio WalliSoN dE MaToS SilVa 9,9559
264 iGor alEXiS dE MEdEiroS lacErda 9,9559
265 EMaNUEla HEroNdiNa rodriGUES 9,9559
266 rodriGo MoNTEiro araUJo 9,9559
267 HiaGo liMa fErrEira 9,9559
268 roGErio aMaNdo PErEira diaS 9,9559
269 JEffErSoN doUGlaS da SilVa BEZErra 9,9559
270 daNiEl PaiVa PiNTo 9,9559
271 rENaN ViEira doS SaNToS 9,9559
272 aUdiEliZEr da SilVa coElHo 9,9559
273 SidNEi BarroS doS rEiS 9,9559
274 aUGUSTUS BoNadiMaN 9,9559
275 GUSTaVo aUGUSTo NoGUEira diaS 9,9559
276 TUlio EdUardo MarTiNS dE frEiTaS 9,9559
277 caYQUE doS SaNToS liMa 9,9559
278 diEGo caBral TEiXEira 9,9559
279 GaBriEl MaGalHaES MoNTEiro 9,9559
280 daNiEl carValHo fErrEira 9,9559
281 lEoNardo SilVa liMa 9,9559
282 WilSoN MiraNda carValHo 9,9559
283 EdUardo BorBorEMa dE MoraES JUNior 9,9559
284 Joao VicTor oliMPio ESclaVaZiNi 9,9559
285 JioN ViTor caValcaNTE doS SaNToS 9,9559
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286 iUrY dE SoUSa aGUiar 9,9559
287 THYaGo JoSE dE caSTro PaTEllo 9,9559
288 PaUlo roBSoN BraZ BarBoSa 9,9559
289 rodriGo coSTa GoES 9,9559
290 roMario aBrEU SaNToS 9,9559
291 ViNiciUS dE oliVEira SilVa dE liMa 9,9559
292 adriaNo MaGalHaES da PaiXao E SilVa 9,9559
293 TiaGo doS SaNToS BEZErra 9,9559
294 aNa HElia SilVa lUZ 9,9559
295 caio MENdoNca MarTiNS 9,9559
296 PEdro HENriQUE ParaNaGUa dE caSTro 9,9559
297 MaTEUS caMPoS lUiZ 9,9559
298 BrENo NaSciMENTo dE SoUSa 9,9559
299 fraNciSco EliVElToN coSTa alcaNTara 9,9559
300 aNdrEW ViEira BaSToS 9,9559
301 Marco aUGUSTo da SilVa filHo 9,9559
302 aNa GaBriEla fErrEira MiraNda 9,9544
303 BriSa doS SaNToS lEiTE 9,9544
304 Safira caNTo PiNTo caBral 9,9544
305 JESSica loPES da SilVa SaraiVa 9,9544
306 EUNicE BraNdao dE SoUSa fErrEira 9,9534
307 MaGdalENa dallaroSa 9,9529
308 ricardo dE oliVEira lEiJoTo 9,9529
309 MaTEUS SoUZa fErrEira 9,9529
310 GioVaNNi MarTiNS dElGado 9,9529
311 GaBriElla caroliNE araUJo MaToS 9,9529
312 YUri TaPaJoS fElicio 9,9522
313 EriK lUciaNo dE BriTo aNdradE 9,9522
314 EVEliN Maria BrElaZ dUarTE 9,9515
315 rENaTa dE MEllo lEal 9,9509
316 JoSE roNaldo rodriGUES doS SaNToS JUNior - SUB JUdicE 9,9507
317 SaBriNa liMa BarBoSa 9,9485
318 SaNdriSSoN lESSa riBEiro 9,9485
319 caroliNa MorGaNa fraNca PaMPloNa 9,9485
320 Joao VicTor lEiTE alcaNTara 9,9471
321 PaTricia carValHo rUGGEri 9,9460
322 KaMilla fErNaNdES cElTraN 9,9456
323 lEoNardo aUGUSTo MarTiNS da coSTa E SilVa 9,9456
324 rodriGo PorTal VaScoNcEloS 9,9435
325 STEfaNo rUBENS BEZErra dE alMEida 9,9426
326 aNdrESSa BarBoSa SilVa 9,9419
327 BrENdo BENTES BaNdEira 9,9412
328 MaNoEl ETElBErTo BorBa NETo 9,9412
329 BrUNo foNSEca da SilVa 9,9412
330 lUcaS alVES da SilVa 9,9412
331 PaUlo HENriQUE MalTNEr dE carValHo frEiTaS 9,9412
332 THiaGo SilVa da crUZ 9,9412
333 roGErio oliVEira GoMES da SilVa 9,9412
334 SEdiEl JoHNNY alMEida cUNHa 9,9412
335 Maria clara da SilVa TriNdadE 9,9412
336 EVErToN MarTiNS dE liMa 9,9412
337 filiPE MaGNo dE MEdEiroS 9,9412
338 KlEBSoN JoaQUiM MariNHo da SilVa 9,9412
339 MaTEUS ProcioN aMaral KlaUTaU 9,9412
340 EdUardo rEiS da SilVa filHo 9,9412
341 MarTHa MicHEllE aMoriM PiNHEiro 9,9412
342 GUSTaVo araNTES rocHa 9,9412
343 EliZETE SaBiNo MarTiNS 9,9412
344 GlaUdSoN fariaS coSTa 9,9412
345 lUaN VUlcao raNiEri BriTo 9,9412
346 JEffErSoN caBral lUiZ 9,9412
347 JoNaTHaN MaTEUS da SilVa 9,9412
348 NaiaNa criSTiNa BUENo SilVa 9,9412
349 iSaBEla cardoSo da SilVa 9,9412
350 diEGo alMEida SaNTiaGo 9,9412
351 SaMUEl dUTra dE MoraiS JUNior 9,9412
352 GaBriEl riBEiro dE araUJo 9,9412
353 HiGoor PirES QUEiroZ 9,9412
354 YUri arMSTroNG caNTaNHEdE 9,9412

355 TUlio PErEira liMa PErfEiTo 9,9397
356 aYNNa raira liMa dE SoUSa 9,9397
357 MarcoS aUrElio crUZ dE caSTro (Pcd)/SUBJUdicE 9,9397
358 carloS aUGUSTo rodriGUES rEBElo 9,9382
359 aNa NaTalia dE MoraES alVES 9,9382
360 iZaBElE PErEira Barra 9,9382
361 diEGo SaNToS SilVa 9,9382
362 MaGNo SoarES da rocHa 9,9375
363 lUiZ fEliPE aNdradE PirES dE SiQUEira - SUB JUdicE 9,9362
364 Nara BENEdiTa doS SaNToS 9,9362
365 aNdErSoN BriTo dE MElo 9,9353
366 THaiS alMEida dE SoUSa SEVEriNo 9,9338
367 SEBaSTiao carloS aMoriM BENTES 9,9338
368 airToN arcaNJo JUNior 9,9338
369 JorGE PErEira NoGUEira 9,9338
370 VicTor HUGo carValHo MoNTEiro da SilVa 9,9338
371 JUliaNa alMEida GoNTiJo 9,9331
372 MarcElo fErrEira caMarao 9,9324
373 Tairo PaTricK PENa doS SaNToS 9,9324
374 ElToN daVi SoarES fErrEira 9,9313
375 aNa PaUla SilVa dE SoUSa 9,9301
376 daNiEl faro loBaTo 9,9287
377 fraNciSco EriSMar dE alMEida oliVEira 9,9265
378 EMillY cElESTE loBo da coNcEicao 9,9265
379 aNdrEa VirGiNia da rocHa Val 9,9265
380 faBio BraZ lEao 9,9265
381 JoSE lEaNdro dE SoUZa NUNES 9,9265
382 dEBora NaSciMENTo liMa 9,9265
383 JUlio VicTor oliVEira daNTaS 9,9265
384 caSSio aUGUSTo NaSciMENTo NoGUEira 9,9265
385 THaiS NaSciMENTo liMa 9,9265
386 aNdrESSa lariSSa SoUSa PicaNco 9,9265
387 HErBErT WErNEr fErrEira HaaSE 9,9265
388 PUBlio caio MoUra caNTo 9,9265
389 MarcEllo iTHalo dE araUJo alVES 9,9265
390 ENNio lEal da coSTa MoraiS (Pcd) 9,9265
391 lEaNdro HENriQUE daS cHaGaS liMa (Pcd) 9,9265
392 lEaNdro doS SaNToS NaSciMENTo 9,9250
393 arNoldo SoUZa MElo 9,9235
394 JociMara florES fErrEira 9,9235
395 diEGo da coSTa 9,9235
396 lUcaS MaUricio coNdUrU MElo 9,9228
397 Milla KEliNE araUJo do NaSciMENTo 9,9191
398 NilMar dE JESUS PErEira 9,9191
399 fErNaNda SaNToS loPES 9,9191
400 GaBriEl dE JESUS araUJo 9,9162
401 aNTHoNY YoHaNSoN coSTa SaMPaio 9,9154
402 iNGrEd MElo MarQUES 9,9147
403 alYSSoN ViaNa GUEdES 9,9132
404 JoSE do carMo fErNaNdES NETo 9,9118
405 lUciaN cardoSo da coSTa 9,9118
406 MariaNE cardoSo SoUSa 9,9118
407 Marco aNToNio doS rEiS MaGalHaES 9,9118
408 raNdEr MoUra dE oliVEira 9,9118
409 aNNa caroliNE coSTa dE rEZENdE 9,9118
410 JoSE oScar fErrEira daMaScENo JUNior 9,9118
411 diEGo SoUSa Maia 9,9118
412 PaTricia HaUEiSEN diaS rUaS 9,9118
413 WEillEr rodriGo SaNToS aQUiNo 9,9118
414 JoSE Marcio oliVEira lEao (Pcd) 9,9118
415 Joao PaUlo BriTo dE ESPiNdola 9,9088
416 rodriGo MoNTEiro dE oliVEira 9,9088
417 carloS ProcoPio ViEira frEiTaS 9,9088
418 Erica raiSSa rodriGUES alVES 9,9081
419 Joao ViTor Maia dUarTE 9,9044
420 PEdro iVo iaZPEK cUNHa 9,9044
421 allaN JardiM dE oliVEira 9,9044
422 aloiSio BriTo cHaVES JUNior 9,9024
423 raiaNY dUarTE dE liMa 9,9019
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424 TaMirES iNacio alVES dE MENEZES 9,9004
425 GaBriEl SoarES cardoSo 9,8971
426 HErBETY THiaGo MaciEl faUSTiNo dE SoUSa 9,8971
427 clEMESSoN claYVEr coSTa aZEVEdo 9,8971
428 daNiEl fErNaNdo dE SoUZa MacHado 9,8971
429 roSEMarY BarBoSa fErrEira 9,8971
430 BrUNo iNdiaNi caMaZ 9,8971
431 carloS TadEU dE alENcar BarrEira JUNior 9,8971
432 lUiZ claUdio dE oliVEira fErNaNdES 9,8971
433 JUlio cESar PErEira dE oliVEira 9,8971
434 VicTor HUGo MarTiNS araUJo 9,8971
435 VaNdSoN laMar NUNES GUSMao 9,8971
436 claYNilSoN alVES riBEiro (Pcd) 9,8971
437 diEGo MarQUES doS SaNToS (Pcd) 9,8971
438 Joao ViTor foNToUra SoarES 9,8956
439 lUcaS doS SaNToS NaSciMENTo 9,8956
440 PaUlo SErGio PaNToJa BaTiSTa 9,8956
441 carla PErEira dE oliVEira 9,8941
442 aNa PaUla dE SoUSa calaNd 9,8941
443 GUilHErME carValHo daMaScENo 9,8934
444 daNilo lEal arcoVErdE 9,8919
445 Haroldo ViTor SilVa da SilVa 9,8912
446 caSSiaNo EdSoN SilVa dE SoUSa 9,8906
447 YViE lETicia SilVa 9,8897
448 laiZE BorGES da SilVa 9,8897
449 MaYaNi MoNToril VEiGa SiQUEira 9,8891
450 Mario WEiNE da coSTa fErrEira 9,8882
451 PaUlo cESar carValHo VilEla 9,8824
452 WaNdErlEY MadUrEira JUNior 9,8824
453 rafaEl dENEr aZEVEdo florES 9,8824
454 alaN roBSoN rodriGUES NaSciMENTo - SUB JUdicE 9,8824
455 JaNiElSoN da SilVa liMa 9,8824
456 alEX fErNaNdo SoarES SoUZa 9,8824
457 aQUiNo fErrEira PaSSiNHo JUNior 9,8750
458 iGor aSSUNcao coSTa 9,8750
459 raYaNE SilVa BarBoSa 9,8750
460 iVaNilToN MoNTEiro NUNES (Pcd) 9,8750
461 NadSoN rodriGUES SilVa 9,8735
462 ElQUiaS fErrEira da SilVa 9,8735
463 WESlEY MaX da SilVa NoBrEGa - SUB JUdicE 9,8728
464 rai VEloSo SaNToS SilVa 9,8676
465 diKraN SarKiSSiaN SilVa 9,8676
466 JaNdErSoN BrUNo dE aBrEU GaldiNo 9,8676
467 PaUlo afoNSo MiraNda Garrido 9,8676
468 EVaNdo EMErSoN loPES SaNTaNa 9,8603
469 WallacE PErEira coSMo 9,8603
470 alEcSaNdEr PErEira MaTEUS 9,8559
471 KEliN oliVEira 9,8559
472 Joao fEliPE SaNdiM da SilVa fUrTado 9,8529
473 diEGo rodriGo fiGUEirEdo PiNHEiro 9,8529
474 BrUNa dE oliVEira BilHEiro 9,8515
475 HaMilToN oliVEira da SilVa 9,8515
476 roNNaN rErYSSoN liMa NaSciMENTo 9,8515
477 Maria VaNESSa loPES dUarTE 9,8485
478 lEVi WilKEr ViEira dE oliVEira 9,8485
479 NaTaN flaVio PEdroSa 9,8456
480 NEY GlEidSoN da SilVa SiQUEira 9,8456
481 flaVio JoSE cardoSo coSTa 9,8382
482 rHUaN carloS NUNES dE oliVEira 9,8382
483 KallEBio liSBoa dE SoUZa 9,8382
484 clarK lUaN NUNES dE caMPoS 9,8382
485 SaMUEl WaYNE MarTiNS TaVora 9,8382
486 JoSE ariclEBSoN MENdES MoiSES (Pcd) 9,8382
487 GaBriEl coElHo da SilVa dE SENa - SUB JUdicE 9,8272
488 roBErTo carloS da SilVa MiraNda JUNior 9,8235
489 aNa PaUla SoarES liMa fEio 9,8221
490 JoYcE lorENa da SilVa fiGUEira 9,8185
491 MaTEUS cHaVES oliVEira 9,8162
492 caEl SaNToS fErNaNdES V 9,8088

493 iUlY riBEiro corrEa - SUB JUdicE 9,8022
494 MaTHEUS calaNdriNi SilVa GraiM 9,7991
495 clEMErSoN fErrEira doS SaNToS 9,7618
496 GilVaN GoMES doS SaNToS (Pcd) 9,5935

402 - escriVÃo de PoLÍcia ciViL
Candidatos classificados – Ampla concorrência - EPC

cLassiFicaÇÃo caNdidatos MÉdia FiNaL GeraL
1 lUcaS NUNES fariaS 10,0000
2 aMaNda oliNda caValcaNTE 10,0000
3 KiVia rEGiNa riBEiro doS SaNToS 10,0000
4 SHEiNNa rHaYaN BENTo coSTa 10,0000
5 ViNiciUS carNEiro MiraNda 10,0000
6 BiaNca EMaNoEla doS SaNToS PErEira 10,0000
7 laUra SEiffErT diNiZ 10,0000
8 aNa clara fEiJao aNdradE 10,0000
9 BrUNa araUJo da rocHa 10,0000
10 lUiZ VicTor SaNToS frEiTaS 10,0000
11 liliaN PEdroSo BEZErra 10,0000
12 PaUlo VicTor GoMES da SilVa 10,0000
13 aNToNio YUri dE MaToS SoUSa 10,0000
14 rENaTo SoUZa dE fariaS 10,0000
15 MariSa SilVa fraNca 10,0000
16 PriScila doS PaSSoS coSTEira 10,0000
17 PaUlo ricardo MoraES PErEira 10,0000
18 Marco aNToNio roSa rodriGUES 10,0000
19 EliNE araUJo SaNToS ViEira 9,9971
20 aliNE SaNToS dE JESUS GoMES 9,9956
21 doUGlaS lUcaS liMa dE VarGaS 9,9941
22 Joao VicTor NoGUEira GroBErio 9,9941
23 MarTa MorGENTHalEr 9,9926
24 JUSciaNE SoUZa MaToS 9,9926
25 EVErToN GUSTaVo araUJo fErrEira 9,9926
26 aNdrE Bilro PErEira dE araUJo 9,9912
27 lUaNa PaTricia VaScoNcEloS coSTa 9,9853
28 WEllYSoN fErNaNdo ViaNa da SilVa 9,9853
29 raYlaNE MoNTEiro PErEira 9,9853
30 aNa PaUla foNSEca BarroS 9,9853
31 rENE MoNTEiro dE alMEida NETo 9,9853
32 MarTHa fErrEira MoNTEiro 9,9853
33 ViTor oTaVio GoMES BarBoSa 9,9853
34 daVi corrEia GalEao 9,9853
35 aNNa caroliNa daS NEVES SaNToS 9,9853
36 carla lETicia PraZErES SacraMENTo 9,9853
37 BEaTriZ YUMi SaKai daciEr loBaTo 9,9853
38 THalES dE aGUiar lESSa 9,9853
39 carloS HENriQUE SilVa dE alMEida 9,9853
40 MaTEUS SoarES SaNToS fEiToSa 9,9853
41 ricardo friaS dE aSSUMPcao 9,9853
42 dEBoraH EllEN WaNdErlEY GoMES frEirE 9,9853
43 iVY GUiMaraES TEiXEira 9,9853
44 MarcoNES MacEdo rodriGUES 9,9853
45 PaTricia MorEira SaNToS 9,9853
46 HaNNa PaUla SalES PaiVa 9,9838
47 caroliNE BariaNi cardoSo 9,9838
48 caMila dE carValHo coSTa 9,9838
49 daYaNa dE NaZarE aNTUNES fErNaNdES 9,9824
50 lariSSa doS SaNToS ViEira 9,9824
51 ViTor dE BriTo doS SaNToS 9,9824
52 iSaBEllE dE aQUiNo SaNTiaGo 9,9809
53 JUliaNE GoMES da SilVa 9,9803
54 laZaro iBiaPiNa alVarENGa 9,9803
55 KariNE NaSciMENTo rodriGUES 9,9803
56 BrUNa NaSciMENTo fErrEira 9,9800
57 carla THaliTa TriNdadE SaNToS 9,9794
58 roSaNE dE SoUSa BraNdao SilVa 9,9794
59 THiaGo PiNHEiro dE MoraES 9,9779
60 aNToNio coNcEicao PENicHE JUNior 9,9779
61 THalia BaNdEira fErrEira alBUQUErQUE 9,9779
62 laUra liS Garcia rocHa 9,9779
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63 diEGo roBErTo da lUZ BEZErra 9,9779
64 adaN HolidaY daMaScENo SaNToS 9,9765
65 GiSlaiNE MaYara MiraNda SENa 9,9765
66 rafaEla caScaES BriTo dE oliVEira 9,9744
67 fraNciSca ElaNi da SilVa BriTo 9,9735
68 ViTor HUGo GoMES da SilVa 9,9706
69 MirlaNE doS PraZErES MENdES 9,9706
70 WaNdErSoN SoUZa PaNToJa 9,9706
71 lUaN BElo da SilVa 9,9706
72 KarENiNa dEUSdara dE MoUra 9,9706
73 TUlio JoSE PErEira dE SoUZa 9,9706
74 rafaEl dE MElo SoUSa 9,9706
75 TaMirES SilVa diaS 9,9706
76 EMaNoEl da SilVa E SilVa 9,9706
77 THaYaNNE NUNES rodriGUES 9,9706
78 GErlaNE da SilVa HaNKE 9,9706
79 Joao ViTor da SilVa caMPoS 9,9706
80 SaUlo dE TarSo BaTiSTa dE SoUZa 9,9706
81 GilBErTo riBEiro Maia filHo 9,9706
82 SaBriNa SoUSa da SilVa BaTiSTa 9,9706
83 HUGo fEliPE ENTriNGEr dE caMarGo 9,9706
84 MiKENEdY dE frEiTaS lEao - SUB JUdicE 9,9706
85 daVid dE alMEida MiraNda - SUB JUdicE 9,9706
86 aliNE iBiaPiNa SaraiVa 9,9691
87 lUcaS doS SaNToS MarTiNS 9,9676
88 JoaB dE SoUZa GUiMaraES (Pcd) 9,9676
89 WENdraS coSTa da SilVa 9,9676
90 Maria TiTo fErNaNdES 9,9676
91 fEliPE MElo dE frEiTaS 9,9676
92 THaYaNE SaNTaNa NaSciMENTo 9,9662
93 MarcElla MoraiS dE SoUZa 9,9662
94 rENaTo doS PaSSoS GUiMaraES JUNior 9,9647
95 MarcEllE cEcilia MENEZES TUPiaSSU 9,9647
96 alEXaNdEr SilVa E SilVa 9,9632
97 PriScilla MENdES da SilVa 9,9632
98 alBaNo GaBriEl dE PoNTES loUrEiro 9,9632
99 caMilla caTUNda arrUda 9,9632
100 MarloN PiNHEiro da SilVa 9,9632
101 raiSSa ScErNi MacHado 9,9632
102 raiZa MarTiNS foNToUra 9,9626
103 fErNaNdo BENiZ dE SoUSa 9,9603
104 aila NarJara ZaParolE GoNcalVES 9,9582
105 GaBriElli MarTiNS GalVao doS SaNToS 9,9559
106 JHENifEr lUZia BarroS 9,9559
107 rodriGo da coSTa BoUlHoSa 9,9559
108 JEYSoN aNdrE dE liMa crUZ 9,9559
109 ValEria fariaS fErrEira 9,9559
110 ElZaNira BarroS loPES 9,9559
111 PriScilla BorGES da SilVa 9,9559
112 GUSTaVo raMalHo dE MoraiS 9,9559
113 oZEiaS doS SaNToS da SilVa 9,9559
114 roBErTa MaciEl da coSTa 9,9559
115 roNEY carValHo liMa 9,9559
116 MaTEUS oliVEira TraJaNo SaNTiaGo - SUB JUdicE 9,9559
117 caMilo MiGUEl dUarTE riBEiro - SUB JUdicE 9,9559
118 EdSoN JUNior da SilVa riBEiro - SUB JUdicE 9,9559
119 JEaN carloS caSSiaNo SaNTa BriGida 9,9559
120 SoloN cordEiro dE oliVEira NETo 9,9550
121 JadE aNdradE doS SaNToS 9,9544
122 MarcElo MorEira dE fiGUEirEdo 9,9544
123 JoSilENE da SilVa HaNKE 9,9544
124 lariSSa MElo dE SoUSa 9,9544
125 ToNNi QUENNEd dE SoUSa fEiToSa 9,9529
126 HaVila da SilVa frEiTaS 9,9509
127 aNdrE WilliaM BarBoSa BriTo 9,9500
128 WillaMS JoNaTHaN dE alBUQUErQUE lira 9,9485
129 fEliPE WESllEY MacEdo NUNES 9,9485
130 carloS roBErTo doS SaNToS NaSciMENTo JUNior 9,9485
131 aNdrE lUiZ SilVEira ESTEVES 9,9471

132 TaiNaN TEiXEira fErrEira 9,9471
133 fErNaNda daNiElE MENEZES fariaS (Pcd) 9,9471
134 ENdYSoN coSTa dE MoraES 9,9462
135 NaNdiEllY SilVa SoUZa 9,9456
136 Maria rafaEla MEdEiroS ViaNa 9,9426
137 alEXaNdrE MElo PESSoa 9,9426
138 JUliaNa SaBriNa rolEMBErG SaNToS 9,9412
139 rafaEl GoMES ModESTo 9,9412
140 JorGE JUNior araUJo carNEiro 9,9412
141 BErKElEY JaQUES caSTro 9,9412
142 GUSTaVo fraNca QUEiroZ 9,9412
143 JoYcE dE alBUQUErQUE liMa fErNaNdES 9,9412
144 daNiEllE MarQUES caBral 9,9412
145 WElliNGToN alVES da cUNHa 9,9412
146 lEoNardo PirES oliVEira 9,9412
147 alEX Mira 9,9412
148 WiGNEr SaNToS dE carValHo 9,9412
149 lorENa PiNTo da coSTa SilVa 9,9397
150 MarcoS alEXaNdrE dE SoUZa lYra 9,9397
151 daNiEla doS SaNToS fariNa 9,9382
152 caSSaNdra dE caSSia da crUZ rodriGUES 9,9382
153 iaGo roNald PoNTES rodriGUES 9,9382
154 MarcElo SaNToS dE aZEVEdo 9,9382
155 ViToria GUiMaraES ScHWEidZoN 9,9368
156 lUiZa carNEiro MariNHo 9,9359
157 faBiElE corrEa NaSciMENTo dE oliVEira 9,9338
158 BrUNa Maria araUJo doS SaNToS 9,9338
159 MarcEllE PErES da SilVa 9,9338
160 fraNciNEUZa daNiEla MorEira GalVao 9,9338
161 WilliaM NUNES Maia 9,9338
162 rodriGo GoMES GUErrEiro 9,9338
163 Maria ViViaNE PErEira PaXiUBa 9,9309
164 aNdrEZZa SilVa liMa 9,9265
165 aNToNio JEallYSoN dE frEiTaS PErEira 9,9265
166 rafaEl SoUSa araUJo PiMENTEl 9,9265
167 JESSica SaNToS MalcHEr GillET 9,9265
168 arTHUr iaGo lira NEVES 9,9265
169 NUBia MESQUiTa SoUZa 9,9265
170 lUcaS HENriQUE fErNaNdES rESUENo 9,9265
171 fraNciSco MaTEUS VaScoNcEloS alENcar 9,9265
172 JESSE SoUZa da SilVa 9,9265
173 HElcio alBUQUErQUE alVES 9,9265
174 JESSica lETicia BarroS rodriGUES 9,9265
175 caroliNa TaVarES cardoSo BoUlHoSa 9,9250
176 claUdia alYNE SoUSa raMoS 9,9235
177 HElEN KarollYNE liMa dE liMa 9,9235
178 MoiSES SaNTiaGo dE oliVEira 9,9212
179 PEdro MorENo rocHa lEMES arriGoNi 9,9191
180 EdENiSE da coSTa araUJo (Pcd) 9,9191
181 KEiTiaNE dE JESUS PaES 9,9176
182 Maria do Socorro cUNHa SaNToS 9,9147
183 SaMia dE MENEZES coHEN da coSTa 9,9118
184 THaYNaN SilVa dE MElo 9,9118
185 BrENo TraVaSSo SaraiVa doS SaNToS 9,9118
186 aNa caroliNa doS SaNToS MoNTEiro 9,9118
187 fraNciSco WallaS aNTUNES dE MoraiS SoUSa 9,9118
188 faYNEr KEllY cUiMar da PaiXao 9,9103
189 JaNZiliaNi HErcUlaNo BErMUdES PiNTo (Pcd) 9,9103
190 racNEr MoUrao corrEa 9,9065
191 alBErTo MariNHo doS SaNToS 9,9059
192 rEGiVaN PaiXao SilVa aBrEU 9,9044
193 Maria EdUarda aGUiar BarBoSa NEVES 9,9015
194 fiEMa SoarES dE oliVEira 9,8985
195 daNilo aUrora dE SoUSa E SilVa 9,8971
196 KariNa GoMES doS SaNToS loUrEiro 9,8956
197 oliVia dE NaZarE doS SaNToS NUNES 9,8956
198 EMErSoN rodriGUES da coSTa - SUB JUdicE 9,8941
199 aNa PaUla GoMES E SilVa GUiMaraES 9,8921
200 laNNa clEicY dE caSTro PrESTES 9,8912
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201 aNa cEcilia SoUZa diNiZ 9,8897
202 SaraH STTEfaNNY NaSciMENTo aBrEU 9,8882
203 flaVio da SilVa fraNciSQUiNi 9,8853
204 NEUVaN JoSE dE SoUSa SiQUEira 9,8824
205 rafaEl dE MENdoNca MENdES 9,8824
206 rafaEl lUcaS dE aZEVEdo fErNaNdES 9,8824
207 PEdro MarcoS doS SaNToS NETo - SUB JUdicE 9,8794
208 EWErToN fEliPE SaNTaNa loBaTo - SUB JUdicE 9,8794
209 ViNiciUS alEXaNdrE aMaral doS SaNToS 9,8765
210 JErUSa BUZaTTo NUNES 9,8750
211 roNEY JoSE dE MoUra liMa 9,8750
212 iSaBEllE alENcar frEirE (Pcd) 9,8741
213 EliZaBETH Garcia caVallEiro dE MacEdo fErraZ 9,8738
214 ViTor loPES PErEira 9,8697
215 HUGo aMaral dE MENdoNca riBEiro daMaScENo 9,8676
216 rarYaNY MaTar dE aBrEU 9,8456
217 PaUla JENiffEr MorEira dE faria GoMES 9,8424
218 raiMUNdo alEXaNdrE MoTa da coNcEicao 9,8382
219 ViTor daNilo dE MoraES BarroS 9,8353
220 iSaBEla SaNToS foNSEca 9,8235
221 BrUNo SoarES da SilVa 9,8232
222 aTHoS dE aTHaYdE PaSSoS doS rEiS 9,8015
223 clEiToN alcaNTara BoSa 9,7941
224 Mario roNaldo liMa PiNHEiro JUNior 9,7912
225 dE lEoNE MorEira fraNKliN 9,7706
226 ailSoN JoSE SilVa 9,7574
227 WladiMir dE oliVEira PacHEco - SUB JUdicE 9,7515
228 PaMElla PaUla arNaUd GoMES 9,7397
229 clEBSoN araUJo SaNToS 9,7353
230 lUcaS dioGo rodriGUES da SilVa - SUB JUdicE 9,7044
231 VaNBErG SilVa 9,6544
232 alEXSaNdro BalBiNo da SilVa (Pcd) 9,3809

403 - PaPiLoscoPista de PoLÍcia ciViL
Candidatos classificados – Ampla concorrência - PPC

cLassiFicaÇÃo caNdidatos MÉdia FiNaL GeraL
1 SaEllY MaToS SilVa 10,0000
2 THaiS criSTiNE dE SoUSa SaNToS 10,0000
3 MarcUS ViNiciUS coSTa SilVa 9,9986
4 BrUNo araUJo coSTa 9,9986
5 caMila dE fiGUEirEdo BarBoSa BaSToS 9,9986
6 fraNciElE GUErra 9,9971
7 lUiZa fErrEira MENdES 9,9857
8 alEXaNdrE HErENio BaNdEira 9,9857
9 daYSE fErNaNda fErrEira TEiXEira 9,9857
10 JaQUEliNE KEli PErEira corrEa 9,9857
11 Joaci alENcar dE MENEZES 9,9857
12 MoNica caroliNa HENriQUES GalENdE 9,9857
13 Maria EdUarda araUJo QUEiroZ 9,9800
14 fEliPE VaScoNcEloS dE caSTro 9,9714
15 JoSE roNaldo da SilVa JUNior 9,9714
16 BEaTriZ da SilVa Garcia 9,9714
17 MaTHEUS SoUSa Maia 9,9714
18 caroliNa diaS MaciEl 9,9686
19 THaffarEl PErEira GUEdES 9,9686
20 rafaEl dE oliVEira caSTro rodriGUES 9,9629
21 fraNK SalES NUNES BriTo 9,9629
22 JoUSiaNE fErrEira do ValE 9,9571
23 roGErio JaTY aBrEU SoBriNHo 9,9571
24 aliNE loHaNa da SilVa MorEira 9,9571
25 caroliNE SEaBra PiNHEiro 9,9557
26 aNa lUcia dE caSTro aSSUNcao 9,9543
27 NaYra MorGaNa liMa dE oliVEira 9,9543
28 NilSoN fErrEira liMa JUNior 9,9529
29 lUaNa loUiSE PadilHa SoarES MarQUES 9,9500
30 GaBriEl VEraS dE carValHo roBErTo 9,9429
31 daNiEllE SaMPaio liSBoa 9,9429
32 aNa caTariNa SiQUEira fUrTado 9,9429
33 lUcaS coSTa PiNTo 9,9429
34 aGENor dE carValHo raiol NETo 9,9429

35 aMaNda MarQUES dE SoUSa 9,9414
36 lUcaS da SilVEira MorEira 9,9414
37 daYaNE aZEVEdo SPiNElli 9,9414
38 iNGrid rafaEla liMa fErNaNdES 9,9357
39 fEliPE PErEira SalES 9,9257
40 fErNaNdo PErEira liMa 9,9257
41 MariNNa GoMES 9,9257
42 caio caMPoS fErrEira 9,9257
43 rUTH SilVa BEZErra 9,9257
44 arcEliNo lUZ da coSTa E SilVa 9,9129
45 KaTia Maria SilVa da SilVa 9,9129
46 arTHUr frEiTaS foNSEca 9,9000
47 EliEZEr PErEira caValHEiro 9,8986
48 EriKa caroliNE PaNToJa PiNTo 9,8986
49 diEGo HENriQUE TaVarES coSME 9,8971
50 WalEria fErrEira da SilVa 9,8971
51 Marcio dE JESUS PorTo 9,8914
52 rENaTo carValHo dE SoUZa 9,8857
53 Marli affoNSo dE araUJo 9,8857
54 lUiS oTaVio GaMa TEiXEira 9,8843
55 MariaNa GaBBaY MarTiNS BraGa 9,8829
56 JoSUE cUNHa oliVEira 9,8714
57 rafaEl SaNTaNa KaPPES 9,8714
58 adENirSoN laGE dE SoUZa (Pcd)- SUB JUdicE 9,8700
59 clEiToN SilVa MoraiS 9,8557
60 Joao PEdro riBEiro 9,8429
61 alEXSaNdEr rodriGUES raNGEl 9,8286
62 fEliPE BriTo da SilVa 9,8257
63 MarcoS ViNiciUS dE MENdoNca dE MENEZES 9,8214

aNeXo ii

401 - iNVestiGador de PoLÍcia ciViL

Candidatos classificados – (PCD)

cLassiFicaÇÃo caNdidatos MÉdia FiNaL GeraL

1 GaBriEl raMoS dE SoUZa BaTalHa (Pcd) 9,9779

2 Marcio aParEcido da coSTa (Pcd) 9,9765

3 fraNciSco PaUlo dE SoUSa JUNior (Pcd) 9,9706

4 MarcoS aUrElio crUZ dE caSTro (Pcd)/SUBJUdicE 9,9397

5 ENNio lEal da coSTa MoraiS (Pcd) 9,9265

6 lEaNdro HENriQUE daS cHaGaS liMa (Pcd) 9,9265

7 JoSE Marcio oliVEira lEao (Pcd) 9,9118

8 claYNilSoN alVES riBEiro (Pcd) 9,8971

9 diEGo MarQUES doS SaNToS (Pcd) 9,8971

10 iVaNilToN MoNTEiro NUNES (Pcd) 9,8750

11 JoSE ariclEBSoN MENdES MoiSES (Pcd) 9,8382

12 GilVaN GoMES doS SaNToS (Pcd) 9,5935

402 - escriVÃo de PoLÍcia ciViL

Candidatos classificados – (PCD)

cLassiFicaÇÃo caNdidatos MÉdia FiNaL GeraL

1 JoaB dE SoUZa GUiMaraES (Pcd) 9,9676

2 fErNaNda daNiElE MENEZES fariaS (Pcd) 9,9471

3 EdENiSE da coSTa araUJo (Pcd) 9,9191

4 JaNZiliaNi HErcUlaNo BErMUdES PiNTo (Pcd) 9,9103

5 iSaBEllE alENcar frEirE (Pcd) 9,8741

6 alEXSaNdro BalBiNo da SilVa (Pcd) 9,3809

403 - PaPiLoscoPista  de PoLÍcia ciViL

Candidato classificado – (PCD)

cLassiFicaÇÃo caNdidato MÉdia FiNaL GeraL

1 adENirSoN laGE dE SoUZa (Pcd)- SUB JUdicE 9,8700

Protocolo: 817129
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IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão eletrônico
Número: 005/2022/ioE
objeto: a presente licitação tem por objeto contratação de Empresa Espe-
cializada em Sistema de Segurança Eletrônica para a aquisição, instalação 
e Manutenção de câmeras de Segurança, com o fornecimento de Material 
Incluso, a fim de atender as demandas da Imprensa Oficial do Estado do Pará.
observação: a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no Portal de compras 
do Governo federal - coMPraSNET, no endereço www.comprasnet.gov.br 
e no Portal Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará - coM-
PraS Pará, no endereço  www.compraspara.pa.gov.br.
UaSG: 925608
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 07/07/2022.
Hora de abertura: 09h30min. (horário de Brasília-df)
orçamento:
foNTE do rEcUrSo: 0261.00.0000
NaTUrEZa da dESPESa: 3390.39.
ProGraMa dE TraBalHo: 22.122.1297.8338
PlaNo iNTErNo: 412.000.8338c
ordenador: aroldo carneiro

Protocolo: 816772
Modalidade: Pregão eletrônico
Número: 006/2022/ioE
objeto: a presente licitação tem por objeto contratação de Empresa Espe-
cializada para aquisição de Equipamento de informática para serem em-
pregados na Imprensa Oficial do Estado do Pará.
observação: a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no Portal de compras 
do Governo federal - coMPraSNET, no endereço www.comprasnet.gov.br 
e no Portal Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará - coM-
PraS Pará, no endereço  www.compraspara.pa.gov.br.
UaSG: 925608
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 12/07/2022.
Hora de abertura: 09h30min. (horário de Brasília-df)
orçamento:
foNTE do rEcUrSo: 0261.00.0000
NaTUrEZa da dESPESa: 4490.52.
ProGraMa dE TraBalHo: 22.126.1508.8238
PlaNo iNTErNo: 412.000.8238E
ordenador: aroldo carneiro

Protocolo: 816773

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo LicitatÓrio N.º 003/2022
HoMoloGo, nos termos da legislação em vigor, o Processo licitatório nº 
003/2022, na modalidade de licitação pelo pequeno valor, nos termos do 
decreto nº 10.024/19 e da lei nº 8.666/93, cujo objeto consiste na aqui-
sição de adaptadores Hub dodocool Macbook  Ultrabook USB Tipo c HdMi 
4K, tendo como vencedora a empresa:

 item eMPresa cNPJ VaLor
1
 MEGa BraSil – coMÉrcio E SErViÇoS dE coNSTrUÇÕES EirEli 11.027.186/0001-99 r$ 1.236,00

Valor global Homologado de r$ 1.236,00 (hum mil, duzentos e trinta e seis 
reais) à Empresa MEGa BraSil – coMÉrcio E SErViÇoS dE coNSTrU-
ÇÕES EirEli, atendendo o interesse da ioE/Pa.
Belém-Pa, 21 de Junho de 2022.
aroldo carneiro
Presidente da ioE

Protocolo: 816621

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N.º 118 de 21 de JUNHo de 2022.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado - ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 01 de abril de 
2022, publicado no Diário Oficial n.º 34.918 de 01 de abril de 2022.
rESolVE:
art. 1º - conceder ao servidor faBricio EMaNUEl carValHo PiaNi, ma-
trícula n° 5963088/1, cPf nº 567852402-04, Suprimento de fundos, no 
valor de r$ 2.000,00 (dois mil reais) destinados a atender as demandas 
da diretoria industrial, onde os dispêndios serão aplicados na seguinte 
NaTUrEZa dE dESPESa:
Classificação da Despesa:
22.131.1508. 8233 3390-30 – r$ 2.000,00 – consumo
art. 2º o período de aplicação são de 30 (trinta) dias a partir da data de 
emissão da ordem bancária, o responsável deverá prestar contas no prazo 
máximo 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente

Protocolo: 816596

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 117 de 20 de JUNHo de 2022
O Presidente da Imprensa Oficial do Estado- IOE, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo decreto Governamental de 01 de abril de 
2022, publicado no Diário Oficial nº 34.918 de 01 de abrol de 2022.
resolve:
lotar o servidor cedido para esta autarquia, carloS alBErTo frEirE 
cardoSo JÚNior, matrícula nº 80845084/3, Técnico em Gestão de direi-
tos Humanos, na assessoria Jurídica (aSJUr), a contar do dia 01/06/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente

Protocolo: 816505

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 464 de 21 de JUNHo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/704613 (PaE), 06/06/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor douglas Gonçalves de Miranda, matrícula nº 
5912162/1, a viajar a cidade do GrUPo c, no período de 10/07/2022 a 
18/07/2022, a fim de participar de capacitação profissional na localidade.
ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 08 e ½ (oito e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 21 de junho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 816511
Portaria Nº 463 de 21 de JUNHo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 81 a 84 de lei nº 5.810/94; a ordem 
de Serviço nº 001/2018 - iGEPrEV/Pa e a PorTaria N° 010/2022, de 
01/01/2022, publicada no doE nº 34.835, de 18/01/2022;
coNSidEraNdo o laudo Médico Pericial nº 91490 e o Processo adminis-
trativo Eletrônico n° 2022/191541 (PaE), de 16/02/2022.
rESolVE:
i - forMaliZar a concessão à servidora cynthia Pereira Simões, matrí-
cula n° 2022/191541, ocupante do cargo de Técnico de administração e 
finanças, de 15 (quinze) dias de afastamento para Tratamento de Saúde, 
no período de 01/02/2022 a 15/02/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 21 de junho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 816512

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 462 de 21 de JUNHo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 249, de 11 de outubro de 2011, 
alterado pelo decreto nº 1.338, de 30 de julho de 2015, em observância 
ao art. 32 e 33 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e o § 4º do art. 
40 da constituição do Estado do Pará; e
coNSidEraNdo ainda o Parecer conclusivo apresentado pela comissão 
Especial de avaliação de desempenho – cESad, instituída pela PorTaria 
Nº 297, de 27 de agosto de 2020, publicada no doE nº 34.328 de 
28/08/2020.
rESolVE:
HoMoloGar as avaliações especiais de desempenho do estágio probatório 
dos servidores abaixo relacionados, considerando-os aptos para exercerem 
o cargo efetivo, com conceito obtido de acordo com o seu respectivo pro-
cesso de avaliação.

id.Funcional Nome cargo Processo conceito
5948931/1 Enilson rocha Pereira Técnico Previdenciário a 2019/332922 Excelente

5920231/3 Marieta rodrigues cavalle-
ro dos Santos Técnico Previdenciário a 2019/332674 Excelente

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 21 de junho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 816509
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NotiFicaÇÃo Por editaL
Processo: 2022/420984. Pelo presente edital NoTificaMoS a senho-
ra Maria dE fáTiMa da SilVa NUNES, Matrícula nº 241059/1, cPf: 
140.312.132-04, aposentada no cargo de Professor classe Especial, Nível 
i, na Secretaria Estado de Educação - SEdUc, que o Tribunal de con-
tas do Estado do Pará, através do ofício n° 202201073/SEGEr-TcE, dE 
06/04/2022 por ocasião da análise do seu processo de inativação, para fins 
de registro, recomendou e este instituto de Previdência acatou a revisão 
da composição de seu benefício, no sentido de retificar o percentual do 
adicional por Tempo de Serviço, de 55% (cinquenta e cinco por cento) para 
50% (cinquenta por cento), tendo em vista que foi equivocadamente uti-
lizado no cálculo da citada parcela o período posterior à data de seu afas-
tamento para aguardar a aposentadoria. Prazo para comparecimento e/ou 
manifestação perante este instituto: 15 dias, a contar desta publicação.
Belém, 20 de Junho de 2022.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 816707
Término de Vínculo de Servidor
ato: Processo n° 2022/764777
Término de vínculo: 27/06/2022
Tipo: distrato, a pedido, de contrato de servidor temporário.
Órgão: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Servidor Temporário: José augusto rodrigues da Silva costa
cargo: Técnico em comunicação Social
ordenador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva

Protocolo: 817062

Portaria Nº 465 de 21 de JUNHo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará; 
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNSidEraNdo os termos do despacho da coordenadoria de adminis-
tração e Serviços, que dispõe sobre a designação de fiscal de contra-
to, nos autos do Processo administrativo Eletrônico nº 2022/573707, de 
10/05/2022;
rESolVE:
i – dESiGNar o servidor Edvaldo de almeida Pinto, matrícula funcional 
nº 5946380/2, ocupante do cargo em comissão de coordenador, lotado 
no Núcleo regional de Marabá, para atuar como fiscal do contrato admi-
nistrativo nº 018/2022, firmado com a empresa NORTE TURISMO – LTDA, 
inscrita sob o cNPJ/Mf nº 05.570.254/0001-69, que tem como objeto a 
contratação de mepresa pra prestação de serviço de agendimento de via-
gens para fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, 
rodoviárias e fluviais, compreendendo os serviços de reserva, emissão, 
remarcação, cancelamento e entrega/diponibilizaão de bilhete, físico ou 
eletrônico ao beneficiário da passagem, mediante requisição, para atender 
as necessidades deste instituto de Gestão Previenciária do Estado do Pará. 
ii – dESiGNar a servidora rosemary cursino Moura Magno, matrícula fun-
cional nº 6045606/2, ocupante da função de assistente administrativo, 
lotado na coordenadoria de administração e Serviços, como Suplente;
iii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da 
autoridade competente.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 21 de junho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 817127

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

ModaLidade: Pregão eletrônico N° 011/2021
Processo N° 188515/2021
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada No forNEciMENTo 
dE áGUa MiNEral NaTUral.
Entrega do edital: www.compras.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br e 
www.egpa.pa.gov.br
data da abertura: 04/07/2022.
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.compras.gov.br
UaSG: 462264
ordenador responsável: EliSaNGEla Mara da SilVa JorGE.
responsável pelo certame: Paula adriane da Silva costa.
Belém, 21 de junho de 2022.

Protocolo: 816771

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria Nº 1233 de 20 de JUNHo de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela PORTARIA Nº 451, de 13/02/2019 (publicada 
no d.o.e. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º dESiGNar as servidoras, roSEli dE aSSUNÇÃo NaVES, auditora 
fiscal de receitas Estaduais, com identidade funcional nº 05570395-01, 
para atuar como fiscal Titular, lotada na diretoria de Tributação - dTr e 
ÂNGEla criSTiNa aQUiNo dE caMPoS MaToS, auditora fiscal de re-
ceitas Estaduais, com identidade funcional nº 05858151-01, para atuar 
como fiscal Substituta, lotada na diretoria de Tecnologia da informação 
- DTI, do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 045/2021/SEFA, firmado entre 
a SEcrETaria dE ESTado da faZENda e o consultor lUiZ carloS liMa 
da coSTa, que tem como objeto a contratação de consultores individuais 
(Pessoa física) para atuarem no Projeto de Modernização da Gestão fiscal 
do Estado do Pará - ProfiSco ii.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 816477
diretoria de adMiNistraÇÃo

Portaria Nº 763 de 19 de aBriL de 2022
i - coNcEdEr, 27 (vinte e sete) dias de férias, à servidora MarliSE Maria 
CAMPOS SALES FURTADO, Id Func nº 3245250/1, Operador Micrografico, lo-
tada na cEraT de Breves, para serem usufruídas no período de 01/07/2022 a 
27/07/2022, referentes ao exercício de 08/06/2021 a 07/06/2022.
ii - HoMoloGar, a compra de 10 (dez) dias de suas férias referentes ao 
exercício de 08/06/2021 a 07/06/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 816738
Portaria Nº 1.227 de 15 de JUNHo de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Portaria SEfa nº 451, de 13/02/2019 (republicada 
no d.o.E. nº 33.805, de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º- dESiGNar os servidores rENaN EdUardo daMaScENo rEiS, Ge-
rente Fazendário, Identificação Funcional sob n° 05906036/04 e THAÍS CA-
VALEIRO DE MACEDO COELHO, Gerente Fazendário, Identificação Funcional 
sob nº 518556660/02, para atuarem respectivamente do como fiscal Titular 
e substituto, respectivamente, do CONTRATO Nº 039/2022/SEFA, firmado 
entre a SEcrETaria dE ESTado da faZENda e a Empresa coNSÓrcio 
aTlaS & MariE – 2a, que tem por objeto a prestação de serviços comuns de 
engenharia de forma continuada, por  demanda, para execução de reformas 
de pouca relevância material, serviços de adequação, adaptação, reparação 
ou revitalização, que consistam de atividades simples, típicas de intervenções 
isoladas, que possam ser objetivamente definidas conforme especificações 
usuais no mercado e preços da tabela SiNaPi, desonerada, que possuam na-
tureza padronizável e pouco complexa nas instalações prediais das unidades 
da Secretaria de Estado da fazenda.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício.

Protocolo: 816916

.

.

coNtrato
.

coNtrato: Nº 039/2022/seFa.
Modalidade: adesão ata de registro de Preço nº 065/2021, Pregão Eletrô-
nico 050/2021 – Governo do Estado do acre.
objeto: prestação de serviços comuns de engenharia de forma continuada, 
por demanda, para execução de reformas de pouca relevância material, 
serviços de adequação, adaptação, reparação ou revitalização, que consis-
tam de atividades simples, típicas de intervenções isoladas, que possam 
ser objetivamente definidas conforme especificações usuais no mercado e 
preços da tabela SiNaPi, desonerada, que possuam natureza padronizável 
e pouco complexa nas instalações prediais das unidades da Secretaria de 
Estado da fazenda
Valor Estimado: r$ 15.365.567,59
Percentual de desconto: 23,09%
data da assinatura: 13/06/2022
Vigência: 13/06/2022 a 12/06/2023
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251
Unidade Gestora: 170106 – fundo de investimento da administração Tri-
butária do Pará.
função: 04 - administração
Sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251 - Gestão fazendária
Natureza da despesa: 33.90.39 - outros serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
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Valor Mensal Estimado (12 MESES): r$ 1.280.463,97
Valor anual Estimado:r$ 15.365.567,59
fonte de recursos: 0176 – fundo de investimento Permanente da admi-
nistração Tributária do Pará- fiPaT.
contratada: coNSÓrcio aTlaS & MariE – 2a, com sede na rua dou-
tor adalberto costa e Silva, nº 90, Quadara 2, casa 9 – Bairro conjunto 
Guiomard Santos, cEP 69.901-375, rio Branco/ac, composto pela em-
presa líder MariE coNSTrUÇÕES lTda – ME, pessoa jurídica de direi-
to privado, cNPJ/Mf nº 02.646.893/0001-72 e aTlaS coNSTrUÇÃo E 
coMÉrcio EirEli – EPP pessoa jurídica de direito privado, cNPJ/Mf nº 
23.044.736/0001-67, com sede na rua isaura Parente, Nº 434, Bairro: 
Bosque, cEP: 69.900-472 rio Branco/ac.
ordenador: anídio Moutinho

Protocolo: 816940

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1º
contrato: 020/2022/SEfa.
data da assinatura: 06/06/2022.
Justificativa: Com fundamento no art. 57, inciso II e 65, §1º da Lei nº 
8.666/93 e na Manifestação nº 225/2022/coNJUr/SEfa, o presente ter-
mo aditivo tem por objeto: objeto a prorrogação do prazo de execução, 
com início em 15 de Junho de 2022 e término em 24 de Junho de 2022 
e o acréscimo de novos serviços, conforme discriminado no anexo Único.  
A alteração implicará em acréscimo financeiro de R$ 24.534,99 (vinte e 
quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), 
correspondente a 14,99% do valor inicial do contrato, que passa de r$ 
163.573,61 (cento e sessenta e três mil, quinhentos e setenta e três reais 
e sessenta e um centavos) para r$ 188.108,60 (cento e oitenta e oito mil, 
cento e oito reais e sessenta centavos).
Vigência: 15/06/22 á 24/06/2022
orçamento: 17101.04.451.1508.7552
Natureza da despesa: 44.90.39
fonte de recursos: 0176
Valor Mensal: r$24.534,99
contratado: ESTrUTUral coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli, inscrita no 
cNPJ/Mf nº 08.928.777/0001-22, estabelecida na avenida Perimetral, nº 
1630, Bairro: Marco, cEP: 66095-780, Belém/Pa
ordenador, em exercício: aNidio MoUTiNHo

Protocolo: 816484
termo aditivo: 1º.
contrato: 119/2021/SEfa.
data da assinatura: 20/06/2022.
Justificativa: com fundamento no art. 57, inciso II da Lei no 8.666/93, a 
Manifestação nº 226/2022/coNJUr/SEfa/Pa o presente Termo aditivo tem 
por objeto alteração da razão social no contrato no 119/2021, que deixar 
de ser EVaNdro GoMES fErrEira e passará para fErrEira B2G lTda.
contratada: fErrEira B2G lTda, inscrita no cNPJ/Mf, sob o nº 
33.884.155/0001-97.
Endereço: rua Nova Esperança, nº 05, Bairro: Murinin, cEP: 68.795-000 
– Benevides – Pa. E-mail: eg.ferreira58@gmail.com, telefones (21) 97686-
6989 e (91) 99362-1611.
ordenador responsável: aNidio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo.

Protocolo: 816488

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto N.º 025/2022/seFa.
coNtrato N.º 041/2022/seFa.
ModalidadE dE liciTaÇÃo: dispensa de licitação nº 017/2022.
ProcESSo adMiNiSTraTiVo ElETrÔNico N.º 2022/440393.
ParTES: SEcrETaria dE ESTado da faZENda E a EMPrESa ricardo r. 
do NaSciMENTo - ME.
oBJETo do coNTraTo: contrato de locação de imóvel não residencial, 
situado na rua 13°, nº 420, entre travessa treze de maio e Travessa lauro 
Sodré, Bairro Bela Vista, na cidade de itaituba/Pa, para o funcionamento 
da oEaT iTaiTUBa.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: alteração na Natureza de despesa, no que tange 
a execução das despesas do contrato no exercício de 2022, da seguinte forma:
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da fazenda
função: 04 - administração
Sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251 - Gestão fazendária
Natureza da despesa: 33.90.39- outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica
Valor Mensal: r$ 7.272,00
Valor anual: r$ 87.264,00
fonte de recursos: 0101 - recursos ordinários
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: art. 65, §8º da lei 8.666/93.
daTa do aPoSTilaMENTo: 21/06/2022.
dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, EM EXErcÍcio: 
aNidio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo.

Protocolo: 816525

oUtras MatÉrias
.

terMo de adesÃo a ata de reGistro de PreÇos 050/2021 – cPL 03
a SEcrETaria dE ESTado da faZENda, com sede na avenida Visconde 
de Souza franco, nº 110, Bairro reduto, cEP 66.053-000, Belém/Pará, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o no 05.054.903/0001-79, neste ato representada 
por seu diretor de administração, aNidio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo, 
no uso das suas atribuições que lhe são conferidas conforme Portaria 
SEFA nº 451, de 13/02/2019 (republicada no DOE nº 33.805, de 
15/02/2019) e o Parecer Jurídico no 189/2022-CONJUR/SEFA ,
rESolVE:
considerando os autos do processo de origem sob nº 
0014.013889.00013/2021-01 e sendo gerado Processo administrativo 
Eletrônico (PaE) sob nº 2022/564804, torna público como Órgão carona 
da ata de registro de Preço nº 065/2021 com a EMPrESa coNSÓrcio 
aTlaS & MariE – 2a, de cNPJ/Mf sob nº 45.873.046/0001-53, oriunda 
do PrEGÃo ElETrÔNico/SrP Nº 050/2021 – GoVErNo do ESTado do 
acrE - SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo, cUlTUra E ESPorTES, 
tendo como objeto prestação de serviços comuns de engenharia de forma 
continuada, por demanda, para execução de reformas de pouca relevância 
material, serviços de adequação, adaptação, reparação ou revitalização, 
que consistam de atividades simples, típicas de intervenções isoladas, que 
possam ser objetivamente definidas conforme especificações usuais no 
mercado e preços da tabela SiNaPi, desonerada, que possuam natureza 
padronizável e pouco complexa nas instalações prediais.
coNTraTada: coNSÓrcio aTlaS & MariE – 2a, com sede na rua dou-
tor adalberto costa e Silva, nº 90, Quadra 2, casa 9 – Bairro conjunto 
Guiomard Santos, cEP 69.901-375, rio Branco/ac, composto pela em-
presa líder MariE coNSTrUÇÕES lTda – ME, pessoa jurídica de direi-
to privado, cNPJ/Mf nº 02.646.893/0001-72 e aTlaS coNSTrUÇÃo E 
coMÉrcio EirEli – EPP pessoa jurídica de direito privado, cNPJ/Mf nº 
23.044.736/0001-67, com sede na rua isaura Parente, Nº 434, Bairro: 
Bosque, cEP: 69.900-472 rio Branco/ac.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251
Unidade Gestora: 170106 – fundo de investimento da administração Tri-
butária do Pará.
função: 04 - administração
Sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251 - Gestão fazendária
Natureza da despesa: 33.90.39 - outros serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
Valor Mensal Estimado (12 MESES): r$ 1.280.463,97
Valor anual Estimado:r$ 15.365.567,59
fonte de recursos: 0176 – fundo de investimento Permanente da admi-
nistração Tributária do Pará- fiPaT.
resolve aderir ata de registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 050/2021-
cPl03, realizado pelo GoVErNo do ESTado do acrE - SEcrETaria dE 
ESTado dE EdUcaÇÃo, cUlTUra E ESPorTES.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 21 de junho de 2022.
anidio Moutinho da conceição
diretor administrativo.

Protocolo: 816936
aViso de sUsPeNsÃo de LicitaÇÃo.
PreGÃo eLetroNico Nº 006/2022.
oBJETo: contratação de serviços de especializados para o desenvolvi-
mento dos sistemas: central de Monitoramento, Gestão de fiscalização 
de fronteira, integração de dispositivos e serviços associados à gestão da 
fiscalização, contemplando a elaboração, construção, implantação, treina-
mento, repasse de tecnologia, documentação, manutenção e sustentação 
dos sistemas entregues e sua infraestrutura.
a SEfa, através de seu Pregoeiro, comunica aos interessados que as em-
presas: MYTHUS SolUTioNS de cNPJ sob o n° 44.816.449/0001-06, e 
PdcaSE iNforMáTica lTda de cNPJ sob nº 38.519.484/0001-52 apre-
sentaram iMPUGNaÇÃo ao Pregão em epígrafe, nesse sentido a sessão 
pública será SUSPENSa para a análise.
a republicação do Edital com a nova data de abertura da licitação ocorrerá 
posteriormente.
Belém/Pa, 21 de Junho de 2022.
Marco aurélio rezende da rocha Junior
Pregoeiro
cGlc/dad/SEfa

Protocolo: 816914
aViso de sUsPeNsÃo de LicitaÇÃo.
PreGÃo eLetroNico Nº 005/2022.
oBJETo: a contratação de Empresa Especializada em Manutenção Pre-
ventiva e corretiva de Sistema de climatização com tecnologia Vrf (fluxo 
refrigerante Variável), para todos os ambientes de trabalho do prédio da 
central de Serviços da SEfa/ cEraT Belém.
a SEfa, através de seu Pregoeiro, comunica aos interessados que as em-
presas: daVid MorEira E cia lTda – EPP e áTrioS coMÉrcio, SEr-
ViÇoS E MaNUTENÇÃo lTda apresentaram iMPUGNaÇÃo ao Pregão em 
epígrafe, nesse sentido a sessão pública será SUSPENSa para a análise.
a republicação do Edital com a nova data de abertura da licitação ocorrerá 
posteriormente.
Belém/Pa, 21 de Junho de 2022.
ramon Galhardo de araújo
Pregoeiro
cGlc/dad/SEfSa

Protocolo: 816812
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BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

inexigibilidade Nº 020/2022
data da inexigibilidade: 15.06.2022
contrato Nº: 071/2022
Prazo: 02 (dois) meses
objeto: o objeto do presente contrato é a transferência de recursos, por 
parte do patrocinador, a título de patrocínio, destinados a veiculação da 
marca do Banpará, sob título de Marketing institucional, em diversas pro-
gramações culturais para a realização do Projeto “SaliNÓPoliS cidadE 
JUNiNa 2022” no munícipio de Salinópolis/Pa, considerando o interesse 
em divulgar, fortalecer, agregar, incrementar, gerar reconhecimento e/ou 
ampliar benefícios ligados à marca, bem como, aos produtos e serviços, 
em atitude negocial, visando ao aumento do volume de negócios posto o 
reconhecimento do Banco como socialmente responsável na valorização da 
cultura regional.
Valor Total: r$-100.000,00 (cem mil reais)
data de assinatura do contrato: 15.06.2022
Vigência: 15.06.2022 a 14.08.2022
fundamento legal: art. 30, caput da lei nº 13.303/2016 c/c art. 9º, item 
3, §1º, “b” e “c” do rlc/Banpará.
contratada: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaliNÓPoliS
Endereço: rua ananias Vicente rodrigues, s/n – centro
cEP: 68.721-000  Salinópolis/Pa
ordenador responsável:  ruth Pimentel Mello – diretora Presidente.

Protocolo: 816998

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria coLetiVa N° 508 de 21 de JUNHo de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997;
considerando as leis de nº 07/91 e 077/11, que regulamentam a contrata-
ção temporária e lei complementar nº 131/2020, que regulamenta, den-
tre outros, a contratação emergencial de pessoal para ações de combate a 
pandemia da covid-19, e;
considerando o término da vigência contratos subsidiados na lc nº 131/2020.
r E S o l V E:
rESciNdir, os contratos administrativos dos servidores, listados abaixo;

MatrUcULa V NoMe carGo LotaÇÃo tÉrMiNo

5957605 1 alEXaNdrE caMPElo MarTiNS MÉdico departamento de controle 
de Endemias 12.05.2022

5957972 1 aloNSo Vilar PiNHEiro aGENTE adMi-
NiSTraTiVo

divisão de compras e 
Patrimônio 21.06.2022

5955639 1 aNa caroliNa coQUEiro 
dE SoUSa

TÉcNico dE 
ENfErMaGEM diretoria Técnica 30.05.2022

57202757 2 aNdrÉ carValHo MaTiaS ENfErMEiro diretoria Técnica 30.05.2022

5563771 4 BETaNia do Socorro fErrEi-
ra BENTES

aGENTE adMi-
NiSTraTiVo

divisão de Medicamentos e 
Material Técnico 22/06/2022

5955462 1 BrENda lorENa MacHado 
PaES ENfErMEiro departamento de auditoria 

em Saúde 30.05.2022

5957935 1 BrUNa rafaEla TriNdadE 
NUNES farMacEUTico divisão de Medicamentos e 

Material Técnico 22/06/2022

5955502 1 carla adriElY daS NEVES 
oliVEira florES

TÉcNico dE 
ENfErMaGEM

Unid. de ref. Especializada 
- reduto 30.05.2022

5955504 1 carloS PiNHEiro dE alMEida TÉcNico dE 
ENfErMaGEM

departamento de Vigilância 
Sanitária 30.05.2022

5955544 1 carMEM lÚcia PacHEco 
dE SENa ENfErMEiro diretoria Técnica 30.05.2022

5955463 1 caSSia SUaNNE PadilHa 
cardoSo ENfErMEiro diretoria desenvol. e audit. 

dos Serv. de Saúde 29.05.2022

5957609 1 cElENE da PaZ GoNÇalVES MÉdico departamento de controle 
de Endemias 12.05.2022

5960462 1 cElicE fErrEira MariNHo TEcNico dE 
ENfErMaGEM

departamento de Vigilância 
Sanitária 21/06/2022

5955538 1 ciNTia ElaiNE alVES da SilVa MÉdico diretoria desenvol. e audit. 
dos Serv. de Saúde 03.06.2022

5958010 1 clEci rodriGUES da SilVa aGENTE adMi-
NiSTraTiVo

divisão de compras e 
Patrimônio 22/06/2022

5955545 1 daNiEl daVid PErEira do 
Prado

farMacÊUTico 
BioQUÍMico diretoria Técnica 29.05.2022

5955652 1 diEGo MoNTEiro da SilVa TÉcNico dE 
ENfErMaGEM diretoria Técnica 30.05.2022

5955540 1 EdMUNdo JoSE VEloSo 
dE liMa MÉdico diretoria desenvol. e audit. 

dos Serv. de Saúde 03.06.2022

5955505 1 Elda NoNaTo da crUZ TÉcNico dE 
ENfErMaGEM

departamento de Epide-
miologia 30.05.2022

5956178 1 EliENE doS SaNToS ro-
driGUES BioMEdico diretoria Técnica 08.06.2022

5955507 1 EliZa PaNToJa crUZ TÉcNico dE 
ENfErMaGEM laboratório central 30.05.2022

5957593 1 fErNaNda dE PaUla MorEira MÉdico departamento de controle 
de Endemias 12.05.2022

5955471 1 GaBriEl MiraNda dE aZEVEdo ENfErMEiro diretoria Técnica 29.05.2022

5957681 1 GaBriElE BarroS dE aViZ MÉdico departamento de controle 
de Endemias 01.06.2022

5955474 1 GiZElE dE JESUS araÚJo SilVa ENfErMEiro diretoria Técnica 29.05.2022

5907899 2 GUilHErME da SilVa NUNES aNaliSTa dE 
SiSTEMaS

divisão de Vigilância a 
Saúde 16.05.2022

5957607 1 iSaBEla liMa cHriSTo alVES 
dE caMPoS MÉdico departamento de controle 

de Endemias 12.05.2022

5955546 1 iVaNETE doS SaNToS 
fErrEira

TÉcNico dE 
ENfErMaGEM divisão de imunização 30.05.2022

5955641 1 JoYcE alaicE do NaSciMENTo 
SoUSa

TÉcNico dE 
ENfErMaGEM diretoria Técnica 30.05.2022

5955508 1 JUciMara riBEiro da SilVa TÉcNico dE 
ENfErMaGEM diretoria Técnica 30.05.2022

5957572 1 JUliaNa caroliNa araUJo dE 
liMa NUNES MÉdico departamento de controle 

de Endemias 04.05.2022

57196670 6 KaMila liMa caMElo adMiNiSTrador Núcleo de informação 
em Saúde 19.05.2022

5955484 1 lariSSa doS SaNToS cardo-
So PErEira ENfErMEiro Gabinete do Secretário 29.05.2022

5955486 1 lEiliaNE criSTiNa dE SoUZa 
coSTa ENfErMEiro Unid. de ref. Especializada 

- reduto 29.05.2022

5962946 1 lEiliaNE da coSTa loBaTo 
MoraES farMacÊUTico divisão de Medicamentos e 

Material Técnico 30/05/2022

5955488 1 liaNdra BaTiSTa diaS ENfErMEiro diretoria Técnica 29.05.2022

5955451 1 loaNa TElES fErrEira dE 
carValHo coSTa farMacÊUTico divisão de Saúde Bucal 29.05.2022

5957923 1 lUcaS BarroS riBEiro aGENTE adMi-
NiSTraTiVo

departamento de Vigilância 
Sanitária 21/06/2022

5955512 1 lUciclEidE faVacHo da lUZ TÉcNico dE 
ENfErMaGEM

divisão de controle de 
doenças Transmissíveis 30.05.2022

57222871 3 MaNoEl THadEU alViM da 
SilVa

aGENTE adMi-
NiSTraTiVo

divisão de compras e 
Patrimônio 20.05.2022

5963038 1 Marcio aUrElio raMoS 
coQUEiro

aGENTE adMi-
NiSTraTiVo

diretoria administrativa e 
financeira 28.05.2022

5955517 2 Mari ElZa BarroS ModESTo TÉcNico dE 
ENfErMaGEM laboratório central 30.05.2022

5955541 1 MariaNa raPoSo da caMara 
coElHo alVES MÉdico diretoria desenvol. e audit. 

dos Serv. de Saúde 03.06.2022

5958067 1 MaTHEUS MoNTEiro doS 
SaNToS

aGENTE adMi-
NiSTraTiVo

divisão de compras e 
Patrimônio 22/06/2022

5957953 1 MaYcoN cardoSo doMiNGUES aGENTE adMi-
NiSTraTiVo divisão de almoxarifado 21/06/2022

5955454 1 rENaTHa aUrora da coSTa 
Padilla SaNToS farMacÊUTico divisão de Saúde Bucal 29.05.2022

5960085 1 ricardo SoUZa E caSTro adMiNiSTrador Gabinete do Secretário 18.05.2022

5955664 1 roSa MENdES rodriGUES TÉcNico dE 
ENfErMaGEM diretoria Técnica 29.05.2022

5957989 1 rUBNilSoN iSMaEl da coN-
cEicao PErEira farMacEUTico divisão de Medicamentos e 

Material Técnico 22/06/2022

5955455 1 SáVio fEliPE GoMES PErEira farMacÊUTico divisão de Medicamentos e 
Material Técnico 29.05.2022

5955646 1 SiMoNE PalHETa MoraES TÉcNico dE 
ENfErMaGEM laboratório central 30.05.2022

5957959 1 VicTTor HUGo fidEliS 
oliVEira

aNaliSTa dE 
SiSTEMaS Gabinete do Secretário 22/06/2022

      

57226330 2 criSTiaNE do Socorro dE 
SoUZa ariaS ENfErMEiro diretoria operacional 14/06/2022

5961814 2 daHiS MoaNa loBaTo TaVarES 
GaMaliEr PSicoloGo Gabinete do Secretario 29/05/2022

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 21.06.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 817069
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Portaria Nº 544 de 20 de JUNHo de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições, e:
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 199, 201 e 202 da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 
2020/740278 - 2021/516502;
coNSidEraNdo a solicitação no ofÍcio Nº 61/2022/cPS/Nc/SESPa de 20 
de junho de 2022, a qual solicita a publicação da portaria de prorrogação, 
para que se concluam as investigações referentes ao supramencionado;
rESolVE:
i - dETErMiNar a continuidade dos trabalhos relativos à SiNdicÂNcia 
adMiNiSTraTiVa, a qual apura a prestação de serviço sem cobertura con-
tratual, nos termos do 199; art. 201 e 202 da lei Estadual nº 5.810/1994.
ii - Prorrogar o prazo de validade da comissão Especial por mais 30 (trinta) dias;
iii - deliberar que a comissão Especial de Sindicância poderá dedicar-
se exclusivamente aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se dire-
tamente à autoridade e órgãos da administração Pública ou proceder às 
diligências necessárias à instrução processual.
iV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao fim do prazo concedido, com o intuito de não haver descon-
tinuidade nos trabalhos.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 20 de junho de 2022.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 816824
Portaria Nº 0507 de 15 de JUNHo de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, pelo art.1º, inciso i da PorTaria Nº 194 de 
12 de Março de 2019, publicada no doE Nº 33.823 de 13/03/2019,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/744800.
r E S o l V E:
I - CESSAR, a Função Gratificada, padrão FG-3, da servidora lotada no 
laBoraTÓrio cENTral, conforme relacionada abaixo.

MatrÍcULa NoMe Portaria QUe coN-
cedeU a FG NoMeNcLatUra da FG

5466105/2 roSÂNGEla Maria da SilVa riBEiro 0185/2019; doE Nº 
33.823 dE 13/03/2019. SEcrETária dE laBoraTÓrio

II - DESIGNAR, para exercer Função Gratificada, padrão FG-3, a servidora 
lotada no laBoraTÓrio cENTral, conforme relacionada abaixo.

MatrÍcULa NoMe NoMeNcLatUra da FG
54189916/1 aNdrEZZa Maria lUcaS da coSTa MEdEiroS SEcrETária dE laBoraTÓrio

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM 15.06.2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 816884
Portaria Nº 545 de 20 de JUNHo de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições, e:
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 199, 201 e 202 da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo  os  fatos  denunciados  nos  autos  do  Processo  nº 
2022/67982;
coNSidEraNdo a solicitação no ofÍcio Nº 62/2022/cPS/Nc/SESPa de 20 
de junho de 2022, a qual solicita a publicação da portaria de prorrogação, 
para que se concluam as investigações referentes ao supramencionado;
rESolVE:
i - dETErMiNar a continuidade dos trabalhos relativos à SiNdicÂNcia 
adMiNiSTraTiVa, a qual apura a prestação de serviço sem cobertura con-
tratual, nos termos do 199; art. 201 e 202 da lei Estadual nº 5.810/1994.
ii - Prorrogar o prazo de validade da comissão Especial por mais 30 (trinta) dias;
iii - deliberar que a comissão Especial de Sindicância poderá dedicar-
se exclusivamente aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se dire-
tamente à autoridade e órgãos da administração Pública ou proceder às 
diligências necessárias à instrução processual.
iV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao fim do prazo concedido, com o intuito de não haver descon-
tinuidade nos trabalhos.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 20 de junho de 2022.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 816829

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 734 de 21 de JUNHo 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 9404;
rESolVE:
coNcEdEr a servidora PriScila fariaS foNSEca, id. funcional nº 
57234622/1, ocupante do cargo de Enfermeiro, lo tada no centro de Saúde 
- São caetano de odivelas, 180 (cento e oitenta) dias de licença à mater-

nidade, no período de 14 de junho de 2022 a 10 de dezembro de 2022.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 14 de junho 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 21/02 /2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 817031

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 134 de 20 de JUNHo de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE 34.272, e Portaria Nº335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo a obriga-
ção da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos adminis-
trativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; 
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013 a cláusula Sétima da fiscalização do contrato nº 052/2021 (Mo-
reira Godoy) e os autos do Processo n° 2022/718366;
r E S o l V E:
i – revogar a designação do servidor Marcus fabiano Mendes de carvalho 
coura, matrícula 5955693/2, designado através da PorTaria Nº 164 de 
09 de julho de 2021, devidamente publicada no doE nº 34.635 de 12 de 
julho de 2021.
ii – designar em substituição a servidora rosicleia da Silva Sousa ferrei-
ra, Matricula 557994-1, como fiscal titular; para acompanhar, controlar e 
fiscalizar o contrato, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, 
quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para 
fins de pagamento, no âmbito da SESPA, adotando todos os procedimentos 
necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 817068
Portaria Nº 129 de 14 de JUNHo de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no doE 34.272, e Portaria Nº335 de 03 de julho de 2020 publi-
cado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo 
a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 
8.666/93; coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 
de outubro de a cláusula décima Quarta do contrato nº 054/2022 nos 
autos do Processo n° 2022/40349;
r E S o l V E:
i- designar o servidor clEilSoN coSTa fErrEira, Matrícula nº 54191624, 
como fiscal titular e JOSÉ MARIA DIAS DOMINGUES JUNIOR, Matrícula nº 
5909524, como fiscal suplente, para acompanhar, controlar e fiscalizar o 
contrato nº 054/2022, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, 
quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para 
fins de pagamento, no âmbito da SESPA, adotando todos os procedimentos 
necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 817077

sUPriMeNto de FUNdo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saÚde PÚBLica

sisteMa ÚNico de saÚde
11º ceNtro reGioNaL de saÚde

Portaria Nº 040 de 21 de JUNHo de 2022
o (a) ordenador (a) de despesa da SEcrETaria dE ESTado dE SaUdE 
PÚBlica, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções con-
tidas no dEcrETo Nº 1.180/08 artigo 3º, Parágrafo 1º, que disciplina a 
concessão e aplicação de suprimento de fundos.
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor (a) abaixo, Suprimento de fundos para ser aplica-
do no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da ordem 
Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não po-
dem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade.
coNcEdEr, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da 
emissão da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de con-
tas, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber 
novo Suprimento de fundos, além de estar sujeito a Tomada de contas 
Especial a ser promovida pelo Tribunal de contas do Estado.

NoMe carGo MatricULa cPF

JoEl corrÊa doS SaNToS aGENTE adMiNiS-
TraTiVo 57233238/1 743.729.042-15

Projeto atividade Natureza da despesa fonte Valores
1040008306 3390-33 0103000000 r$ 744,00

ToTal da dESPESa r$ 744,00

irlaNdia da SilVa GalVÃo
diretora 11º crS/SESPa
PorTaria Nº 1.650/2020-ccG

Protocolo: 816487
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oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 731 de 21 de JUNHo de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2022/758508.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora PaTricia do carMo cardoSo, ocu-
pante do cargo de Técnico de Enfermagem, id. funcional nº 5854601/2, 
lo tada no centro de Saúde - Pedreira/atenção Psicossocial, a contar de 
17/04/2022, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento 
de seu genitor.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 21/06/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 816513
Portaria Nº 543, de 20 de JUNHo  de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo parágrafo único, incisos i e ii do art. 138 da constituição 
Estadual e considerando as exigências da lei federal nº 10.520/2002, o 
disposto no artigo 5º, inciso ii da lei Estadual nº 6.474/2002, do decreto 
federal nº 10.024/2019 e do decreto Estadual nº 534/2020.
rESolVE:
i – designar como Pregoeira a servidora VicTÓria KarolYNNE fidEliS 
oliVEira, matrícula nº 5955897-1, para realização dos procedimentos li-
citatórios pelo prazo de 01 (um) ano.
ii – designar os servidores: aNGEla SaNdra SoUZa caNTo, carloS aU-
GUSTo caMPoS fErrEira, JoVEliNa Maria SoUSa MaToS e lUiZ aUGUS-
To VaScoNcEloS SoUZa, para comporem a comissão de apoio aos procedi-
mentos de pregão conforme as necessidades e indicação da pregoeira.
iii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 816404
NotiFicaÇÃo e citaÇÃo/sesPa Nº 014/22
a Secretaria de Estado de Saúde Pública, por intermédio da comissão 
Permanente de Processo administrativo de inexecução contratual, 
designada pela PorTaria Nº 604, de 04/09/2020, publicada no d.o.E. 
nº 34.338, de 09/09/2020, NoTifica a d-HoSP–distribuidora Hospitalar 
imp. e Exp. ltda., cNPJ nº 08.076.127/0008-72, da instauração do 
Processo administrativo nº 2018/424136, disposto na PorTaria Nº 525, 
de 15/06/22, DOE nº 34.014, de 21/06/22, em que a mesma figura, em 
tese, como denunciada, conforme os fatos descritos nos autos do Processo 
supracitado, em razão da não entrega de medicamento, na forma do art. 
58 e 105 da lei nº 8.972/2020 e no art. 87 da lei nº 8.666/93, a qual se 
comprovado acarretará a aplicação de penalidade correspondente.
outrossim, baseada nos nos arts 35 e 104 da lei nº 8.972/2020. ciTa a 
referida Empresa a comparecer perante esta Comissão, a fim de prestar 
esclarecimentos.
a audiência terá lugar no próximo dia 01/07/22, ás 09h30min, na sala da 
comissão de Processo administrativo de inexecução contratual – cPaic, 
sito à Tv. lomas Valentinas, n° 2190 – Marco – Belém – Pará, cEP: 66093-
677, fone (091) 4006-4278.
observado o direito constitucional quanto ao contraditório e ampla defesa, 
insculpidos no art. 5º, inciso lV da cf/88, podendo acompanhar o presente 
processo apuratório ou fazer-se assistir, facultativamente, por Procurador 
legalmente constituído.
Belém, 21 de junho de 2022.
Venise dos Santos alves
Presidente da cPaic/SESPa

Protocolo: 816539
descLassiFicar e coNVocar

14º Processo seLetiVo siMPLiFicado Para 
coNtrataÇÃo teMPorÁria

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, incisos ii e V da consti-
tuição Estadual e,
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 347, de 28/04/2022, que constituiu 
a Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado – PSS/SESPA.
coNSidEraNdo o não comparecimento após para assinatura de contrato, 
conforme cronograma do 14º PSS/SESPa divulgado no site www.sipros.
pa.gov.br.
rESolVE:
dESclaSSificar os candidatos relacionados abaixo.

N° iNscriÇÃo MUNicÍPio FUNÇÃo NoMe do caNdidato Motivo

2022022506576 Belém agente adminis-
trativo adna dias Sales de Souza

7.3 – Não compareci-
mento para assinatura de 

contrato

20220225137953 Belém arquiteto Sinara ribeiro Moreira
20220225170726 Belém Médico felipe Bezerra da costa
20220225401196 Belém Médico Sabrina Macambira Guerra da rocha
20220225226056 Belém Médico izabella de araújo Bastos
20220225402998 Belém Médico fernanda carolina Pereira Eismann

2022022511491 Belém Técnico de Enfer-
magem Paula ferreira da Silva 2.1, letra “K” – vinculo 

incompatível

coNVocar os candidatos relacionados abaixo, dentro da ordem de classi-
ficação para o respectivo local.

N° iNscriÇÃo MUNicÍPio FUNÇÃo NoMe do caNdidato Nota

20220225124509 Belém agente administrativo ana angélica Gonçalves Neta 27.90

20220225140238 Belém arquiteto Veronica Pereira lamarão 20,80

20220225399528 Belém Médico carolina Tavares carvalho 16,30

20220225401361 Belém Médico fabio daniel Pereira Sampaio 16,30

20220225402416 Belém Médico alexandra araújo amador Pierre 15,50

20220225401820 Belém Médico francisco alves Boulhosa Neto 14,00

20220225223470 Belém Técnico de Enfermagem ana Maria dos Santos carvalho 38,00

os (s) candidatos (as) convocados (as) deverão comparecer no dia 23 de 
junho de 2022, no Endereço: SESPa sede, sito a Travessa lomas Valenti-
nas, 2.190, sala GcPc, 1º andar – de 09h às 17h, para entrega dos docu-
mentos comprobatórios listados no anexo Vi do Edital (originais e cópias), 
para fins de análise e assinatura dos Termos de Contratação Temporária.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 21.06.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 816837

.

.

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

Portaria
.

Portaria coletiva Nº 001/2022 de 21 de Junho de 2022
a diretora da Escola Técnica do SUS/Pa (ETSUS/Pa), no uso de suas atribuições 
legais, que lhe são conferidas pela PorTaria Nº 1.489/2020 – ccG de 15 de 
julho 2020, publicada no doE Nº 34.283 de 16 de julho de 2010.
rESolVE:
i - dESiGNar os servidores relacionados abaixo, a desempenhar ativida-
des nas áreas da Escola como segue:

Matrícula Nome do servidor Função

54194665/1 Pedro Paulo Wanzeler Neves chefe do controle interno

5965388/1 Pamela cristina oliveira Santana Gerente Pedagógico

revogam-se todos os atos administrativos por ventura existentes nesta 
ETSUS/PA, em conflito com o disposto nesta Portaria, no que se toca única 
e exclusivamente ao objeto tratado nesta norma.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora ETSUS/Pa

Protocolo: 816645

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
o laBoraTÓrio cENTral do ESTado do Pará, através da Pregoeira, 
comunica que realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico 
10/2022, conforme abaixo:
oBJETo aquisição de ProdUToS QUÍMicoS E rEaGENTES Para aTENdEr 
aS NEcESSidadES da diViSÃo dE aNáliSE dE ProdUToS E da diVi-
SÃo dE BioloGia MÉdica dESTE lacEN
daTa da aBErTUra: 04/07/2022.
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.com-
prasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.be (mural de licitações).
rESPoNSáVEl PElo cErTaME: SiMoNE SErrao rodriGUES – 
Pregoeira-lacEN-P

Protocolo: 816776
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 401 de 21 de JUNHo de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) WaNdErlENE do Socorro cor-
rEa VEriSSiMo matrícula 54192873-2 cargo de TEcNico dE ENfErMa-
GEM com lotação no (a) caPS Grao Para 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 19.07.2011 a 18.07.2014.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 15.07.2022 a 14.08.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 21.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 816691
Portaria Nº. 402 de 21 de JUNHo de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria BErNadETE TaVarES ri-
BEiro matrícula 5089239-1 cargo de aGENTE dE SaUdE com lotação no 
(a) UBS PEdrEira 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao 
triênio 03.07.2013 a 02.07.2016.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.08.2022 a 30.08.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 21.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 816756
Portaria Nº. 403 de 21 de JUNHo de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) aNdrE lUiZ corrEa dE SoU-
Sa matrícula 5177383-4 cargo de TEcNico EM PaToloGia cliNica com 
lotação no (a) UrE MarcEllo caNdia 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 05.11.2016 a 04.11.2019.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.08.2022 a 30.08.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 21.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 816757
Portaria Nº. 404 de 21 de JUNHo de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) roZiMEirE SilVa do NaSciMEN-
To matrícula 5160855-1 cargo de aGENTE dE PorTaria com lotação no 
(a) UrE MarcEllo caNdia 01 (um) mês de licença Prêmio, correspon-
dente ao triênio 02.07.2011 a 01.07.2014.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.08.2022 a 30.08.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 21.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 816769
Portaria Nº. 405 de 21 de JUNHo de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) iSaBEla PorPiNo lEMoS matrí-
cula 5160855-1 cargo de PSicoloGo com lotação no (a) UrE PrESidEN-
TE VarGaS 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
16.10.2013 a 15.10.2019.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 21.07.2022 a 19.08.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 21.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 816785

Portaria Nº. 406 de 21 de JUNHo de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcENdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria da coNcEiÇÃo doS aN-
JoS ViEira matrícula 57191215-1 cargo de aGENTE dE PorTaria com lo-
tação no (a) UrE rEdUTo 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente 
ao triênio 29.10.2007 a 28.10.2010.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 25.07.2022 a 23.08.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 21.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 816802
Portaria Nº. 407 de 21 de JUNHo de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcENdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) aliNE diaS Ò dE alMEida fUr-
Tado matrícula 54189002-1 cargo de foNoaUdioloGo com lotação no 
(a) UrE Mia 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
25.02.2014 a 24.02.2017.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 18.07.2022 a 16.08.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 21.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 816901

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portarias Nº 690, 691 de diÁrias de 21/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Participar da reunião da Qualificação dos profissionais da SMS 
e da rede de Proteção da infância e da adolescência sobre o projeto de 
Enfretamento do trabalho infantil nas praias do Pará  que se realizará no 
dia 28 de junho em Marapanim no auditório da Secretaria municipal de 
assistência
origem: castanhal-Pa
destino: Marapanim / Periodo: 28 /06/2022
Servidor: Marilda Silva de oliveira cargo: assist. Social 
cPf- 254.451.202./44 mat.57194884/1
João ricardo da rocha rodrigues cargo: Motorista 
cPf-689.018.952.34 mat. 57205648
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 816535
Portarias Nº 689 de diÁrias de 21/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidoras que irão realizar junto aos técnicos de refe-
rência das vigilância epidemiológicas das instituições hospitalares munici-
pais capacitação/atualização no SiPEP GriPE das síndromes respiratórios 
agudas graves (SraG) atendidas no ano de 2022
origem: castanhal-Pa
destino: São domingos do capim / Periodo: 29 e 30 /06/2022
Servidor: francisco Paulo da Silva costa cargo: motorista cPf- 
036.584.732.15 mat.5149290
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 816483
Portarias Nº 687 de diÁrias de 21/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidoras que irão realizar junto aos técnicos de refe-
rência das vigilância epidemiológicas das instituições hospitalares munici-
pais capacitação/atualização no SiPEP GriPE das síndromes respiratórios 
agudas graves (SraG) atendidas no ano de 2022
origem: castanhal-Pa
destino: igarapé- açú / Periodo: 23 e 24 /06/2022
Servidor: Edmilson alves cavalcante cargo: Motorista cPf-
218.055.632.20 mat. 0503399
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 816475
Portarias Nº 688 de diÁrias de 21/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar junto aos técnicos de referência das vigilância epidemio-
lógicas das instituições hospitalares municipais capacitação/arualização no 
SiPEP GriPE das síndromes respiratórios agudas graves (SraG) atendidas 
no ano de 2022
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origem: castanhal-Pa
destino: São domingos do capim / Periodo: 29 e 30 /06/2022
Servidora: Ellen rose dos Santos lima cargo: Enfermeira cPf-
637.282.902.97 mat.57198168
luciana do Socorro Neves duarte cargo: ag. administrativo cPf- 
680.696.852.04 mat. 57190872
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 816466
Portarias Nº 686 de diÁrias de 21/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar junto aos técnicos de referência das vigilância epidemio-
lógicas das instituições hospitalares municipais capacitação/arualização no 
SiPEP GriPE das síndromes respiratórios agudas graves (SraG) atendidas 
no ano de 2022
origem: castanhal-Pa
destino: igarapé-açú  / Periodo:23 e 24 /06/2022
Servidora: Ellen rose dos Santos lima cargo: Enfermeira cPf-
637.282.902.97 mat.57198168
luciana do Socorro Neves duarte cargo: ag. administrativo cPf- 
680.696.852.04 mat. 57190872
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 816460
Portarias Nº 698 de diÁrias de 21/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar da reunião ordinária da cir METroPoliTaNa iii
origem: castanhal-Pa
destino: Magalhães Barata / Periodo: 27 /06 a 01/07 /06/2022
Servidores: Mario Moraes chermont filho cargo: diretor regional cPf- 
663.815.332.34 mat. 5912309/2
rita de cássia da Silva Paiva cargo: ag. administrativo cPf-210.841.142.91 
mat. 54186174/2
rejani do Socorro Moreira da Silva cargo: Psicóloga cPf- 126.171.482.20 
mat. 3218406/2
Sandro José da Silva cavalcante cargo: Pedagogo cPf- 254.476.882.72 
mat. 5548004/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 816752
Portarias Nº 696 de diÁrias de 21/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: avaliar e atualizar o sistema de informação SiNaN com referên-
cia a Dengue , como também capacitar profissional para a operacionaliza-
ção de retroalimentação para ser usado no sistema Tabwin.
origem: castanhal-Pa
destino: Magalhães Barata / Periodo: 27 /06 a 01/07 /06/2022
Servidor: césar augusto azevedo de olveira cargo: ag. de Saúde Pública 
cPf- 166.429.532.15 mat.0498875
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 816660
Portarias Nº 697 de diÁrias de 21/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidores que irão avaliar e atualizar o sistema de 
informação SiNaN com referência á dengue, como também capacitar pro-
fissional para a operacionalização de retroalimentação para ser usado no 
sistema Tabwin.
origem: castanhal-Pa
destino: Magalhães Barata / Periodo: 27 /06 a 01/07 /06/2022
Servidor: Edmilson alves cavalcante filho cargo: motorista cPf—
218.055.632.20 mat. 0503399
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 816661
Portarias Nº 694 de diÁrias de 21/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar supervisão em todos os indicadores e componentes que  
servem de parâmetro para o controle  das doenças transmitidas pelo ae-
des aegypti como avaliar o Plano de contigência do município fazer busca 
ativa nas UBS e Hospitais para avaliar as notificações e subnotificações dos 
casos de dengue chikungunya e zica vírus
origem: castanhal-Pa
destino: Magalhães Barata / Periodo: 27 a 30 /06/2022
Servidor: Henrique ferreira da Silva Junior cargo: Enfermeiro cPf-
594.309.072.04 mat. 5903315
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 816641
Portarias Nº 693 de diÁrias de 21/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar supervisão em todos os indicadores e componentes que  
servem de parâmetro para o controle  das doenças transmitidas pelo ae-
des aegypti como avaliar o Plano de contigência do município fazer busca 
ativa nas UBS e Hospitais para avaliar as notificações e subnotificações dos 
casos de dengue chikungunya e zica vírus
origem: castanhal-Pa
destino: Magalhães Barata / Periodo: 27/06 a 01/07/2022
Servidor: Paulo Elias Vale de Souza cargo: ag. de Saúde cPf- 
174.421.502.25 mat. 0498827
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 816638

Portarias Nº 692 de diÁrias de 21/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: irá avaliar e atualizar os sistemas de informação SisPNcd/lia,SiES 
e localidades assim como orientar os digitadores quanto a alimentação ánalise 
e envio das informações a serem enviadas para o MS no município
origem: castanhal-Pa
destino: Magalhães Barata / Periodo: 27/06 a 01/07/2022
Servidor: Geofram da costa Pimentel cargo: datilografo cPf- 
320.005.882.04 mat. 5144930
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 816572

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

Portaria Nº 138 de 15/06/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para acoMPaNHar a EQUiPE TÉc-
Nica da coordENaÇÃo ESTadUal do ProGraMa dE coNTrolE da 
TUBErcUloSE Na ViSiTa TÉcNica dE MoNiToraMENTo E aValiaÇÃo.
VEÍcUlo oficial – doBlÔ, Placa QEc 6E63.
PErÍodo: 20 a 21/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá- Pa
dESTiNo (S): ParaGoMiNaS- Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
aNToNio carloS NUNES dE oliVEira 57234080/1 MoToriSTa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 816437

Portaria Nº 137 de 15/06/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: acoMPaNHar a EQUiPE TÉcNica da coordENaÇÃo ESTa-
dUal do ProGraMa dE coNTrolE da TUBErcUloSE Na ViSiTa TÉcNi-
ca dE MoNiToraMENTo E aValiaÇÃo.
PErÍodo: 20 a 21/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá- Pa
dESTiNo (S): ParaGoMiNaS- Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo

fErNaNdo MaUrÍcio ViÉGaS fErNaNdES 57198001/1 ENfErMEiro

Maria dE NaZarÉ NErES da SilVa 91170/1 daTilÓGrafa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 816433

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 261 de 21 de JUNHo de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor Matrícula
HElioMar lEÃo liMa  –  MESTrE dE laNcHa – Mat.00500888
Programa de Trabalho fonte do recurso Natureza da despesa Valor
908338  0103000000  339033 360,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terrestre 
para o município de Soure.
ordenador: Gilberto do rosário Serra.

Protocolo: 816550
Portaria: 262 de 21 de JUNHo de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
EllEN GUSMÃo BarBoSa  -  aGENTE dE coNTrolE dE ENdEMiaS  – 
Mat.57206178 /1
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa Valor
908302  0103000000  339033 1.400,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terres-
tre para o município de afuá.
ordenador: Gilberto do rosário Serra.

Protocolo: 816617
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diÁria
.

Portaria N° 258 de 21 de Junho 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 27/06/2022 a 01/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
05146429 / caNdido aMir GaMa BraGaNca / 137.608.582-87
oBJETiVo: o inventário anual e supervisionar as unidades de saúde, 
quanto ao bom uso e guarda dos Bens pertencentes ao 7ª. crS/SESPa, de 
acordo com a PorTaria Nº 483/2010, de 16 de abril de 2010/SESPa, que 
estabelece normas de procedimentos sobre as movimentações dos Bens 
Móveis cedidos aos Municípios de nossa Jurisdição.
dirETor EM EXErcÍcio do 7º crS/SESPa: GilBErTo do roSário SErra
Portaria N° 259 de 21 de Junho 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 27/06/2022 a 01/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
00500888 / HElioMar lEao liMa / 126.210.302-97
oBJETiVo: o inventário anual quanto ao bom uso e guarda dos Bens 
pertencentes ao 7ª. crS/SESPa, de acordo com a PorTaria Nº 483/2010, de 
16 de abril de 2010/SESPa, que estabelece normas de procedimentos sobre as 
movimentações dos Bens Móveis cedidos aos Municípios de nossa Jurisdição. o 
Plaqueamento de Equipamentos da Sala de covid e Tele-Medicina.
dirETor EM EXErcÍcio do 7º crS/SESPa: GilBErTo do roSário SErra
Portaria N° 260 de 21 de Junho 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 27/06/2022 a 01/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5960028 / GilBErTo do roSario SErra / 775.896.882-15
oBJETiVo: acompanhar o inventário e supervisionar a unidade de saúde, 
quanto ao bom uso e guarda dos Bens pertencentes ao 7º crS/SESPa, de 
acordo com a PorTaria Nº 483/2010, de 16 de abril de 2010/SESPa, que 
estabelece normas de procedimentos sobre as movimentações dos Bens 
Móveis cedidos aos Municípios de nossa Jurisdição ,e que anualmente o 
centro regional realize o inventário físico Patrimonial.
dirETor EM EXErcÍcio do 7º crS/SESPa: GilBErTo do roSário SErra

Protocolo: 816520

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 321/2022 de 20 de JUNHo de 2022.
o diretor do 10º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que foram conferidas pela PorTaria Nº 1.082/2021-ccG de 06.07.2021 
publicado o Diário Oficial do Estado nº 34.630 de 07/07/2021 RESOLVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº 5.810/24.01.2014, à Ser-
vidora MadalENa coSTa PErEira, Matrícula nº 57224607/1, aGENTE dE 
arTES PraTicaS, Efetiva, lotada no 10º crS/SESPa/altamira, 02 (doiS) 
meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 10/02/2010 à 
09/02/2013.
aUToriZar que a Servidora goze 01 (UM) mês de licença Prêmio no perí-
odo 01/08/2022 a 30/08/2022, no total de 30 (TriNTa) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
10º centro regional de Saúde em 20 de Junho de 2022.
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa.
Port. nº 1.082/2021-ccG de 06.07.2021

Protocolo: 816870

.

.

diÁria
.

Portaria N° 313/2022, de 15/06/2022
Portaria individual
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores para realizar supervisão 
nas localidades do TVr (Trecho de vasão reduzida), do Programa Xingu+ 
Saúde da Norte Energia
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Senador José Porfírio (Vila ressaca e Pacajai)
Servidor: 5143535-1/ PEdro da SilVa SaNToS (Motorista) / 4,5 diárias 
(completa) de 20/06/2022 a 24/06/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 816879

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

Portaria Nº 149 de 08 de Junho e 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
objetivo: Para participar (SEMiNario dE QUalificacao dE dESENPE-
NHo Na aPS-Para) e reuniões nas coordenações Estadual de atenção pri-
maria, e Saúde prisional. Promover junto a gestão primaria, qualificação 
dos processos
MUNiciPio: MaraBá/ Belém
PEriodo: 12 a 18/06/2022
(6/5 SEiS diárias e meias)

serVidor carGo MatricULa
JoSE aNdradE SaMPaio JUNior Técnico de Enfermagem 57206542/1

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 816447
Portaria Nº 150 de 08 de Junho e 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
Objetivo: Conduzindo veiculo oficial que irá conduzir servidores da DIVI-
SÃo Técnica que irá Participar (SEMiNario dE QUalificacao dE dE-
SENPENHo Na aPS-Para) e reuniões nas coordenações Estadual de aten-
ção primaria, e Saúde prisional. Promover junto a gestão primaria, quali-
ficação dos processos
MUNiciPio: MaraBá/ Belém
PEriodo: 12 a 18/06/2022
(6/5 SEiS diárias e meias)

serVidor carGo MatricULa
NilToN fErrEiTa doS SaNToS Motorista 503484

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 816474
Portaria Nº 141 de 02 de Junho e 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
objetivo: capacitar e orientar os servidores dos municípios sobre a impor-
tância do recebimento dos bens do Estado no sistema SiSPaT WEB.
MUNiciPio: MaraBá/ Breu Branco/Goianésia/e Nova ipixuna
PEriodo: 12 a 16/06/2022
(4/5 Quatro diárias e meias)

serVidor carGo MatricULa
claUdEaNE alVES liMa dE carValHo agente de artes Práticas 57209268/1

VaNdErlEia SoUSa fErrEira agente administrativo  5897765/1
JoGiNETE GoMES dE SoUZa agente de Portaria 54192839/1 c

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 817036
Portaria Nº 142 de 02 de Junho e 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
Objetivo: Conduzindo veiculo oficial com os servidores do patrimônio que 
irão capacitar e orientar os servidores dos municípios sobre a importância 
do recebimento dos bens do Estado no sistema SiSPaT WEB.
MUNiciPio: MaraBá/ Breu Branco/Goianésia/e Nova ipixuna
PEriodo: 12 a 16/06/2022
(4/5 Quatro diárias e meias)

serVidor carGo MatricULa
aNToNio VladiMir caValcaNTE dE araUJo Motorista 1086989

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 817066

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
torNar seM eFeito a Portaria 415713 de 14 de aBriL de 2022
Publicado no diário oficial N 34.957 –2022.
ordenador: irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 816786
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 339 de 14 de Junho de 2022
Nome: ássima dos remédios.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 1104374.
cPf: 392.456.912-68.
Período: 20 a 24.06.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: água azul do Norte, Sapucaia e Xinguara
objetivo: realizar capacitação e Monitoramento sobre abordagem e Trei-
namento do fumante e PSE nos municípios de Sapucaia, Xinguara e água 
azul do Norte.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes
rePUBLicado Por ter saido iNcorreto No doe Nº 35.009 de 
15/06/2022

Protocolo: 816517
Portaria Nº 367 de 20 de Junho de 2022
Nome: ássima dos remédios.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 1104374.
cPf: 392.456.912-68.
Período: 27.06 a 01.07.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Santa Maria das Barreiras
Objetivo: Capacitação de profissionais na Abordagem e Tratamento do Fu-
mante para implantação do serviço e orientação sobre formação de grupos 
terapêuticos e inserção da produção no sistema de informação.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes
rePUBLicado Por ter saido iNcorreto No doe Nº 35.014 de 
20/06/2022

Protocolo: 816502
Portaria Nº 368 de 21 de Junho de 2022.
Nome: Marcilene Silva alves
cargo: farmacêutica-Bioquímica
Matrícula/Siape: 5939876-1
cPf: 530.291.512-04
Período: 27.06 a 01.07.2022
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia)
origem: conceição do araguaia-Pa
destino: Santa Maria das Barreiras
objetivo: realizar visita in estrutura da farMacia BaSica e com a TrEi-
NaMENTo dE aPac (aUToriZaÇÃo dE ProcEdiMENTo dE cUSTo
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 816544
Portaria Nº 369 de 21 de Junho de 2022.
Nome: Maria domingas Baia Vieira
cargo: colaboradora eventual
Matrícula/Siape: N/c
cPf: 713.573.602-82
Período: 19.06 a 02.07.2022
Nº de diárias: 13,5 (treze e meia)
origem: Belém
destino: conceição do araguaia
objetivo: dar suporte na realização do levantamento dos Bens Móveis, 
inservíveis e dos veículos deste 12 crS/SESPa.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes - 
diretora do 12º crS / SESPa - PorTaria Nº 1700/23.11.2021.

Protocolo: 816563

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria de desiGNaÇÃo Nº 015/2022
coNTraTo 15/2022 - ProcESSo Nº 2022/638370 -13ºcrS/SESPa
fiScal dESiGNada: ilaNa MoNiQUE do Socorro dE MoraES carVa-
lHo, Matrícula: 5913132-1
SUPlENTE: aNTÔNio lUÍS rodriGUES dE araGÃo, matricula 5118212-1
oBJETo do coNTraTo: Prestação dos Serviços de fotocópias e Pré-im-
pressão. HEliUS cÉZar TocaNTiNS dE SoUZa
dirETor do 13º crS

Portaria de desiGNaÇÃo Nº 016/2022
coNTraTo 16/2022 - ProcESSo Nº 2022/643978 -13ºcrS/SESPa
fiScal dESiGNado: aNTÔNio lUÍS rodriGUES dE araGÃo, 
Matrícula 5118212-1
SUPlENTE: ilaNa MoNiQUE do Socorro dE MoraES carValHo, Ma-
tricula: 5913132-1
oBJETo do coNTraTo: contratação de empresa especializada para a 
prestação de Serviços de Manut./instal. de coberturas e impermeabiliza-
ção de lajes e calhas (iGoflEX+SiKa).
Hélius cézar Tocantins de Souza
dirETor do 13º crS

Protocolo: 817106

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato 15/2022 - 
Processo Nº 2022/638370 -13ºcrs/sesPa

ModalidadE: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 50/2022 – 13ºcrS.
oBJETo: Prestação dos Serviços de fotocópias e Pré-impressão.
coNTraTaNTE: 13º cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa
coNTraTada: r. dE caSTro ValENTE-ME (cNPJ/Nf n° 20.329.307/0001-48).
ViGÊNcia do coNTraTo oriGiNal: 21/06/2022 à 21/06/2023.
Valor ESTiMado: r$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).
aSSiNaTUra: 21/06/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
PTrES: 908338, 0103000000, Elemento de despesa: 339039.
foro: cidade de cametá, Estado do Pará.
HEliUS cÉZar TocaNTiNS dE SoUZa
dirETor do 13º crS

eXtrato do coNtrato 16/2022 - 
Processo Nº 2022/643978 -13ºcrs/sesPa

ModalidadE: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 56/2022 – 13ºcrS.
oBJETo: contratação de empresa especializada para a prestação de Servi-
ços de Manut./instal. de coberturas e impermeabilização de lajes e calhas 
(iGoflEX+SiKa).
coNTraTaNTE: 13º cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa
coNTraTada: B dE M rodriGUES & cia lTda-ME (cNPJ/Nf n° 
03.394.320/0001-61).
ViGÊNcia do coNTraTo oriGiNal: 21/06/2022 à 21/07/2022.
Valor ESTiMado: r$ 17.132,00 (dezessete mil cento e trinta e dois reais).
aSSiNaTUra: 21/06/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
PTrES: 908338, fonte de recursos: 0103000000, Elemento de despesa: 339039.
foro: cidade de cametá, Estado do Pará.
Hélius cézar Tocantins de Souza
dirETor do 13º crS

Protocolo: 817124

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
errata de Publicação do 8º terMo aditiVo do coNtrato adMiN-
ISTRATIVO N.º 058/2020 - HOL, publicada no Diário Oficial do Es-
tado nº 35.012 de 20/06/2022 – Protocolo: 814657
onde se lê:
Processo n.º: 2022/254379
Leia-se:
Processo n.º: 2022/669373
ordenadora responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 816396

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº391/2022- 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.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 74, da lei nº 5,810/94, férias regu-
lamentares aos servidores deste Órgão, no período determinado conforme 
abaixo relacionados de agosto 2022.

Matricula Nome aquisitivo GoZo
57195244/1 aBilio fraNciSco MarTiNS NETo 03/03/2021 a 02/03/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
5737850/1 ailSoN dE SoUZa PENicHE 01/07/2021 a 30/06/2022 15/08/2022 a 13/09/2022
80845664/6 alESSaNdra ViEira cardoSo SardiNHa 01/08/2021 a 31/07/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
57194203/1 alEX riBEiro QUarESMa 10/03/2021 a 09/03/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
80015666/1 aliNE criSTiNE PaSSoS dE SoUZa 01/04/2020 a 31/03/2021 10/08/2022 a 08/09/2022
5681987/1 aNa claUdia oliVEira dE oliVEira 02/05/2021 a 01/05/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
57200485/1 aNa criSTiNa PErEira VEloSo 01/08/2021 a 31/07/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
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5928992/1 aNa loUiSE BarroS dE MElo 01/09/2020 a 31/08/2021 01/08/2022 a 30/08/2022
3259609/1 aNa lUcia cardoSo da SilVa 04/04/2021 a 03/04/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
3266095/4 aNa VirGiNia SoarES VaN dEN BErG 01/03/2021 a 28/02/2022 16/08/2022 a 14/09/2022
57201018/1 aNdErSoN ricardo raiol da coSTa 01/08/2021 a 31/07/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
5921290/1 aNdrEa cHriSTiNa doS rEiS SilVa 10/07/2020 a 09/07/2021 15/08/2022 a 13/09/2022
57201889/2 aNdrEYa MoNTEiro MaciEl 10/07/2020 a 09/07/2021 01/08/2022 a 30/08/2022
5942706/1 aNdrEZa alVES MoraiS 02/07/2020 a 01/07/2021 15/08/2022 a 13/09/2022
5933515/2 aNGEla criSTiNa MENEZES liSBoa 02/07/2021 a 01/07/2022 15/08/2022 a 13/09/2022
57188746/2 aNGEla MicHElE fErNaNdES da SilVa VilaÇa 10/07/2020 a 09/07/2021 10/08/2022 a 08/09/2022
3257053/1 aNToNio adriaNo dE liMa 01/04/2021 a 31/03/2022 15/08/2022 a 13/09/2022
5908743/1 aNToNio cESar SilVEira caETaNo 03/10/2020 a 02/10/2021 15/08/2022 a 13/09/2022
57193120/2 aNToNio MaUricio da coSTa SilVa 12/07/2020 a 11/07/2021 15/08/2022 a 13/09/2022
55586437/1 arMaNdo PaNToJa da SilVa 28/06/2021 a 27/06/2022 08/08/2022 a 06/09/2022
5956060/1 arTHUr HENriQUE aMoriM PErEira PErEira 01/08/2021 a 31/07/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
 5888845/2 aUrEliaNa GUSMao da SilVa liSBoa 08/07/2021 a 07/07/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
5956152/1 BrENda criSTiNa SaNToS doS SaNToS 01/08/2021 a 31/07/2022 15/08/2022 a 13/09/2022
57219489/2 BrUNo cEZar da SilVa PalHETa 03/10/2021 a 02/04/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
5901964/1 caMila BESSa caMPoS 24/08/2020 a 23/08/2021 15/08/2022 a 13/09/2022
5942668/1 caMila dE oliVEira rodriGUES 04/01/2022 a 03/07/2022 24/08/2022 a 12/09/2022
55586405/2 caMila flaVia crUZ GoMES 01/07/2021 a 30/06/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
5906745/1 caMilla da coSTa NEVES 01/08/2020 a 31/07/2021 15/08/2022 a 13/09/2022
5956076/1 carloS alBErTo NEGrao MaUES 01/02/2022 a 31/07/2022 01/08/2022 a 20/08/2022
5909316/2 carMEN lUcia do ESPiriTo SaNTo SaNTaNa 01/08/2021 a 31/07/2022 15/08/2022 a 13/09/2022
5939345/3 cElia rEGiNa SaNToS EWErToN 01/08/2021 a 31/07/2022 15/08/2022 a 13/09/2022
57207817/2 ciria rEGiNa PaZ dE SoUZa 30/11/2020 a 29/11/2021 01/08/2022 a 30/08/2022
57230630/1 claUBEr fErNaNdo dE liMa GoMES 01/07/2021 a 30/06/2022 10/08/2022 a 08/09/2022
57200633/2 claUdia darla falcao da SilVa 10/07/2021 a 09/07/2022 15/08/2022 a 13/09/2022
5485223/1 claUdia rEGiNa BacEllar dE oliVEira 01/07/2021 a 30/06/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
5425662/2 clEidE alVES ViaNa 01/08/2021 a 31/07/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
5800102/1 clEidE do ESPiriTo SaNTo SaNTaNa faro  20/04/2021 a 19/04/2022 15/08/2022 a 13/09/2022
57196321/1 coNcEicao do Socorro MoraES rodriGUES 01/04/2020 a 31/03/2021 08/08/2022 a 06/09/2022
5433401/1 criSTiaNo liNS doS SaNToS 15/04/2020 a 14/04/2021 01/08/2022 a 30/08/2022
5903267/1 criSTiNa da SilVa MENdES 30/11/2020 a 29/11/2021 12/08/2022 a 10/09/2022
5956195/1 daia PoliaNNE PErES HaUSSElEr 01/08/2020 a 31/07/2021 16/08/2022 a 14/09/2022
5938004/2 daNiEl daMaScENo da coNcEiÇÃo 01/08/2021 a 31/07/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
5895923/3 daVYSoN NaSciMENTo dE SENa 01/03/2021 a 28/02/2022 17/08/2022 a 15/09/2022
5920951/1 dEJaNE SUEli VilENa 10/07/2021 a 09/07/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
5057465/1 draKE aSSUNÇÃo TEiXEira da SilVa 01/06/2021 a 31/05/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
5087929/1 dUrValiNa TriNdadE MEirElES doS SaNToS 01/01/2021 a 30/06/2021 15/08/2022 a 03/09/2022
57229847/1 EdE carloS liMa doS SaNToS 01/06/2021 a 31/05/2022 12/08/2022 a 10/09/2022
5903298/1 EdiaNE PaTricia SoarES do ValE 03/12/2020 a 02/12/2021 04/08/2022 a 02/09/2022
5909097/2 EdilENE alVES raBElo 05/08/2021 a 04/02/2022 01/08/2022 a 20/08/2022
57230967/1 Elda laMEira dE SoUZa 01/07/2021 a 30/06/2022 04/08/2022 a 02/09/2022
5762448/4 ElENicE Maria doS SaNToS corrEa oliVEira 01/07/2021 a 30/06/2022 16/08/2022 a 14/09/2022
5905942/1 EliaS dE NoVaES GoMES 08/01/2022 a 07/08/2022 08/08/2022 a 27/08/2022
5737710/1 EliETE da SilVa fUrTado 01/07/2021 a 30/06/2022 10/08/2022 a 08/09/2022
57192085/2 EliSaNGEla loPES GalaTTi 01/08/2021 a 31/07/2022 08/08/2022 a 06/09/2022
55586703/1 EliUdE rodriGUES do NaSciMENTo 01/07/2021 a 30/06/2022 03/08/2022 a 01/09/2022
5855977/1 EliZaNGEla da SilVa caSTro 01/04/2021 a 31/03/2022 08/08/2022 a 06/09/2022
57195222/3 EliZiario PiMENTEl 10/07/2021 a 09/07/2022 15/08/2022 a 13/09/2022
3212670/2 ElSa Maria da SilVa BarroS 01/07/2021 a 30/06/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
55589822/1 EMErSoN MiraNda doS SaNToS 02/07/2021 a 01/07/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
54181767/4 EMErSoN raiMUNdo doS SaNToS coSTa 01/05/2021 a 30/04/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
55586030/3 EriKa lEaNE fUrTado dE carValHo 23/06/2021 a 22/06/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
5915720/1 EVErToN doS rEiS BaNdEira 22/08/2020 a 21/08/2021 15/08/2022 a 13/09/2022
54182386/1 faBricio NaTaliNo doS SaNToS PaSSoS 04/01/2021 a 03/01/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
80015652/1 faBricio TaVarES doS SaNToS 01/04/2021 a 31/03/2022 15/08/2022 a 13/09/2022
54183826/3 floraci GaTiNHo doS SaNToS 10/07/2021 a 09/07/2022 15/08/2022 a 13/09/2022
57230955/1 GaBriEla aUGUSTa SoUZa SEaBra MoUra 01/07/2021 a 30/06/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
3208940/1 GETUlio TEXEira da SilVa 11/07/2020 a 10/07/2021 01/08/2022 a 30/08/2022
5942869/2 GlaUcia da PaiXao lEiTao oliVEira 01/08/2021 a 31/07/2022 10/08/2022 a 08/09/2022
5915786/1 GlEYciaNE fariaS da SilVa 27/08/2019 a 26/08/2020 12/08/2022 a 10/09/2022
5921293/1 Graca HElENa da coNcEicao cHaVES 10/07/2021 a 09/07/2022 15/08/2022 a 13/09/2022
5053420/1 HEldEr da foNSEca BiTar 16/09/2020 a 15/09/2021 01/08/2022 a 30/08/2022
3257347/1 HElENa daMaScENo GoNÇalVES 01/08/2021 a 31/07/2022 10/08/2022 a 08/09/2022
5636124/1 iEda fErrEira dE SaNTaNa 28/03/2021 a 27/03/2022 12/08/2022 a 10/09/2022
5087740/1 iracEli alVES SaNTaNa 01/06/2021 a 31/05/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
57232340/2 iVaNa MarYElY dE MacEdo PiNHEiro riBEiro 22/06/2021 a 21/06/2022 01/08/2022 a 30/08/2022

5762626 iVaNETE doS SaNToS aGUiar 02/07/2021 a 01/07/2022 15/08/2022 a 13/09/2022

5942699/1 iVoNETE dE araUJo dEUS dE carValHo 02/07/2021 a 01/07/2021 01/08/2022 a 30/08/2022
5909407/2 JaNdira dE SoUSa daNTaS 01/08/2021 a 31/07/2022 10/08/2022 a 08/09/2022
57231062/1 JaNi clEa dE JESUS raMoS MorENo 01/01/2021 a 31/12/2021 15/08/2022 a 13/09/2022
5903306/1 JESSiKa SUElEN riBEiro dE fariaS 23/11/2020 a 22/11/2021 05/08/2022 a 03/09/2022
57233699/2 Joao carloS PiNa SaraiVa filHo 01/08/2021 a 31/07/2022 16/08/2022 a 14/09/2022
57230683/1 Joao lUiZ BarroS da SilVa 01/07/2021 a 30/06/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
5942711/1 Joao roBSoN oliVEira doS SaNToS 02/07/2021 a 01/07/2022 08/08/2022 a 06/09/2022
54186806/1 JoEl alVES dE SoUZa 01/07/2021 a 30/06/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
5219965/2 JorGE BaSToS BarroSo 01/07/2021 a 30/06/2022 16/08/2022 a 14/09/2022
55586372/2 JorGE lUiS rodriGUES cardoSo 10/07/2020 a 09/07/2021 15/08/2022 a 13/09/2022
57230637/1 JoSE raiMUNdo SilVa 01/07/2021 a 30/06/2022 08/08/2022 a 06/09/2022
55589002/2 JoSE MarcElo diaS Maia 01/01/2022 a 30/06/2022 12/08/2022 a 10/09/2022
5942694/4 JoSiaNE do Socorro MiraNda PalMEiraS 02/07/2021 a 01/07/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
57190643/7 Karla EriKa SoUSa liSBoa 01/04/2021 a 31/03/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
5903726/1 Kid carloS GoMES SilVa 08/02/2021 a 07/02/2022 15/08/2022 a 13/09/2022
5905381/1 laYdiaNE MarTiNS PiNTo 29/05/2020 a 28/05/2021 15/08/2022 a 13/09/2022
5381207/1 lEda liSBoa dE oliVEira 01/05/2021 a 30/04/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
5908709/1 lEila criSTiNa dE SaNTaNa PaToJa aSSUNcao 03/10/2020 a 02/10/2021 08/08/2022 a 06/09/2022
5090113/1 lENoir NaSciMENTo doS SaNToS 01/06/2021 a 31/05/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
5906376/1 lEoNardo MiGUEl BaTiSTa dE SoUZa 26/07/2021 a 25/07/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
8400875/1 liaMar da SilVa coUTo  04/07/2021 a 03/07/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
57230964/1 liETE coNcEiÇao fErrEira dE oliVEira 01/07/2021 a 30/06/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
5926341/1 lorraYNE cUNHa da cUNHa 01/06/2021 a 31/05/2022 15/08/2022 a 13/09/2022
57196356/1 lUciaNa dE carValHo MErGUlHao 01/04/2021 a 31/03/2022 08/08/2022 a 06/09/2022
55590190/1 lUciNalVa dE faTiMa foNSEca coSTa 02/07/2021 a 01/07/2022 15/08/2022 a 13/09/2022
5927957/1 lUiS oTaVio aMaral dUarTE PiNTo 01/08/2021 a 31/07/2022 15/08/2022 a 13/09/2022
5896116/2 lUiZ claUdio SoUZa da SilVa 23/11/2020 a 22/11/2021 15/08/2022 a 13/09/2022
5895248/1 Maiara BaTiSTa loUrido dE SENa 03/10/2020 a 02/10/2021 15/08/2022 a 13/09/2022
5915752/1 MaiKE diNiZ corrEa 01/09/2020 a 31/08/2021 15/08/2022 a 13/09/2022
5888953/3 MarcEllo PacHEco dE alMEida SEifErT 01/07/2021 a 30/06/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
57229852/1 Marcia criSTiNa dE aNdradE SilVa 01/06/2021 a 31/05/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
57200402/2 Marcia JaKEliNY dE aMaral aGUiar 25/07/2021 a 24/07/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
54184908/2 Marcia rEGiNa MoTa riBEiro 01/08/2021 a 31/07/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
5903394/1 Marco aNToNio BENTES doS PaSSoS 23/11/2020 a 22/11/2021 03/08/2022 a 01/09/2022
5120080/2 Maria daS dorES NUNES dE araUJo 02/07/2021 a 01/07/2022 15/08/2022 a 13/09/2022
55586502/1 Maria dE NaZarE GoNÇalVES PaNToJa 28/06/2021 a 27/06/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
5903434/1 Maria do roSario caBral MoUra 01/12/2021 a 31/05/2022 08/08/2022 a 27/08/2022
5901949/1 Maria do Socorro cardoSo MaGNo 03/09/2020 a 02/09/2021 15/08/2022 a 13/09/2022
55590207/1 Maria do Socorro crUZ da SilVa 02/07/2021 a 01/07/2022 15/08/2022 a 13/09/2022
3257665/1 Maria do Socorro da SilVa frEiTaS 01/06/2021 a 31/05/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
5087538/1 Maria EdiTE fElicio fEliX 01/06/2021 a 31/05/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
5906739/1 Maria EliSaBETE oliVEira da SilVa 01/08/2021 a 31/07/2022 14/08/2022 a 12/09/2022
54186023/1 Maria iNacia BarBoSa PaSSoS 01/07/2021 a 30/06/2022 08/08/2022 a 06/09/2022
5895306/1 Maria MadalENa da SilVa cElEiro 01/11/2020 a 31/10/2021 15/08/2022 a 13/09/2022
59033861 Maria roSE VaZ fErrEira 04/12/2020 a 03/12/2021 10/08/2022 a 08/09/2022
5890608/1 MariaNa BorGES PETroli 19/07/2020 a 18/07/2021 22/08/2022 a 20/09/2022
5220181/3 MariSTEla BacEllar crUZ NUNES 02/07/2021 a 01/07/2022 15/08/2022 a 13/09/2022
57188789/2 MarlETE NaSciMENTo dE caSTro 01/07/2021 a 30/06/2022 14/08/2022 a 12/09/2022
5470757/1 MarlUcia dE JESUS ParaENSE 05/01/2021 a 04/01/2022 08/08/2022 a 06/09/2022
5857774/1 MEKdEcY dE JESUS NaSciMENTo fErrEira 01/01/2021 a 31/12/2021 15/08/2022 a 13/09/2022
5140854/1 NadJa criSTiNE dE carValHo caldaS 02/07/2021 a 01/07/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
5178452/1 ociMar liMa coNcEiÇÃo 01/02/2021 a 31/01/2022 05/08/2022 a 03/09/2022
5456029/1 odETE dE carValHo da SilVa 15/04/2021 a 14/04/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
5906377/1 PaTricia aNdrE fErrEira ViEira 10/07/2021 a 09/07/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
5942686/1 PaTricia carla coSTa SilVa 02/07/2021 a 01/07/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
5855667/5 PaUla fErrEira da SilVa 01/08/2021 a 31/07/2022 12/08/2022 a 10/09/2022
5908789/1 PaUla flaVia dE BriTo BraGa 03/10/2020 a 02/10/2021 16/08/2022 a 14/09/2022
5895792/1 PaUlo cEZar doS SaNToS dE SoUZa 09/11/2020 a 08/11/2021 08/08/2022 a 06/09/2022
5956080/1 rafaEl diNiZ da SilVa 01/08/2021 a 31/07/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
5955942/1 rafaElla BarBalHo cHadY 03/06/2021 a 02/06/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
5948833/2 raiSSa PErEira dE ToMMaSo 01/08/2020 a 31/07/2021 15/08/2022 a 13/09/2022
5682037/1 raQUEl doS PaSSoS dE oliVEira 02/05/2021 a 01/05/2022 13/08/2022 a 11/09/2022
5903322/1 raYMoNd Joao PirES MoraES 04/12/2020 a 03/12/2021 15/08/2022 a 13/09/2022
5920399/1 rENaN carloS SaNToS GoMES 01/07/2021 a 30/06/2022 10/08/2022 a 08/09/2022
58581862 rENaTa loBaTo KoS dE MoUra 03/10/2021 a 02/10/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
5915739/1 roBSoN PErEira caMPElo 14/08/2021 a 13/08/2022 15/08/2022 a 13/09/2022
54181018/2 rodriGo da SilVa PiNTo 28/06/2021 a 27/06/2022 15/08/2022 a 13/09/2022
5957808/1 rodriGo SilVa GoMES 01/01/2021 a 31/12/2021 12/08/2022 a 10/09/2022
57230500/1 roSaNa dE faTiMa MoTa do NaSciMENTo 01/07/2021 a 30/06/2022 12/08/2022 a 10/09/2022
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5942687/1 roSEli da coNcEicao diaS da SilVa 02/07/2021 a 01/07/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
57197975/1 roSEMarY aMoriM doS SaNToS 01/06/2021 a 31/05/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
57230616/1 roSiaNa dE NaZarE SaMPaio SoUZa 01/07/2021 a 30/06/2022 01/08/2022 a 30/08/2022

54193804/2 SaloME aParEcida PiNTo SoarES doS 
SaNToS 28/06/2021 a 27/06/2022 16/08/2022 a 14/09/2022

5905157/1 SilVaNa do Socorro NaSciMENTo HoSHiNo 03/05/2021 a 02/05/2022 15/08/2022 a 13/09/2022
54185902/1 SiMoNE GUalBErTo ScoTTa 01/07/2021 a 30/06/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
55589828/1 SUElEM loUiSE da SilVa PriMo fErrEira 02/07/2021 a 01/07/2022 16/08/2022 a 14/09/2022
5942705/1 SUEllEN criSTiNa crUZ da SilVa 02/07/2021 a 01/07/2022 15/08/2022 a 13/09/2022

55589914/1 SUSaNNY cHriSTiE oliVEira dE MacEdo 
BarBoSa 02/07/2021 a 01/07/2022 01/08/2022 a 30/08/2022

5920672/1 SUZaNa BarroS do NaSciMENTo 10/07/2021 a 09/07/2022 10/08/2022 a 08/09/2022
57197110/1 SUZaNa KETH PaiVa aNdradE 01/05/2021 a 30/04/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
3256669/1 TaBiTa fErrEira MaTiaS 01/11/2020 a 31/10/2021 01/08/2022 a 30/08/2022
5956146/1 THaiS alBErNar PESSoa 01/08/2021 a 31/07/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
80015653/1 THaliTa MariaNa GoNcalVES da SilVa 01/04/2021 a 31/03/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
57215200/1 THiaGo rEBElo BriTo 03/04/2021 a 02/04/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
55586556/1 TirZa ciPriaNo SilVa fErrEira 21/06/2021 a 20/06/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
57202904/1 ValdEci fiGUEiro cUNHa 01/09/2021 a 28/02/2022 01/08/2022 a 20/08/2022
5767563/1 ValdENicE rodriGUES coUTiNHo 01/04/2021 a 31/03/2022 01/08/2022 a 30/08/2022
59398851 VErGiNia dE NaZarE doS SaNToS loBaTo 05/02/2021 a 04/02/2022 13/08/2022 a 11/09/2022
5951714/1 VicTor HUGo ToYoKi MoToKi TEiXEira 01/11/2020 a 31/10/2021 15/08/2022 a 13/09/2022
5656516/1 ZiUlBENE dE oliVEira loPES 28/03/2021 a 27/03/2022 09/08/2022 a 07/09/2022
5433428/1 ZoE coNcEiÇÃo coTTa SoUZa doS PraZErEr 19/04/2021 a 18/04/2022 01/08/2022 a 30/08/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola
Em, 20  de maio de 2022
ivete Gadelha Vaz
diretora Geral do Hol

Protocolo: 817027

.

.

oUtras MatÉrias
.

NotiFicaÇÃo Para recUrso de Processo adMiNistratiVo 
iNstaUrado Por Meio da Portaria Nº 076 de 11 de janeiro de 
2022 - doe de 25/01/2022 - GaB/dG/HoL
Fica notificada a Empresa MRX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 
40.339.609/0001-04, a comparecer (facultado), no local onde se situa a 
comissão apuradora, no Hospital ophir loyola, sito a av. Magalhães Bara-
ta, n.° 992, São Braz, Belém, Pará, cEP 66060- 281, no horário de 08 às 
14hs, para tomar conhecimento do Processo, bem como, querendo, obter 
cópia dos autos e a apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias 
corridos após esta notificação oficial, onde lhe serão garantidos o contradi-
tório e a ampla defesa, nos moldes do artigo 5º, inciso lV da carta Magna 
de 1988.
Belém-Pa, 20 de junho de 2022 
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 816358

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 579/2022 – caPe/GP/FscMP, 
de 15 de JUNHo de 2022.

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 137, §1º, alínea “a” da lei nº 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, e instrução Normativa nº 001/16, de 31/05/2016, 
publicada no doE nº 33.138, de 01/06/2016;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/638718;
rESolVE:
CONCEDER, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (ses-
senta por cento) do vencimento base a (o) servidor (a) roSE MarY dE 
SoUZa fErrEira SoUZa, id. funcional nº 5175623/1, ocupante do cargo 
de assistente de administração, lotado (a) no (a) Presidência desta funda-
ção, a contar de 01/04/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 15 de junho de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 816355

Portaria Nº 582/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2022/615879
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor Glauber farias Gonçalves, Mat: 5965735/1, co-
ordenador da cSEG, e-mail: glauber.goncalves@santacasapa.pa.br, Tel: 91 
4009-0306, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 174/2022/
fScMP, oriundo da adESÃo a aTa dE rP Nº 014/2022 do PrEGÃo ElE-
TRÔNICO Nº 0006/2021 -SEPLAD/DGL/SRP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa cS BraSil froTaS 
S.a, cNPJ: 27.595.780/0001-16, tendo como objeto a locaÇÃo dE VEÍ-
cUloS aUToMoTorES TErrESTrES.
ii - dESiGNar o servidor antonio Sérgio de Sousa oliveira, despachan-
te na cSEG, Mat: 57175725/1, e-mail: antonio.oliveira@santacasapa.
pa.br ,Tel: 91 4009-0306, para na ausência do titular, exercerem o encar-
go de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 13 de junho de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 816425
Portaria Nº 581/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1258457
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor José roberto duarte Júnior, Gerente, matrícula 
Nº 57192723/1, lotado na Gerência de diagnóstico Por imagem e Endos-
copia – GdiE, Telefone: (91) 98831-5565, email: gdie@santacasa.pa.gov.
br., para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 176/2022/fScMP, 
oriundo da adESÃo a aTa dE rP Nº 027/2021 do PrEGÃo ElETrÔNico 
Nº 052/2021 - fEPiSERH; firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 
do Pará - fScMP com a empresa cENTral dE laUdoS dE SErViÇoS 
lTda, cNPJ: 11.897.718/0001-49, tendo como objeto a prestação de ser-
viços de locação de equipamentos médico hospitalares.
ii - dESiGNar a servidora isa cláudia Nascimento cruz, Enfermeira, 
matrícula Nº 5425352, lotada na Gerência de diagnóstico Por imagem e 
Endoscopia – GdiE, Telefone:(91) 98219-8989, email: gdie@santacasa.
pa.gov.br, para na ausência do titular, exercerem o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 15 de junho de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 816927

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo: 81.5658, 
diÁrio oFiciaL Nº 35.014 de 21/06/2022
reFereNte Nº Pae da Ne1092/2022 - er triNdade - 
cNPJ/MF: 04.252.742/0001-65
oNde se LÊ: PaE Nº 2022/49007
Leia-se: PaE Nº 2022/749007
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 816436
errata da PUBLicaÇÃo: 797102, 
diÁrio oFiciaL Nº 34.968 de 12/05/2022
rEfErENTE a coNTraTada: d crUZ coMErcial HoSPiTalar lTda;
cNPJ/Mf: 11.794.158/0003-69 - PaE Nº2021/333704
oNde se LÊ: r$150.750,00
Leia-se: r$117.750,00
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 816454

coNtrato
.

coNtrato: 174/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: locaÇÃo dE VEÍcUloS aUToMoTorES TErrESTrES
Valor: r$141.768,00
data de assinatura: 13/06/2022
Vigência: 13/06/2022 a 13/06/2023
adESÃo a aTa dE rP Nº 014/2022 do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 0006/2021 
-SEPlad/dGl/SrP - PaE Nº 2022/615876
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 e 10.122.1297.8338;
foNTES dE rEcUrSoS: 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102 e seus respectivos superavits
ElEMENTo dE dESPESa: 339033.
contratado: cS BraSil froTaS S.a; cNPJ/Mf n.º 27.595.780/0001-16
Endereço: avenida Saraiva, 400, Sala 08, Vila cintra, Mogi das cruzes/SP, 
cEP: 08.745-900, telefone:(11) 2377-8068
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 816446
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coNtrato: 176/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: prestação de serviços de locação de equipamentos médico hospitalares
Valor: r$4.838.400,00
data de assinatura: 15/06/2022
Vigência: 15/06/2022 a 15/06/2023
adESÃo a aTa dE rP Nº 027/2021 do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 052/2021 
- fEPiSErH -
PaE Nº 2022/1258457
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 e 10.122.1297.8338;
foNTES dE rEcUrSoS: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 
0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008067, 
0269008100, 0269008101, 0269008102, 0149006653, 0149009936 e 
seus respectivos superávits
ElEMENTo dE dESPESa: 339039.
contratado: cENTral dE laUdoS dE SErViÇoS lTda; cNPJ/Mf 
n.º 11.897.718/0001-49
Endereço: av. Teresina, nº 999, sala 04, Bairro Parque Piauí, Teresina/Pi, 
cEP: 65.636-500, Telefone: (86) 3214-9100 / 98894-8554
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 816932

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de adesÃo a ata de reGistro de PreÇos
a fundação Santa casa de Misericórdia do Pará - fScMP, torna públi-
ca a adESÃo a aTa dE rP Nº 014/2022 do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 
0006/2021 -SEPlad/dGl/SrP, nos autos do PaE nº 2022/615879, desti-
nado a locaÇÃo dE VEÍcUloS aUToMoTorES TErrESTrES, para um pe-
ríodo de 24 (vinte e quatro) meses, com valor anual de r$ 141.768,00 (cento 
e Quarenta e Um Mil, Setecentos e Sessenta e oito reais), com a empresa 
cS BraSil froTaS S.a, inscrita no cNPJ/Mf sob o n.º 27.595.780/0001-16.
Belém-Pa, 13 de junho de 2022.
dr. Bruno Mendes carmona
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
PrESidENTE

Protocolo: 816449
aViso de adesÃo a ata de reGistro de PreÇos
a fundação Santa casa de Misericórdia do Pará - fScMP, torna pública 
a adESÃo a aTa dE rP Nº 027/2021 do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 052/2021 
- fEPiSErH, nos autos do PaE nº 2021/1258457, destinado a prestação de 
serviços de locação de equipamentos médico hospitalares, para um período 
de 12 (doze) meses, com valor anual de r$ 4.838.400,00 (Quatro Mi-
lhões, oitocentos e Trinta e oito Mil e Quatrocentos reais), com a empresa 
cENTral dE laUdoS dE SErViÇoS lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o n.º 
11.897.718/0001-49.
Belém-Pa, 15 de junho de 2022.
dr. Bruno Mendes carmona
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
PrESidENTE

Protocolo: 816897

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

Portaria
.

P o r t a r i a  nº. 744/2022 - GeaPe/GaPre/HeMoPa, 21 de junho de 2022.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o excepcional interesse e a necessidade de pessoal para a 
execução de serviços essenciais na área de saúde desta fundação centro 
de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa,
considerando a lei complementar nº 131, de 16 de abril de 2020 altera a 
lei complementar Estadual nº 07, de 25 de setembro de 1991, que regula 
o art. 36 da constituição do Estado do Pará, dispondo sobre contratação 
por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excep-
cional interesse público.
considerando a autorização para prorrogação de contratos do Governo do 
Estado através da casa civil, formalizada no Processo  nº 2022/278767 
de 18/05/2022.
r E S o l V E:
i -Prorrogar os contratos administrativos dos servidores temporários rela-
cionados abaixo:

Matrícula NoMe carGo ProrroGar atÉ
5955453/1 ana carolina lobato Nogueira Tecnico de Enfermagem 31/12/2022
5955456/1 ana lia de abreu Macambira Tecnico Patologia clinica 31/12/2022
5937313/2 antonio francisco Vilhena lima agente administrativo 01/12/2022
5892547/4 Blenda Portilho cascaes agente administrativo 01/12/2022
5904073/3 claudete Sousa almeida Tecnico Patologia clinica 31/12/2022

5955699/1 claudia Priscila furtado Tecnico Patologia clinica 31/12/2022

5955460/2 dara Marcela Gama dos anjos Enfermeiro 01/12/2022
5955461/1 diego Monteiro dos Santos agente administrativo 01/12/2022
5933990/2 Elvis robertson da Silva alcantara Tecnico de Enfermagem 31/12/2022
5911770/4 fernanda Guedes de carvalho Medico 01/12/2022
5942920/2 Glauce Simey Medeiros da Silva Enfermeiro 01/12/2022
5273978/5 ivanilde Silva da Silva Enfermeiro 01/12/2022
5955497/1 Jaize lima de lima agente administrativo 01/12/2022
54184079/3 Joana cristina alves de lima Enfermeiro 01/12/2022
5955495/1 João Paulo de oliveira feitosa Enfermeiro 01/12/2022
5955476/1 Jose de arimateia rodrigues dos reis agente administrativo 01/12/2022
5894199/3 Josue augusto do amaral agente administrativo 31/12/2022
5955503/1 Kaio Pavane Nunes agente administrativo 01/12/2022
5955477/1 Karina araujo Nogueira agente administrativo 01/12/2022
5932625/3 leocleide da Silva correia Tecnico de Enfermagem 31/12/2022
5935044/2 leticia caroline da cruz Paula Enfermeiro 01/12/2022
5933991/2 luana Vieira rodrigues agente administrativo 01/12/2022
5937232/2 Manolo laurence Sozinho de Paula agente administrativo 01/12/2022
5955478/1 Marcia ferreira Pinto Tecnico de Enfermagem 31/12/2022
5955479/1 Marcia inacio da Silva oliveira Tecnico Patologia clinica 31/12/2022
5934900/2 Maria do Socorro Mota lima agente administrativo 01/12/2022
5892497/2 Paula Silvana Maia duarte Enfermeiro 01/12/2022
5955480/1 renata Ellen dos Santos Enfermeiro 01/12/2022
5955481/1 rodolfo Jinkings lunas caires agente administrativo 01/12/2022
5955501/1 rodrigo Januário Jacomel Enfermeiro 01/12/2022
5914696/3 rodrigo Jose Saraiva de Barros Biomedico 01/12/2022
5955483/1 Sandra de fatima ferreira Santos Tecnico de Enfermagem 31/12/2022
5937233/2 Tertulina fernandes da Silva agente administrativo 31/12/2022
5938116/3 Tiago Nascimento dos Santos Tecnico de Enfermagem 31/12/2022
5855209/4 Vania Eunice Gomes Magalhaes Enfermeiro 01/12/2022
5955485/1 Viviane Pinto de almeida Tecnico de Enfermagem 31/12/2022

ii -  dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
iii -  Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e He-
matologia do Pará-HEMoPa, em 21 de junho  de 2022.
dr. PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 816553

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: FUNdaÇÃo ceNtro de HeMoteraPia e HeMatoLoGia do ParÁ
Modalidade de admissão: Temporário
Processo de autorização: 2021/765644
ato: contrato nº 023/2022
Nome: Ângela Maria da Silva
cargo: agente administrativo
data da admissão: 22/06/2022
Término de Vínculo: 21/06/2023
coNTraTaÇÃo EM caráTEr dE SUBSTiTUiÇÃo, aUToriZada aTraVÉS 
do ProcESSo Nº 2021/765644, coNforME lc 131/2020, arT1º i E ii, 
arT 2º, §2o, aUToriZado EM 06/10/2021, NÃo acarrETaNdo acrÉS-
ciMo dE dESPESa ao Erário.

Protocolo: 816632

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria Nº 737/2022 - GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
de 20 de junho de 2022.

o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o Processo nº 2022/758907 que versa sobre o requerimento 
de distrato do servidor felix Jonhes assunção Nascimento;
rESolVE:
• – Distratar, a pedido, o (a) servidor (a) Felix Jonhes Assunção Nascimen-
to, matrícula nº 5949460/1 do cargo de Técnico de Manutenção, lotado 
(a) na Gerência de Manutenção desta fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará - HEMoPa, a contar de 15 de junho de 2022
• – Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HEMoPa, em 20 de junho de 2022.
dr. PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 816606

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2022
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela PorTaria Nº 352/2022 - aJUr/GaPrE/HEMoPa, 
de 28/03/2022, torna público a HoMoloGaÇÃo do Processo administrativo 
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Eletrônico 2022/116016 - Pregão Eletrônico Nº 023/2022 para aquisição 
de aQUiSiÇÃo dE JalEcoS para o corpo técnico da fundação HEMoPa.
 GrUPo ÚNico - EMPrESa: r c MUrilo coNfEcÇoES lTda – cNPJ: 
44.258.961/0001-76, com proposta final no valor de R$ 54.019,92 (cin-
quenta e quatro mil, dezenove reais e noventa e dois centavos).
os autos do Processo administrativo Nº 2022/285376 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 21 de junho de 2022.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 816662
PreGÃo eLetrÔNico Nº 021/2022
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente 
de licitação designada pela PorTaria Nº 352/2022 - aJUr/GaPrE/
HEMoPa, de 28/03/2022, torna público a HoMoloGaÇÃo do Processo 
administrativo Eletrônico 2022/400022- Pregão Eletrônico Nº 021/2022 
para aquisição de Máscara cirúrgica descartável, para o corpo funcional da 
fundação HEMoPa, indicada como barreira de uso individual, para suprir 
período de 12(doze) meses.
 iTEM ÚNico - EMPrESa: GoEdErT lTda– cNPJ 79.846.465/0001-18, 
com proposta final No valor de R$ 27.532,60 (vinte e sete mil quinhentos 
e trinta e dois reais e sessenta centavos).
os autos do Processo administrativo Nº 2022/400022 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 21 de junho de 2022.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 816654
PreGÃo eLetrÔNico Nº 027/2022
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente 
de licitação designada pela PorTaria Nº 352/2022 - aJUr/GaPrE/
HEMoPa, de 28/03/2022, torna público a HoMoloGaÇÃo do Processo 
administrativo Eletrônico 2021/1097453- Pregão Eletrônico Nº 027/2022 
para aquisição de cÂMara dE coNSErVaÇÃo dE coNcENTrado dE 
HEMáciaS, para atender as necessidades do ambulatório Hematológico 
da fundação Hemopa.
 iTEM ÚNico - EMPrESa: – HM liNcK - ME – cNPJ 00.660.664/0001-87, 
com proposta no valor total de r$ 17.000,00 (dezessete mil reais)
os autos do Processo administrativo Nº 2021/1097453 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 21 de junho de 2022.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.
 

Protocolo: 816657

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da portaria: 749/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
roBErTo BorGES JUNior Gerente/HENTU 7565315
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 880,00
10122129783380000  269  339033  950,00
10122129783380000  269  339036  670,00
observação:  Nº do Processo: 2022/760097 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 816456
Nº da portaria: 750/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
roBErTo BorGES JUNior Gerente/HENTU 7565315
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129782930000  269  339030 1500,00
observação:  Nº do Processo: 2022/760154 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 816457

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 314, de 15 de JUNHo 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 ornilda Bezerra Bandeira (matrícula 0115487), para 
acompanhar e fiscalizar os seguintes contratos de comodato:

• CONTRATO DE COMODATO Nº 158/2022 – DCRUZ COMERCIAL HOSPI-
Talar lTda
• CONTRATO DE COMODATO N° 159/2022 – GUILBER FARMACÊUTICA CO-
MÉrcio lTda
oBJETo: Equipamentos em comodato, para atender as necessidades da 
fPEHcGV e da clínica de Hemodiálise Monteiro leite (cHMl) por um perí-
odo de 12 meses.
ViGÊNcia: início em 17/06/2022 e término em 16/06/2023.
ProcESSo: 2021/1089383
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico N° 56/2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo Jorge de Moura Palheta
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 816444
Portaria N° 348 de 20 de JUNHo de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE. Nº 
34.848 de 31.01.2022,
r E S o l V E:
cESSar, os efeitos da PorTaria N° 416-19.07.2021, publicada no d.o.E. 
n° 34.645/21.07.2021, que designou servidores para compor a comissão 
de controle de infecção Hospitalar-cciH da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna;
dESiGNar, os servidores abaixo relacionados para comporem a coMiS-
SÃo dE coNTrolE dE iNfEcÇÃo HoSPiTalar - cciH, da fundação Pú-
blica Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, até ulterior deliberação.

PresideNte carGo:
lariSSa lUZ do NaSciMENTo cHEfE dE SErViÇo

MeMBros eXecUtores
VaNia criSTiNa riBEiro BrilHaNTE MÉdico iNfEcToloGiSTa
PaUla PirES TEiXEira dE MiraNda MÉdico iNfEcToloGiSTa

Naiara cHaVES Maia MÉdico iNfEcToloGiSTa
JUliaNa li TiNG MaToS SUN BarrETo MÉdico iNfEcToloGiSTa

GiZEllE da SilVa aZEVEdo dE aNdradE ENfErMEiro
Maria do Socorro oliVa SilVa ENfErMEiro

SÍlVia HElENa SilVa do NaSciMENTo ENfErMEiro
MoNiQUE frEiTaS dE alBUQUErQUE fErrEira ENfErMEiro

EdNilcE rodriGUES foNSEca ENfErMEiro
diNE ViToriNa PErEira BarBoSa dE PádUa ENfErMEiro

GiSEllY doS SaNToS da SilVa TÉcNico dE ENfErMaGEM
MarcElli laPa doS rEiS aUXiliar adMiNiSTraTiVo

MeMBros coNsULtores
cHriSTiElaiNE VENZEl ZaNiNoTTo cHEfE dE SErViÇo

GÉSSica BarBoSa caSTro BioMÉdico
aNdrEa rodriGUES TorrES aNdradE MÉdico

ÉriKa oriaNa coSTa GoNÇalVES daS NEVES ENfErMEiro
criSTiaNE GUiMarÃES MoNTE GErENTE dE árEa i - GEaH

laErcia loPES riBEiro da SilVa adMiNiSTrador
laYNE PicaNÇo BEZErra MÉdico
Maria JoSÉ lEÃo liMa cHEfE dE SErViÇo

adEMir BaTiSTa corrÊa filHo MÉdico
Maria EUridES iSacKSSoN BaraTa GErENTE dE GrUPo TÉcNico

daNiEllE criSTiNa SilVa do NaSciMENTo coSTa GErENTE dE GrUPo TÉcNico
Márcia PaUla doS SaNToS cordEiro ENfErMEiro

ÚrSUla Mara MorEira da SilVa araÚJo farMacÊUTico
cláUdia ViNaGrE dE MEllo GErENTE dE árEa i - GEaf

ToBiaS fErrEira GoNÇalVES ENfErMEiro
MÔNica SodrÉ doUaHY rEBElo GErENTE dE GrUPo TÉcNico

lUaNa SaNToS NUNES ENfErMEiro
MilENE dE aNdradE GoUVÊa TYll ENfErMEiro

oSValdo da SilVa PEiXoTo MÉdico
SaloMÉ aParEcida PiNTo SoarES doS SaNToS MÉdico

adriaNa VallE liMa GErENTE dE árEa i - GETH

dÊ- SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente /fHcGV

Protocolo: 816400
Portaria N° 320 de 10 de JUNHo de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará no 34.783 de 31/01/2022,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
Substituir, a servidora Maria roSaNGEla SaNToS rodriGUES (matrícula 
nº 54190662/1) pela servidora Maria do Socorro GoNÇalVES BEN-
TES– Matrícula: 5175054, a contar de 10 de junho de 2022, para acompa-
nhar e fiscalizar o seguinte contrato:
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coNTraTo Nº 145/2022 e seus respectivos termos aditivos.
EMPrESa: a. N. Garcia da SilVa - ME
oBJETo: aquisição emergencial de tecido TiPo NaPa E BriM BraNco para 
suprir as demandas de enxoval da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV) por um período de 90 (noventa) dias.
ViGÊNcia: início em 06/06/2022 e término em 05/09/2022.
 ProcESSo 2022/509098.
 ModalidadE: dispensa de licitação Nº 52/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
dirETor PrESidENTE
fPEHcGV

Protocolo: 816639

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Laudo: 94/22
Nome: daNiElE criSTiNa liMa do carMo
Matrícula: 5966098/1
cargo/ lotação: Técnico de Enfermagem/fPEHcGV
Período: 13/06/2022 a 19/06/2022

Protocolo: 816768
Laudo: 50/22
Nome: ioNara aZEVEdo caMPoS da crUZ
Matrícula: 5895440/4
cargo/ lotação: fisioterapeuta/fPEHcGV
Período: 19/04/2022 a 02/05/2022

Protocolo: 816765

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão Eletrônico
Número: 104/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de soluções parenterais de 
pequeno e grande volume para atender a necessidade de 12 (doze) meses, 
nas clínicas, nas unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúr-
gico e obstétrico da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I, o qual 
é parte integrante do edital, para fornecimento nos prazos e condições 
constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: lucilene Pereira Tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 05/07/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 816985

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 41/FHcGV/2022
oBJETo: a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para 
aquisição eventual de Produtos para Saúde Especializados, utilizados nos 
procedimentos de Hemodinâmica em pacientes do SUS, por um período de 
12 meses na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
(fPEHcGV).
eMPresa(s) VeNcedora(s):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor UNitÁrio VeNcedor

1. 

dispositivo de selamento de punção hemostática 
6f, que utiliza um tampão de colágeno sobre o 

local da arteriotomia com o auxílio de uma âncora 
intra-luminal, tipo aNGio- SEal.

60 cancelado por inexistência de proposta

2. 

dispositivo percutâneo de oclusão arterial mecânico 
ativo que utiliza um tampão de ácido poliglicólico 

bioabsorvível, localizado em posição extravascular, 
tipo EXo SEal.

60 cancelado por inexistência de proposta

3. dispositivo de selamento de punção hemostática 8f 10 cancelado por inexistência de proposta

4. Sistema de oclusão vascular por sutura para bainha 
6f, tipo PErcloSE ProGlidE 50 cancelado por inexistência de proposta

5. 

PRODUTO: kit para Insuflação
Produto para angioplastia coronariana.

ITENS DO KIT: 01 Dispositivo de insuflação, 01 Kit 
conector Y,

01 Torneira de passagem 3 vias
caPacidadE: 20 ml/PrESSÃo: 30 aTM;

coNEcTor: PUSH-PUll / TorNEira: 500 PSi/off 
/ TorQUE: 0,014

3.000 r$ 78,00
HoMacc coMErcio 

dE MaTErial MEdico 
HoSPiTalar lTda

6. 

Produto: Manifold dispositivos de múltipla entra-
da. PrESSÃo: 500 PSi;
adaPTador: rotativo;
oriENTaÇÃo: direta;
PorTaS: 3 portas/ off

5.000 r$ 9,00
SEllMEd ProdUToS 
MEdicoS E HoSPiTa-

larES lTda

7. 
Extensão de bomba para contraste resistente a 

1.200PSi de pressão, comprimento maior ou igual 
a 120cm.

3.000 r$ 18,97
HoMacc coMErcio 

dE MaTErial MEdico 
HoSPiTalar lTda

8. 

laço de captura duplo loop vertical e horizontal, 
loop em platina totalmente radiopaco, com diâme-
tro do laço 20 a 30mm, cateter guia 105 a 130cm e 

perfil do sistema de 6F.

60 r$ 2.850,00
EcoMEd coMErcio 
dE ProdUToS MEdi-

coS lTda

9. Seringa para bomba injetora de contraste compatí-
vel com a marca lf angiomat illumena 150ml 400 r$ 72,00

dMaX - diSTriBUido-
ra dE MEdicaMEN-

ToS E MaTErial 
HoSPiTalar

10. Seringa para bomba injetora de contraste compatí-
vel com a marca MEdrad MarK 150ml 150  cancelado no julgamento

11. cateter extrator de trombo 60  r$ 3.389,00

laiBo MEdical 
ProdUToS MEdicoS 

E HoSPiTalarES 
EirEli

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 41/fHcGV/2022:
r$ 739.050,00 (Setecentos e trinta e nove mil e cinquenta reais).
Belém/Pa, 21 de junho de 2022.
dr. ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 817002

.

.

diÁria
.

Portaria N° 347, de 15 JUNHo de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 28 de Janeiro de 2022, publicado no doE nº 34.848 de 31 de 
Janeiro de 2022.
considerando os termos do art. 11 do decreto nº 734 de 07 de abril de 
1992 e suas alterações;
PaE: 2022/717889.
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores da fundação Pública Estadual Hospital de clíni-
cas Gaspar Vianna - fHcGV, abaixo elencado(s), 0,5 (meia) diária corres-
pondente ao deslocamento da cidade de Belém/Pa para o município de Be-
nevides/PA no dia 09/06/2022, com o objetivo de realizar notificação à de-
poente citado nos autos do Pad nº 2021/328653 (Portaria 257/13.05.2022 
– doE nº 34.971/16.05.2022).

MatrÍcULa NoMe carGo cPF

5520240/2 HElENa lUcia fErrEira PErES adMiNiSTrador 218.843.902-34

54190632/1 roSENEida JacQUEliNE oliVEira dE alMEida coPEiro 599.959.042-68

5892420/1 rodriGo NEVES BiTTENcoUrT MoToriSTa 690.352.102-04

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fHcGV

Protocolo: 816694

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 139/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 139/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 53/2022/fPEHcGV, Processo nº 2021/1398597, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 07/06/2022.
oBJETo: aquisição eventual de produtos para hemodiálise para atender a 
necessidade de 12 (doze) meses no Serviço de Terapia renal Substitutiva 
(STrS) e no centro de Hemodiálise dr. Monteiro leite (cHMl) da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV)
EMPrESa: BioMEd ProdUToS MÉdicoS E HoSPiTalarES lTda, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 93.248.979/0001-
00, inscrição Estadual nº 096/2115037, com sede na avenida Teixeira 
Mendes, 588, Vila Jardim, cEP: 91330-391, Porto alegre-rS

Lote ii

iteM descriÇÃo
Marca/
FaBri-
caNte

QUaNti-
dade UNid VaLor

UNitÁrio
VaLor
totaL

02

aGUlHa dE faV No 16- agulha para punção 
arterial e venosa para procedimento de hemo-
diálise, dupla, com dispositivo de segurança 

para perfurocortantes, com tamanho da agulha 
de 25mm de comprimento tubo com 30 cm.

BioMEd/
BaiN

45.000 UNd r$1,44 r$64.800,00

Valor GloBal: r$64.800,00

* o valor global estimado desta ata é r$64.800,00 (sessenta e quatro mil 
e oitocentos reais)
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 816735
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LiceNÇa PaterNidade
Nº de dias: 20 (vinte) dias
Nome: rafaEl MENdoNÇa lUZ
Matrícula: 5905956/2
cargo/lotação: Médico/fPEHcGV
Período: 14/06/2022 a 03/07/2022
N° da certidão: 066431 01 55 2022 1 00163 148 0118401 19

Protocolo: 816762

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

1º terMo aditiVo de acrÉsciMo 
de serViÇos coM reFLeXo FiNaNceiro

coNTraTo Nº: 037/2020
ProcESSo Nº. 2020/417505                                             
aNEXo N°. 2022/194978
JUSTificaTiVa: o Termo aditivo de acréscimo e Supressão de Serviços 
com reflexo financeiro ao Contrato nº 037/2020, é decorrente da solicita-
ção feita pela empresa contratada, com fundamento no art. 65, i, alínea 
“a” e “b” c/c § 1º da lei nº 8.666/93.
Valor do coNTraTo: r$ 51.638.179,11 (cinquenta e um milhões, seis-
centos e trinta e oito mil, cento e setenta e nove reais e onze centavos).
Valor acrEScido: r$ 11.418.317,86 (onze milhões, quatrocentos e de-
zoito mil, trezentos e dezessete reais e oitenta e seis centavos).
Valor SUPriMido: r$ 901,166,60 (novecentos e um mil, cento e sessen-
ta e seis reais e sessenta centavos).
Valor do rEflEXo fiNaNcEiro: r$ 10.517.151,26 (dez milhões, qui-
nhentos e dezessete mil, cento e cinquenta e um reais e vinte e seis cen-
tavos).
Valor fiNal do coNTraTo: r$ 62.155,330,37 (sessenta e dois milhões, 
cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta reais e trinta e sete centavos).
daTa da aSSiNaTUra: 21/06/2022.
coNTraTada: ETEc – EMPrESa TÉcNica dE ENGENHaria E coMÉrcio lTda.
cNPJ: 05.856.869/0001-56
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira.

eXtrato do 1º terMo aditiVo de aLteraÇÃo 
de cLÁUsULa coNtratUaL 

ProcESSo Nº. 2020/419227                                                                     
aNEXo: 2022/696786
Nº do coNTraTo: 07/2021
JUSTificaTiVa: o Termo aditivo refere-se à alteração da cláusula Nona, 
item 9.1 do contrato nº 07/2021, decorrente do pedido formulado pela 
contratada, concernente a cessão de crédito do contrato epigrafado, no 
qual postula o pagamento exclusivamente junto ao Banco do Estado do 
Pará – BaNPará, com fundamento na Manifestação Jurídica, Nota Técnica 
nº 000045/2020, oriunda da Procuradoria - Geral do Estado do Pará, bem 
como pela autorização do Gestor desta SETraN.
daTa da aSSiNaTUra: 20/06/2022.
coNTraTada: HB20 coNSTrUÇÕES EirEli.
cNPJ: 15.482.315/0001-90.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - 
SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES.

eXtrato de coNVÊNio
Nº.do convênio: 111/2022   Processo nº 2022/385673
Valor Total: r$ 534.113,12 (quinhentos e trinta e quatro mil, cento e treze 
reais e doze centavos)
objeto: Execução de Serviços de Pavimentação asfáltica Na comunidade 
Santo antonio do abacaba, No Município de Mãe do rio.
data de assinatura: 21/06/2022                 
Prazo: 240 (duzentos e quarenta) dias
inic. de Vig.: 21/06/2022                               T. Vig.: 15/02/2023
foro: comarca de Belém 
doTaÇÃo orÇaMENTária: 
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; fonte: 0301; origem: recurso TESoUro; 
Plano interno: 22dEMPc0048; ação detalhada: 276552.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE MÃE do rio/Pa - 
cNPJ: 05.363.023/0001-84
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – 
SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES.

eXtrato de coNVÊNio
Nº. do convênio: 115/2022                                    
Processo nº 2022/394493
Valor Total: r$ 848.091,55 (oitocentos e quarenta e oito mil, noventa e um 
reais e cinquenta e cinco centavos). 
objeto: aquisição de 122.133,00 l de óleo diesel - S10 para recuperação de 
112,376 km de estradas vicinais no Município de São Miguel do Guamá-Pa.
data de assinatura: 21/06/2022                       
Prazo: 210 (duzentos e dez) dias
inic. de Vig.: 21/06/2022                               
T. Vig.: 16/01/2023
foro: comarca de Belém 
doTaÇÃo orÇaMENTária: 
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 

Natureza da despesa: 444042; fonte: 0101; origem: recurso: TESoUro; 
Plano interno: 22dEMPc0056; ação detalhada: 276686.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa
cNPJ n° 05.193.073/0001-60.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

eXtrato de coNVÊNio
Nº.do convênio: 110/2022   Processo nº 2021/1148054
Valor Total: r$ 3.576.455,19 (três milhões, quinhentos e setenta e seis 
mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos).
objeto: construção de 34,84 Km de Estradas Vicinais no Município de 
inhangapi/Pa.
data de assinatura: 21/06/2022                
Prazo: 270 (duzentos e setenta) dias
inic. de Vig.: 21/06/2022                              T. Vig.: 17/03/2023
foro: comarca de Belém 
doTaÇÃo orÇaMENTária: 
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; fonte: 0101; origem: recurso: TESoUro; 
Plano interno: 206coNVrciN; ação detalhada: 276695
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE iNHaNGaPi/Pa - cNPJ: 05.171.921/0001-30.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

eXtrato de coNVÊNio
Nº.do convênio: 103/2022   Processo nº 2021/1380137
Valor Total: r$ r$ 2.609.787,66 (dois milhões, seiscentos e nove mil, se-
tecentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos).
objeto: construção de uma ponte em concreto armado de 49 m de compri-
mento e 6 m de largura sobre o rio Sororó na Pa Gameleira, no município 
de Eldorado dos carajás/Pa.
data de assinatura: 21/06/2022                   
Prazo: 270 (duzentos e setenta) dias
inic. de Vig.: 21/06/2022                               T. Vig.: 17/03/2023
foro: comarca de Belém 
doTaÇÃo orÇaMENTária: 
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7430; 
Natureza da despesa: 444042; fonte: 0301; origem: recurso Estadual; 
Plano interno: 206coNVcoEc; ação detalhada: 276052.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE Eldorado doS caraJaS - cNPJ: 
84.139.633/0001-75
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – 
SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES.

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio

Nº. do convênio: 032/2022            
Processo nº 2021/305532
Nº. do Termo: 1º                                             
data de assinatura: 20/06/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convê-
nio nº 032/2022 é decorrente da solicitação feita pela coNcEdENTE, uma 
vez que a liberação dos recursos está em atraso. a prorrogação de prazo 
encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, 
item i, alínea “h”, passando consequentemente os documentos supra refe-
renciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 88 (oitenta e oito) dias inic. de Vig.: 21/06/2022                                                    
T. Vig.: 16/09/2022.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE Eldorado doS caraJáS/Pa
cNPJ nº: 84.139.633/0001-75
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – 
SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES.

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio

Nº. do convênio: 121/2021            
Processo nº 2021/732661
Nº. do Termo:1º                                             
data de assinatura: 17/06/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 121/2021 é decorrente da solicitação da Prefeitura Municipal de 
Muaná através do ofício n° 102/2022/GaB datado em 19 de maio de 2022 
(seq.122), o mesmo encontra-se em execução com a deflagração do pro-
cedimento licitatório dessa forma segue  em anexo os documentos do pro-
cedimento licitatório conforme discriminados no Processo nº 2022/622636. 
a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem 
como na cláusula décima, item 10.1, passando consequentemente os do-
cumentos supra referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias
inic. de Vig.: 21/06/2022                                                   
T. Vig.: 17/12/2022.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE MUaNá cNPJ nº: 05.105.200/0001-22.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 817134
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AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 466/2022 – arcoN-Pa, de 21 de JUNHo de 2022. 
o diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos 
do Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei 
Nº 6.099 de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei 
nº 6.838 de 20 de fevereiro de 2006, coNSidEraNdo o decreto n° 795 
de 29.05.2020, publicada no doE n° 34.240 de 1 de junho de 2020 que 
dispõe sobre normas pertinentes à cessão do servidor; coNSidEraNdo 
ainda o teor do Processo administrativo Eletrônico – PaE n.º 2022/765878; 
rESolVE: i – ProrroGar a cESSÃo, da servidora carMEM lÚcia 
ValÉrio cal, matrícula nº 5749174/4, ocupante do cargo de Técnico em 
regulação de Serviços Públicos iV, para a Secretaria de Estado de cultura 
- SEcUlT, a contar de 31/05/2022, pelo prazo de 04 (quatro) anos, com 
ônus para o Órgão cessionário em conformidade com o disposto no art. 3°, 
inciso i, ii e iii §1°, i, ii e iii; §2°; §3°. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo/diretor Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 816714

FÉrias
.

Portaria Nº 464/2022 – arcoN - Pa, 21 de JUNHo de 2022. o 
diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos 
do Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela 
lei nº 6.099, de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela 
lei nº 6.838, de 20 de fevereiro de 2006 e considerando o disposto no 
art. 74 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo o 
ProcESSo ElETroNico nº 2022/753471; rESolVE: i – iNTErroMPEr 
por necessidade de serviços, o gozo das férias do servidor JoÃo carloS 
PErEira dE SoUZa, matricula nº 5948106/1, ocupante do cargo 
controlador de Serviços Públicos, concedida através da Portaria n.º 
297/2022- arcoN-Pa, de 29/04/2022, publicada no doE nº 34.953, de 
02/05/2022, a contar de 21/06/2022. ii – o efeito desta Portaria retroagirá 
a contar de 21/06/2022. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo/diretor Geral – arcoN/Pa.

Protocolo: 816533

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 160 de 21 de JUNHo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no doE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
coNSidEraNdo o que determina o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013 
e demais normativas legais aplicáveis à espécie;
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar o servidor SErGio GUEdES PErEira, matrícula nº 
21237/2, ocupante do cargo de ENGENHEiro aGroNoMo, para acompa-
nhar e fiscalizar os Contratos Administrativos celebrados com as Empre-
sas aGroVET SUl E coM. dE EQUiPaMENToS EirElli E frEiTaS coM. 
aGricola EirElli  para aquisição dos itens 1, e 11 das atas de registro 
de Preços nº 12/2022 e nº13/2022, oriundas do Pregão Eletrônico SrP 
04/2022-SEdaP;
art. 2º - dESiGNar como suplente o servidor cÉlio foNSEca dE NoVoa, 
matrícula nº 5900410/ 1, para atuar na ausência do fiscal titular;
art. 3º - as atribuições do fiScal do coNTraTo estão estabelecidas no art. 6º 
do decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013, publicado no doE de 07/10/2013.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 817108

Portaria Nº 162 de 21 de JUNHo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no doE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
coNSidEraNdo o que determina o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013 
e demais normativas legais aplicáveis à espécie;
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar o servidor aNToNio fErNaNdo SoUZa rEiS, matrí-
cula nº 24350/ 1, ocupante do cargo de ENGENHEiro aGroNoMo, para 
acompanhar e fiscalizar os Contratos Administrativos celebrados com as 
Empresa YaNMar SoUT aMÉrica iNd. MáQ. ldTa para aquisição do item 
3 da ata de registro de Preços nº 17/2022, oriunda do Pregão Eletrônico 
SrP 04/2022-SEdaP;
art. 2º - dESiGNar como suplente o servidor roSaNa BarBoSa da Sil-
VA, matrícula nº 20842/ 1, para atuar na ausência do fiscal titular;
art. 3º - as atribuições do fiScal do coNTraTo estão estabelecidas no art. 6º 
do decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013, publicado no doE de 07/10/2013.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 817117
Portaria Nº 163 de 21 de JUNHo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no doE nº 34.920 de 04 de abril de 2022
coNSidEraNdo o que determina o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013 
e demais normativas legais aplicáveis à espécie;
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar o servidor MarTHa NilVia GoMES PiNa, matrícu-
la nº 23868/ 1, ocupante do cargo de ENGENHEiro aGroNoMo, para 
acompanhar e fiscalizar os Contratos Administrativos celebrados com as 
Empresa YaNMar SoUT aMÉrica iNd. MáQ. ldTa para aquisição do item 
4 da ata de registro de Preços nº 17/2022, oriunda do Pregão Eletrônico 
SrP 04/2022-SEdaP;
art. 2º - dESiGNar como suplente o servidor roSEMarY rEBElo PErEi-
RA, matrícula nº 54194422/4, para atuar na ausência do fiscal titular;
art. 3º - as atribuições do fiScal do coNTraTo estão estabelecidas no 
art. 6º do decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013, publicado no doE de 
07/10/2013.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 817120
Portaria Nº 164 de 21 de JUNHo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no doE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
coNSidEraNdo o que determina o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013 
e demais normativas legais aplicáveis à espécie;
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar o servidor JorGE lUiZ coElHo MaGalHaES, matrí-
cula nº 22764/ 1, ocupante do cargo de ENGENHEiro aGroNoMo, para 
acompanhar e fiscalizar os Contratos Administrativos celebrados com as 
Empresa lUVi iMPlEMENToS E coMÉrcio dE PEÇaS EirElli para aquisi-
ção dos itens 5 e 10 da ata de registro de Preços nº 15/2022, oriunda do 
Pregão Eletrônico SrP 04/2022-SEdaP;
art. 2º - dESiGNar como suplente o servidor THiaGo NEVES crUZ, matrí-
cula nº 57216522/ 1, para atuar na ausência do fiscal titular;
art. 3º - as atribuições do fiScal do coNTraTo estão estabelecidas no 
art. 6º do decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013, publicado no doE de 
07/10/2013.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 817122
Portaria Nº 161 de 21 de JUNHo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no doE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
coNSidEraNdo o que determina o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013 
e demais normativas legais aplicáveis à espécie;
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar o servidor carloS roBErTo GoMES, matrícula nº 
54189435/ 8, ocupante do cargo de TEcNico EM GESTao PUBlica, para 
acompanhar e fiscalizar os Contratos Administrativos celebrados com as 
Empresa YaNMar SoUT aMÉrica iNd. MáQ. ldTa para aquisição do itens 
2 da ata de registro de Preços nº 17/2022, oriunda do Pregão Eletrônico 
SrP 04/2022-SEdaP;
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art. 2º - dESiGNar como suplente o servidor MiriaN dE JESUS SoUZa dE 
CASTRO, matrícula nº 5752108/4, para atuar na ausência do fiscal titular;
art. 3º - as atribuições do fiScal do coNTraTo estão estabelecidas no 
art. 6º do decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013, publicado no doE de 
07/10/2013.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 817114

.

.

errata
.

Portaria de diÁrias Nº 519/2022 BENEficiário: Jorge luiz coe-
lho Magalhães.
Portaria de diÁrias Nº520/2022 BENEficiário: ana lucia da 
costa Guerreiro.
oNde se LÊ: dESTiNo: canaã dos carajás/Pa. Leia-se: dESTiNo: ca-
naã dos carajás, itupiranga, São João do araguaia e Marabá/Pa
ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo 
e financeiro/SEdaP

Protocolo: 816950

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

4º termo aditivo ao convênio N° 20/2021 - sedaP
data de assinatura: 21/06/2022.
objeto: Prorrogar o prazo de vigência do convênio nº 20/2021 por mais 03 
(três) meses, a contar do dia 22/07/2022 à 21/10/2022.
convenente: MUNiciPio dE SÃo fEliX do XiNGU.
Endereço: avenida Vinte e dois de Março, n° 915, cEP: 68.380-000, no 
Município de São felix do Xingu.
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 816966
5º termo aditivo ao convênio N° 04/2021 - sedaP
data de assinatura: 21/06/2022
objeto: : Prorrogar o prazo de vigência e execução do convênio nº 04/2021 
por mais 03 (três) meses, a contar do dia 01/08/2022 à 30/11/2022.
Endereço: avenida Vinte e dois Março, nº 915, cEP: 68.380-000, no Muni-
cípio de São félix do Xingu, Estado do Pará.
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS

Protocolo: 816992

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 527/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: ana rosa ferreira oliveira. carGo: chefe de Gabinete. 
MaTrÍcUla:5932325/3. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Barcarena/Pa. 
oBJETiVo: realização de Visita Técnica e reunião para alinhamneto de  
ações para produtores locais, objetivando a implementação de projetos 
rurais e Quintais produtivos. PErÍodo: 21 a 22/06/2022. Nº dE diáriaS: 
1 ½ (umas e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – di-
retor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 528/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: antônia do Socorro aleixo Barbosa. carGo: diretora – 
dafa. MaTrÍcUla: 5945834/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Santo an-
tônio do Tauá/Pa. oBJETiVo: realizar visita técnica sobre produção de 
hortaliças, meliponicultura, quintais produtivos e produção de galinhas 
poedeiras. fomentar basquetas agrícolas para três comunidades. apoio ao 
evento da agricultura familia. PErÍodo:23 a 25/06/2022. Nº dE diáriaS: 
2 ½ (duas e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – di-
retor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 529/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: adalberto de Souza Guedes. carGo: Técnico agropecuá-
rio. MaTrÍcUla: 19240/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Santo antônio 
do Tauá/Pa. oBJETiVo: realizar visita técnica sobre produção de hortali-
ças, meliponicultura, quintais produtivos e produção de galinhas poedeiras. 
fomentar basquetas agrícolas para três comunidades. apoio ao evento da 
agricultura familiar. PErÍodo: 23 a 24/06/2022. Nº dE diáriaS: 1 ½ 
(uma e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor 
administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 530/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Thaiany e Silva Paixão. carGo: Secretária da diretora. 
MaTrÍcUla: 5947208/2. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Santo antônio do 
Tauá/Pa. oBJETiVo: realizar visita técnica sobre produção de hortaliças, 

meliponicultura, quintais produtivos e produção de galinhas poedeiras.
fomentar basquetas agrícolas para três comunidades. apoio ao evento 
da agricultura familiar. PErÍodo:24 a 25/06/2022. Nº dE diáriaS: 1 ½ 
(uma e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor 
administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 531 /2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: ivaldo Santos de Santana. carGo: Engenheiro agrônomo. 
MaTrÍcUla: 3181/8. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: altamira /Pa. oBJE-
TiVo: Participar do Press Trip e da organização do “i festival internacional 
do cacau e chocolate de altamira”. PErÍodo: 26/06 a 04/07/2022. Nº 
dE diáriaS: 8 ½ ( oito e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza 
Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 816910

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico 001/2022
eXÉrcÍcio: 2022
ProcESSo Nº: 2022/168625
daTa da raTificaÇÃo: 21/06/2022
oBJETo: o presente extrato é decorrente da inexigibilidade de chamamento 
público 001/2022 que tem por objeto a celebração de parceria através de 
Termo de fomento para o desenvolvimento do Projeto Marajó Sustentável.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 31 da lei federal 13.019/2014 e demais 
legislações aplicáveis.
Valor ToTal da ParcEria: r$3.609.600,00 (Três milhões seiscentos e 
nove mil e seiscentos reais)
SEdaP: r$ r$: 3.497.600,00 (três milhões quatrocentos e noventa e sete 
mil e seiscentos reais)
orGaNiZaÇÃo da SociEdadE ciVil: r$: 112.000,00 (cento e doze mil reais)
considerando os pareceres dos órgãos técnico e jurídico, o SEcrETário 
dE ESTado dE dESENVolViMENTo dE aGroPEcUária E PESca JoÃo 
carloS lEÃo raMoS, no uso de suas atribuições legais, torna pública a 
inexigibilidade de chamamento público nº 001/2022, nos termos do art. 
31 da Lei 13.019/2014 visando firmar parceria com o POLO DE PROTEÇÃO 
da BiodiVErSidadE E USo SUSTENTáVEl doS rEcUrSoS NaTUraiS – 
PoloProBio, cNPJ: 04.858.245/0001-05.
.

Protocolo: 817112

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria N° 1116 de 21 de JUNHo de 2021
o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do iTErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de conceição do araguaia, abrangendo 
uma área de 109,2944 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2022/697722.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 109,2944 ha (cento e nove 
hectares, vinte e nove ares e quarenta e quatro centiares), denominada 
GlEBa BacaBal, localizada no Município conceição do araguaia, com li-
mites, confrontações e demais especificações técnicas constantes no Me-
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morial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos: Partindo 
do marco M-001, de coordenada N =  9.102.630,58m e E = 689.221,29m;  
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido Norte 
- leste) da Estrada Vicinal Vc rubens , com a seguinte distância 24,65 
m e azimute plano 111°24’47” até o marco M-002, de coordenada N = 
9.102.621,58m e E = 689.244,24m; deste, segue pela faixa de domí-
nio pela Margem direita (sentido Norte - Sul) da rodovia Estadual Pa- 
449, com a seguinte distância 186,60 m e azimute plano 170°26’25” até 
o marco M-003, de coordenada N = 9.102.437,57m e E = 689.275,23m; 
5,04 m e azimute plano 172°14’24” até o marco M-004, de coordena-
da N = 9.102.432,58m e E = 689.275,91m; 72,79 m e azimute plano 
172°11’58” até o marco M-005, de coordenada N = 9.102.360,46m e E = 
689.285,79m; 50,00 m e azimute plano 173°55’37” até o marco M-006, de 
coordenada N = 9.102.310,74m e E = 689.291,08m; 133,45 m e azimute 
plano 172°42’11” até o marco M-007, de coordenada N = 9.102.178,37m 
e E = 689.308,03m; 23,43 m e azimute plano 172°11’55” até o marco 
M-008, de coordenada N = 9.102.155,16m e E = 689.311,21m; 132,52 
m e azimute plano 172°12’07” até o marco M-009, de coordenada N = 
9.102.023,87m e E = 689.329,19m; 179,13 m e azimute plano 172°52’29” 
até o marco M-010, de coordenada N = 9.101.846,12m e E = 689.351,41m; 
131,03 m e azimute plano 173°30’21” até o marco M-011, de coordena-
da N = 9.101.715,93m e E = 689.366,23m; 165,46 m e azimute plano 
172°38’57” até o marco M-012, de coordenada N = 9.101.551,83m e E = 
689.387,40m; 101,53 m e azimute plano 172°12’18” até o marco M-013, 
de coordenada N = 9.101.451,24m e E = 689.401,17m; 93,05 m e azimute 
plano 171°30’09” até o marco M-014, de coordenada N = 9.101.359,21m 
e E = 689.414,92m; 168,20 m e azimute plano 173°08’37” até o marco 
M-015, de coordenada N = 9.101.192,21m e E = 689.435,00m; 35,24 
m e azimute plano 176°40’53” até o marco M-016, de coordenada N = 
9.101.157,03m e E = 689.437,04m; deste, segue confrontando com o 
limite do imóvel da fazenda João e Maria c / Gleba c, de Propriedade de 
Eloisio rodrigues Gomes, com a seguinte distância 2,11 m e azimute plano 
300°27’06” até o marco M-017, de coordenada N = 9.101.158,10m e E = 
689.435,22m; 30,68 m e azimute plano 311°19’35” até o marco M-018, de 
coordenada N = 9.101.178,36m e E = 689.412,18m; 30,85 m e azimute 
plano 311°19’14” até o marco M-019, de coordenada N = 9.101.198,73m 
e E = 689.389,01m; 156,90 m e azimute plano 219°09’52” até o mar-
co M-020, de coordenada N = 9.101.077,08m e E = 689.289,92m; 
350,64 m e azimute plano 219°09’47” até o marco M-021, de coordenada 
N = 9.100.805,21m e E = 689.068,48m; 1.012,50 m e azimute plano 
308°40’41” até o marco M-022, de coordenada N = 9.101.437,97m e E 
= 688.278,05m; deste, segue confrontando com o limite do imóvel da 
fazenda João e Maria c / Gleba a, de Propriedade de Eloisio rodrigues 
Gomes, com a seguinte distância 86,02 m e azimute plano 37°44’14” até 
o marco M-023, de coordenada N = 9.101.506,00m e E = 688.330,70m; 
37,77 m e azimute plano 37°43’43” até o marco M-024, de coordena-
da N = 9.101.535,87m e E = 688.353,81m; 386,43 m e azimute plano 
37°44’02” até o marco M-025, de coordenada N = 9.101.841,48m e E = 
688.590,30m; 421,98 m e azimute plano 37°44’01” até o marco M-026, de 
coordenada N = 9.102.175,21m e E = 688.848,55m; 16,33 m e azimute 
plano 39°17’04” até o marco M-027, de coordenada N = 9.102.187,85m e 
E = 688.858,89m; 15,38 m e azimute plano 39°18’00” até o marco M-028, 
de coordenada N = 9.102.199,75m e E = 688.868,63m; 527,45 m e azimu-
te plano 39°17’06” até o marco M-029, de coordenada N = 9.102.608,00m 
e E = 689.202,60m; 27,94 m e azimute plano 39°16’40” até o marco 
M-030, de coordenada N = 9.102.629,63m e E = 689.220,29m;  1,38 m e 
azimute plano 46°28’08” m até o marco M-001, ponto inicial da descrição 
deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no Sis-
tema U T M, referenciadas ao Meridiano central nº 51°00’, fuso -22, tendo 
como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perí-
metro foram calculados no plano de projeção U T M.
ii – ressalvar que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas in-
cidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de conceição do araguaia.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 816409
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

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

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

051302344/2022 EdilSoN SilVa liMa SÍTio NoVo Hori-
ZoNTE i 42,3962 MaraBá/Pa 1510/2022

Belém(Pa), 21/06/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 816670
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

EXTraTo daS PorTariaS dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. 
Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aU-
ToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNEroSa (coM-
Pra) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

091602472/2020 lUiZ dE carli faZENda coSTa 
rica 666,4472 Ha

iPiXUNa do 
Pará/Pa

NoVa ESPEraN-
Ça do Piriá/Pa

1453/2022

013100153/2022 BErNaldiNo QUarES-
Ma BarroSo

rETiro QUarESMa 
BarroSo 982,9605 Ha PraiNHa/Pa 1369/2022

013100155/2022 alaN MarQUES BorGES rETiro ToPKar 1.177,1339 Ha PraiNHa/Pa 1372/2022

050402135/2022 aNToNio PErEira 
loPES SiTio BETEl 90,2111 Ha UliaNÓPo-

liS/ Pa 1419/2022

013100154/2022 darliaNE fErrEira do 
carMo rETiro do carMo 956,6391 Ha PraiNHa/Pa 1371/2022

112302990/2020 aNToNio rafaEl 
PaNdolfi

faZENda NoVo 
SoSSEGo 1236,8063 Ha UliaNÓPo-

liS/ Pa 1432/2022

091602465/2020 dEiWiS irlaN JUNG faZENda crUZEiro 269,9844 Ha UliaNÓPo-
liS/ Pa 1434/2022

100606995/2021 aldENio EVENcio da 
SilVa

faZENda dEUS É 
Maior 756,4298 Ha PraiNHa/Pa 1370/2022

Belém (Pa), 21/06/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 816666
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

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

050502191/2022 TarciSio VEloSo 
GaBaNa

SiTio VEloSo & 
GaBaNa 3,1781 UliaNÓPoliS/Pa 1490/2022

043000164/2019 JoÃo MarcElo Ma-
cHado PiNHEiro SÍTio 4 irMÃoS 21,5749 SaNTa Maria do 

Pará/Pa 1494/2022

110902920/2020 lEoNardo dE lEMoS 
BoMfiM SiTio lorENa 16,2836 BraGaNÇa/Pa 1493/2022

100802699/2020 JoElSoN PErEira dE 
alENcar faZENda PaU BraSil 395,4382 SÃo fÉliX do XiN-

GU/Pa 1498/2022

Belém (Pa), 21/06/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 816663
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

EXTraTo daS PorTariaS dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. 
Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aU-
ToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa 
(doaÇÃo) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

052702522/2022 PaUlo fraNciSco dE 
aNdradE cHacara Sao PEdro 89,0841 Ha coNcEiÇÃo do 

araGUaia/Pa 1479/2022

041901789/2022 MaUro VENaNcio doS 
SaNToS SÍTio NoVa ViSTa 4,3059 Ha doM EliSEU/Pa 1499/2022

040901696/2022 EdUVirGENS fErraZ SÍTio TrÊS MariaS 49,1938 Ha doM EliSEU/Pa 1500/2022

030601748/2020 Maria da fElicidadE 
fErrEira da SilVa

cHácara QUiNTa do 
JUNco 27,6167 Ha coNcEiÇÃo do 

araGUaia/Pa 1501/2022

040901692/2022 EdilSoN JUNior 
SaNToS fErrEira faZENda MUcaMBo 88,2621 Ha doM EliSEU/Pa 1502/2022
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050202079/2022 JoÃo alVES dE 
oliVEira SiTio SorriSo 99,2435 Ha

ParaGoMiNaS/
Pa UliaNÓ-

PoliS/
Pa

1503/2022

051302338/2022 NáTalia MUNiZ 
aMoriM SÍTio áGUaS liNdaS 48,2111 Ha doM EliSEU/Pa 1504/2022

040801689/2022 SElMa doS SaNToS 
MiraNda SiTio MUiTa fE 43,6969 Ha doM EliSEU/Pa 1505/2022

072300538/2019 Maria da coNcEiÇÃo 
MarTiNS da rocHa SÍTio SÃo BraZ 3,5444 Ha SaNTa Maria 

do Pará/Pa 1509/2022

Belém (Pa), 21/06/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 816631
Portaria N° 1118 de 21 de JUNHo de 2022
o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do iTErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre ter-
ras devolutas localizadas no Município de Moju, abrangendo uma área de 
87,4526 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2020/871109.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 87,4526 ha (oitenta e sete 
hectares, quarenta e cinco ares e vinte e seis centiares), denominada GlE-
Ba Vila NoVa Vida, localizada no Município de Moju, com limites, confron-
tações e demais especificações técnicas constantes no Memorial Descritivo 
elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos:  Partindo do marco aiYQ
-V-0200, de coordenada N = 9.768.894,97m e E = 759.345,92m; limite 
artificial não tipificado; deste, segue pelo lote ocupado por GlEBa MUJU iii 
– ParTE c, com a seguinte distância  33,37 m e azimute plano 160°48’25.69” 
até o marco aiYQ-P-0100, de coordenada N = 9.768.863,40m e E = 
759.356,86m; 15,79 m e azimute plano 150°50’31.27” até o marco aiYQ
-P-0101, de coordenada N = 9.768.849,59m e E = 759.364,52m;198,44 
m e azimute plano 161°26’58.86” até o marco aiYQ-P-0102, de coordena-
da N = 9.768.661,31m e E = 759.427,42m;297,70 m e azimute plano 
163°18’52.57” até o marco EXTf-M-0020, de coordenada N = 
9.768.375,88m e E = 759.512,49m;122,66 m e azimute plano 44°01’59.96” 
até o marco EXTf-M-0017, de coordenada N = 9.768.463,97m e E = 
759.597,92m;46,80 m e azimute plano 31°13’16.12” até o marco aiYQ
-P-0103, de coordenada N = 9.768.503,97m e E = 759.622,25m; cerca; 
deste, segue pelo lote ocupado por JoÃo GoMES GoNÇalVES, com a se-
guinte distância  442,30 m e azimute plano 56°25’55.05” até o marco 
EXTf-M-0015, de coordenada N = 9.768.748,10m e E = 759.991,30m; 
cerca; deste, segue pelo lote ocupado por JUNior Maria Garcia, com a 
seguinte distância  72,96 m e azimute plano 166°07’46.15” até o marco 
EXTf-M-0007, de coordenada N = 9.768.677,20m e E = 760.008,69m;21,30 
m e azimute plano 47°13’26.00” até o marco EXTf-M-0016, de coordenada 
N = 9.768.691,65m e E = 760.024,35m; Estrada; deste, segue pelo lote 
ocupado por TraVESSa UNiÃo, com a seguinte distância  6,22 m e azimu-
te plano 145°07’09.70” até o marco EXTf-M-0006, de coordenada N = 
9.768.686,56m e E = 760.027,92m; cerca; deste, segue pelo lote ocupado 
por faZENda Sococo, com a seguinte distância  272,61 m e azimute 
plano 145°03’50.57” até o marco EXTf-M-0008, de coordenada N = 
9.768.462,75m e E = 760.183,76m;395,16 m e azimute plano 
234°56’45.21” até o marco aiYQ-P-0104, de coordenada N = 
9.768.236,15m e E = 759.859,79m; corpo de água ou curso de água; 
deste, segue pelo lote ocupado por iGaraPÉ iPiTiNGa, com a seguinte 
distância  2,93 m e azimute plano 208°19’34.62” até o marco aiYQ-V-0201, 
de coordenada N = 9.768.233,58m e E = 759.858,40m;14,60 m e azimu-
te plano 189°59’37.56” até o marco aiYQ-V-0202, de coordenada N = 
9.768.219,20m e E = 759.855,86m;22,13 m e azimute plano 173°40’01.94” 
até o marco aiYQ-V-0203, de coordenada N = 9.768.197,19m e E = 
759.858,27m;6,27 m e azimute plano 182°32’28.50” até o marco aiYQ
-V-0204, de coordenada N = 9.768.190,93m e E = 759.857,96m;14,22 m 
e azimute plano 276°34’46.00” até o marco aiYQ-V-0205, de coordenada 

N = 9.768.192,59m e E = 759.843,85m;4,69 m e azimute plano 
259°02’42.95” até o marco aiYQ-V-0206, de coordenada N = 
9.768.191,71m e E = 759.839,25m;4,59 m e azimute plano 217°48’24.95” 
até o marco aiYQ-V-0207, de coordenada N = 9.768.188,09m e E = 
759.836,42m;3,81 m e azimute plano 179°59’60.00” até o marco aiYQ
-V-0208, de coordenada N = 9.768.184,27m e E = 759.836,42m;6,71 m e 
azimute plano 213°33’09.81” até o marco aiYQ-V-0209, de coordenada N 
= 9.768.178,69m e E = 759.832,70m;21,14 m e azimute plano 
268°55’05.01” até o marco aiYQ-V-0210, de coordenada N = 
9.768.178,30m e E = 759.811,56m;3,39 m e azimute plano 254°47’59.05” 
até o marco aiYQ-V-0211, de coordenada N = 9.768.177,41m e E = 
759.808,26m;4,06 m e azimute plano 227°01’25.64” até o marco aiYQ
-V-0212, de coordenada N = 9.768.174,67m e E = 759.805,31m;4,34 m e 
azimute plano 250°06’54.98” até o marco aiYQ-V-0213, de coordenada N 
= 9.768.173,20m e E = 759.801,20m;3,01 m e azimute plano 
260°36’14.46” até o marco aiYQ-V-0214, de coordenada N = 
9.768.172,71m e E = 759.798,26m;3,23 m e azimute plano 228°15’44.07” 
até o marco aiYQ-V-0215, de coordenada N = 9.768.170,55m e E = 
759.795,82m;7,20 m e azimute plano 204°03’38.24” até o marco aiYQ
-V-0216, de coordenada N = 9.768.164,00m e E = 759.792,88m;3,90 m e 
azimute plano 233°12’40.81” até o marco aiYQ-V-0217, de coordenada N 
= 9.768.161,65m e E = 759.789,75m;3,07 m e azimute plano 
253°06’45.95” até o marco aiYQ-V-0218, de coordenada N = 
9.768.160,77m e E = 759.786,81m;6,72 m e azimute plano 261°34’59.85” 
até o marco aiYQ-V-0219, de coordenada N = 9.768.159,79m e E = 
759.780,16m;5,25 m e azimute plano 313°09’32.35” até o marco aiYQ
-V-0220, de coordenada N = 9.768.163,41m e E = 759.776,34m;5,54 m e 
azimute plano 312°07’31.55” até o marco aiYQ-V-0221, de coordenada N 
= 9.768.167,13m e E = 759.772,23m;2,02 m e azimute plano 
246°42’28.24” até o marco aiYQ-V-0222, de coordenada N = 
9.768.166,34m e E = 759.770,37m;8,99 m e azimute plano 276°51’47.64” 
até o marco EXTf-M-0009, de coordenada N = 9.768.167,41m e E = 
759.761,44m;11,16 m e azimute plano 262°34’07.55” até o marco aiYQ
-V-0223, de coordenada N = 9.768.166,00m e E = 759.750,39m;2,91 m e 
azimute plano 271°48’35.22” até o marco aiYQ-V-0224, de coordenada N 
= 9.768.166,07m e E = 759.747,46m;5,47 m e azimute plano 
278°23’53.48” até o marco aiYQ-V-0225, de coordenada N = 
9.768.166,88m e E = 759.742,05m;8,99 m e azimute plano 274°19’05.72” 
até o marco aiYQ-V-0226, de coordenada N = 9.768.167,58m e E = 
759.733,09m;9,60 m e azimute plano 245°37’15.86” até o marco aiYQ
-V-0227, de coordenada N = 9.768.163,63m e E = 759.724,34m;6,08 m e 
azimute plano 220°14’28.09” até o marco aiYQ-V-0228, de coordenada N 
= 9.768.158,98m e E = 759.720,41m;8,83 m e azimute plano 
229°41’42.60” até o marco aiYQ-V-0229, de coordenada N = 
9.768.153,29m e E = 759.713,65m;7,92 m e azimute plano 236°35’53.96” 
até o marco aiYQ-V-0230, de coordenada N = 9.768.148,95m e E = 
759.707,03m;13,27 m e azimute plano 252°12’44.36” até o marco aiYQ
-V-0231, de coordenada N = 9.768.144,91m e E = 759.694,38m;1,55 m e 
azimute plano 215°24’51.81” até o marco aiYQ-V-0232, de coordenada N 
= 9.768.143,63m e E = 759.693,48m;4,18 m e azimute plano 
337°50’18.50” até o marco aiYQ-V-0233, de coordenada N = 
9.768.147,52m e E = 759.691,93m;7,61 m e azimute plano 333°11’42.82” 
até o marco aiYQ-V-0234, de coordenada N = 9.768.154,31m e E = 
759.688,50m;7,91 m e azimute plano 298°31’15.29” até o marco aiYQ
-V-0235, de coordenada N = 9.768.158,09m e E = 759.681,54m;12,81 m 
e azimute plano 257°40’28.74” até o marco aiYQ-V-0236, de coordenada 
N = 9.768.155,39m e E = 759.669,02m;12,00 m e azimute plano 
198°18’26.60” até o marco aiYQ-V-0237, de coordenada N = 
9.768.143,98m e E = 759.665,24m;5,30 m e azimute plano 172°17’32.49” 
até o marco aiYQ-V-0238, de coordenada N = 9.768.138,74m e E = 
759.665,95m;5,97 m e azimute plano 139°38’46.14” até o marco aiYQ
-V-0239, de coordenada N = 9.768.134,17m e E = 759.669,81m;3,79 m e 
azimute plano 159°58’43.34” até o marco aiYQ-V-0240, de coordenada N 
= 9.768.130,61m e E = 759.671,08m;4,14 m e azimute plano 
222°09’25.28” até o marco aiYQ-V-0241, de coordenada N = 
9.768.127,55m e E = 759.668,32m;1,34 m e azimute plano 350°40’09.63” 
até o marco aiYQ-V-0242, de coordenada N = 9.768.128,87m e E = 
759.668,10m;6,59 m e azimute plano 353°16’12.87” até o marco aiYQ
-V-0243, de coordenada N = 9.768.135,41m e E = 759.667,34m;8,74 m e 
azimute plano 307°40’16.08” até o marco aiYQ-V-0244, de coordenada N 
= 9.768.140,76m e E = 759.660,42m;13,17 m e azimute plano 
289°46’12.81” até o marco aiYQ-V-0245, de coordenada N = 
9.768.145,25m e E = 759.648,02m;9,51 m e azimute plano 236°00’23.07” 
até o marco aiYQ-V-0246, de coordenada N = 9.768.139,95m e E = 
759.640,12m;10,09 m e azimute plano 236°45’33.01” até o marco aiYQ
-V-0247, de coordenada N = 9.768.134,43m e E = 759.631,68m;7,51 m e 
azimute plano 219°20’40.73” até o marco aiYQ-V-0248, de coordenada N 
= 9.768.128,61m e E = 759.626,90m;4,86 m e azimute plano 
224°24’18.36” até o marco aiYQ-V-0249, de coordenada N = 
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9.768.125,14m e E = 759.623,52m;1,88 m e azimute plano 240°37’47.79” 
até o marco aiYQ-V-0250, de coordenada N = 9.768.124,24m e E = 
759.621,87m;2,12 m e azimute plano 282°33’22.34” até o marco aiYQ
-V-0251, de coordenada N = 9.768.124,70m e E = 759.619,80m;11,07 m 
e azimute plano 294°56’00.05” até o marco aiYQ-V-0252, de coordenada 
N = 9.768.129,38m e E = 759.609,75m;16,80 m e azimute plano 
285°28’52.15” até o marco aiYQ-V-0253, de coordenada N = 
9.768.133,90m e E = 759.593,57m;6,46 m e azimute plano 271°54’08.06” 
até o marco aiYQ-V-0254, de coordenada N = 9.768.134,11m e E = 
759.587,10m;8,51 m e azimute plano 277°28’03.91” até o marco aiYQ
-V-0255, de coordenada N = 9.768.135,25m e E = 759.578,67m;3,62 m e 
azimute plano 296°12’54.55” até o marco aiYQ-V-0256, de coordenada N 
= 9.768.136,84m e E = 759.575,41m;4,64 m e azimute plano 
307°32’21.41” até o marco aiYQ-V-0257, de coordenada N = 
9.768.139,67m e E = 759.571,75m;5,66 m e azimute plano 315°42’26.99” 
até o marco aiYQ-V-0258, de coordenada N = 9.768.143,73m e E = 
759.567,80m;17,72 m e azimute plano 288°42’33.69” até o marco aiYQ
-V-0259, de coordenada N = 9.768.149,46m e E = 759.551,00m;8,85 m e 
azimute plano 223°11’31.50” até o marco aiYQ-V-0260, de coordenada N 
= 9.768.143,01m e E = 759.544,94m;6,84 m e azimute plano 
187°15’57.29” até o marco aiYQ-V-0261, de coordenada N = 
9.768.136,20m e E = 759.544,06m;5,28 m e azimute plano 192°29’51.54” 
até o marco aiYQ-V-0262, de coordenada N = 9.768.131,04m e E = 
759.542,91m;2,24 m e azimute plano 225°42’49.14” até o marco aiYQ
-V-0263, de coordenada N = 9.768.129,48m e E = 759.541,31m;1,02 m e 
azimute plano 271°44’18.32” até o marco aiYQ-V-0264, de coordenada N 
= 9.768.129,51m e E = 759.540,29m;1,51 m e azimute plano 
312°20’54.68” até o marco aiYQ-V-0265, de coordenada N = 
9.768.130,53m e E = 759.539,17m;6,02 m e azimute plano 327°22’01.30” 
até o marco aiYQ-V-0266, de coordenada N = 9.768.135,61m e E = 
759.535,93m;2,92 m e azimute plano 322°58’05.65” até o marco aiYQ
-V-0267, de coordenada N = 9.768.137,96m e E = 759.534,17m;6,28 m e 
azimute plano 338°20’40.46” até o marco aiYQ-V-0268, de coordenada N 
= 9.768.143,80m e E = 759.531,88m;7,89 m e azimute plano 
333°59’19.56” até o marco EXTf-M-0012, de coordenada N = 
9.768.150,89m e E = 759.528,43m;11,12 m e azimute plano 264°08’19.47” 
até o marco aiYQ-V-0269, de coordenada N = 9.768.149,76m e E = 
759.517,36m;3,16 m e azimute plano 227°08’05.10” até o marco aiYQ
-V-0270, de coordenada N = 9.768.147,61m e E = 759.515,02m;6,19 m e 
azimute plano 217°29’46.15” até o marco aiYQ-V-0271, de coordenada N 
= 9.768.142,70m e E = 759.511,24m;3,45 m e azimute plano 
202°06’59.27” até o marco aiYQ-V-0272, de coordenada N = 
9.768.139,51m e E = 759.509,94m;3,48 m e azimute plano 216°31’26.99” 
até o marco aiYQ-V-0273, de coordenada N = 9.768.136,72m e E = 
759.507,87m;3,65 m e azimute plano 200°50’52.22” até o marco aiYQ
-V-0274, de coordenada N = 9.768.133,32m e E = 759.506,56m;0,93 m e 
azimute plano 240°08’25.82” até o marco aiYQ-V-0275, de coordenada N 
= 9.768.132,85m e E = 759.505,76m;1,78 m e azimute plano 
262°03’51.65” até o marco aiYQ-V-0276, de coordenada N = 
9.768.132,61m e E = 759.504,00m;1,70 m e azimute plano 353°43’30.86” 
até o marco aiYQ-V-0277, de coordenada N = 9.768.134,29m e E = 
759.503,81m;5,98 m e azimute plano 05°02’08.47” até o marco aiYQ
-V-0278, de coordenada N = 9.768.140,25m e E = 759.504,34m;6,92 m e 
azimute plano 338°47’24.45” até o marco aiYQ-V-0279, de coordenada N 
= 9.768.146,72m e E = 759.501,87m;3,37 m e azimute plano 
289°09’30.39” até o marco aiYQ-V-0280, de coordenada N = 
9.768.147,82m e E = 759.498,67m;12,65 m e azimute plano 264°00’07.17” 
até o marco aiYQ-V-0281, de coordenada N = 9.768.146,52m e E = 
759.486,10m;4,53 m e azimute plano 209°51’08.46” até o marco aiYQ
-V-0282, de coordenada N = 9.768.142,60m e E = 759.483,84m;2,00 m e 
azimute plano 241°36’10.94” até o marco aiYQ-V-0283, de coordenada N 
= 9.768.141,66m e E = 759.482,05m;6,65 m e azimute plano 
263°38’12.07” até o marco aiYQ-V-0284, de coordenada N = 
9.768.140,93m e E = 759.475,46m;10,23 m e azimute plano 258°02’45.58” 
até o marco aiYQ-V-0285, de coordenada N = 9.768.138,82m e E = 
759.465,42m;7,45 m e azimute plano 224°50’28.48” até o marco aiYQ
-V-0286, de coordenada N = 9.768.133,55m e E = 759.460,15m;9,83 m e 
azimute plano 205°53’55.71” até o marco aiYQ-V-0287, de coordenada N 
= 9.768.124,71m e E = 759.455,84m;7,71 m e azimute plano 
174°56’30.99” até o marco aiYQ-V-0288, de coordenada N = 
9.768.117,01m e E = 759.456,53m;2,56 m e azimute plano 207°20’17.18” 
até o marco aiYQ-V-0289, de coordenada N = 9.768.114,74m e E = 
759.455,35m;13,19 m e azimute plano 222°14’09.37” até o marco aiYQ
-V-0290, de coordenada N = 9.768.104,98m e E = 759.446,45m;7,18 m e 
azimute plano 212°33’07.05” até o marco aiYQ-V-0291, de coordenada N 
= 9.768.098,92m e E = 759.442,57m;9,50 m e azimute plano 
203°47’32.56” até o marco aiYQ-V-0292, de coordenada N = 
9.768.090,24m e E = 759.438,75m;5,35 m e azimute plano 186°57’28.98” 

até o marco aiYQ-V-0293, de coordenada N = 9.768.084,94m e E = 
759.438,09m;5,98 m e azimute plano 221°49’57.99” até o marco aiYQ
-V-0294, de coordenada N = 9.768.080,49m e E = 759.434,10m;8,85 m e 
azimute plano 202°08’33.66” até o marco aiYQ-V-0295, de coordenada N 
= 9.768.072,27m e E = 759.430,72m;8,85 m e azimute plano 
200°26’15.26” até o marco aiYQ-V-0296, de coordenada N = 
9.768.063,98m e E = 759.427,62m;7,49 m e azimute plano 206°10’32.43” 
até o marco aiYQ-V-0297, de coordenada N = 9.768.057,26m e E = 
759.424,32m;9,64 m e azimute plano 189°02’06.04” até o marco aiYQ
-V-0298, de coordenada N = 9.768.047,73m e E = 759.422,77m;6,96 m e 
azimute plano 213°25’52.97” até o marco aiYQ-V-0299, de coordenada N 
= 9.768.041,93m e E = 759.418,93m;6,04 m e azimute plano 
214°58’52.31” até o marco aiYQ-V-0300, de coordenada N = 
9.768.036,98m e E = 759.415,47m;10,90 m e azimute plano 208°48’23.24” 
até o marco aiYQ-V-0301, de coordenada N = 9.768.027,44m e E = 
759.410,19m;1,80 m e azimute plano 241°24’28.15” até o marco aiYQ
-V-0302, de coordenada N = 9.768.026,60m e E = 759.408,61m;4,29 m e 
azimute plano 243°12’10.70” até o marco aiYQ-V-0303, de coordenada N 
= 9.768.024,66m e E = 759.404,78m;2,66 m e azimute plano 
250°24’03.33” até o marco aiYQ-V-0304, de coordenada N = 
9.768.023,78m e E = 759.402,28m;7,76 m e azimute plano 294°48’14.83” 
até o marco aiYQ-V-0305, de coordenada N = 9.768.027,04m e E = 
759.395,25m;3,54 m e azimute plano 322°58’03.00” até o marco aiYQ
-V-0306, de coordenada N = 9.768.029,87m e E = 759.393,11m;10,16 m 
e azimute plano 319°52’07.74” até o marco aiYQ-V-0307, de coordenada 
N = 9.768.037,65m e E = 759.386,58m;10,58 m e azimute plano 
276°30’07.73” até o marco aiYQ-V-0308, de coordenada N = 
9.768.038,87m e E = 759.376,06m;10,14 m e azimute plano 259°52’49.91” 
até o marco aiYQ-V-0309, de coordenada N = 9.768.037,10m e E = 
759.366,08m;7,33 m e azimute plano 207°21’07.95” até o marco aiYQ
-V-0310, de coordenada N = 9.768.030,60m e E = 759.362,68m;9,99 m e 
azimute plano 182°28’32.86” até o marco aiYQ-V-0311, de coordenada N 
= 9.768.020,61m e E = 759.362,23m;10,75 m e azimute plano 
175°52’49.54” até o marco aiYQ-V-0312, de coordenada N = 
9.768.009,88m e E = 759.363,01m;14,93 m e azimute plano 178°27’32.26” 
até o marco aiYQ-V-0313, de coordenada N = 9.767.994,95m e E = 
759.363,37m;8,93 m e azimute plano 195°39’28.24” até o marco aiYQ
-V-0314, de coordenada N = 9.767.986,34m e E = 759.360,94m;10,43 m 
e azimute plano 204°52’56.24” até o marco aiYQ-V-0315, de coordenada 
N = 9.767.976,89m e E = 759.356,54m;17,20 m e azimute plano 
208°18’39.81” até o marco aiYQ-V-0316, de coordenada N = 
9.767.961,76m e E = 759.348,38m;9,65 m e azimute plano 181°28’24.45” 
até o marco aiYQ-V-0317, de coordenada N = 9.767.952,09m e E = 
759.348,10m;7,86 m e azimute plano 169°48’55.06” até o marco aiYQ
-V-0318, de coordenada N = 9.767.944,36m e E = 759.349,47m;13,30 m 
e azimute plano 160°52’12.68” até o marco aiYQ-V-0319, de coordenada 
N = 9.767.931,77m e E = 759.353,82m;20,84 m e azimute plano 
168°32’26.19” até o marco aiYQ-V-0320, de coordenada N = 
9.767.911,35m e E = 759.357,93m;4,63 m e azimute plano 186°07’06.79” 
até o marco aiYQ-V-0321, de coordenada N = 9.767.906,74m e E = 
759.357,44m;1,29 m e azimute plano 208°33’07.17” até o marco aiYQ
-V-0322, de coordenada N = 9.767.905,58m e E = 759.356,80m;6,05 m e 
azimute plano 247°36’53.23” até o marco aiYQ-V-0323, de coordenada N 
= 9.767.903,29m e E = 759.351,21m;10,97 m e azimute plano 
221°52’28.70” até o marco EXTf-M-0011, de coordenada N = 
9.767.895,13m e E = 759.343,89m;38,46 m e azimute plano 233°46’20.75” 
até o marco aiYQ-V-0324, de coordenada N = 9.767.872,45m e E = 
759.312,81m;19,52 m e azimute plano 245°20’58.66” até o marco aiYQ
-V-0325, de coordenada N = 9.767.864,32m e E = 759.295,05m;11,58 m 
e azimute plano 260°59’35.33” até o marco aiYQ-V-0326, de coordenada 
N = 9.767.862,54m e E = 759.283,61m;11,23 m e azimute plano 
213°11’46.91” até o marco aiYQ-V-0327, de coordenada N = 
9.767.853,13m e E = 759.277,44m;4,90 m e azimute plano 199°54’44.29” 
até o marco aiYQ-V-0328, de coordenada N = 9.767.848,52m e E = 
759.275,77m;5,98 m e azimute plano 208°01’00.36” até o marco aiYQ
-V-0329, de coordenada N = 9.767.843,24m e E = 759.272,93m;5,54 m e 
azimute plano 191°15’33.88” até o marco aiYQ-V-0330, de coordenada N 
= 9.767.837,82m e E = 759.271,86m;9,14 m e azimute plano 
172°25’08.00” até o marco aiYQ-V-0331, de coordenada N = 
9.767.828,74m e E = 759.273,06m;5,48 m e azimute plano 167°17’43.99” 
até o marco aiYQ-V-0332, de coordenada N = 9.767.823,38m e E = 
759.274,24m;8,40 m e azimute plano 227°24’18.78” até o marco aiYQ
-V-0333, de coordenada N = 9.767.817,72m e E = 759.268,04m;10,10 m 
e azimute plano 211°57’14.48” até o marco aiYQ-V-0334, de coordenada 
N = 9.767.809,16m e E = 759.262,70m;8,51 m e azimute plano 
188°21’16.40” até o marco aiYQ-V-0335, de coordenada N = 
9.767.800,74m e E = 759.261,44m;9,13 m e azimute plano 215°50’11.95” 
até o marco aiYQ-V-0336, de coordenada N = 9.767.793,33m e E = 
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759.256,07m;12,53 m e azimute plano 228°45’37.36” até o marco aiYQ
-V-0337, de coordenada N = 9.767.785,09m e E = 759.246,63m;8,58 m e 
azimute plano 216°42’25.21” até o marco aiYQ-P-0105, de coordenada N 
= 9.767.778,21m e E = 759.241,51m; cerca; deste, segue pelo lote ocu-
pado por NorBErTo rodriGUES da SilVa, com a seguinte distância  
43,60 m e azimute plano 309°55’28.75” até o marco aiYQ-P-0106, de 
coordenada N = 9.767.806,26m e E = 759.208,09m;5,67 m e azimute 
plano 266°16’27.34” até o marco aiYQ-P-0107, de coordenada N = 
9.767.805,89m e E = 759.202,42m;41,00 m e azimute plano 310°09’52.15” 
até o marco aiYQ-P-0108, de coordenada N = 9.767.832,41m e E = 
759.171,11m;48,01 m e azimute plano 214°03’09.94” até o marco aiYQ
-P-0109, de coordenada N = 9.767.792,63m e E = 759.144,17m;21,34 m 
e azimute plano 309°43’56.51” até o marco aiYQ-P-0111, de coordenada 
N = 9.767.806,32m e E = 759.127,77m;21,80 m e azimute plano 
310°55’42.65” até o marco aiYQ-P-0110, de coordenada N = 
9.767.820,63m e E = 759.111,32m;22,41 m e azimute plano 313°09’23.16” 
até o marco aiYQ-P-0113, de coordenada N = 9.767.835,99m e E = 
759.094,99m;23,91 m e azimute plano 311°19’38.09” até o marco aiYQ
-P-0112, de coordenada N = 9.767.851,79m e E = 759.077,06m;22,24 m 
e azimute plano 311°44’17.51” até o marco aiYQ-P-0114, de coordenada 
N = 9.767.866,65m e E = 759.060,47m;61,73 m e azimute plano 
219°02’02.16” até o marco aiYQ-P-0115, de coordenada N = 
9.767.818,73m e E = 759.021,50m;39,61 m e azimute plano 308°34’24.87” 
até o marco aiYQ-P-0116, de coordenada N = 9.767.843,49m e E = 
758.990,56m;13,73 m e azimute plano 317°22’23.59” até o marco aiYQ
-V-0338, de coordenada N = 9.767.853,61m e E = 758.981,29m;78,47 m 
e azimute plano 310°40’18.79” até o marco EXTf-M-0013, de coordenada 
N = 9.767.904,85m e E = 758.921,81m; Estrada; deste, segue pelo lote 
ocupado por raMal do lEÃoZiNHo, com a seguinte distância  106,44 m 
e azimute plano 46°33’23.19” até o marco EXTf-M-0005, de coordenada N 
= 9.767.977,98m e E = 758.999,24m;12,40 m e azimute plano 
314°19’23.45” até o marco EdQV-M-0418, de coordenada N = 
9.767.986,65m e E = 758.990,37m; cerca; deste, segue pelo lote ocupado 
por faZENda ParaiSo do caPiM GroSSo iii, com a seguinte distância  
34,53 m e azimute plano 309°21’41.10” até o marco aiYQ-P-0120, de 
coordenada N = 9.768.008,61m e E = 758.963,70m;14,38 m e azimute 
plano 311°47’07.33” até o marco aiYQ-P-0119, de coordenada N = 
9.768.018,20m e E = 758.952,99m;9,24 m e azimute plano 309°41’14.89” 
até o marco aiYQ-P-0118, de coordenada N = 9.768.024,11m e E = 
758.945,89m;13,29 m e azimute plano 306°26’07.71” até o marco aiYQ
-P-0117, de coordenada N = 9.768.032,04m e E = 758.935,20m;181,47 
m e azimute plano 309°37’36.63” até o marco EXTf-M-0004, de coordena-
da N = 9.768.148,01m e E = 758.795,54m;165,82 m e azimute plano 
47°34’29.62” até o marco EdQV-M-0417, de coordenada N = 
9.768.259,76m e E = 758.918,17m;113,34 m e azimute plano 
296°43’07.38” até o marco EdQV-M-0416, de coordenada N = 
9.768.310,89m e E = 758.816,97m;139,17 m e azimute plano 
291°09’56.32” até o marco EdQV-M-0415, de coordenada N = 
9.768.361,35m e E = 758.687,21m;67,96 m e azimute plano 24°53’58.64” 
até o marco EXTf-M-0003, de coordenada N = 9.768.422,96m e E = 
758.715,93m;6,60 m e azimute plano 26°06’15.28” até o marco aiYQ
-V-0339, de coordenada N = 9.768.428,89m e E = 758.718,82m;38,39 m 
e azimute plano 287°10’15.68” até o marco aiYQ-V-0340, de coordenada 
N = 9.768.440,28m e E = 758.682,16m;38,19 m e azimute plano 
286°00’40.57” até o marco aiYQ-V-0341, de coordenada N = 
9.768.450,88m e E = 758.645,43m;24,33 m e azimute plano 280°32’55.75” 
até o marco aiYQ-V-0342, de coordenada N = 9.768.455,39m e E = 
758.621,53m;44,85 m e azimute plano 279°20’33.73” até o marco aiYQ
-V-0343, de coordenada N = 9.768.462,74m e E = 758.577,27m;28,62 m 
e azimute plano 282°34’50.13” até o marco aiYQ-V-0344, de coordenada 
N = 9.768.469,00m e E = 758.549,32m;17,20 m e azimute plano 
290°55’21.36” até o marco aiYQ-V-0345, de coordenada N = 
9.768.475,19m e E = 758.533,24m; Estrada; deste, segue pelo lote ocu-
pado por ViciNal NoVa Vida, com a seguinte distância  13,55 m e azimu-
te plano 30°16’03.59” até o marco EXTf-M-0001, de coordenada N = 
9.768.486,88m e E = 758.540,11m; Limite artificial não tipificado; deste, 
segue pelo lote ocupado por JoNaS VicENTE da coSTa, com a seguinte 
distância  102,24 m e azimute plano 29°23’47.14” até o marco aiYQ
-P-0121, de coordenada N = 9.768.575,92m e E = 758.590,44m;133,99 
m e azimute plano 29°34’25.23” até o marco aiYQ-V-0346, de coordenada 
N = 9.768.692,40m e E = 758.656,78m;60,98 m e azimute plano 
116°49’40.22” até o marco aiYQ-V-0347, de coordenada N = 
9.768.664,80m e E = 758.711,17m;5,99 m e azimute plano 31°43’48.85” 
até o marco aiYQ-V-0348, de coordenada N = 9.768.669,89m e E = 
758.714,34m;28,27 m e azimute plano 31°43’01.07” até o marco aiYQ
-V-0349, de coordenada N = 9.768.693,93m e E = 758.729,24m;6,03 m e 
azimute plano 304°25’14.92” até o marco aiYQ-P-0122, de coordenada N 
= 9.768.697,35m e E = 758.724,27m;16,41 m e azimute plano 

32°12’20.05” até o marco aiYQ-P-0123, de coordenada N = 9.768.711,21m 
e E = 758.733,04m;14,32 m e azimute plano 121°59’40.94” até o marco 
aiYQ-P-0124, de coordenada N = 9.768.703,60m e E = 758.745,17m;19,54 
m e azimute plano 34°03’08.41” até o marco aiYQ-P-0125, de coordenada 
N = 9.768.719,79m e E = 758.756,14m; cerca; deste, segue pelo lote 
ocupado por cÍcEro ViaNa, com a seguinte distância  44,46 m e azimute 
plano 124°53’39.72” até o marco aiYQ-V-0350, de coordenada N = 
9.768.694,29m e E = 758.792,57m;215,78 m e azimute plano 31°55’07.69” 
até o marco EXTf-M-0024, de coordenada N = 9.768.877,34m e E = 
758.906,98m; cerca; deste, segue pelo lote ocupado por GlEBa ESTadU-
al, com a seguinte distância  215,10 m e azimute plano 125°00’47.32” até 
o marco EXTf-M-0022, de coordenada N = 9.768.753,61m e E = 
759.083,07m;26,32 m e azimute plano 36°21’53.67” até o marco aiYQ
-V-0351, de coordenada N = 9.768.774,79m e E = 759.098,71m; corpo de 
água ou curso de água; deste, segue pelo lote ocupado por iGaraPÉ da 
PioEira, com a seguinte distância  51,42 m e azimute plano 48°57’45.68” 
até o marco aiYQ-V-0352, de coordenada N = 9.768.808,51m e E = 
759.137,55m; cerca; deste, segue pelo lote ocupado por oSMar Prado 
dE aBrEU, com a seguinte distância  134,11 m e azimute plano 
65°27’56.35” até o marco EXTf-M-0021, de coordenada N = 9.768.864,04m 
e E = 759.259,69m; Estrada; deste, segue pelo lote ocupado por ViciNal 
da PioEira, com a seguinte distância  6,09 m e azimute plano 63°57’19.24” 
até o marco aiYQ-V-0353, de coordenada N = 9.768.866,70m e E = 
759.265,16m; cerca; deste, segue pelo lote ocupado por oSMar Prado 
dE aBrEU, com a seguinte distância  53,16 m e azimute plano 63°59’20.05” 
até o marco EXTf-M-0019, de coordenada N = 9.768.889,96m e E = 
759.312,99m;  Limite artificial não tipificado; deste, segue pelo lote ocu-
pado por GlEBa ESTadUal, com a seguinte distâncias 33,31 m e azimute 
plano 81°20’58” m até o marco aiYQ-V-0200, ponto inicial da descrição 
deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir do vértice geodésico EXTf-M-0018, de coor-
denada N 9.768.466,88m e E 758.677,59m, e encontram-se representa-
das no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano central nº 51°00’, fuso 
-22, tendo como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e distâncias, 
área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.
observações:
a planta anexa é parte integrante deste memorial descritivo.
II - Ressalvar que da poligonal acima descrita ficam excluídas áreas inci-
dentes anteriormente matriculadas no registro de imóveis.
iii - dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula 
da área em nome do Estado do Pará, junto ao 1º Tabelionato de Notas e 
registro de imóveis da comarca de Moju.
iV - Esta Portaria torna sem efeito a PorTaria Nº 585, de 21 de fevereiro 
de 2022, a qual foi publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.872 de 22 
de fevereiro de 2022.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 816722
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

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

2021/968281 MaNoEl NEVES QUEiroGa SÍTio ESTrEla aZUl 07,5227Ha SÃo fraNciSco 
do Pará 1119/2022

Belém(Pa), 21/06/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 816968

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1117/2022 de 21/06/2022
objetivo: Para conduzir assessores de comunicação do Governo, ao
município de capanema, onde irão desempenhar suas funções de
cobertura jornalística no evento de entrega de títulos.
Período: 15/06/2022 (0,5) diárias
Servidor:
-5961235/1- Thiago alex Souza dias (Motorista)
ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 816603
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AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor

ato: termo de distrato
Término de Vinculo: 01.07.2022
Motivo: distrato Unilateral
Órgão: aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Pará
Servidor Temporário: PaUlo HENriQUE SoarES SilVa
Matricula: 5960829/1
função: fEa-fiScal ESTadUal aGroPEcUário
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo – diretor Geral

Protocolo: 816527

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde

Portaria Nº 3819/2022 – adeParÁ, de  21 de JUNHo de 2022.
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Pará, por meio 
de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a Gerente da 
área de Gestão de Pessoas, pelas atribuições regimentalmente conferidas 
pelo artigo 15, inciso Vii e artigo 18, inciso XiX do decreto Estadual nº 393 
de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo o disposto no art. 81 da lei N° 5.810 de 24 de janeiro de 
1994 e ainda o laudo Médico Nº 90571/2022 de 27/05/2022, acompanha-
do de sua respectiva perícia médica;
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor efetivo da adEPara, Junivaldo costa Barbosa, Ma-
trícula Nº 5906118/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, 105 
dias de licença Para Tratamento de Saúde no período de 18/03/2022 à 
30/06/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Melissa Martins Bezerra Silva
Gerente da área de Gestão de Pessoas.
Tatiane Vianna da Silva
diretora administrativo e financeira.

Protocolo: 816522

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 3777 de 20 de JUNHo de 2022.
o dirETor GEral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará 
– adEPará, JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo, no uso de suas atri-
buições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 15 
de junho de 2020, publicado no doE nº 34.254 de 16 de junho de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art.1º - designar o servidor MarcElo EdUardo fErrEira aMoraS, 
matrícula n° 51855545/3 para exercer a função de fiscal dos contratos 
nº: 32/2022, 33/2022 e 34/2022 firmado pela ADEPARÁ e as EMPRESAS, 
respectivamente: VS dElGado coMErcio dE arTiGoS dE EScriTorio 
EirEl, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 12.665.218/0001-44; EMPrESa M S 
doS SaNToS coMErcio E SErVicoS EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
20.096.989/0001-96; e EMPrESa radar coM. dE ProdUToS Para SaU-
dE E SErVicoS EirEl, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 20.873.575/0001-26, 
que tem por objeto locação a aquisição de cartuchos, toners e refil para 
tanques de tinta para utilização nas impressoras pertencentes a agência de 
defesa agropecuária do Estado do Pará – adEPara.
 rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
BElÉM, 20 dE JUNHo dE 2022.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral da adEPará

Protocolo: 816526

errata
.

errata da Portaria 3032/2022, PUBLicada 
dia 20/05/2022

onde se lê: 4,5 diáriaS.
Leia-se: 2,5 diáriaS.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 816493

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 3781/2022: BENEficiá-
rio: JoÃo PaUlo doS SaNToS; Matrícula: 6403360;função:20agricultu-
ra;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: reali-
zar despesas de pronto pagamento para aquisições de materiais diversos 
de consumo, para suprir as necessidades da Ulsa de Tailândia.).Elemento 
de despesa / Valor: 339030/ r$1.500,00;Prazo de aplicação (em dia): 
60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 816362

diÁria
.

Portaria: 3782/2022 objetivo: Participar de auditoria junto ao Ministé-
rio da agricultura para o programa da Mosca da carambola.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: caPiTÃo 
PoÇo, caSTaNHal/Pa Servidor: 54185730/ lUcioNila PaNToJa PiMEN-
TEl (dirETora) / 4,5 diáriaS / 21/06/2022 a 25/06/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 816363
Portaria: 3791/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: SaNTarÉM NoVo/Pa destino: SaliNÓPoliS, SÃo JoÃo dE Pira-
BaS/Pa Servidor: 5939071/ JaQUEliNE MENdES dE MElo / (aGENTE 
fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diária/ 23/06/2022 a 24/06/2022.orde-
nador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 816373
Portaria: 3785/2022 objetivo: Participar da capacitação Planos e Progra-
mas anuais, implantação do modelo de gestão por resultados em Marabá.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TUcUMÃ/Pa desti-
no: MaraBá /Pa Servidor: 6403716/ WilliaN rodriGUES SilVa (aGEN-
TE fiScal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 21/06/2022 a 23/06/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 816374
Portaria: 3792/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do uso de agrotóxicos 
em 12 propriedades rurais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: rEdENÇÃo/Pa destino: SaNTa Maria daS BarrEiraS/Pa Servidor: 
5869684/ adra daVid aNToNio (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS 
/ 20/06/2022 a 24/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 816375
Portaria: 3793/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do uso de agro-
tóxicos em 12 propriedades rurais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: SaNTa Maria daS BarrEi-
raS/Pa Servidor: 54188564/ PaUlo HENriQUE loBaTo (TÉcNico 
aGrÍcola) / 4,5 diáriaS / 20/06/2022 a 24/06/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 816376
Portaria: 3786/2022 objetivo: implantação do modelo de gestão por 
resultado (oKr) do Ministério da agricultura para o cumprimento das me-
tas estabelecidas pelo Plano Plurianual.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 8400838/ rE-
NaTa PErEira da SilVa MarQUES (MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 
20/06/2022 a 22/06/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 816377
Portaria: 3794/2022 objetivo: realizar vistoria técnica em estabele-
cimentos processadores de derivados da mandioca e polpa de frutas, lo-
calizados nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: TErra alTa/Pa destino: caSTaNHal, SaNTa Maria do Pará, 
SÃo caETaNo dE odiVElaS, SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa Servidor: 
54187029/ clEcio lEaNdro GoMES dE MENdoNca (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 20/06/2022 a 24/06/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 816378
Portaria: 3787/2022 objetivo: Visita administrativa no itinga no muni-
cípio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: roNdoN do 
Pará/Pa destino: doM EliSEU/Pa Servidor: 6403724/ GEdEoN raMoS 
da SilVa (GErENTE rEGioNal) / 0,5 diária / 23/06/2022 a 23/06/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 816379
Portaria: 3795/2022 objetivo: realizar educação sanitária e vistoria 
técnica em 05 estabelecimentos processadores de mandioca e derivados.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM NoVo/
Pa destino: SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa Servidor: 5939071/ JaQUEliNE 
MENdES dE MElo / (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 
27/06/2022 a 29/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 816380
Portaria: 3788/2022 objetivo: realizar visita administrativa.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: roNdoN do Pará/Pa 
destino: aBEl fiGUEirEdo/Pa Servidor: 6403724/ GEdEoN raMoS da 
SilVa (GErENTE rEGioNal) / 0,5 diária / 24/06/2022 a 24/06/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 816381
Portaria: 3799/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
mosca da carambola nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: SaNTarÉM NoVo/Pa destino: BoNiTo, PriMaVE-
ra, QUaTiPUrU/Pa Servidor: 5870283/ JoSÉ aMilToN rEiS dE carVa-
lHo/ (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 22/06/2022 a 
23/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 816395
Portaria: 3789/2022 objetivo: dar apoio na reunião com o Ministério 
Público federal, o iBaMa e o icMBio, que tratará das propriedades rurais 
ocupadas irregularmente em terras indígenas no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: SaNTa-
rÉM/Pa Servidor: 57175057/ dENiS ViNiciUS rodriGUES rENaUlT 
(cHEfE dE GaBiNETE) / 4,5 diáriaS / 20/06/2022 a 24/06/2022. orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 816384
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Portaria: 3797/2022 objetivo: realizar ações de fiscalização no co-
mércio de agrotóxicos e Afins no município.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: alMEiriM/Pa destino: PraiNHa/Pa Ser-
vidor: 54185731/ EVEraldo lUiS MarTiNS cHaVES (GErENTE) / 4,5 
diáriaS / 20/06/2022 a 24/06/2022. ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 816388
Portaria: 3790/2022 objetivo: Participar da reunião de implantação do 
modelo de gestão por resultados (oKr) do Ministério da agricultura para 
o cumprimento das metas estabelecidas pelo Plano Plurianual.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SÃo GEraldo do 
araGUaia/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 5871042/ fáBio alaN 
QUEiroZ corrÊa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 22/06/2022 a 22/06/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 816389
Portaria: 3784/2022 objetivo: reunir junto a Gerência regional de ca-
panema para tratar de alinhamento da nova gestão administrativa.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: ca-
PaNEMa/Pa Servidor: 5891012/ TaTiaNE ViaNNa da SilVa (dirETor ad-
MiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro) / 2,5 diáriaS / 23/06/2022 a 25/06/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 816372
Portaria: 3796/2022 objetivo: realizar levantamentos de detecção da 
monilíase e broca do cacau no município. o pedido de diária é necessá-
rio devido a distância entre o munícipio de São félix do Xingu para os 
distritos onde serão realizadas as fiscalizações; necessita do transporte 
de balsa e somado as péssimas condições das estradas que dificultam a 
trafegabilidade e o rendimento das ações.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa destino: SÃo fÉliX do 
XiNGU/Pa Servidor: 5960829/ PaUlo HENriQUE SoarES SilVa (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 
27/06/2022 a 28/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 816383
Portaria: 3783/2022 objetivo: Visita administrativa.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: roNdoN do Pará/Pa destino: doM 
EliSEU/Pa Servidor: 6403724/ GEdEoN raMoS da SilVa (GErENTE rE-
GioNal) / 0,5 diária / 27/06/2022 a 27/06/2022.ordenador: JaMir JU-
Nior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 816369
Portaria: 3803/2022 Objetivo: Realizar fiscalização volante ao longo da 
Br 163 no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: MoJUÍ doS caMPoS/Pa destino: PlacaS/Pa Servidor: 4281060/ 
aNdErSoN carValHo dE fariaS  (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS 
/ 27/06/2022 a 01/07/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 816418
Portaria: 3804/2022 objetivo: dar apoio administrativo para atendi-
mento aos produtores rurais, na emissão de documentos oficiais e suporte 
ao Siapec no município. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: BElÉM/Pa destino: aNaPU/Pa Servidor: 55588072/ NElMa JaQUE-
liNE BriTo da PaiXÃo (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 12,5 diáriaS 
/ 19/06/2022 a 01/07/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 816422
Portaria: 3808/2022 objetivo: Participar da reunião de implantação do 
modelo de gestão por resultados para o cumprimento das metas estabele-
cidas pelo PPa 2022.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
rio Maria/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 57175962/ EUfraSio JacoME 
dE MoUra filHo (MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 20/06/2022 a 
22/06/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 816426
Portaria: 3805/2022 objetivo: auxiliar fEa no atendimento a foco de aiE 
com sacrifício sanitário de animal positivo e coleta de soro sanguíneo para 
saneamento de foco, no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: iTaiTUBa/Pa destino: aVEiro/Pa Servidor: 5869170/
aPriGio liNS dE oliVEira filHo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) 
/ 1,5 diária / 14/06/2022 a 15/06/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 816428
Portaria: 3809/2022 objetivo: Participar da reunião de implantação do mo-
delo de gestão por resultados para o cumprimento das metas estabelecidas 
pelo PPa 2022.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: XiN-
GUara/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 05883075/ EliZaBETH PaTricia 
loPES rENdEiro (MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 20/06/2022 a 
22/06/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 816429
Portaria: 3798/2022 objetivo: realizar vacinação assistida em proprie-
dades rurais no município. Justifica-se o pedido de diárias para o mesmo 
município, uma vez que as localidades se encontram distante da sede do 
município com necessidade de pernoite nos locais da ação.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: acará/Pa destino: acará/Pa 
Servidor: 54187139/ ENEiaS MarcEliNo dE araUJo MarQUES (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 13/06/2022 a 17/06/2022.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 816393
Portaria: 3800/2022 objetivo: realizar o levantamento de detecção da 
Mosca da carambola no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa destino: colarES/Pa 
Servidor: 57188614/ HElSoN JoSE da coSTa NaSciMENTo/ (ENGENHEi-
ro aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 27/06/2022 a 27/06/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 816401

Portaria: 3801/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
mosca da carambola no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa destino: BENEVidES/Pa 
Servidor: 54187465/ Marilia fErNaNdES dE SoUSa (aGENTE fiScal 
aGroPEcUário) / 0,5 diária / 21/06/2022 a 21/06/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 816405
Portaria: 3802/2022 objetivo: realizar reunião de orientação e ajus-
tamento de conduta do servidor, inerente a atividade de levantamento de 
detecção da Mosca da carambola nos municípios.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa destino: 
caSTaNHal, iNHaNGaPi, SaNTa BárBara do Pará, SÃo doMiNGoS 
do caPiM, TErra alTa/Pa Servidor: 57188614/ HElSoN JoSE da coSTa 
NaSciMENTo/ (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 20/06/2022 a 
24/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 816408
Portaria: 3816/2022 objetivo: Visita administrativa no itinga no muni-
cípio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: roNdoN do 
Pará/Pa destino: BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa Servidor: 6403724/ GE-
dEoN raMoS da SilVa (GErENTE rEGioNal) / 0,5 diária / 28/06/2022 
a 28/06/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 816494
Portaria: 3815/2022 objetivo: acompanha o Gerente regional na visita 
aos escritórios locais, para realizar entrega de computadores e material 
de expediente, além de reunir com os servidores nos municípios.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: XiNGUara/Pa destino: 
BaNNacH,caNaÃ doS caraJáS,florESTa do araGUaia,rio Maria,-
SaPUcaia/Pa Servidor: 572200106/ aPoliaNa MarQUES SoBral (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 3,5 diáriaS / 27/06/2022 a 30/06/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 816491
Portaria: 3813/2022 Objetivo: Corbetura jornalistica sobre certifica-
ção de propriedade para Brucelose e Tuberculose, no dia B de casta-
nhal.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/
Pa destino: caSTaNHal/Pa Servidor: 5529131/ roSa dE fáTiMa dE 
SoUZa cardoSo rENaUlT (GErENTE) / 2,5 diáriaS / 07/06/2022 a 
09/06/2022. ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 816476
Portaria: 3814/2022 objetivo: realizar emissão de GTa, atualiza-
ção cadastral, atendimento ao público em geral.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: ViSEU/Pa Ser-
vidor: 57175279/ MicHElE roSaNa MENEZES (aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo) / 4,5 diáriaS / 13/06/2022 a 17/06/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 816482
Portaria: 3817/2022 objetivo: realizar procedimentos em atendimento 
à PORTARIA 2789/2020-ADEPARA. Justifique-se as diárias no mesmo mu-
nicípio, uma vez que as localidades ribeirinhas ficam distantes da sede do 
município a mais de 6 horas, com a necessidade de pernoitar nos locais das 
ações. PaE:2022/716392 .fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BaiÃo/Pa destino: BaiÃo /Pa Servidor: 55586101/ ElYXarlES 
cÂMara da crUZ (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS 
/ 20/06/2022 a 24/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 816497
Portaria: 3812/2022 objetivo: Participar da inauguração da nova Sede/
Belém.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TUcUMÃ/
Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 5960560/ roSSllENEY alVES SaMPaio 
PalHETa (GErENTE rEGioNal) / 2,5 diáriaS / 09/06/2022 a 11/06/2022. 
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 816462
Portaria: 3807/2022 objetivo: Participar da reunião entre os Estados 
que compõem o Bloco ii, amazonas, Pará, roraima, amapá, em cum-
primento a agenda de reuniões prevista, ressaltamos que irá acontecer, 
também, o iii fÓrUM Estadual de Vigilância da febre aftosa em Macapá.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: 
MacaPá/aP Servidor: 58827533/ GraZiEla SoarES dE oliVEira cEr-
ViNSKi (GErENTE) / 3,5 diáriaS / 21/06/2022 a 24/06/2022.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 816459
Portaria: 3811/2022 objetivo: Participar do i Encontro Setorial do agro-
negócio, no Polo araguaia – redenção no município de Paragominas.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: 
ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 54185728/ Maria alicE alVES THoMaZ 
liSBoa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 28/06/2022 
a 02/07/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 816451
Portaria: 3806/2022 objetivo: auxiliar o fEa a realizar visita de atendi-
mento a foco em aiE em 01 propriedade no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: alTaMira/Pa destino: ViTÓria do 
XiNGU/Pa Servidor: 54193001/ ricardo da SilVa rodriGUES (TÉcNi-
co aGrÍcola) / 1,5 diária / 21/06/2022 a 22/06/2022.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 816442
Portaria: 3810/2022 objetivo: Participar do i Encontro Setorial do 
agronegócio, no Polo araguaia – redenção no município de Paragominas.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa desti-
no: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 57189755/ aNa THaiS SoUZa dE lEÃo 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 28/06/2022 a 02/07/2022 
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 816438
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Portaria: 3818/2022 objetivo: realizar vistoria técnica em estabeleci-
mento produtor de farinha e outros derivados da mandioca.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: NoVo rEParTiMENTo/Pa des-
tino: TUcUrUÍ/Pa Servidor: 5901322/ rENaTa TriNdadE dE liMa (EN-
GENHEiro aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 15/06/2022 a 15/06/2022.orde-
nador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 816518
Portaria: 3820/2022 objetivo: acompanhar e auxiliar os auditores fe-
derais agropecuários do MaPa, para auditoria do Programa Nacional de 
Erradicação da Mosca da carambola nos municípios.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: BrEVES, cUr-
raliNHo, MElGaÇo/Pa Servidor: 57224177/ rafaEl aNToNio HaBEr 
/ (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 5,5 diáriaS / 22/06/2022 a 
27/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 816529
Portaria: 3822/2022 objetivo: realizar fiscalização de Propriedades 
rurais de agrotóxicos.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: SÃo GEraldo do araGUaia/Pa destino: PiÇarra/Pa Servidor: 
5871042/ fáBio alaN QUEiroZ corrÊa (fiScal ESTadUal aGro-
PEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 3,5 diáriaS / 27/06/2022 a 
30/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 816548
Portaria: 3821/2022 objetivo: acompanhar a auditoria do Programa 
Nacional de Erradicação da Mosca da carambola (PNEMc) do ano de 2022 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BE-
lÉM/Pa destino: MoNTE doUrado/Pa Servidor: 5877989/ adalBErTo 
GoMES TaVarES (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 5,5 diáriaS / 
22/06/2022 a 27/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 816540
Portaria: 3823/2022 objetivo: acompanhar a equipe de auditores fis-
cais do MaPa que realizará auditoria na Gerência do Programa Estadual 
de Erradicação da Mosca da carambola no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: caPiTÃo PoÇo/
Pa Servidor: 57190488/ GlEicilENE BraSil dE alMEida (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 3,5 diáriaS / 22/06/2022 a 25/06/2022.ordenador: lU-
cioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 816568
Portaria: 3824/2022 objetivo: acompanhar as atividades desenvolvi-
das na propriedade rural quarentenária, em conjunto com o icMBio e o 
iBaMa.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/
Pa destino: BElTErra, SaNTarÉM/Pa Servidor: 51855627/ JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira (dirETor (a) dE dEfESa E iNSPEÇÃo aNiMal) 
/ 5,5 diáriaS / 20/06/2022 a 25/06/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 816579
Portaria: 3825/2022 objetivo: realizar reunião de orientação e ajus-
tamento de conduta do servidor, inerente a atividade de levantamento 
de detecção da Mosca da carambola nos municípios.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caSTaNHal/Pa destino: iNHaNGaPi, 
SaNTa BárBara do Pará, SÃo doMiNGoS do caPiM, TErra alTa/Pa 
Servidor: 5870364/ JoSE fErrEira NoBrE JUNior (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 20/06/2022 a 24/06/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 816672
Portaria: 3826/2022 objetivo: Participar da capacitação Planos e Pro-
gramas anuais, implantação do modelo de gestão por resultados.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TUcUMÃ/Pa destino: 
MaraBá/Pa Servidor: 57215435/ faBiaNa PoSSaTo (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 21/06/2022 a 
23/06/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 816705
Portaria: 3827/2022 objetivo: realizar abertura de cadastro de 06 
propriedades rurais em comunidades indígena.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: alTaMira/Pa destino: ViTÓria do 
XiNGU/Pa Servidor: 6403422/ rENaN MErÊNcio dE BarroS (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 
13/06/2022 a 15/06/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 816725
Portaria: 3828/2022 Objetivo: Dar apoio nas atividades de fiscaliza-
ção de propriedades rurais que usam agrotóxicos.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo GEraldo do araGUaia/Pa des-
tino: PiÇarra/Pa Servidor: 5829259/ Mario aNToNio coSTa rocHa 
/ (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 27/06/2022 a 
30/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 816734
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

adesÃo ata srP Nº 2022/532916 adeParÁ
o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, nos termos do artigo 43, inciso Vi, da lei federal 
nº 8.666/93 e, ainda, considerando a decisão tomada no bojo do processo 
originário do Pregão Eletrônico nº 014/2021 (SrP) 2º Grupamento de 
Engenharia de construção 8º Batalhão de Engenharia de construção, 
processo nº 2020/640747, cujo objeto é a aquisição de material 
permanente (mobiliário), conforme especificações, condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, decide HoMoloGar 
o termo de adesão de aTa dE rEGiSTroS dE PrEÇoS Nº 2022/532916/
adEPara,  resultado do aludido certame, do tipo menor preço por grupo e 
item, em favor do seguinte licitante: 

cNPJ: 34.390.049/0001-10 – SaNTaNa E SoUZa diST. E coMErc. 
vencedor dos itens, pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 
323.168,32 (Trezentos e vinte e três mil, cento e sessenta e oito reais e 
trinta e dois centavos). 
Belém/Pa, 21 de Junho de 2022 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
dirETor GEral da adEPará EM EXErcÍcio.

Protocolo: 817125

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

errata

Portaria de diÁria Nº 051/2022 carlos Eduardo Soares rodrigues. 
onde se lê  23 a 27 Leia-se 24 a 27. Protocolo: 815290

Protocolo: 816354
errata

Portaria de diÁria Nº 052/2022 franceli de Sousa Silva.
onde se lê  23 a 27 Leia-se 24 a 27. Protocolo: 815293

Protocolo: 816356
errata de aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022-oBJeto: aQUisiÇÃo 
de 10 MotocicLetas 0 KM, aNo 2022/2022 oU sUPerior.

Processo: 2022/227196
Publicado no d.o.E nº 35.014 de 21/06/2022.
oNde se LÊ: a abertura realizar-se-á no dia 01 de julho de 2022, às 09:00 horas.
Leia-se: a abertura realizar-se-á no dia 06 de julho de 2022, às 09:00 horas.

Protocolo: 816796

coNtrato

coNtrato: Nº: 012/2022
data de assinatura: 21/06/2022
Vigência: 21/06/2022 à 20/06/2023
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de máqui-
nas e equipamentos agroindustriais, conforme especificações relacionadas 
no item 14 do Termo de referência e no item 05 deste Edital, lote 02 e 
lote 07 homologados no pregão eletrônico nº 001/2022 para atender as 
necessidades desta EMaTEr-Pa no centro de Treinamento agroecológico, 
inovação Tecnológica e Pesquisa do Sudeste Paraense em conceição do 
araguaia de acordo com as normas e diretrizes do Edital licitatório.
dotação orçamentária:
Programa: 1491- aGricUlTUra, PEcUária, PESca E aQUicUlTUra
P.i/ação: 2070008712E
ProJETo/aTiVidadE: 8712E – forTalEciMENTo oPEracioNaiS UNidadES dE aTEr
Elemento de despesa: 449052 -  EQUiPaMENToS E MaTErial PErMaNENTE
foNTE – 0301 – TESoUro do ESTado
Valor Global: r$ 219.991,67 (duzentos e dezenove mil novecentos e no-
venta e um reais e sessenta e sete centavos)
contratada: EMPrESa aMaZoNia PrESTadora dE SErViÇoS lTda
Endereço: Tv. WE 80, nº 772, conjunto cidade Nova 6 – ananindeua _Pará, 
cEP: 67.033-009
ordenador: rosival Possidônio do Nascimento

Protocolo: 816500

diÁria

Portaria de diÁria Nº 114/2022; BENEficiário: alBErTo ValEN-
TE MENdoNÇa filHo,  Matrícula Nº 3151450; fUNÇÃo:rESP. SEÇÃo dE 
TraNSPorTE; oBJETiVo:acoMPaNHar a adVoGada da EMPrESa NaS 
aÇÕES QUE SE rEaliZarÃo EM coNcEiÇÃo do araGUaia(forMaliZa-
ÇÃo dE TErMoS dE cooPEraÇÃo TÉcNica, aÇÕES JUdiciaiS TraBa-
lHiSTa) E No ESTado do TocaNTiNS Na cidadE dE PalMaS(ParTici-
Par dE iNTErcÂMBio TÉcNico); Nº dE diáriaS: 5,5 (ciNco E MEia); 
PErÍodo: 19 a 25.06.2022 dESTiNo: coNcEiÇÃo dE araGUaia E Pal-
MaS/To; ordENadora dE dESPESaS: MarialVa SoUSa coSTa

Protocolo: 816549
..

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

Portaria

Portaria Nº 01292/2022 - 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° 
2021/1094047 - SEMaS/Pa
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 038/2022- SE-
MaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE 
E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa coNEcTadoS SEcUriTY 
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coMErcio dE ElETroElETrÔNicoS EirEli, os servidores: THÚlio Ta-
VARES FERREIRA, matrícula nº 5938500/2 como fiscal Titular e ÂNGELO 
LUIZ MARINHO FURTADO, matrícula nº 5960978/1 como fiscal Suplente, a 
contar da data da assinatura do contrato em 15 de junho de 2022.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 21 de junho de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 816710
Portaria Nº 01293/2022 - 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° 
2021/1094047 - SEMaS/Pa
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 039/2022- SEMAS/
Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUS-
TENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa lUiZ TadEo daMaScHi - EPP, 
os servidores: THÚlio TaVarES fErrEira, matrícula nº 5938500/2 como 
fiscal Titular e ÂNGELO LUIZ MARINHO FURTADO, matrícula nº 5960978/1 
como fiscal Suplente, a contar da data da assinatura do Contrato em 15 
de junho de 2022.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 21 de junho de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 816711
Portaria Nº 01294/2022 - 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° 
2021/1094047 - SEMaS/Pa
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 040/2022- SEMAS/
Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUS-
TENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa darlU iNdÚSTria TÊXTil lTda, 
os servidores: THÚlio TaVarES fErrEira, matrícula nº 5938500/2 como 
fiscal Titular e ÂNGELO LUIZ MARINHO FURTADO, matrícula nº 5960978/1 
como fiscal Suplente, a contar da data da assinatura do Contrato em 15 
de junho de 2022.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 21 de junho de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 816712
Portaria Nº 01295/2022 - 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° 
2021/1094047 - SEMaS/Pa
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 0412022- SEMAS/
Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUS-
TENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa idESaN coMErcial lTda-ME, 
os servidores: THÚlio TaVarES fErrEira, matrícula nº 5938500/2 como 
fiscal Titular e ÂNGELO LUIZ MARINHO FURTADO, matrícula nº 5960978/1 
como fiscal Suplente, a contar da data da assinatura do Contrato em 15 
de junho de 2022.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 21 de junho de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 816716
Portaria Nº 01296/2022 - 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° 
2021/1094047 - SEMaS/Pa
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 042/2022- SE-
MaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE 
E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa Jr2 coMErcio dE Va-

riEdadES lTda, os servidores: THÚlio TaVarES fErrEira, matrícula nº 
5938500/2 como fiscal Titular e ÂNGELO LUIZ MARINHO FURTADO, matrí-
cula nº 5960978/1 como fiscal Suplente, a contar da data da assinatura do 
contrato em 15 de junho de 2022.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 21 de junho de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 816718
Portaria Nº 01262/2022-dGaF/GaB/seMas, de 15/06/2022.
Nome: SiMoNE ViEira rodriGUES
Matrícula: 5662648/1
cargo: consultor Jurídico do Estado
concessão: licença por Motivo de doença em Pessoa da família
Período: 01/02/2022 a 10/02/2022
laudo Médico: 91332 de 12/06/2022
Processo: 2022/199779
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 817105

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato a Pedido de serVidor
SErVidor: TiaGo riBEiro rocHa
MaTrÍcUla: 5925063
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo MEio aMBiENTE-Engenharia florestal
a coNTar dE 15/06/2022
SErVidor: raQUEl da SilVa BaNdEira
MaTrÍcUla: 5954915
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo MEio aMBiENTE-Engenharia florestal
a coNTar dE 20/06/2022
ordENador: lília Márcia ramos reis - diretora de Gestão administrativa e 
financeira

Protocolo: 816751

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 01300/2022-dGaF/GaB/seMas, de 21/06/2022.
Nome: cESar PlaToN Maia
Matrícula: 57175209/1
cargo: Técnico em Gestão de infraestrutura
concessão: 30 (trinta) dias de licença Prêmio
Período aquisitivo: 1ª parcela do triênio 02/10/2006 a 01/10/2009
Período de Gozo: 30/06/2022 a 29/07/2022
Processo: 2022/614523
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 817113

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 01266/2022-dGaF/GaB/seMas, de 20/06/2022.
Nome: clEBEr PENa cardoSo
Matrícula: 55585598/3
função: assistente administrativo
concessão: 18 (dezoito) dias de afastamento para Tratamento de Saúde
Período: 18/04/2022 a 05/05/2022
comunicação de decisão do iNSS de 06/06/2022 (Número do 
requerimento: 214590320)
Processo: 2022/748075
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 817118

diÁria
.

Portaria Nº 1302/2022 - GaB/seMas 21 de JUNHo de 2022.
objetivo: Vistoria técnica com vistas a subsidiar o acompanhamento de 
teste de funcionamento de equipamento instalado na empresa cibrasa e, 
realizar vistoria técnica para subsidiar o embasamento para processo.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: capanema/Pa e rio Maria/Pa.
Período: 26/06 a 24/06/2022 – 01 e ½ diária
Servidores:
- 5888448/2 - EriKa aliNNE caMPoS VEloSo - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5955125/1 - ElZa BraNdao SaNTaNa - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 54184023/3 - aNa roSa BEZErra cardoSo - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5654823/ 1 - clEo fErNaNdo dE SoUZa crUZ - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 816719
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Portaria Nº 1298/2022 - GaB/seMas 21 de JUNHo de 2022.
objetivo: Participar da entrega de car validados para produtores de muni-
cípios do Salgado paraense pelo programa “rEGUlariZa Pará!”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: castanhal/Pa
Período: 20/06/2022 – ½ diária.
Servidores:
- 5945634/2 - HUGo YUTaKa SUENaGa – (Secretário adjunto)
- 5913647/3 - THiaGo JUScEliNo alVao da SilVa - (Técnico em gestão 
pública)
- 5927753/3 - iGor roBErTo carValHo BriTo - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 816626

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº. 400 de 21 de JUNHo de 2022
Prazo para aplicação (em dias) 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas (em dias) 15 (quinze) dias
Servidor – matrícula – cargo: israel alves de oliveira - 57207773 - Gerente
PTrES: 798781
fonte: 0101
Elemento: 3.33.90.39.. r$ 4.000,00 (Quatro mil reais)
ação: 264709
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 816887

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 1025/2022 – ccc/GaB.saGa/seGUP
BeLÉM/Pa, 20 de JUNHo de 2022.

o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, 
no uso de suas atribuições legais, e;
Dispõe sobre a designação de Fiscais, designada para acompanhar e fisca-
lizar a execução de instrumento contratual;
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
conferidas pela Portaria n° 102/2021- GaB/SEGUP de 23 de setembro de 
2021 (doE nº 34.771 de 27 de setembro de 2021), e
CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre 
a execução dos contratos e congêneres firmados pela Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social, tendo em vista os princípios da le-
galidade, moralidade e eficiência, e;
coNSidEraNdo o comando insculpido no artigo 67 da lei federal no 
8.666/93, quanto às determinações legais para o acompanhamento e 
a fiscalização dos contratos administrativos; o artigo 3° do Decreto n° 
870/2013 e a instrução Normativa n° 02/2019 da aGE; e
coNSidEraNdo a celebração do coNTraTo n° 139/2022 – SEGUP/Pa, 
celebrado com a empresa  a NP TEcNoloGia E GESTÃo dE dadoS lTda, 
decorrente da iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo n° 117/2022– SEGUP/Pa, 
oriundo do Processo Eletrônico 2022/457117.
RESOLVE: Nomear os servidores abaixo, para acompanharem e fiscaliza-
rem a execução do contrato n° 139/2022 - SEGUP/Pa:
- HErMiNio GUilHErME MarQUES calViNHo, Matricula funcional 
nº582767-1, fiscal Titular ;
- lariSSa coElHo BiTTENcoUrT, Matricula funcional nº5897766/3, fis-
cal Suplente;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 816371
Portaria N.º1027/2022 – ccc/GaB.saGa/seGUP

BeLÉM/Pa, 21 de JUNHo de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, 
no uso de suas atribuições legais, e;
Dispõe sobre a Designação de Fiscais, designados para acompanhar e fis-
calizar a execução de instrumento contratual;

o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
conferidas pela Portaria n° 102/2021- GaB/SEGUP de 23 de setembro de 
2021 (doE nº 34.771 de 27 de setembro de 2021), e
CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre 
a execução dos contratos e congêneres firmados pela Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social, tendo em vista os princípios da le-
galidade, moralidade e eficiência, e;
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 67 da lei federal no 8.666/93, 
quanto às determinações legais para o acompanhamento e a fiscalização 
dos contratos administrativos; o artigo 3° do decreto n° 870/2013 e a 
instrução Normativa n° 02/2019 da aGE; e
coNSidEraNdo a celebração do presente TErMo dE aUToriZaÇÃo dE 
coMPra n° 006/2022 – SEGUP/Pa, celebrado com a empresa BrENo rafa-
El daS cHaGaS BarBoSa, oriundo do Processo Eletrônico 2022/492924.
RESOLVE: Nomear os servidores abaixo, para acompanharem e fiscaliza-
rem a execução do TErMo dE aUToriZaÇÃo dE coMPra n° 006/2022 
- SEGUP/Pa: 
- lariSSa coElHo BiTTENcoUrT, Matricula funcional nº5897766/3, 
como fiscal Titular ;
- JoÃo iGo coSTa PEcK, Matricula funcional nº5950402, como fiscal Su-
plente;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 816784

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo No doe N° 35.007 do 
dia 14/06/2022 - ProtocoLo Nº 813686

onde se lê:
Processo Eletrônico nº 2021/1295844
Lê-se:
Processo Eletrônico nº 2021/1296103

Protocolo: 816652

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 012/2022/ccV/seGUP
Processo eletrônico nº 2022/41456
Exercicio: 2022
origem: PrEGÃo ElETrÔNico nº 005/2022/SrP/cBMPa
objeto: aquisição de motores de centro de rabeta diesel 350 HP, com vis-
tas a “fortalecer e modernizar o Sistema Estadual de Segurança Públi-
ca e defesa Social (SiEdS) do Estado do Pará”, oriundo do convênio nº 
892621/2019, firmado entre Secretaria de Segurança Pública e Defesas 
Sociais do Estado do Pará - SEGUP/Pa e Secretaria Nacional de Segurança 
Pública - SENaSP/MJ.
data de assinatura: 17/06/2022.
fundamentação legal: Parecer Jurídico n° 122/2022/coNJUr.
Vigência: até dia 30 de dezembro de 2022.
Valor Global: r$ 9.691.250,00 (nove milhões, seiscentos e noventa e um 
mil, duzentos e cinquenta reais)
Programação orçamentária: 21.101.06.181.1502.8264 - Gerenciamen-
to das ações integradas de Segurança Pública Natureza - 449052 fon-
te - 0106, 6101, 0306 e 6301 Pi - 1050008264E
contratada: NáUTica loG TraNSPorTE coMÉrcio E loGiSTica lTda
cNPJ: 40.398.261/0001-26
Endereço: rodovia da integração KM 5, margem esquerda do rio itaporan-
ga, Bairro rio Barcarena, Barcarena-Pa.
representante da Empresa: ivan claudio carvalho Barbosa.
ordenador da despesa: Paulo roberto dos Santos lima - Secretário adjun-
to de Gestão administrativa/SEGUP-Pa

Protocolo: 816361
coNtrato adMiNistratiVo Nº 141/2022-seGUP/Pa

Processo: 2022/423821
Exercício: 2022
origem: decorre da ata de registro de Preços nº 013/2021 - cPl/PMPa, 
oriunda do Pregão Eletrônico nº 12/2021 - cPl/PMPa
objeto: a aquisição de nobreaks, para atender as necessidades da Secre-
taria de Segurança Pública e Defesa Social, conforme especificações e con-
dições estabelecidas na aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 013/2021-cPl/
PMPa. (190 unidades)
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 323/2022-coNJUr.
data da assinatura: 14/06/2022.
Vigência: 14/06/2022 à 13/06/2023.
Valor Global: r$ 77.330,00 (setenta e sete mil trezentos e trinta reais).
Programação orçamentária: 21.101.06.126.1508.8238 – Gestão da Tec-
nologia da informação e comunicação; Natureza: 449052; fonte: 0101.
contratada: colEPacK iNdUSTria E coMErcio dE EMBalaGENS EirEli
cNPJ: 10.590.774/0001-73
Endereço: rua deputado Genésio Tureck, nº Sc 301, nº 5.941, Bairro: 
Bela aliança, cidade: São Bento do Sul - Santa catarina, cEP 89.284-080
ordenador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa - Secretário adjunto de 
Gestão administrativa

Protocolo: 816366
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coNtrato adMiNistratiVo Nº 140/2022-seGUP/Pa
Processo: 2022/613450
Exercício: 2022
origem: decorre da ata de registro de Preço nº 010/2021 - cPl/PMPa, 
oriunda do Pregão Eletrônico SrP Nº 012/2021 - cPl/PMPa
objeto: a aquisição de equipamentos de informática para atender as de-
mandas da SEcrETaria dE SEGUraNÇa PUBlica E dEfESa Social - 
SEGUP, de acordo com as condições e especificações previstas na Ata de 
registro de Preços nº 10/2021 - cPl/PMPa, na qual a mesma é partícipe. 
(20 unidades notebooks)
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 328/2022-coNJUr.
data da assinatura: 15/06/2022.
Vigência: 15/06/2022 à 14/06/2023.
Valor Global: r$ 98.860,00 (noventa e oito mil, oitocentos e sessenta reais).
Programação orçamentária: 21.101.06.126.1508.8238 – Gestão da Tec-
nologia da informação e comunicação; Natureza: 449052; fonte: 0101
contratada: driVE a iNforMáTica lTda
cNPJ: 00.677.870/0003-61
Endereço: Travessa Mariz e Barros, nº 2321, sala 104, Bairro: Marco, cEP: 
66080-471 - Belém/Pa.
ordenador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa - Secretário adjunto de 
Gestão administrativa

Protocolo: 816367
coNtrato adMiNistratiVo Nº 147/2022-seGUP/Pa

Processo: 2022/423473
Exercício: 2022
origem: Pregão Eletrônico SrP nº 12/2021 - cPl/PMPa
objeto: aquisição de nobreaks, para atender as necessidades da Secre-
taria de Segurança Pública e defesa Social, para atender às necessidades 
Secretaria.
Quantidade: 10 (dez) unidades
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 331/2022-coNJUr
data da assinatura: 20/06/2022
Vigência: início em 20/06/2022, término em 19/06/2023
Valor Global: r$ 4.138,20 (quatro mil, cento e trinta e oito reais e vinte 
centavos)
Programação orçamentária: 21.101.06.126.1508.8238 – Gestão da Tec-
nologia da informação e comunicação; Natureza: 449052; fonte: 0101.
contratada: liNKMarKET iNforMáTica E TElEcoMUNicaÇÕES lTda
cNPJ: 09.636.384/0002-99
Endereço: av. Princesa isabel, nº 629, Ed. Vitoria center, Sala: 1003 Bair-
ro: centro, cidade: Vitória - Espírito Santo, cEP 29.010-904
ordenador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 817034
coNtrato adMiNistratiVo Nº 149/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 124/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais como docente da disciplina Metodologia da Pesquisa 
Científica II, na modalidade presencial, para o Curso de Especialização em 
docência do Ensino Superior de Segurança Pública, aprovado pela resolu-
ção nº 417/2022 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 349/2022-coNJUr
data de assinatura: 20 de Junho de 2022
Valor Global: r$2.700,00 (dois mil e setecentos reais).
Vigência: 06 (seis) meses, com início em 20/06/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047
contratado: SÔNia da coSTa PaSSoS
cPf: 562.870.702-34
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 816781
coNtrato adMiNistratiVo Nº 148/2022-seGUP

Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 123/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente da disciplina Políticas Públicas Edu-
cacionais e Segurança Pública, na modalidade presencial, para o curso 
de Especialização em docência do Ensino Superior de Segurança Pública, 
aprovado pela resolução nº 417/2022 - coNSUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 350/2022-coNJUr
data de assinatura: 20 de Junho de 2022
Valor Global: r$2.700,00 (dois mil e setecentos reais).
Vigência: 06 (seis) meses, com início em 20/06/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047
contratado: JoÃo fraNciSco Garcia rEiS
cPf: 094.055.502-68
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 816779

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 123/2022 – 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 ins-
tituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do senhor JoÃo fraNciSco Garcia rEiS, Titulação doutor, inscrita no 
cPf sob o nº 094.055.502-68, rG nº 12682, PiS/Pasep nº 170.064.451-
65, residente e domiciliado à Trav. dr Enéas Pinheiro, apto 902 Norte, 
Bairro: Marco, cEP: 66095-015, Belém/Pa, cujo objeto é a contratação 
da prestação de serviços técnicos profissionais especializados para exe-
cução de atividades educacionais como docente da disciplina Políticas Pú-
blicas Educacionais e Segurança Pública, na modalidade presencial, para 
o curso de Especialização em docência do Ensino Superior de Segurança 
Pública, aprovado pela resolução nº 417/2022 - coNSUP, cujo valor total 
é r$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 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 Públi-
ca fonte: 0101 Naturezas: 339036 e 339047
Belém/Pa, 20 de Junho de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 816397
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 124/2022 – 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 ins-
tituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
da senhora SÔNia da coSTa PaSSoS, Titulação doutora, inscrita no cPf 
sob o nº 562.870.702-34, rG nº 2454445, PiS/Pasep nº 126.206.724-
24, residente e domiciliada à av. Pedro Miranda, Pass. coelinho, nº 129, 
Bairro: Pedreira, cEP: 66085-780, Belém/Pa, cujo objeto é a contratação 
da prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execu-
ção de atividades educacionais como docente da disciplina Metodologia da 
Pesquisa Científica II, na modalidade presencial, para o Curso de Especia-
lização em docência do Ensino Superior de Segurança Pública, aprovado 
pela resolução nº 417/2022 - coNSUP, cujo valor total é r$ 2.700,00 (dois 
mil e setecentos 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, 20 de Junho de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 816467

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 124/2022-seGUP

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 124/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii, do referido diploma legal.
Belém/Pa, 20 de Junho de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 816471
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 123/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 123/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii, do referido diploma legal.
Belém/Pa, 20 de Junho de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 816435
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aPostiLaMeNto
.

1º terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato Nº 004/2022 - seGUP
ParTES: a SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa 
Social, através do fUNdo ESTadUal dE SEGUraNÇa PÚBlica/fESPdS, 
cNPJ nº. 35.516.470/0001-97 e TEcHBiZ forENSE diGiTal lTda., inscri-
ta no cNPJ sob o nº 05.757.597/0001-37.
ModalidadE: iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo N° 02/2022-fESPdS, 
oriunda do Processo Eletrônico n° 2022/149502-SEGUP/Pa.
oBJETo coNTraTUal: objeto a aquisição de solução para análise forense 
de artefatos exclusivos de internet, em respeito às características detalha-
das, termos e condições apresentadas no Termo de referência e neste do-
cumento, com suporte de atualização tecnológica pelo prazo de 36 (trinta e 
seis) meses, com recurso oriundo do fundo Estadual de Segurança Pública 
e defesa Social-fESPdS
BaSE lEGal do aPoSTilaMENTo: Parágrafo 8º do art. 65, da lei nº. 
8.666/93.
OBJETO DO APOSTILAMENTO: modificar a NATUREZA DE DESPESA descri-
ta na cláusula Sétima - dotação orçamentária do instrumento contratual, 
para a cobertura das suas despesas.
doTaÇÃo orÇaMENTária: 
Programa de Trabalho: 06181150289400000; Natureza de despesa: 
339040; fonte: 0177 (Tesouro), 0377 (recurso Próprio - Superávit).
Belém/Pa, 15 de junho de 2022.
WaGNEr lUiZ dE aViZ carNEiro
SEcrETário EXEcUTiVo do fESPdS

Protocolo: 816490

.

.

coNVÊNio
.

coNVÊNio Nº 002/2022/seGUP/iesP
objeto: a cooperação mútua entre os partícipes visando o desenvolvimen-
to de atividades integradas na área de ensino do Sistema de Segurança 
Pública, com fim de realizar o Curso de Formação de Guarda Municipal - 
Ananindeua, conforme os itens especificados no instrumento.
data de assinatura: 20/06/2022.
Vigência: 20/06/2022 a 19/06/2023.
Valor: r$ 72.856,00 (setecentos e dois mil, oitocentos e cinquenta e seis 
reais).
Partes: SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa 
Social - SEGUP/Pa, iNSTiTUTo dE ENSiNo dE SEGUraNÇa do Pará 
- iESP e a SEcrETaria MUNiciPal dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa 
Social dE aNaNiNdEUa.
assinaram:
UalaME fialHo MacHado - Secretário de Estado de Segurança Pública 
e defesa Social.
aNTÔNio BENTES da SilVa filHo - diretor do instituto de Ensino de Se-
gurança do Pará - iESP.
arliNdo PENHa da SilVa - Secretário Municipal de Segurança Pública e 
defesa Social ananindeua.

Protocolo: 816646

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1015/2022-saGa
Prazo para aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor: 3º SGT PM áTila SoUSa da SilVa crUZ
Matrícula: 54195438
Programa de Trabalho: 218838
fonte do recurso: 01010000
Natureza da despesa:
339030 - r$ 1.500,00
339039 - r$ 1.500,00
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 816508

diÁria
.

Portaria Nº 987/2022-saGa
oBJETiVo: Para apoio no transporte da equipe da aScoM.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 01 à 04.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor(ES): SGT PM dElSoN BaSToS da SilVa, Mf: 5738474
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 988/2022-saGa
oBJETiVo: Para apoio no transporte da equipe da aScoM.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 08 à 11.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor(ES): SGT PM dElSoN BaSToS da SilVa, Mf: 5738474
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 989/2022-saGa
oBJETiVo: Para participar do projeto “ PrÓ MUlHEr Pará“.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): aBaETETUBa/Pa
PErÍodo: 24 à 26.06.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErVidor(ES): cEl BM HElToN cHarlES araUJo MoraiS, Mf: 5706386-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 995/2022-saGa
oBJETiVo: Para participar do projeto “ PrÓ MUlHEr Pará“.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BarcarENa/Pa
PErÍodo: 28 à 30.06.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErVidor(ES): cEl BM HElToN cHarlES araUJo MoraiS, Mf: 5706386-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 996/2022-saGa
oBJETiVo: Para cobertura jornalística da “ oPEraÇÃo VErÃo “.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNoPoliS/Pa
PErÍodo: 01 à 04.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor(ES): roBErTa caroliNE MEirElES da coNcEiÇÃo, Mf: 
5920436
WalENa dE NaZarÉ PErEira loPES, Mf: 5920754
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 997/2022-saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNoPoliS/Pa
PErÍodo: 15 à 18.06.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor(ES): SGT PM MarcElo JorGE dE araÚJo, Mf: 5796229
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 998/2022-saGa
oBJETiVo: Para cobertura jornalística da “ oPEraÇÃo VErÃo “.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNoPoliS/Pa
PErÍodo: 08 à 11.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor(ES): aNdrÉ lUiS BENTES MacEdo, Mf: 5899460-2
WalENa dE NaZarÉ PErEira loPES, Mf: 5920754
roBErTa caroliNE MEirElES da coNcEiÇÃo, Mf: 5920436
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 999/2022-saGa
oBJETiVo: Para cobertura jornalística da “ oPEraÇÃo VErÃo “.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNoPoliS/Pa
PErÍodo: 15 à 18.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor(ES): WalENa dE NaZarÉ PErEira loPES, Mf: 5920754
roBErTa caroliNE MEirElES da coNcEiÇÃo, Mf: 5920436
caio dE SoUZa TaVarES, Mf: 5955777-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1000/2022-saGa
oBJETiVo: Para cobertura jornalística da “ oPEraÇÃo VErÃo “.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNoPoliS/Pa
PErÍodo: 22 à 25.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor(ES): aNdrÉ lUiS BENTES MacEdo, Mf: 5899460-2
WalENa dE NaZarÉ PErEira loPES, Mf: 5920754
roBErTa caroliNE MEirElES da coNcEiÇÃo, Mf: 5920436
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1001/2022-saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): ParaUaPEBaS/Pa
PErÍodo: 16 à 21.06.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 06(seis) de alimentação e 05(cinco) de pousada
SErVidor(ES): TEN cEl PM odiNEY dE SoUZa NoGUEira, Mf: 5630061
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1002/2022-saGa
oBJETiVo: Para realizar manutenção em embarcações.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BraGaNÇa/Pa
PErÍodo: 14 à 16.06.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErVidor(ES): TEN cEl PM MarcElo faBricio da coSTa dE alBU-
QUErQUE, Mf: 5817722-1
3° SGT PM JacoB raMoS dE arrUda, Mf: 5789036-1
Sd PM aNToNio PaNToJa riBEiro NETo, Mf: 5920953-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
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Portaria Nº 1003/2022-saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): ViToria/ES
PErÍodo: 19 à 21.06.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor(ES): claUdio lUciaNo MoNTEiro dE oliVEira, Mf: 
5420407-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1004/2022-saGa
oBJETiVo: Para participar do projeto “ PrÓ MUlHEr Pará“.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): aBaETETUBa/Pa
PErÍodo: 24 à 26.06.2022
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 1005/2022-saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BarcarENa/Pa
PErÍodo: 15.06.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): TEN cEl PM odiNEY dE SoUZa NoGUEira, Mf: 5630061
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1006/2022-saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): ParaUaPEBaS/Pa
PErÍodo: 16 à 21.06.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 06(seis) de alimentação e 05(cinco) de pousada
SErVidor(ES): 2° SGT PM fErNaNdo JoSÉ MoNTEiro MENEZES, Mf: 
5696011-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia)
SErVidor(ES): WalBEr fErNaNdo BaTiSTa SarMENTo, Mf: 59219902
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1007/2022-saGa
oBJETiVo: Para participar do projeto “ PrÓ MUlHEr Pará“.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): TUcUrUÍ/Pa
PErÍodo: 21 à 24.06.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor(ES): caP BM rodriGo MarTiNS do ValE, Mf: 57216356-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1008/2022-saGa
oBJETiVo: Para participar do projeto “ PrÓ MUlHEr Pará“.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BarcarENa/Pa
PErÍodo: 28 à 30.06.2022
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 1009/2022-saGa
oBJETiVo: Para participar do projeto “ PrÓ MUlHEr Pará“.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): TUcUrUÍ/Pa
PErÍodo: 21 à 24.06.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor(ES): cB PM faBricio caldaS doS SaNToS, Mf: 57222108-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor(ES): daNiEllE dE SoUSa MaTTar, Mf: 5826012
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1010/2022-saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 20 à 22.06.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErVidor(ES): TEN cEl PM GlaUco coiMBra Maia, Mf: 5615089-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1011/2022-saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BraSÍlia/df
PErÍodo: 21 à 25.06.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
SErVidor(ES): cEl PM alEXaNdrE MaScarENHaS doS SaNToS, Mf: 
5420628-1
TEN cEl PM MarcUS ViNiciUS dE caSTro alVES, Mf: 5808103-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1012/2022-saGa
oBJETiVo: Para realizar o transporte de autoridades.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BraGaNÇa/Pa
PErÍodo: 12.05.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): MaJ BM lEaNdro TaVarES dE alMEida, Mf: 57174110-1
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): BrUNo dE carValHo lEiTE, Mf: 54190834
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1013/2022-saGa
oBJETiVo: Para realizar o transporte de autoridades.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
PErÍodo: 19 à 21.05.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErVidor(ES): cEl PM criSTiaNo JoÃo loUrEiro liMa, Mf: 5678382-1
MaJ BM ESdraS PErEira lEMoS, Mf: 57174093
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1014/2022-saGa
oBJETiVo: Para cumprir escala de serviço na BaSE do GraESP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 25 à 27.05.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErVidor(ES): TEN PM SUZaNE PaTricia GoMES da SilVa, Mf: 
57198715-4
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor(ES): carloS alBErTo SaldaNHa da SilVa, Mf: 5958193-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1016/2022 –saGa
oBJETiVo: coMPlEMENTaÇÃo a Portaria nº 791/2022-SaGa de 
24.05.2022, ao servidor abaixo mencionado, em virtude ter permanecido 
no município de MaraBá/Pa,” B”, para apoio no transporte de autoridades.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 10 à 11.05.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor (ES): cEl PM criSTiaNo JoÃo loUrEiro liMa, Mf: 5678382-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1017/2022-saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BrEVES/Pa
PErÍodo: 14 à 30.06.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 17(dezessete) de alimentação e 16(dezesseis) 
de pousada
SErVidor(ES): SGT PM aTila SoUSa da SilVa crUZ, Mf: 54195438
SGT PM daViSoN MaciEl doS rEiS, Mf: 54195580-1
SGT PM SaNdoVal SÉrGio MoraES dE SoUSa, Mf: 5676541-1
cB PM VEriNG da SilVa fariaS, Mf: 4220320-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 817101

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 1026/2022-saGa BeLÉM, 20 de JUNHo 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: Processo n° 2022/763172 e Memorando ° 002/2022 de 
20.06.2022.
coNSidEraNdo: a Portaria nº851/2022-SaGa de 27.05.2022, publicada 
no doE n° 34.988 de 31.05.2022, que concedeu 30(trinta) dias de fé-
rias regulamentares ao servidor GilVaNdro fErrEira dE caSTro, as-
sistente administrativo, Mf nº 70025/1, 2021/2022, no período de 04.07 
a 02.08.2022.
r E S o l V E:
Retificar o período de gozo de férias do servidor GILVANDRO FERREIRA DE 
caSTro, assistente administrativo, Mf nº 70025/1, 2021/2022, do perío-
do de 04.07 a 02.08.2022, para 15.07 a 14.08.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 816582
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oUtras MatÉrias
.

aViso de LicitaÇÃo Fracassada
PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2022

Processo administrativo nº 2021/1390878
a Pregoeira da Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa So-
cial, comunica que a licitação - modalidade PrEGÃo ElETrÔNico Nº 
019/2022 - SEGUP/Pa, cujo objeto é aquisição de 1.250m² (um mil duzen-
tos e cinquenta) metros quadrados de rede de proteção, visando garantir 
a segurança das aeronaves do Grupamento aéreo de Segurança Pública e 
Defesa Social do Pará contra queda de objetos, conforme especificações 
constantes no Termo de referência, anexo i do edital, foi declarada fra-
caSSada, em razão da empresa participante não atender na integralidade 
as exigências contidas no Edital.
Belém(Pa), 21 de junho de 2022.
luciana cunha da Silva
Pregoeira SEGUP/Pa

Protocolo: 816614

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 124/2022 – ccc: MaN-
TER a MAJ QOPM RG 31132 RUTE ANDRÉA DE SOUZA CAMPOS, como fiscal 
do contrato administrativo nº 024/2020 – ccc/ PMPa, celebrado entre a 
PMPa e a Empresa aM E M TraNSPorTES lTda; cujo objeto é a “contrata-
ção de empresa para prestação de serviços de transporte de cargas e mu-
danças a serem prestadas a PMPa”; NoMEar o cB PM rG 38958 aNdEr-
SoN lEaNdro loPES SoUSa, em substituição a cB PM rG 36440 KEllY 
ANDRESA LEITE SOUZA, como fiscal interino do Contrato Administrativo 
nº 024/2020; registre-se, Publique-se; Belém/Pa, 21 de Junho de 2022; 
ricardo do NaSciMENTo raMoS; TEN cEl QoPM rG 29213;chefe do 
centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 816479
Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL N.º125/2022 – ccc. obje-
to: NoMEar o 1º TEN QoPM rG 38892 WillaMES rUBENS coSTalaT, em 
substituição ao MAJ QOPM RG 33448 HARLEY ALVES DA COSTA, como fis-
cal do contrato administrativo nº 029/2017 – ccc/PMPa, celebrado entre 
a PMPa e a Srª cÍcEra SElMa dE oliVEira dE SoUSa, cujo objeto desti-
na-se a “locação de imóvel para abrigar a Sede do 16º Posto Policial des-
tacado do 4º BPM na Vila Sororó, Marabá/Pa”; MaNTEr o SUB TEN QPMP 
RG 26844 LILAMAR SILVEIRA OLIVEIRA, como fiscal interino do Contrato 
administrativo nº 029/2017; registra-se, publique-se e cumpra-se;Belém/
Pa, 21 de Junho de 2022;ricardo do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl 
QoPM rG 29213; chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 816571

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 872/22/di/dF, contida no doE nº 34.879 do dia 
03/03/2022; onde Lê-se: Servidor: SGT PM Bruno Pinheiro dos Santos; 
cPf: 841.182.102-15;Valor: r$ 3.798,00. Leia-se: SGT PM Bruno Pinhei-
ro dos Santos; cPf: 841.182.102-15; Valor: r$ 3.956,40. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 816704

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo nº. 035/2022-ccc/PMPa; EXErcÍ-
cio: 2022; oBJETo: o presente contrato tem como objeto a contratação 
de pessoa jurídica especializada na manutenção preventiva, corretiva, su-
porte técnico, atualização de versões e supervisão remota de equipamento 
para o sistema guardião on-line para a Polícia Militar do Pará, incluindo: 
mão de obra, materiais, produtos, peças de reposição, peças em geral, 
partes acessórias, consumíveis, insumos e, fornecimento, substituição e 
configuração de quaisquer equipamentos danificados ou com defeito, bem 
como todo material necessário para a execução do serviço; Valor Global: r$ 
1.770.798,48 (um milhão setecentos e setenta mil, setecentos e noventa e 
oito reais e quarenta e oito centavos); data da assinatura: 15/06/2022; Vi-
gência: 15/06/2022 a 14/06/2023. a despesa com este contrato ocorrerá 
da seguinte forma: Programa: 1508 – Governança Pública; ação (projeto/
atividade): 26/8238 – Gestão de tecnologia da informação e comunicação; 
Natureza da despesa: 3.33.90.40.08 – Serv. de tecno.da infor.e comun.
-pessoa juridica=Manutenção de Software; Plano interno: 4120008238c; 
fonte do recurso: 0101 (recursos ordinário). Empresa: dÍGiTro TEc-
NoloGia S.a; cNPJ: 83.472.803/0001-76; ordENador: JoSÉ dilSoN 
MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM.

Protocolo: 816755

aViso de LicitaÇÃo
.

reaViso de editaL
Pregão eletrônico nº 015/2022 – cPL/PMPa. Órgão: PolÍcia Mili-
Tar do Pará. objeto: “aquisição de equipamentos de informática para o 
efetivo do comando de Policiamento regional i – cPr i (Santarém) perten-
cente à Polícia Militar do Estado do Pará, conforme quantidades, especifica-
ções e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
data e hora de abertura: 05/07/2022, às 09h00 (horário de Brasília). lo-
cal: www.gov.br/compras. informações: (91) 98421-0841. Edital se en-
contra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/
compras . Belém-Pa, 21 de junho de 2022. JacQUEliNE da TriNdadE 
SaNTiaGo – MaJ QoPM rG 35498 - PrEGoEira

Protocolo: 816524

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 042/2022/
cPL/PMPa

Pae Nº 2022/ 175785
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia MiliTar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994-0001-42, e os contratados:

PoLo BeLÉM
disciPLiNa doceNte cPF VaLor totaL

TrEiNaMENTo fÍSico 
MiliTar MadElEiNE BaSToS da VEra crUZ 950.396.942-53 r$ 5.670,00

ToTal r$ 5.670,00
Valor ToTal coM PaTroNal r$ 6.804,00

do oBJETo: contratação de docentes para ministrarem aulas no cUrSo 
dE forMaÇÃo dE PraÇaS - cfP 2022 Polo Belém/ cfaP.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no inc. ii do art. 25 c/c 
com o art. 13, inciso Vi da lei 8.666/93, considerando a natureza singular 
dos serviços que serão prestados.
Valor ESTiMado: r$ 6.804,00 (Seis mil, oitocentos e quatro reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa: 1502 - Segurança Pública; ação 
26/8833 – formação inicial de agentes de Segurança Pública; Natureza 
da despesa: 3.3.90.36.00 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa físi-
ca/ 3.3.90.47.00 - obrigações Tributárias e contributivas; Plano interno: 
1050008833c; fonte do recurso: 0101 (recurso Próprio).
ordENador rESPoNSáVEl: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNTE-GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 21 de junho de 2022
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 817097
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 032/2022/

cPL/PMPa
Pae Nº 2022/450534

ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia MiliTar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994/0001 - 42, e os contratados:

cUrso de ForMaÇÃo de oFiciais – cFo 2019/2022
disciPLiNa doceNte cPF VaLor

corrEÇÃo dE TraBalHo dE 
coNclUSÃo dE cUrSo aMÉrico ValEriaNo dE SENa foNSEca 185.864.222-15 r$ 700,00

oriENTaÇÃo dE TraBalHo dE 
coNclUSÃo dE cUrSo EdUardo cElSo da SilVa fariaS 593.495.812-72 r$ 350,00

corrEÇÃo dE TraBalHo dE 
coNclUSÃo dE cUrSo ElciMar Maria dE oliVEira liMa 231.684.042-68 r$ 1.350,00

oriENTaÇÃo dE TraBalHo dE 
coNclUSÃo dE cUrSo fErNaNdo alBErTo BolÓia da SilVa 581.214.472-91 r$ 800,00

corrEÇÃo dE TraBalHo dE 
coNclUSÃo dE cUrSo HElENa lUcia daMaScENo fErrEira 128.275.412-20 r$ 1.350,00

oriENTaÇÃo dE TraBalHo dE 
coNclUSÃo dE cUrSo HÉlio PaiXÃo dE MoraES 629.741.142-53 r$ 800,00

oriENTaÇÃo dE TraBalHo dE 
coNclUSÃo dE cUrSo JaSiaNE caldEraro coSTa ValE 295.355.732-68 r$ 450,00

corrEÇÃo dE TraBalHo dE 
coNclUSÃo dE cUrSo JoÃo fraNciSco Garcia rEiS 094.055.502-66 r$ 450,00

corrEÇÃo dE TraBalHo dE 
coNclUSÃo dE cUrSo JoSiVaNE do carMo caMPo 751.647.442-87 r$ 900,00

corrEÇÃo dE TraBalHo dE 
coNclUSÃo dE cUrSo

lUciaNa aParEciada caBral coÉlHo 
MaZZÉ 976.068.632-53 r$ 350,00

oriENTaÇÃo dE TraBalHo dE 
coNclUSÃo dE cUrSo lUiZ NESTor SodrÉ da SilVEira 513.996.523-20 r$ 400,00

corrEÇÃo dE TraBalHo dE 
coNclUSÃo dE cUrSo lUiZ NESTor SodrÉ da SilVEira 513.996.523-20 r$ 400,00
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oriENTaÇÃo dE TraBalHo dE 
coNclUSÃo dE cUrSo ricardo aNdrÉ Biloia da SilVa 630.844.062-00 r$ 800,00

corrEÇÃo dE TraBalHo dE 
coNclUSÃo dE cUrSo SHEYla roSaNa oliVEira MoraES 623.089.472-68 r$ 1.350,00

oriENTaÇÃo dE TraBalHo dE 
coNclUSÃo dE cUrSo

SiMoNE fraNcESKa PiNHEiro daS 
cHaGaS 667.259.502-30 r$ 450,00

oriENTaÇÃo dE TraBalHo dE 
coNclUSÃo dE cUrSo SÔNia da coSTa PaSSoS 562.870.702-34 r$ 1.350,00

Valor ToTal r$ 12.250,00
Valor ToTal coM PaTroNal r$ 14.700,00

do oBJETo: contratação de docentes para o cUrSo dE forMaÇÃo dE 
oficiaiS - cfo 2019/2022 Polo MariTUBa.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no inc. ii do art. 25 c/c 
com o art. 13, inciso Vi da lei 8.666/93, considerando a natureza singular 
dos serviços que serão prestados.
Valor ESTiMado: r$ 14.700,00 (Quatorze mil e setecentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação 
(projeto/atividade): 26/8833 – formação inicial de agentes de Segurança 
Pública; Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 – outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa física; 3.3.90.47.00 - obrigações Tributarias e contributivas; Pi: 
1050008833c; fonte do recurso: 0101 (recurso Próprio).
ordENador rESPoNSáVEl: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNTE - GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 21 de junho de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 817079
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 028/2022/cPL/PMPa

Pae Nº 2022/430880
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia MiliTar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994/0001 - 42, e os contratados:

cUrso de adaPtaÇÃo a GradUaÇÃo de sarGeNto – cGs tUrMa ii/2022
disciPLiNa doceNte cPF VaLor

SUPErViSor dE Polo JÚlio ildEfoNSo daMaScENo fErrEira 414.412.142-91 r$ 1.337,00
TUTor WaldEr BraGa dE carValHo 564.695.002-34 r$ 10.920,00
TUTor diÓGENES aUrÉlio coUTo BraGa 538.927.772-04 r$ 5.460,00
TUTor WaNdErlEY coSTa da SilVa 585.546.452-00 r$ 5.460,00
TUTor lUciaNa loPES da SilVa oliVEira 697.857.402-34 r$ 5.460,00

Valor ToTal r$ 28.637,00
Valor ToTal coM PaTroNal r$ 34.364,40

do oBJETo: contratação de docentes para o curso de adaptação à Gradu-
ação de 3° Sargento - cGS 2022- TUrMa ii.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no inc. ii do art. 25 c/c 
com o art. 13, inciso Vi da lei 8.666/93, considerando a natureza singular 
dos serviços que serão prestados.
Valor ESTiMado: r$ 34.364,40 (Trinta e quatro mil, trezentos e sessenta 
e quatro reais e quarenta centavos).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação 
(projeto/atividade): 26/8833 – formação inicial de agentes de Segurança 
Pública; Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 – outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa física; 3.3.90.47.00 - obrigações Tributarias e contributivas; Pi: 
1050008833c; fonte do recurso: 0101 (recurso Próprio).
ordENador rESPoNSáVEl: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNTE - GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 21 de junho de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 817048

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

Processo Pae Nº 2022/430880
O Comandante Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de 
licitação nº 028/2022/cPl/PMPa visando à contratação de docentes para o 
curso de adaptação à Graduação de 3° Sargento - cGS 2022- TUrMa ii.
Valor: r$ 34.364,40 (Trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro 
reais e quarenta centavos).
Belém - Pa, 21 de junho de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 817059
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

Processo Pae Nº 2022/450534
O Comandante Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de 
licitação nº 032/2022/cPl/PMPa visando à contratação de docentes para o 
cUrSo dE forMaÇÃo dE oficiaiS - cfo 2019/2022 Polo MariTUBa.
Valor: r$ 14.700,00 (Quatorze mil e setecentos reais).
Belém - Pa, 21 de junho de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 817092

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Processo Pae Nº 2022/ 175785

O Comandante-Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade 
de licitação nº 042/2022/cPl/PMPa visando à contratação de docentes 
para ministrarem aulas no cUrSo dE forMaÇÃo dE PraÇaS - cfP 2022 
Polo Belém/ cfaP.
Valor: r$ 6.804,00 (Seis mil, oitocentos e quatro reais).
Belém - Pa, 21 de junho de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 817100

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
Portaria nº 660/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido alaN doS rEiS Ho-
NoraTo, 1° TEN PM, Mf: 4220546/1, do efetivo do (a) 25ª ciPM: 60(ses-
senta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 
1.700,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE 
coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
Pedro Paulo dos Santos celso, cel QoPM.

Protocolo: 817110

.

.

diÁria
.

Portaria Nº2600/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Melgaço-Pa; Período: 13 a 16/06/2022; Quantidade de diárias: 03 de ali-
mentação e 02 de pousada; Servidores: Sd PM lucas Marsi Souza cam-
pelo da costa; cPf: 898.996.362-15; Valor: r$633,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2601/22/di/dF – objetivo: ações de corregedoria; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 07 a 10/06/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Ted dantas ar-
char da Silva; cPf: 399.658.562-49; 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 Nº2602/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; des-
tino: Gurupá-Pa; Período: 20 a 22/06/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Vanderli Pinheiro 
Macedo; cPf: 658.330.582-87; Valor: r$659,40. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2603/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; des-
tino: cametá-Pa; Período: 07 a 09/06/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 02 de pousada; Servidores: cB PM Vitor Marques da costa 
Neto; cPf: 010.544.602-56; Valor: r$633,00. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2604/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Paragominas-
Pa; destino: dom Eliseu-Pa; Período: 09/05/2022; Quantidade de diá-
rias: 01 de alimentação; Servidores: Sd PM claudinei Silva Santos; cPf: 
014.171.022-50; Valor: r$126,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2605/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
castanhal-Pa; Período: 31/05/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimen-
tação ; Servidores: SGT PM Jose Teodorico ferreira; cPf: 218.117.412-15; 
Valor: r$87,04. SGT PM Eder da Silva ferreira; cPf: 745.130.012-91; Valor: 
r$87,04. Sd PM Tiago Machado de carvalho; cPf: 990.754.662-34; Valor: 
r$85,72.ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2606/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; 
destino: Juruti-Pa; Período: 30/05 a 01/06/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM aldo Sousa de 
lima; cPf: 402.886.252-34; Valor: r$659,40.ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2607/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; 
destino: Juruti-Pa; Período: 30/05 a 01/06/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: Sd PM allan José Santana 
costa; cPf: 005.325.902-52; Valor: r$379,80.ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2608/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: anajás-Pa; des-
tino: Breves-Pa; Período: 08 a 10/06/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 02 de pousada; Servidores: Sd PM Jodeilson louzeiro Véras; 
cPf: 889.168.802-97; Valor: r$633,00.ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº2609/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Portel-Pa; desti-
no: Bagre-Pa; Período: 31/05 a 02/06/2022; Quantidade de diárias: 02 de 
alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Victor Santana Brasil; 
cPf: 000.408.742-90; Valor: r$506,40.ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2610/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; 
destino: Óbidos-Pa; Período: 29 a 31/05/2022; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Valdemir figueira 
de andrade; cPf: 323.817.352-91; Valor: r$527,52. cB PM riltom fagner 
Pereira rêgo; cPf: 884.923.542-91; Valor: r$506,40. cB PM Katia Maria 
Sousa Pereira; cPf: 892.997.952-15; Valor: r$506,40. cB PM Samuel Ma-
tos de Siqueira; cPf: 966.174.462-91; Valor: r$506,40. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2611/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: abaetetuba-Pa; 
destino: Baião-Pa; Período: 02 a 08/06/2022; Quantidade de diárias: 04 
de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Girlanda carvalho 
Nunes; cPf: 726.421.652-72; Valor: r$1.055,04. SGT PM carlos da Silva 
Machado filho; cPf: 641.971.072-34; Valor: r$1.055,04. cB PM rafael 
lee Silva Vilar; cPf: 735.656.872-15; Valor: r$1.012,80. cB PM francisco 
da Silva ferreira Junior; cPf: 786.328.622-00; Valor: r$1.012,80. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2612/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; destino: 
Melgaço-Pa; Período: 14 a 16/06/2022; Quantidade de diárias: 02 de ali-
mentação e 01 de pousada; Servidores: TEN PM Tony carlos Barbosa car-
neiro; cPf: 708.517.352-15; Valor: r$423,33. SUB TEN PM Ted dantas ar-
char da Silva; cPf: 399.658.562-49; Valor: r$395,64. SGT PM Jean ricar-
do Pires dos Santos; cPf: 397.898.022-34; Valor: r$395,64. SGT PM alair 
Brito do Nascimento; cPf: 708.568.182-91; Valor: r$395,64. cB PM Jose 
lucival cardoso Maciel; cPf: 784.410.212-87; Valor: r$379,80. cB PM 
Paulo Ederson Marques lobato; cPf: 789.150.312-53; Valor: r$379,80. 
cB PM Márcio rogério Barbosa do Nascimento; cPf: 838.572.902-00; Va-
lor: r$379,80. cB PM Eldem Belchiol Brito; cPf: 989.734.792-53; Valor: 
r$379,80. cB PM ivanildo de Souza E Silva Junior; cPf: 716.118.602-
10; Valor: r$379,80. cB PM cristiano dias Barbosa; cPf: 015.127.882-
28; Valor: r$379,80. cB PM leandro Garcia Pacheco; cPf: 723.991.712-
68; Valor: r$379,80. Sd PM francisco otávio de Souza Viegas; cPf: 
007.480.782-07; Valor: r$379,80. Sd PM Hedlendel Sousa Pereira; cPf: 
957.724.722-91; Valor: r$379,80. Sd PM isaque Medeiros de oliveira; 
cPf: 015.890.652-71; Valor: r$379,80. Sd PM Jodeilson louzeiro Véras; 
cPf: 889.168.802-97; Valor: r$379,80. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2613 /22/di/dF – objetivo: curso: a Nova lei de lici-
tações e contratos; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Brasília-df; Período: 08 a 11/06/2022; Quan-
tidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada e 04 indenizações de 
transporte; Servidores: TEN cEl PM alessandro cezar capistrano Neves; 
cPf: 458.270.792-00; Valor: r$2.085,43. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2614/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Soure-Pa; desti-
no: Belém-Pa; Período: 07 a 08/06/2022; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação e 01 de pousada; Servidores: MaJ PM Ney Nazareno Marques 
da luz; cPf: 635.013.092-87; Valor: r$316,52. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 816978
Portaria Nº2615/22/di/dF – objetivo: Participar do i curso de iden-
tificador Policial Militar; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Marabá-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 12/06 a 12/07/2022; 
Quantidade de diárias: 30 de alimentação e 30 de pousada; Servidores: 
cB PM Uenderson Pereira cruz; cPf: 870.747.452-00; Valor: r$ 7.596,00. 
Sd PM adriana Vanessa redig de oliveira; cPf: 005.172.722-61; Valor: 
r$ 7.596,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº2616/22/di/dF – objetivo: curso de Elaboração de 
Tr E Projeto Básico; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Brasília-Pa; Período: 26 a 29/06/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação, 03 de pousada e 03 de indeni-
zações de transportes ; Servidores: SGT PM divan costa rodrigues; cPf: 
001.707.792-38; Valor: r$ 1.440,12. SGT PM Ewerton Sergio lima dan-
tas; cPf: 002.455.363-88; Valor: r$ 1.440,12. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2617/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Brasília-df; Período: 21 a 22/06/2022; Quantidade de diárias: 02 de ali-
mentação, 01 de pousada; Servidores: cEl PM José dilson Melo de Souza 
Júnior; cPf: 426.627.292-87; Valor: r$ 749,07. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 816951

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito o 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 068/2021, 
Protocolo: 816180, publicado no d.o.E nº 35.014 de 21/06/2022. Belém/
Pa, 21 de Junho de 2022; JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl 
QoPM rG 18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 816434
..

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°083/2021-GaB diretor/sUP. FUNdos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor MarloN da crUZ SaNTaNa, cB PM rG 36517, 
cPf 696.333.982-15, Mf 57222451, motorista do faSPM, a utilizar o adian-
tamento no valor total de r$ 3.000,00 (Três Mil reais), para despesa de cará-
ter eventual, na funcional programática 890101/08.303.1502.8277.0000; 
sendo r$ 3.000,00 (Três Mil reais) na 339039 (Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 21 de Junho de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl PM r/r
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 816472

diÁria
.

Portaria Nº 102/2022/Gab. diretor/FasPM- Objetivo: A fim de dar 
continuidade as diversas ações que estão sendo implantadas e outras que 
já se encontram em andamentos e ainda realizar a conferência dos mate-
riais enviados pela loja de fardamentos da sede do faSPM nos períodos de 
23 a 30 de junho. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84: origem: Belém/
Pa destino: Tailândia, Tucuruí, altamira, Novo Progresso, rurópolis, itai-
tuba, Santarém e Monte alegre/Pa, 08 diárias de alimentação e 07 diárias 
de pousada na categoria “B”; Servidores: caP roNaldo liMa MoNTEi-
ro; cPf:124.398.862-20, no Valor r$ 2.176,05; SGT fraNciSco GilBEr-
To caValcaNTE SilVa; cPf: 333.824.172-00, no Valor r$ 1.978,20; cB 
MarloN da crUZ SaNTaNa; cPf: 696.333.982-15, no Valor r$ 1.899,00. 
ordENador: raUl ZÉNio GENTil SilVa; PraZo Para PrESTaÇÃo dE 
coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 816424
..

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

eXtrato da Portaria Nº 193/diÁria/dF de 10 de Maio de 2022
conceder aos militares: cB ValNEi alVES SaMUEl Mf: 57217914, Sd BM 
WildElaN MoraES dE SoUZa Mf: 5932418 e ao Sd BM aNa SiNTia 
da SilVa VaScoNcEloS Mf: 5932500, 02 (dUaS) diárias de alimentação 
para cada, perfazendo um valor total de r$ 759,60 para seguirem viagem 
de castanhal-Pa para São domordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE 
SoUZa - cEl QoBM. comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual 
de defesa civil.
eXtrato da Portaria Nº 242/diÁria/dF de 18 de Maio de 2022

conceder aos militares: TcEl QoBM alYNE GiSEllE caMElo loUZEi-
ro Mf: 5817099 e ao MaJ QoBM diaNa fErNaNdES daS cHaGaS Mf: 
54184148, 05 (ciNco) diárias de alimentação e 04 (QUaTro) diárias de 
pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 6.013,69 para segui-
rem viagem de Belém-Pa para Brasília-Pa, no período de 23 a 27 de Maio 
de 2022, a serviço da corporação do cBMPa. Esta portaria entra em vigor 
na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria Nº248/diÁria/dF de 20 de Maio de 2022
conceder aos militares: cEl QoBM HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa Mf: 
5267560, cEl QoBM JaYME dE aViZ BENJo Mf: 5704430, TcEl QoBM 
JoHaNN MarK doUGlaS SalES da SilVa Mf: 5817056, MaJ QoBM Ma-
NoEl lEoNardo coSTa SarGES, cB BM JailSoN MiraNda dE JESUS 
Mf: 57212042 e ao Sd BM GlEidSoN Maia dE SEiXaS Mf: 5932287, 01 
(UMa) diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 
1.004,05 para seguirem viagem de Belém-Pa para Paragominas– Pa, no 
dia 14 de Maio de 2022, a serviço da corporação do cBMPa. Esta portaria 
entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Protocolo: 816629
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 995/2022-GaB/dGPc/aUtoriZaÇÃo
BeLÉM, 20 de JUNHo de 2022

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os termos da lei complementar nº 022 de 15/03/1994 
e alterações posteriores, que confere ao delegado-Geral, atribuições para 
dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz adminis-
tração da instituição Policial;
coNSidEraNdo o teor do PaE Nº 2022/730384, oriundo da dPE, em que 
solicita a prorrogação da cessão do servidor laUro JoSE NaSciMENTo 
SPiNElli, Matrícula nº 55587676, com ônus para defensoria Pública do 
Estado do Pará;
r E S o l V E: i - aUToriZar a prorrogação do servidor laUro JoSE 
NaSciMENTo SPiNElli, Matrícula nº 55587676, para dEfENSoria PÚ-
Blica do ESTado do Pará, pelo período de 04 (quatro) anos, com ônus 
para a defensoria Pública do Estado do Pará, a contar de 24/06/2022 até 
22/06/2026;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos para 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil

Protocolo: 816681
Portaria Nº 39/2022-acadePoL

aNeXo i
taBeLa -01

cUrso de ForMaÇÃo de PoLiciaL ciViL – cateGoria escriVÃo de PoLÍcia ciVL / c-207
Candidatos classificados – Ampla concorrência - EPC

cLassiFicaÇÃo caNdidato MÉdia FiNaL GeraL
1 lUcaS NUNES fariaS 10,0000
2 aMaNda oliNda caValcaNTE 10,0000
3 KiVia rEGiNa riBEiro doS SaNToS 10,0000
4 SHEiNNa rHaYaN BENTo coSTa 10,0000
5 ViNiciUS carNEiro MiraNda 10,0000
6 BiaNca EMaNoEla doS SaNToS PErEira 10,0000
7 laUra SEiffErT diNiZ 10,0000
8 aNa clara fEiJao aNdradE 10,0000
9 BrUNa araUJo da rocHa 10,0000
10 lUiZ VicTor SaNToS frEiTaS 10,0000
11 liliaN PEdroSo BEZErra 10,0000
12 PaUlo VicTor GoMES da SilVa 10,0000
13 aNToNio YUri dE MaToS SoUSa 10,0000
14 rENaTo SoUZa dE fariaS 10,0000
15 MariSa SilVa fraNca 10,0000
16 PriScila doS PaSSoS coSTEira 10,0000
17 PaUlo ricardo MoraES PErEira 10,0000
18 Marco aNToNio roSa rodriGUES 10,0000
19 EliNE araUJo SaNToS ViEira 9,9971
20 aliNE SaNToS dE JESUS GoMES 9,9956
21 doUGlaS lUcaS liMa dE VarGaS 9,9941
22 Joao VicTor NoGUEira GroBErio 9,9941
23 MarTa MorGENTHalEr 9,9926
24 JUSciaNE SoUZa MaToS 9,9926
25 EVErToN GUSTaVo araUJo fErrEira 9,9926
26 aNdrE Bilro PErEira dE araUJo 9,9912
27 lUaNa PaTricia VaScoNcEloS coSTa 9,9853
28 WEllYSoN fErNaNdo ViaNa da SilVa 9,9853
29 raYlaNE MoNTEiro PErEira 9,9853
30 aNa PaUla foNSEca BarroS 9,9853
31 rENE MoNTEiro dE alMEida NETo 9,9853
32 MarTHa fErrEira MoNTEiro 9,9853
33 ViTor oTaVio GoMES BarBoSa 9,9853
34 daVi corrEia GalEao 9,9853
35 aNNa caroliNa daS NEVES SaNToS 9,9853
36 carla lETicia PraZErES SacraMENTo 9,9853

37 BEaTriZ YUMi SaKai daciEr loBaTo 9,9853

38 THalES dE aGUiar lESSa 9,9853
39 carloS HENriQUE SilVa dE alMEida 9,9853
40 MaTEUS SoarES SaNToS fEiToSa 9,9853
41 ricardo friaS dE aSSUMPcao 9,9853
42 dEBoraH EllEN WaNdErlEY GoMES frEirE 9,9853
43 iVY GUiMaraES TEiXEira 9,9853
44 MarcoNES MacEdo rodriGUES 9,9853
45 PaTricia MorEira SaNToS 9,9853
46 HaNNa PaUla SalES PaiVa 9,9838
47 caroliNE BariaNi cardoSo 9,9838
48 caMila dE carValHo coSTa 9,9838
49 daYaNa dE NaZarE aNTUNES fErNaNdES 9,9824
50 lariSSa doS SaNToS ViEira 9,9824
51 ViTor dE BriTo doS SaNToS 9,9824
52 iSaBEllE dE aQUiNo SaNTiaGo 9,9809
53 JUliaNE GoMES da SilVa 9,9803
54 laZaro iBiaPiNa alVarENGa 9,9803
55 KariNE NaSciMENTo rodriGUES 9,9803
56 BrUNa NaSciMENTo fErrEira 9,9800
57 carla THaliTa TriNdadE SaNToS 9,9794
58 roSaNE dE SoUSa BraNdao SilVa 9,9794
59 THiaGo PiNHEiro dE MoraES 9,9779
60 aNToNio coNcEicao PENicHE JUNior 9,9779
61 THalia BaNdEira fErrEira alBUQUErQUE 9,9779
62 laUra liS Garcia rocHa 9,9779
63 diEGo roBErTo da lUZ BEZErra 9,9779
64 adaN HolidaY daMaScENo SaNToS 9,9765
65 GiSlaiNE MaYara MiraNda SENa 9,9765
66 rafaEla caScaES BriTo dE oliVEira 9,9744
67 fraNciSca ElaNi da SilVa BriTo 9,9735
68 ViTor HUGo GoMES da SilVa 9,9706
69 MirlaNE doS PraZErES MENdES 9,9706
70 WaNdErSoN SoUZa PaNToJa 9,9706
71 lUaN BElo da SilVa 9,9706
72 KarENiNa dEUSdara dE MoUra 9,9706
73 TUlio JoSE PErEira dE SoUZa 9,9706
74 rafaEl dE MElo SoUSa 9,9706
75 TaMirES SilVa diaS 9,9706
76 EMaNoEl da SilVa E SilVa 9,9706
77 THaYaNNE NUNES rodriGUES 9,9706
78 GErlaNE da SilVa HaNKE 9,9706
79 Joao ViTor da SilVa caMPoS 9,9706
80 SaUlo dE TarSo BaTiSTa dE SoUZa 9,9706
81 GilBErTo riBEiro Maia filHo 9,9706
82 SaBriNa SoUSa da SilVa BaTiSTa 9,9706
83 HUGo fEliPE ENTriNGEr dE caMarGo 9,9706
84 MiKENEdY dE frEiTaS lEao SUB JUdicE 9,9706
85 daVid dE alMEida MiraNda SUB JUdicE 9,9706
86 aliNE iBiaPiNa SaraiVa 9,9691
87 lUcaS doS SaNToS MarTiNS 9,9676
88 JoaB dE SoUZa GUiMaraES Pcd 9,9676
89 WENdraS coSTa da SilVa 9,9676
90 Maria TiTo fErNaNdES 9,9676
91 fEliPE MElo dE frEiTaS 9,9676
92 THaYaNE SaNTaNa NaSciMENTo 9,9662
93 MarcElla MoraiS dE SoUZa 9,9662
94 rENaTo doS PaSSoS GUiMaraES JUNior 9,9647
95 MarcEllE cEcilia MENEZES TUPiaSSU 9,9647
96 alEXaNdEr SilVa E SilVa 9,9632
97 PriScilla MENdES da SilVa 9,9632
98 alBaNo GaBriEl dE PoNTES loUrEiro 9,9632
99 caMilla caTUNda arrUda 9,9632
100 MarloN PiNHEiro da SilVa 9,9632
101 raiSSa ScErNi MacHado 9,9632
102 raiZa MarTiNS foNToUra 9,9626
103 fErNaNdo BENiZ dE SoUSa 9,9603

104 aila NarJara ZaParolE GoNcalVES 9,9582

105 GaBriElli MarTiNS GalVao doS SaNToS 9,9559

106 JHENifEr lUZia BarroS 9,9559



60  diário oficial Nº 35.016 Quarta-feira, 22 DE JUNHO DE 2022

107 rodriGo da coSTa BoUlHoSa 9,9559
108 JEYSoN aNdrE dE liMa crUZ 9,9559
109 ValEria fariaS fErrEira 9,9559
110 ElZaNira BarroS loPES 9,9559
111 PriScilla BorGES da SilVa 9,9559
112 GUSTaVo raMalHo dE MoraiS 9,9559
113 oZEiaS doS SaNToS da SilVa 9,9559
114 roBErTa MaciEl da coSTa 9,9559
115 roNEY carValHo liMa 9,9559
116 MaTEUS oliVEira TraJaNo SaNTiaGo SUB JUdicE 9,9559
117 caMilo MiGUEl dUarTE riBEiro SUB JUdicE 9,9559
118 EdSoN JUNior da SilVa riBEiro SUB JUdicE 9,9559
119 JEaN carloS caSSiaNo SaNTa BriGida 9,9559
120 SoloN cordEiro dE oliVEira NETo 9,9550
121 JadE aNdradE doS SaNToS 9,9544
122 MarcElo MorEira dE fiGUEirEdo 9,9544
123 JoSilENE da SilVa HaNKE 9,9544
124 lariSSa MElo dE SoUSa 9,9544
125 ToNNi QUENNEd dE SoUSa fEiToSa 9,9529
126 HaVila da SilVa frEiTaS 9,9509
127 aNdrE WilliaM BarBoSa BriTo 9,9500
128 WillaMS JoNaTHaN dE alBUQUErQUE lira 9,9485
129 fEliPE WESllEY MacEdo NUNES 9,9485
130 carloS roBErTo doS SaNToS NaSciMENTo JUNior 9,9485
131 aNdrE lUiZ SilVEira ESTEVES 9,9471
132 TaiNaN TEiXEira fErrEira 9,9471
133 fErNaNda daNiElE MENEZES fariaS Pcd 9,9471
134 ENdYSoN coSTa dE MoraES 9,9462
135 NaNdiEllY SilVa SoUZa 9,9456
136 Maria rafaEla MEdEiroS ViaNa 9,9426
137 alEXaNdrE MElo PESSoa 9,9426
138 JUliaNa SaBriNa rolEMBErG SaNToS 9,9412
139 rafaEl GoMES ModESTo 9,9412
140 JorGE JUNior araUJo carNEiro 9,9412
141 BErKElEY JaQUES caSTro 9,9412
142 GUSTaVo fraNca QUEiroZ 9,9412
143 JoYcE dE alBUQUErQUE liMa fErNaNdES 9,9412
144 daNiEllE MarQUES caBral 9,9412
145 WElliNGToN alVES da cUNHa 9,9412
146 lEoNardo PirES oliVEira 9,9412
147 alEX Mira 9,9412
148 WiGNEr SaNToS dE carValHo 9,9412
149 lorENa PiNTo da coSTa SilVa 9,9397
150 MarcoS alEXaNdrE dE SoUZa lYra 9,9397
151 daNiEla doS SaNToS fariNa 9,9382
152 caSSaNdra dE caSSia da crUZ rodriGUES 9,9382
153 iaGo roNald PoNTES rodriGUES 9,9382
154 MarcElo SaNToS dE aZEVEdo 9,9382
155 ViToria GUiMaraES ScHWEidZoN 9,9368
156 lUiZa carNEiro MariNHo 9,9359
157 faBiElE corrEa NaSciMENTo dE oliVEira 9,9338
158 BrUNa Maria araUJo doS SaNToS 9,9338
159 MarcEllE PErES da SilVa 9,9338
160 fraNciNEUZa daNiEla MorEira GalVao 9,9338
161 WilliaM NUNES Maia 9,9338
162 rodriGo GoMES GUErrEiro 9,9338
163 Maria ViViaNE PErEira PaXiUBa 9,9309
164 aNdrEZZa SilVa liMa 9,9265
165 aNToNio JEallYSoN dE frEiTaS PErEira 9,9265
166 rafaEl SoUSa araUJo PiMENTEl 9,9265
167 JESSica SaNToS MalcHEr GillET 9,9265
168 arTHUr iaGo lira NEVES 9,9265
169 NUBia MESQUiTa SoUZa 9,9265
170 lUcaS HENriQUE fErNaNdES rESUENo 9,9265
171 fraNciSco MaTEUS VaScoNcEloS alENcar 9,9265
172 JESSE SoUZa da SilVa 9,9265

173 HElcio alBUQUErQUE alVES 9,9265

174 JESSica lETicia BarroS rodriGUES 9,9265

175 caroliNa TaVarES cardoSo BoUlHoSa 9,9250

176 claUdia alYNE SoUSa raMoS 9,9235
177 HElEN KarollYNE liMa dE liMa 9,9235
178 MoiSES SaNTiaGo dE oliVEira 9,9212
179 PEdro MorENo rocHa lEMES arriGoNi 9,9191
180 EdENiSE da coSTa araUJo Pcd 9,9191
181 KEiTiaNE dE JESUS PaES 9,9176
182 Maria do Socorro cUNHa SaNToS 9,9147
183 SaMia dE MENEZES coHEN da coSTa 9,9118
184 THaYNaN SilVa dE MElo 9,9118
185 BrENo TraVaSSo SaraiVa doS SaNToS 9,9118
186 aNa caroliNa doS SaNToS MoNTEiro 9,9118
187 fraNciSco WallaS aNTUNES dE MoraiS SoUSa 9,9118
188 faYNEr KEllY cUiMar da PaiXao 9,9103
189 JaNZiliaNi HErcUlaNo BErMUdES PiNTo Pcd 9,9103
190 racNEr MoUrao corrEa 9,9065
191 alBErTo MariNHo doS SaNToS 9,9059
192 rEGiVaN PaiXao SilVa aBrEU 9,9044
193 Maria EdUarda aGUiar BarBoSa NEVES 9,9015
194 fiEMa SoarES dE oliVEira 9,8985
195 daNilo aUrora dE SoUSa E SilVa 9,8971
196 KariNa GoMES doS SaNToS loUrEiro 9,8956
197 oliVia dE NaZarE doS SaNToS NUNES 9,8956
198 EMErSoN rodriGUES da coSTa SUB JUdicE 9,8941
199 aNa PaUla GoMES E SilVa GUiMaraES 9,8921
200 laNNa clEicY dE caSTro PrESTES 9,8912
201 aNa cEcilia SoUZa diNiZ 9,8897
202 SaraH STTEfaNNY NaSciMENTo aBrEU 9,8882
203 flaVio da SilVa fraNciSQUiNi 9,8853
204 NEUVaN JoSE dE SoUSa SiQUEira 9,8824
205 rafaEl dE MENdoNca MENdES 9,8824
206 rafaEl lUcaS dE aZEVEdo fErNaNdES 9,8824
207 PEdro MarcoS doS SaNToS NETo SUB JUdicE 9,8794
208 EWErToN fEliPE SaNTaNa loBaTo SUB JUdicE 9,8794
209 ViNiciUS alEXaNdrE aMaral doS SaNToS 9,8765
210 JErUSa BUZaTTo NUNES 9,8750
211 roNEY JoSE dE MoUra liMa 9,8750
212 iSaBEllE alENcar frEirE Pcd 9,8741
213 EliZaBETH Garcia caVallEiro dE MacEdo fErraZ 9,8738
214 ViTor loPES PErEira 9,8697
215 HUGo aMaral dE MENdoNca riBEiro daMaScENo 9,8676
216 rarYaNY MaTar dE aBrEU 9,8456
217 PaUla JENiffEr MorEira dE faria GoMES 9,8424
218 raiMUNdo alEXaNdrE MoTa da coNcEicao 9,8382
219 ViTor daNilo dE MoraES BarroS 9,8353
220 iSaBEla SaNToS foNSEca 9,8235
221 BrUNo SoarES da SilVa 9,8232
222 aTHoS dE aTHaYdE PaSSoS doS rEiS 9,8015
223 clEiToN alcaNTara BoSa 9,7941
224 Mario roNaldo liMa PiNHEiro JUNior 9,7912
225 dE lEoNE MorEira fraNKliN 9,7706
226 ailSoN JoSE SilVa 9,7574
227 WladiMir dE oliVEira PacHEco SUB JUdicE 9,7515
228 PaMElla PaUla arNaUd GoMES 9,7397
229 clEBSoN araUJo SaNToS 9,7353
230 lUcaS dioGo rodriGUES da SilVa SUB JUdicE 9,7044
231 VaNBErG SilVa 9,6544
232 alEXSaNdro BalBiNo da SilVa Pcd 9,3809

taBeLa 02

cUrso de ForMaÇÃo de PoLiciaL ciViL – cateGoria iNVestiGador de PoLÍcia ciVL / c-207
Candidatos classificados – Ampla concorrência - IPC

cLassiFicaÇÃo caNdidato MÉdia FiNaL GeraL
1 WENdEll GoNcalVES rocHa 10,0000
2 GrEGorY YZaK crUZ doS SaNToS 10,0000
3 lUaN cUNHa do ValE 10,0000
4 faBio ENrico aTaidE laMEira 10,0000
5 diEGo MorEira dE fiGUEirEdo 10,0000
6 ciNTHia BaSToS QUarESMa 10,0000
7 iracEMa fErrEira SErradoUrada 10,0000

8 Sara WilMara dE MoraES coSTa 10,0000
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9 lUcaS rEiS MEdrado 10,0000
10 iTalo ValE ViaNa 10,0000
11 MariaNE fErrEira aVElar 10,0000
12 PaUla HarYadNE liMa BorGES 10,0000
13 adSoN fErrEira da SilVa 10,0000
14 JoaNa EliSa lira MarTiNS 10,0000
15 roBEria MoUra rocHa SaNToS 10,0000
16 roSEaNNE rollo NaSciMENTo 10,0000
17 PoliciaNo BorGES lEal 10,0000
18 Joao PaUlo oliVEira da coSTa 10,0000
19 lariSSa do NaSciMENTo riBEiro 10,0000
20 EdEr MorEira dUarTE 10,0000
21 fEliPE MilEo dE alMEida 10,0000
22 BrENda KariNE SilVa rodriGUES MENdES 10,0000
23 THalES MacHado NUNES 10,0000
24 lariSSa KolliN dE SoUZa fErrEira 10,0000
25 PaUlo cESar rocHa da SilVa 10,0000
26 BarBara MadUrEira NEiVa 10,0000
27 TaYloN MicHEl dE SoUSa fEiToSa PErEira 10,0000
28 lUcaS SErraNo fariaS 10,0000
29 rENNaN rEiS SilVa 10,0000
30 EliaNdra XaViEr NaSciMENTo 10,0000
31 caMila TolEdo riBEiro SaTHlEr 10,0000
32 KaMar alVES da SilVa BarBoSa 10,0000
33 EYBEr doMiNGoS alVES 10,0000
34 lorENNa BorSaTo PiNHEiro 10,0000
35 aNa PaUla PaES PiNHEiro 10,0000
36 MaUricio SilVa fUrTado 10,0000
37 caMila calil MaGalHaES Maia 10,0000
38 JoNaS PErEira JoViNo 10,0000
39 PEdro filiPE diaS da SilVa 10,0000
40 EMaNoEllE NaZarE ViNHaS 10,0000
41 PHiliPPE lEMoS NUNES 10,0000
42 BrUNo PErEira da SilVa 10,0000
43 WaNdErSoN lUcENa rocHa 10,0000
44 lUilMa rEBElo NUNES 10,0000
45 JEffErSoN rodriGUES SoUZa 10,0000
46 roXaNE Maria fariaS dE BriTo BaTiSTa dE SoUZa 10,0000
47 aGNES Kaori YoSHiMoTo BaTiSTa 9,9985
48 THiaGo fErrao ScHffEr 9,9985
49 MarY EllEN rodriGUES dEZiNcoUrT 9,9985
50 raiaNNY MorEira SoarES 9,9985
51 MoNica PadilHa MarTiNS SUB JUdicE 9,9985
52 daYlaNE rodriGUES dE SoUSa 9,9985
53 TYciaNE ViEira loPES 9,9971
54 SaNdra criSTiNa oliVEira NoGUEira 9,9971
55 JoSE BrUNo TEiXEira JUNior 9,9971
56 rUdNEi da coSTa MaToS 9,9971
57 fErNaNda dE PaiVa araUJo 9,9971
58 lUcaS SilVa caSadio 9,9971
59 lEoNardo aZEVEdo SarTUri 9,9941
60 arTHUr SoarES GUiMaraES 9,9941
61 fEliPE MENdoNca dE oliVEira 9,9926
62 JoElSoN BarroS da SilVa 9,9926
63 JUliENE oliVEira rodriGUES MaToS 9,9926
64 MaTEUS PErEira dE MoUra 9,9912
65 rENaTo GaBriEl do NaSciMENTo GoMES 9,9853
66 WEMENSoN aSSUNcao XaViEr SilVa 9,9853
67 diEGo aNdrE fErNaNdES SiQUEira 9,9853
68 lUaNE MaUES PErEira caldaS 9,9853
69 BrENo BEZErra SilVa 9,9853
70 MarcoS rocHa da PaZ 9,9853
71 EdSoN dE liMa JoTa 9,9853
72 fraNciSca caroliNa SaBiNo MENdES 9,9853
73 PaBlo dE araUJo BarBoSa 9,9853
74 MaXWEl rodriGUES MENdES 9,9853

75 JUlio BiaSoli MoUra 9,9853

76 WilliaM BENTES NoGUEira 9,9853

77 HiTalo HaMoNN dE SoUZa VicTor 9,9853

78 aliNE BarroS dE oliVEira 9,9853
79 TiaGo PorTEla cHaVES 9,9853
80 iaGo alEXaNdrE Maia dE aZEVEdo 9,9853
81 JallES MorEira rocHa doS SaNToS 9,9853
82 fEliPPE HENriQUE rodriGUES SaNToS 9,9853
83 aNdrESSa doS SaNToS SilVa 9,9853
84 lUiZ fErNaNdo PESSoa doS SaNToS 9,9853
85 BrUNo MElo riBEiro 9,9853
86 ricardo VarEla da rocHa 9,9853
87 SaUlo araUJo fraNca 9,9853
88 rodriGo VEiGa WildHaGEN 9,9853
89 BarBara MoraES coSTa 9,9853
90 lEoNardo GoNcalVES NoGUEira 9,9853
91 YUri ViEira cordEiro 9,9853
92 daNiEl THiaGo MoTTa da SilVa 9,9853
93 GUSTaVo foNTENElE BriTo SoarES 9,9853
94 lEoN dENiS da coNcEicao aNdrE 9,9853
95 adriaNa cErQUEira cHaVES 9,9853
96 aNa flaVia corTiNa 9,9853
97 TiaGo da SilVa 9,9853
98 EriKa QUiEl doS SaNToS SilVa 9,9853
99 Joao VicTor dE lacErda liMa 9,9853
100 PEdro aNdrE dE oliVEira ValENTE 9,9853
101 THaiNE TaUMaTUrGo caMiNHa 9,9853
102 JESSica MarQUES doS SaNToS coSTa 9,9853
103 JEfErSoN coSTa dE oliVEira 9,9853
104 MicHEl MaGalHaES MorEira 9,9853
105 EGNaldo liarTE GoMES 9,9853
106 arTUr HENriQUE dE SoUZa filHo 9,9853
107 ElaNE do Socorro oliVEira MENdoNca 9,9853
108 HorlEaNS MENdoNca frEiTaS 9,9853
109 EliSSoN ciro cHiariNi dE MoUra 9,9853
110 Joao PaUlo cUNHa oliVEira GoMES 9,9853
111 MarTa SUZaNa crUZ doS SaNToS 9,9853
112 diEcE coSTa diNiZ 9,9853
113 arTHUr GUEdES MoUra 9,9853
114 JoSE rodriGUES PiNHEiro NETo 9,9853
115 JUliaNo rodriGUES roSSi 9,9853
116 aNToNio dE SoUSa MacEdo NETo 9,9853
117 ElaNNilSoN SoZiNHo aMaral 9,9853
118 ElYoNaY BarroS alEXaNdriNo 9,9853
119 cariNa GUEdES cordEiro 9,9853
120 raVENa araUJo MoUra rEGo 9,9853
121 alEX faBricio dE aNdradE SilVa 9,9853
122 VicTor da SilVa SoarES 9,9853
123 BrUNo MoUra TaYaNo diaS 9,9853
124 WEllYGToN SaMPaio lUZ 9,9853
125 rafaEl coSTa oliVEira 9,9853
126 GaBriEl HorTa MaGNElli rocHa 9,9853
127 lEaNdro dE araUJo frEirE 9,9853
128 roBErTa cardoSo Maia 9,9838
129 SHardSoN ViEira SoUSa 9,9838
130 arTUr GaliNdo rEZENdE 9,9838
131 GaBriEllY fErraZ GUiMaraES BarroS 9,9838
132 lUcaS GErMaNo afiUNE MacHado 9,9838
133 lEoNardo doS SaNToS araUJo 9,9838
134 ETYENNE GaBriEla rodriGUES da SilVa 9,9838
135 THaYNaN fiGUEirEdo doS SaNToS 9,9838
136 MarlY MacEdo SaNToS 9,9838
137 EldEr MoNTEiro do NaSciMENTo 9,9838
138 rodriGo SilVa dE oliVEira 9,9824
139 NElSoN ricardo TarQUiNio coUTiNHo GUEdES 9,9824
140 JUliaNa BEZErra carNEiro 9,9824
141 carloS EdUardo doS SaNToS GUEdES 9,9824
142 dEBora loPES fariaS 9,9824
143 BrUNo PaUlo PiNHEiro 9,9824

144 GaBriEl SilVa BaTiSTa PiNTo 9,9824

145 BiaNca PErEira dE alMEida 9,9824

146 MaiZa PaSSoS da SilVa 9,9824
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147 cElSo GoMES PiNHEiro 9,9824
148 Marla lorENa SoUSa dE BriTo 9,9824
149 KEllEN STEPHaNiE BarroS da SilVa 9,9824
150 PaTricK JoSE raMoS aBrEU 9,9816
151 THiaGo dE oliVEira UcHoa 9,9809
152 NaYaNE da SilVa loPES 9,9809
153 THiciaNNE PaTricia PorTEla fErrEira 9,9809
154 JaMillE fErrEira MorEira 9,9809
155 MarcUS ViNiciUS doS SaNToS MoNTEiro 9,9801
156 arTHUr BEZErra dE oliVEira 9,9794
157 iSaBEl coElHo BEZErra 9,9787
158 JoSE ViNNiciUS rocHa dE caSTro 9,9779
159 PEdro HENriQUE araUJo SilVa 9,9779
160 iraN ViTor BarBoSa GoMES 9,9779
161 GaBriEl raMoS dE SoUZa BaTalHa Pcd 9,9779
162 ricHard da SilVa E SilVa 9,9779
163 aNGElica criSTiNa MorEira MadrUGa 9,9765
164 Marcio aParEcido da coSTa Pcd 9,9765
165 YdarMES riBEiro cordoVil 9,9754
166 arTHUr BarroS SaNToS 9,9750
167 ViNiciUS ViEira araUJo 9,9750
168 aYala EdUardo SalaZar 9,9721
169 rEBEca faUSTiNo araUJo dE SoUSa 9,9706
170 JHoN aNdErSoN do ESPiriTo SaNTo SilVa 9,9706
171 PaUlo aNdrE PiNHEiro SErra 9,9706
172 aNa PaUla aSSUNcao GaMa 9,9706
173 MaTHEUS alVES cardoZo 9,9706
174 fraNciSco alVES da SilVa JUNior 9,9706
175 dEiViSoN SoarES MENiNEa 9,9706
176 criSTiaNo NUNES dE oliVEira SUB JUdicE 9,9706
177 KaroliNE KEllY TEiXEira BarrETo 9,9706
178 faBricio rodriGUES SoZar 9,9706
179 WalliSoN ocTaVio MarQUES 9,9706
180 JEffErSoN da SilVa rodriGUES 9,9706
181 rafaEl dE fiGUEirEdo daMaZio 9,9706
182 EdUarda SoUSa dE araUJo 9,9706
183 ariaNE alcaNTara da SilVa 9,9706
184 MaYcoN WENdEl faVacHo dE oliVEira 9,9706
185 JaciaNa araUJo da SilVa 9,9706
186 PaTricK da SilVa PErEira 9,9706
187 alEX WilToN SoUSa raMoS 9,9706
188 EUGENio PacEli carValHo MiraNda SEGUNdo 9,9706
189 raiMUNdo iVaN NaSciMENTo coSTa 9,9706
190 ricardo aUGUSTo Maia roSa 9,9706
191 aMoS caValcaNTE ToMaZ 9,9706
192 GaBriEl NaSciMENTo da SilVa 9,9706
193 fEliPE caMPoS da SilVa 9,9706
194 VicTor lEoNardo BErNardiNo riBEiro 9,9706
195 rodriGo ViEira SilVa 9,9706
196 EliEl dE SoUZa oliVEira 9,9706
197 BETHaNia caMPoS GoNcalVES 9,9706
198 THiaGo dE SoUSa rodriGUES 9,9706
199 lariSSa frEiTaS faria 9,9706
200 rafaEl lUiZ dE araUJo frEiTaS 9,9706
201 fEliPE BErKaMP MarTiNS dE SoUZa 9,9706
202 rafaEl BarBoSa MoNTEiro 9,9706
203 WaTila da SilVa fErrEira 9,9706
204 PaUlo BENJaMiM dE SoUZa 9,9706
205 iNGrid KariNa GoMES dE BriTo 9,9706
206 fraNciSco daS cHaGaS ValE carValHo 9,9706
207 iVaNilSoN loBaTo da coSTa 9,9706
208 rafaEl cUNHa doS SaNToS 9,9706
209 EVaNdro da PaiXao araUJo 9,9706
210 JUliaNa fErrEira doS rEiS 9,9706
211 MarcUS ViNiciUS liMa SaNToS 9,9706
212 aNdrE lUiZ Marafao 9,9706
213 JESSYca dE araUJo rodriGUES carValHo 9,9706

214 EliaNo Graca dE oliVEira 9,9706

215 Karol BraGa criSTo 9,9706

216 daNilo dE araUJo MoraiS 9,9706
217 faBricio MiraNda afoNSo 9,9706
218 JacKSoN cardori crUSaro 9,9706
219 PollYaNa BarroS da SilVa PacHEco 9,9706
220 diEMErSoN fErrEira dE SoUSa 9,9706
221 GilMar ViEira dE JESUS 9,9706
222 Haroldo doS SaNToS SilVa 9,9706
223 roGErio Vidal PErEira SUB JUdicE 9,9706
224 aNdrESoN coSTa doS SaNToS SoUZa 9,9706
225 roBErTa GUEdES GUilHoN crUZ 9,9706
226 JoSE THiaGo faro BarroS da coSTa 9,9706
227 fraNciSco PaUlo dE SoUSa JUNior Pcd 9,9706
228 lENY crUZ ViaNNa coElHo 9,9691
229 laYaNE do NaSciMENTo riBEiro 9,9691
230 JoSE aliPio daiBES dE SoUSa 9,9691
231 caio roBErTo PaUliNo MarQUES 9,9691
232 GErcENildo SoUSa BarBoSa 9,9691
233 WElliNGToN SoarES PErEira filHo 9,9691
234 raPHaEl NUNES da SilVa 9,9691
235 HEVElYN MariaNE cUNHa SilVa 9,9691
236 GioVaNNi alVaro TEiXEira da MaTa 9,9691
237 rodriGo lUiZ BEZErra VaScoNcEloS 9,9691
238 aNdErSoN ViNiciUS dE alMEida PrHil 9,9691
239 PriScila liMa PErEira 9,9691
240 ESTEVao fEliPE SilVa da cUNHa 9,9691
241 ViTor PirES dE oliVEira 9,9676
242 roNNY SaNToS alVES 9,9676
243 lUciaNo carNEiro BEllo caValcaNTi 9,9676
244 aNa flaVia da coSTa SoUZa 9,9676
245 fHiliPE BarrETo doS SaNToS 9,9669
246 Marcia lidiaNE BarrETo MarTiNS 9,9662
247 laYSa cHaVES SoarES 9,9662
248 NaTHalia SilVa TolEdo 9,9647
249 THiaGo dE caSTro araUJo 9,9647
250 aNdrE lUiZ dE caSTro ParaENSE 9,9647
251 iGor roGErio araUJo dE SoUSa - SUB JUdicE 9,9632
252 JoEldEr aNdradE dE caMPoS 9,9632
253 JorGE alEJaNdro BarraNcoS BacarrEZa 9,9618
254 daNiEl GiBSoM laVor doS SaNToS 9,9607
255 MarcEllo MorociNi PETTENa 9,9588
256 aNa claUdia dE aZEVEdo BaNHoS 9,9559
257 WEVESoN SilVa dE SoUSa 9,9559
258 Jair riBEiro dE SoUZa JUNior SUB JUdicE 9,9559
259 TaliSSaMa fErrEira coSTa 9,9559
260 iSaBEla Maria MiaKi SoBrEira 9,9559
261 arTHUr diaS SoUZa SaNToS 9,9559
262 raYlENE SilVa do NaSciMENTo BarroSo 9,9559
263 JUlio WalliSoN dE MaToS SilVa 9,9559
264 iGor alEXiS dE MEdEiroS lacErda 9,9559
265 EMaNUEla HEroNdiNa rodriGUES 9,9559
266 rodriGo MoNTEiro araUJo 9,9559
267 HiaGo liMa fErrEira 9,9559
268 roGErio aMaNdo PErEira diaS 9,9559
269 JEffErSoN doUGlaS da SilVa BEZErra 9,9559
270 daNiEl PaiVa PiNTo 9,9559
271 rENaN ViEira doS SaNToS 9,9559
272 aUdiEliZEr da SilVa coElHo 9,9559
273 SidNEi BarroS doS rEiS 9,9559
274 aUGUSTUS BoNadiMaN 9,9559
275 GUSTaVo aUGUSTo NoGUEira diaS 9,9559
276 TUlio EdUardo MarTiNS dE frEiTaS 9,9559
277 caYQUE doS SaNToS liMa 9,9559
278 diEGo caBral TEiXEira 9,9559
279 GaBriEl MaGalHaES MoNTEiro 9,9559
280 daNiEl carValHo fErrEira 9,9559
281 lEoNardo SilVa liMa 9,9559

282 WilSoN MiraNda carValHo 9,9559

283 EdUardo BorBorEMa dE MoraES JUNior 9,9559

284 Joao VicTor oliMPio ESclaVaZiNi 9,9559
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285 JioN ViTor caValcaNTE doS SaNToS 9,9559
286 iUrY dE SoUSa aGUiar 9,9559
287 THYaGo JoSE dE caSTro PaTEllo 9,9559
288 PaUlo roBSoN BraZ BarBoSa 9,9559
289 rodriGo coSTa GoES 9,9559
290 roMario aBrEU SaNToS 9,9559
291 ViNiciUS dE oliVEira SilVa dE liMa 9,9559
292 adriaNo MaGalHaES da PaiXao E SilVa 9,9559
293 TiaGo doS SaNToS BEZErra 9,9559
294 aNa HElia SilVa lUZ 9,9559
295 caio MENdoNca MarTiNS 9,9559
296 PEdro HENriQUE ParaNaGUa dE caSTro 9,9559
297 MaTEUS caMPoS lUiZ 9,9559
298 BrENo NaSciMENTo dE SoUSa 9,9559
299 fraNciSco EliVElToN coSTa alcaNTara 9,9559
300 aNdrEW ViEira BaSToS 9,9559
301 Marco aUGUSTo da SilVa filHo 9,9559
302 aNa GaBriEla fErrEira MiraNda 9,9544
303 BriSa doS SaNToS lEiTE 9,9544
304 Safira caNTo PiNTo caBral 9,9544
305 JESSica loPES da SilVa SaraiVa 9,9544
306 EUNicE BraNdao dE SoUSa fErrEira 9,9534
307 MaGdalENa dallaroSa 9,9529
308 ricardo dE oliVEira lEiJoTo 9,9529
309 MaTEUS SoUZa fErrEira 9,9529
310 GioVaNNi MarTiNS dElGado 9,9529
311 GaBriElla caroliNE araUJo MaToS 9,9529
312 YUri TaPaJoS fElicio 9,9522
313 EriK lUciaNo dE BriTo aNdradE 9,9522
314 EVEliN Maria BrElaZ dUarTE 9,9515
315 rENaTa dE MEllo lEal 9,9509
316 JoSE roNaldo rodriGUES doS SaNToS JUNior SUB JUdicE 9,9507
317 SaBriNa liMa BarBoSa 9,9485
318 SaNdriSSoN lESSa riBEiro 9,9485
319 caroliNa MorGaNa fraNca PaMPloNa 9,9485
320 Joao VicTor lEiTE alcaNTara 9,9471
321 PaTricia carValHo rUGGEri 9,9460
322 KaMilla fErNaNdES cElTraN 9,9456
323 lEoNardo aUGUSTo MarTiNS da coSTa E SilVa 9,9456
324 rodriGo PorTal VaScoNcEloS 9,9435
325 STEfaNo rUBENS BEZErra dE alMEida 9,9426
326 aNdrESSa BarBoSa SilVa 9,9419
327 BrENdo BENTES BaNdEira 9,9412
328 MaNoEl ETElBErTo BorBa NETo 9,9412
329 BrUNo foNSEca da SilVa 9,9412
330 lUcaS alVES da SilVa 9,9412
331 PaUlo HENriQUE MalTNEr dE carValHo frEiTaS 9,9412
332 THiaGo SilVa da crUZ 9,9412
333 roGErio oliVEira GoMES da SilVa 9,9412
334 SEdiEl JoHNNY alMEida cUNHa 9,9412
335 Maria clara da SilVa TriNdadE 9,9412
336 EVErToN MarTiNS dE liMa 9,9412
337 filiPE MaGNo dE MEdEiroS 9,9412
338 KlEBSoN JoaQUiM MariNHo da SilVa 9,9412
339 MaTEUS ProcioN aMaral KlaUTaU 9,9412
340 EdUardo rEiS da SilVa filHo 9,9412
341 MarTHa MicHEllE aMoriM PiNHEiro 9,9412
342 GUSTaVo araNTES rocHa 9,9412
343 EliZETE SaBiNo MarTiNS 9,9412
344 GlaUdSoN fariaS coSTa 9,9412
345 lUaN VUlcao raNiEri BriTo 9,9412
346 JEffErSoN caBral lUiZ 9,9412
347 JoNaTHaN MaTEUS da SilVa 9,9412
348 NaiaNa criSTiNa BUENo SilVa 9,9412
349 iSaBEla cardoSo da SilVa 9,9412
350 diEGo alMEida SaNTiaGo 9,9412

351 SaMUEl dUTra dE MoraiS JUNior 9,9412

352 GaBriEl riBEiro dE araUJo 9,9412

353 HiGoor PirES QUEiroZ 9,9412

354 YUri arMSTroNG caNTaNHEdE 9,9412
355 TUlio PErEira liMa PErfEiTo 9,9397
356 aYNNa raira liMa dE SoUSa 9,9397
357 MarcoS aUrElio crUZ dE caSTro Pcd/SUBJUdicE 9,9397
358 carloS aUGUSTo rodriGUES rEBElo 9,9382
359 aNa NaTalia dE MoraES alVES 9,9382
360 iZaBElE PErEira Barra 9,9382
361 diEGo SaNToS SilVa 9,9382
362 MaGNo SoarES da rocHa 9,9375
363 lUiZ fEliPE aNdradE PirES dE SiQUEira SUB JUdicE 9,9362
364 Nara BENEdiTa doS SaNToS 9,9362
365 aNdErSoN BriTo dE MElo 9,9353
366 THaiS alMEida dE SoUSa SEVEriNo 9,9338
367 SEBaSTiao carloS aMoriM BENTES 9,9338
368 airToN arcaNJo JUNior 9,9338
369 JorGE PErEira NoGUEira 9,9338
370 VicTor HUGo carValHo MoNTEiro da SilVa 9,9338
371 JUliaNa alMEida GoNTiJo 9,9331
372 MarcElo fErrEira caMarao 9,9324
373 Tairo PaTricK PENa doS SaNToS 9,9324
374 ElToN daVi SoarES fErrEira 9,9313
375 aNa PaUla SilVa dE SoUSa 9,9301
376 daNiEl faro loBaTo 9,9287
377 fraNciSco EriSMar dE alMEida oliVEira 9,9265
378 EMillY cElESTE loBo da coNcEicao 9,9265
379 aNdrEa VirGiNia da rocHa Val 9,9265
380 faBio BraZ lEao 9,9265
381 JoSE lEaNdro dE SoUZa NUNES 9,9265
382 dEBora NaSciMENTo liMa 9,9265
383 JUlio VicTor oliVEira daNTaS 9,9265
384 caSSio aUGUSTo NaSciMENTo NoGUEira 9,9265
385 THaiS NaSciMENTo liMa 9,9265
386 aNdrESSa lariSSa SoUSa PicaNco 9,9265
387 HErBErT WErNEr fErrEira HaaSE 9,9265
388 PUBlio caio MoUra caNTo 9,9265
389 MarcEllo iTHalo dE araUJo alVES 9,9265
390 ENNio lEal da coSTa MoraiS Pcd 9,9265
391 lEaNdro HENriQUE daS cHaGaS liMa Pcd 9,9265
392 lEaNdro doS SaNToS NaSciMENTo 9,9250
393 arNoldo SoUZa MElo 9,9235
394 JociMara florES fErrEira 9,9235
395 diEGo da coSTa 9,9235
396 lUcaS MaUricio coNdUrU MElo 9,9228
397 Milla KEliNE araUJo do NaSciMENTo 9,9191
398 NilMar dE JESUS PErEira 9,9191
399 fErNaNda SaNToS loPES 9,9191
400 GaBriEl dE JESUS araUJo 9,9162
401 aNTHoNY YoHaNSoN coSTa SaMPaio 9,9154
402 iNGrEd MElo MarQUES 9,9147
403 alYSSoN ViaNa GUEdES 9,9132
404 JoSE do carMo fErNaNdES NETo 9,9118
405 lUciaN cardoSo da coSTa 9,9118
406 MariaNE cardoSo SoUSa 9,9118
407 Marco aNToNio doS rEiS MaGalHaES 9,9118
408 raNdEr MoUra dE oliVEira 9,9118
409 aNNa caroliNE coSTa dE rEZENdE 9,9118
410 JoSE oScar fErrEira daMaScENo JUNior 9,9118
411 diEGo SoUSa Maia 9,9118
412 PaTricia HaUEiSEN diaS rUaS 9,9118
413 WEillEr rodriGo SaNToS aQUiNo 9,9118
414 JoSE Marcio oliVEira lEao Pcd 9,9118
415 Joao PaUlo BriTo dE ESPiNdola 9,9088
416 rodriGo MoNTEiro dE oliVEira 9,9088
417 carloS ProcoPio ViEira frEiTaS 9,9088
418 Erica raiSSa rodriGUES alVES 9,9081
419 Joao ViTor Maia dUarTE 9,9044

420 PEdro iVo iaZPEK cUNHa 9,9044

421 allaN JardiM dE oliVEira 9,9044

422 aloiSio BriTo cHaVES JUNior 9,9024
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423 raiaNY dUarTE dE liMa 9,9019
424 TaMirES iNacio alVES dE MENEZES 9,9004
425 GaBriEl SoarES cardoSo 9,8971
426 HErBETY THiaGo MaciEl faUSTiNo dE SoUSa 9,8971
427 clEMESSoN claYVEr coSTa aZEVEdo 9,8971
428 daNiEl fErNaNdo dE SoUZa MacHado 9,8971
429 roSEMarY BarBoSa fErrEira 9,8971
430 BrUNo iNdiaNi caMaZ 9,8971
431 carloS TadEU dE alENcar BarrEira JUNior 9,8971
432 lUiZ claUdio dE oliVEira fErNaNdES 9,8971
433 JUlio cESar PErEira dE oliVEira 9,8971
434 VicTor HUGo MarTiNS araUJo 9,8971
435 VaNdSoN laMar NUNES GUSMao 9,8971
436 claYNilSoN alVES riBEiro Pcd 9,8971
437 diEGo MarQUES doS SaNToS Pcd 9,8971
438 Joao ViTor foNToUra SoarES 9,8956
439 lUcaS doS SaNToS NaSciMENTo 9,8956
440 PaUlo SErGio PaNToJa BaTiSTa 9,8956
441 carla PErEira dE oliVEira 9,8941
442 aNa PaUla dE SoUSa calaNd 9,8941
443 GUilHErME carValHo daMaScENo 9,8934
444 daNilo lEal arcoVErdE 9,8919
445 Haroldo ViTor SilVa da SilVa 9,8912
446 caSSiaNo EdSoN SilVa dE SoUSa 9,8906
447 YViE lETicia SilVa 9,8897
448 laiZE BorGES da SilVa 9,8897
449 MaYaNi MoNToril VEiGa SiQUEira 9,8891
450 Mario WEiNE da coSTa fErrEira 9,8882
451 PaUlo cESar carValHo VilEla 9,8824
452 WaNdErlEY MadUrEira JUNior 9,8824
453 rafaEl dENEr aZEVEdo florES 9,8824
454 alaN roBSoN rodriGUES NaSciMENTo SUB JUdicE 9,8824
455 JaNiElSoN da SilVa liMa 9,8824
456 alEX fErNaNdo SoarES SoUZa 9,8824
457 aQUiNo fErrEira PaSSiNHo JUNior 9,8750
458 iGor aSSUNcao coSTa 9,8750
459 raYaNE SilVa BarBoSa 9,8750
460 iVaNilToN MoNTEiro NUNES Pcd 9,8750
461 NadSoN rodriGUES SilVa 9,8735
462 ElQUiaS fErrEira da SilVa 9,8735
463 WESlEY MaX da SilVa NoBrEGa SUB JUdicE 9,8728
464 rai VEloSo SaNToS SilVa 9,8676
465 diKraN SarKiSSiaN SilVa 9,8676
466 JaNdErSoN BrUNo dE aBrEU GaldiNo 9,8676
467 PaUlo afoNSo MiraNda Garrido 9,8676
468 EVaNdo EMErSoN loPES SaNTaNa 9,8603
469 WallacE PErEira coSMo 9,8603
470 alEcSaNdEr PErEira MaTEUS 9,8559
471 KEliN oliVEira 9,8559
472 Joao fEliPE SaNdiM da SilVa fUrTado 9,8529
473 diEGo rodriGo fiGUEirEdo PiNHEiro 9,8529
474 BrUNa dE oliVEira BilHEiro 9,8515
475 HaMilToN oliVEira da SilVa 9,8515
476 roNNaN rErYSSoN liMa NaSciMENTo 9,8515
477 Maria VaNESSa loPES dUarTE 9,8485
478 lEVi WilKEr ViEira dE oliVEira 9,8485
479 NaTaN flaVio PEdroSa 9,8456
480 NEY GlEidSoN da SilVa SiQUEira 9,8456
481 flaVio JoSE cardoSo coSTa 9,8382
482 rHUaN carloS NUNES dE oliVEira 9,8382
483 KallEBio liSBoa dE SoUZa 9,8382
484 clarK lUaN NUNES dE caMPoS 9,8382
485 SaMUEl WaYNE MarTiNS TaVora 9,8382
486 JoSE ariclEBSoN MENdES MoiSES Pcd 9,8382
487 GaBriEl coElHo da SilVa dE SENa SUB JUdicE 9,8272
488 roBErTo carloS da SilVa MiraNda JUNior 9,8235

489 aNa PaUla SoarES liMa fEio 9,8221

490 JoYcE lorENa da SilVa fiGUEira 9,8185

491 MaTEUS cHaVES oliVEira 9,8162

492 caEl SaNToS fErNaNdES V 9,8088
493 iUlY riBEiro corrEa SUB JUdicE 9,8022
494 MaTHEUS calaNdriNi SilVa GraiM 9,7991
495 clEMErSoN fErrEira doS SaNToS 9,7618
496 GilVaN GoMES doS SaNToS Pcd 9,5935

taBeLa 03

cUrso de ForMaÇÃo de PoLiciaL ciViL – cateGoria PaPiLoscoPista de PoLÍcia ciVL / c-207
Candidatos classificados – Ampla concorrência - PPC

cLassiFicaÇÃo caNdidato MÉdia FiNaL GeraL
1 SaEllY MaToS SilVa 10,0000
2 THaiS criSTiNE dE SoUSa SaNToS 10,0000
3 MarcUS ViNiciUS coSTa SilVa 9,9986
4 BrUNo araUJo coSTa 9,9986
5 caMila dE fiGUEirEdo BarBoSa BaSToS 9,9986
6 fraNciElE GUErra 9,9971
7 lUiZa fErrEira MENdES 9,9857
8 alEXaNdrE HErENio BaNdEira 9,9857
9 daYSE fErNaNda fErrEira TEiXEira 9,9857
10 JaQUEliNE KEli PErEira corrEa 9,9857
11 Joaci alENcar dE MENEZES 9,9857
12 MoNica caroliNa HENriQUES GalENdE 9,9857
13 Maria EdUarda araUJo QUEiroZ 9,9800
14 fEliPE VaScoNcEloS dE caSTro 9,9714
15 JoSE roNaldo da SilVa JUNior 9,9714
16 BEaTriZ da SilVa Garcia 9,9714
17 MaTHEUS SoUSa Maia 9,9714
18 caroliNa diaS MaciEl 9,9686
19 THaffarEl PErEira GUEdES 9,9686
20 rafaEl dE oliVEira caSTro rodriGUES 9,9629
21 fraNK SalES NUNES BriTo 9,9629
22 JoUSiaNE fErrEira do ValE 9,9571
23 roGErio JaTY aBrEU SoBriNHo 9,9571
24 aliNE loHaNa da SilVa MorEira 9,9571
25 caroliNE SEaBra PiNHEiro 9,9557
26 aNa lUcia dE caSTro aSSUNcao 9,9543
27 NaYra MorGaNa liMa dE oliVEira 9,9543
28 NilSoN fErrEira liMa JUNior 9,9529
29 lUaNa loUiSE PadilHa SoarES MarQUES 9,9500
30 GaBriEl VEraS dE carValHo roBErTo 9,9429
31 daNiEllE SaMPaio liSBoa 9,9429
32 aNa caTariNa SiQUEira fUrTado 9,9429
33 lUcaS coSTa PiNTo 9,9429
34 aGENor dE carValHo raiol NETo 9,9429
35 aMaNda MarQUES dE SoUSa 9,9414
36 lUcaS da SilVEira MorEira 9,9414
37 daYaNE aZEVEdo SPiNElli 9,9414
38 iNGrid rafaEla liMa fErNaNdES 9,9357
39 fEliPE PErEira SalES 9,9257
40 fErNaNdo PErEira liMa 9,9257
41 MariNNa GoMES 9,9257
42 caio caMPoS fErrEira 9,9257
43 rUTH SilVa BEZErra 9,9257
44 arcEliNo lUZ da coSTa E SilVa 9,9129
45 KaTia Maria SilVa da SilVa 9,9129
46 arTHUr frEiTaS foNSEca 9,9000
47 EliEZEr PErEira caValHEiro 9,8986
48 EriKa caroliNE PaNToJa PiNTo 9,8986
49 diEGo HENriQUE TaVarES coSME 9,8971
50 WalEria fErrEira da SilVa 9,8971
51 Marcio dE JESUS PorTo 9,8914
52 rENaTo carValHo dE SoUZa 9,8857
53 Marli affoNSo dE araUJo 9,8857
54 lUiS oTaVio GaMa TEiXEira 9,8843
55 MariaNa GaBBaY MarTiNS BraGa 9,8829
56 JoSUE cUNHa oliVEira 9,8714
57 rafaEl SaNTaNa KaPPES 9,8714
58 adENirSoN laGE dE SoUZa Pcd/SUB JUdicE 9,8700
59 clEiToN SilVa MoraiS 9,8557

60 Joao PEdro riBEiro 9,8429
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61 alEXSaNdEr rodriGUES raNGEl 9,8286
62 fEliPE BriTo da SilVa 9,8257
63 MarcoS ViNiciUS dE MENdoNca dE MENEZES 9,8214

Portaria Nº 39/2022-acadePoL
aNeXo ii

taBeLa 01

cUrso de ForMaÇÃo de PoLiciaL ciViL – cateGoria escriVÃo de PoLÍcia ciVL / c-207
Candidatos classificados – PcD

cLassiFicaÇÃo caNdidato MÉdia FiNaL GeraL
1 JoaB dE SoUZa GUiMaraES Pcd 9,9676
2 fErNaNda daNiElE MENEZES fariaS Pcd 9,9471
3 EdENiSE da coSTa araUJo Pcd 9,9191
4 JaNZiliaNi HErcUlaNo BErMUdES PiNTo Pcd 9,9103
5 iSaBEllE alENcar frEirE Pcd 9,8741
6 alEXSaNdro BalBiNo da SilVa Pcd 9,3809

taBeLa 02

cUrso de ForMaÇÃo de PoLiciaL ciViL – cateGoria iNVestiGador de PoLÍcia ciVL / c-207
Candidatos classificados – PcD

cLassiFicaÇÃo caNdidato MÉdia FiNaL GeraL
1 GaBriEl raMoS dE SoUZa BaTalHa Pcd 9,9779
2 Marcio aParEcido da coSTa Pcd 9,9765
3 fraNciSco PaUlo dE SoUSa JUNior Pcd 9,9706
4 MarcoS aUrElio crUZ dE caSTro Pcd/SUBJUdicE 9,9397
5 ENNio lEal da coSTa MoraiS Pcd 9,9265
6 lEaNdro HENriQUE daS cHaGaS liMa Pcd 9,9265
7 JoSE Marcio oliVEira lEao Pcd 9,9118
8 claYNilSoN alVES riBEiro Pcd 9,8971
9 diEGo MarQUES doS SaNToS Pcd 9,8971
10 iVaNilToN MoNTEiro NUNES Pcd 9,8750
11 JoSE ariclEBSoN MENdES MoiSES Pcd 9,8382
12 GilVaN GoMES doS SaNToS Pcd 9,5935

taBeLa 03

cUrso de ForMaÇÃo de PoLiciaL ciViL – cateGoria PaPiLoscoPista de PoLÍcia ciVL / c-207
Candidatos classificados – PcD

cLassiFicaÇÃo caNdidato MÉdia FiNaL GeraL
1 adENirSoN laGE dE SoUZa Pcd/SUB JUdicE 9,8700

Protocolo: 816976
Portaria Nº 023/2022 – GaB/dG/Pc/diVersos
BeLÉM-Pa, terÇa-Feira, 21 de JUNHo de 2022.

o dElEGado-GEral da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, no uso de 
suas atribuições que lhe confere o artigo 8º, da lei complementar nº 022, 
de 15 de março de 1994...
coNSidEraNdo  os termos da lei complementar nº 022, de 15/03/1994 
e alterações, que confere ao delegado-Geral atribuições para dirigir a Po-
lícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz administração da 
instituição Policial;
coNSidEraNdo  os termos da Portaria nº 144/2019-GaB/dG/Pc-Pa, de 
18/04/2019, publicada no d.o.E. nº 33.855, de 18/04/2022, que instituiu 
a “láurea do Mérito Pessoal”, a ser conferida a personalidades civis ou 
militares, bem como a servidores da Polícia civil do Estado do Pará, que 
tenham se destacado e oferecido relevante contribuição ao serviço público;
coNSidEraNdo  a conclusão do curso de formação de Policial civil/2022, 
decorrente do concurso Público c-206/2020 SEPlad/PcPa - categoria de-
legado de Polícia civil e concurso Público c-207/2020 SEPlad/PcPa - ca-
tegorias Escrivão de Polícia civil - EPc, investigador de Polícia civil - iPc e 
Papiloscopista de Polícia civil – PPc;
CONSIDERANDO  ainda, a publicação da classificação final dos alunos con-
cluintes do curso, definindo os primeiros colocados por categoria, deven-
do-se reconhecer o esforço e dedicação demonstrados pelos alunos em 
questão no decorrer do curso,
rESolVE:
i – oUTorGar a “láurea do Mérito Pessoal” aos alunos abaixo relacionados, 
concluintes do curso de formação de Policial civil/2022, decorrente do con-
curso Público c-206/2020 SEPlad/PcPa - categoria delegado de Polícia civil 
e concurso Público c-207/2020 SEPlad/PcPa - categorias Escrivão de Polícia 
civil - EPc, investigador de Polícia civil - iPc e Papiloscopista de Polícia civil – 
PPC, classificados em 1º lugar no curso, por categoria:
• DPC LEONARDO KOVALSKI – Aluno Delegado de Polícia Civil;
• IPC WENDELL GONÇalVES rocHa – aluno investigador de Polícia civil;
• EPC LUCAS NUNES FARIAS – Aluno Escrivão de Polícia Civil;
• PPC SAELLY MATOS SILVA – Aluno Papiloscopista Policial Civil;
ii – À academia de Polícia civil e à diretoria de administração, para que 
adotem as providências de estilo ao pleno cumprimento do presente ato.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 816780

Portaria Nº 38/2022-acadePoL
MaritUBa-Pa, terÇa-Feira, 21 de JUNHo de 2022.

a diretora da academia de Polícia civil do Pará – acadEPol, fErNaNda 
MaUÉS dE SoUZa, delegada de Polícia civil, no uso de suas atribuições 
legais e dever de ofício.
coNSidEraNdo o concurso Público c-206/2020-SEPlad/PcPa, Edital nº 
01/2020-SEPlad/PcPa, de 12.11.2020, publicado no doE nº 34.405, de 
13.11.2020, para provimento de cargos de nível superior da carreira po-
licial de delegado de Polícia civil – dPc, ainda, o que dispõe o regimento 
interno da academia de Polícia civil do Estado do Pará – acadEPol;
coNSidEraNdo que a academia de Polícia civil é responsável pela Se-
gunda Etapa do certame, com a realização do curso de formação de Po-
licial Civil, de caráter classificatório e eliminatório, respaldado no Projeto 
Pedagógico do curso, que tem por fundamento as normas editalícias e 
regimento interno da acadEPol, aprovado pela resolução nº 412/2022, 
de 15.12.2021, do conselho Superior do instituto de Ensino de Segurança 
do Pará – coNSUP/iESP, publicada no doE nº 34.804, de 21.12.2021;
coNSidEraNdo a Portaria nº 18/2022-acadEPol, de 09.03.2022, publi-
cada no doE nº 34.887, de 10.03.2022, que instituiu o cUrSo dE forMa-
ÇÃo dE Policial ciVil – categoria: delegado de Polícia civil - dPc/2022, 
Segunda Etapa do concurso Público c-206/2020-SEPlad/PcPa, iniciado 
em 21.03.2022;
coNSidEraNdo a necessidade em dar publicidade aos nomes dos alu-
nos/candidatos que concluíram e foram aprovados no curso de formação 
mencionado no item anterior, conforme critérios de desempate constantes 
no art. 81 do regimento interno da academia de Polícia civil do Pará e no 
item 17.3 do Edital nº 01/2020-SEPlad/PcPa.
rESolVE:
i – TorNar PÚBlico o rESUlTado E claSSificaÇÃo dEfiNiTiVa, pós
-recursos, do cUrSo dE forMaÇÃo dE Policial ciVil – categoria: de-
legado de Polícia civil - dPc/2022, Segunda Etapa do concurso Público 
C-206/2020-SEPLAD/PCPA, na ordem de classificação, nome e nota.
a) fica divulgado no aNEXo i desta Portaria, o rESUlTado E claSSifica-
ÇÃo dEfiNiTiVa dos candidatos inscritos às vagas da ampla concorrência.
b) fica divulgado no aNEXo ii desta Portaria, o rESUlTado E claSSifica-
ÇÃo dEfiNiTiVa dos candidatos inscritos às vagas reservadas às Pessoas 
com Deficiência.
ii – Está Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
III – ENCAMINHAR a presente Portaria à Chefia de Gabinete do Delegado 
Geral para publicação no Diário Oficial do Estado e Boletim Interno da 
instituição.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegada fErNaNda MaUÉS dE SoUZa
diretora da academia de Polícia civil – acadEPol/ PcPa
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 816899
Portaria Nº 37/2022-acadePoL

MaritUBa-Pa, seGUNda-Feira, 20 de JUNHo de 2022.
a diretora da academia de Polícia civil do Pará – acadEPol, fErNaNda 
MaUÉS dE SoUZa, delegada de Polícia civil, no uso de suas atribuições 
legais e dever de ofício.
coNSidEraNdo o concurso Público c-206/2020-SEPlad/PcPa, Edital nº 
01/2020-SEPlad/PcPa, de 12.11.2020, publicado no doE nº 34.405, de 
13.11.2020, para provimento de cargos de nível superior da carreira po-
licial de delegado de Polícia civil – dPc, ainda, o que dispõe o regimento 
interno da academia de Polícia civil do Estado do Pará – acadEPol;
coNSidEraNdo que a academia de Polícia civil é responsável pela Se-
gunda Etapa do certame, com a realização do curso de formação de Po-
licial Civil, de caráter classificatório e eliminatório, respaldado no Projeto 
Pedagógico do curso, que tem por fundamento as normas editalícias e 
regimento interno da acadEPol, aprovado pela resolução nº 412/2022, 
de 15.12.2021, do conselho Superior do instituto de Ensino de Segurança 
do Pará – coNSUP/iESP, publicada no doE nº 34.804, de 21.12.2021;
coNSidEraNdo a Portaria nº 18/2022-acadEPol, de 09.03.2022, publi-
cada no doE nº 34.887, de 10.03.2022, que instituiu o cUrSo dE forMa-
ÇÃo dE Policial ciVil – categoria: delegado de Polícia civil - dPc/2022, 
Segunda Etapa do concurso Público c-206/2020-SEPlad/PcPa, iniciado 
em 21.03.2022;
coNSidEraNdo que o aluno/candidato/dPc, JoÃo PaUlo PErEira dE 
oliVEira, solicitou desistência do curso de formação de Policial civil, sem 
apresentar motivo;
coNSidEraNdo os termos do item 18.3 do Edital nº 01/2020-SEPlad/
PcPa, que versa sobre a renúncia, tácita ou expressa, para o curso de 
formação, que corresponderá automaticamente na eliminação do certame;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 83, inciso iV, §3º, do regimento 
interno da acadEPol, que trata do desligamento do curso de formação 
de Policial Civil, requerido pelo aluno, com publicação no Diário Oficial do 
Estado, mediante portaria desta acadEPol.
rESolVE:
i – dESliGa E EliMiNar o aluno/candidato/dPc, abaixo, do cUrSo dE 
forMaÇÃo dE Policial ciVil – categoria: delegado de Polícia civil - 
dPc/2022, Segunda Etapa do concurso Público c-206/2020-SEPlad/PcPa, 
com fundamento no item 18.3 do Edital nº 01/2020-SEPlad/PcPa, bem 
como, no artigo 83, inciso iV, §3º, do regimento interno da acadEPol.
 

Nº NoMe tUrMa docUMeNto/MotiVo data

1. 
 JoÃo PaUlo PErEira dE oliVEira dPc 06 E-mail

Não apresentou. 10.05.2022
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II. ENCAMINHAR a presente Portaria à Chefia de Gabinete do Delegado 
Geral para publicação no Diário Oficial do Estado e Boletim Interno da 
instituição.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegada fErNaNda MaUÉS dE SoUZa
diretora da academia de Polícia civil – acadEPol/ PcPa
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 816889
Portaria Nº 36/2022-acadePoL

MaritUBa-Pa, seXta-Feira, 17 de JUNHo de 2022.
a diretora da academia de Polícia civil do Pará – acadEPol, fErNaNda 
MaUÉS dE SoUZa, delegada de Polícia civil, no uso de suas atribuições 
legais e dever de ofício.
coNSidEraNdo o concurso Público c-207/2020-SEPlad/PcPa, Edital nº 
01/2020-SEPlad/PcPa, de 12.11.2020, publicado no doE nº 34.405, de 
13.11.2020, para provimento de cargos de nível superior das carreiras 
policiais de investigador de Polícia civil – iPc, de Escrivão de Polícia civil – 
EPc e Papiloscopista de Polícia civil – PPc, ainda, o que dispõe o regimento 
interno da academia de Polícia civil do Estado do Pará – acadEPol;
coNSidEraNdo que a academia de Polícia civil é responsável pela Se-
gunda Etapa do certame, com a realização do curso de formação de Po-
licial Civil, de caráter classificatório e eliminatório, respaldado no Projeto 
Pedagógico do curso, que tem por fundamento as normas editalícias e 
regimento interno da acadEPol, aprovado pela resolução nº 413/2022, 
de 15.12.2021, do conselho Superior do instituto de Ensino de Segurança 
do Pará – coNSUP/iESP, publicada no doE nº 34.804, de 21.12.2021;
coNSidEraNdo a Portaria nº 19/2022-acadEPol, de 09.03.2022, publi-
cada no doE nº 34.887, de 10.03.2022, que instituiu o cUrSo dE forMa-
ÇÃo dE Policial ciVil – categorias: investigador de Polícia civil – iPc, 
Escrivão de Polícia civil – EPc, Papiloscopista de Polícia civil – PPc/2022, 
Segunda Etapa do concurso Público c-207/2020-SEPlad-PcPa, iniciado 
em 21.03.2022;
coNSidEraNdo o requerimento do aluno/candidato/PPc Horacio coS-
Ta SilVa, Turma PPc-01, solicitando o adiantamento do último bloco de 
avaliação, previsto para o dia 12.06.2022, para que fosse realizado ao 
candidato no dia 11.06.2022, pelo motivo do mesmo ter passado em outro 
concurso Público;
coNSidEraNdo que o requerido pelo candidato não está consignado no 
edital inaugural e nem previsto no regimento interno da acadEPol, ain-
da, que o requerente deixe de cumprir as normas do certame, para atender 
assuntos de interesses particulares, portanto sem amparo legal;
coNSidEraNdo que no dia 12.06.2022 o candidato deixou de comparecer 
às avaliações das disciplinas MEdiciNa lEGal, PErÍcia NEcroPaPiloS-
cÓPica e PrEVENÇÃo E rEaÇÃo À ViolÊNcia UrBaNa: SoBrEViVÊNcia 
Policial, sendo atribuído ao mesmo à nota 0 (zero), para cada disciplina;
coNSidEraNdo os termos do item 18.7 do Edital nº 01/2020-SEPlad/
PcPa, que versa sobre as disciplinas ministradas, no curso de formação 
de Policial civil, consignando serem as mesmas de caráter eliminatório e 
classificatório, ainda, que a avaliação em cada disciplina valerá no máximo 
10 (dez) pontos, tendo o candidato que obter, em casa uma delas, a nota 
mínima de 6,0 (seis), caso contrário será reprovado e consequentemente 
eliminado do certame;
coNSidEraNdo o artigo 63 (Seção V - da avaliação da aprendizagem), 
do regimento interno da acadEPol, que estabelece a nota mínima de 
aprovação por disciplina para as categorias de investigador, Escrivão e Pa-
piloscopista, na escala de valores de 0 (zero) a 10 (dez), sendo a mesma 
para a aprovação no curso;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 82, inciso ii, do r. i. acadEPol, que 
trata da reprovação no curso de formação de Policial civil, quando o aluno 
não obtiver a nota mínima de 6 (seis), por disciplina, para as categorias de 
Investigador, Escrivão e Papiloscopista, com publicação no Diário Oficial do 
Estado, mediante portaria desta acadEPol;
rESolVE:
i – rEProVar E EliMiNar o aluno/candidato/PPc, abaixo, do cUrSo dE 
forMaÇÃo dE Policial ciVil – categorias: investigador de Polícia civil 
– iPc, Escrivão de Polícia civil – EPc, Papiloscopista de Polícia civil – PPc 
/ 2022, Segunda Etapa do concurso Público c-207/2020-SEPlad-PcPa, 
por não obter a nota mínima exigida de 6 (seis), nas disciplinas MEdiciNa 
lEGal, PErÍcia NEcroPaPiloScÓPica e PrEVENÇÃo E rEaÇÃo À Vio-
lÊNcia UrBaNa: SoBrEViVÊNcia Policial, com fundamento no item 
18.7 do Edital nº 01/2020-SEPlad/PcPa, bem como, no artigo 82, inciso 
ii, do regimento interno da acadEPol.
a. cateGoria: PaPiLoscoPista de PoLÍcia ciViL

Nº NoMe tUrMa
1. Horacio coSTa SilVa PPc 01

II. ENCAMINHAR a presente Portaria à Chefia de Gabinete do Delegado 
Geral para publicação no diário Oficial do Estado e Boletim Interno da 
instituição.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegada fErNaNda MaUÉS dE SoUZa
diretora da academia de Polícia civil – acadEPol/ PcPa
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Portaria Nº 36/2022-acadePoL
MaritUBa-Pa, seXta-Feira, 17 de JUNHo de 2022.

a diretora da academia de Polícia civil do Pará – acadEPol, fErNaNda 
MaUÉS dE SoUZa, delegada de Polícia civil, no uso de suas atribuições 
legais e dever de ofício.
coNSidEraNdo o concurso Público c-207/2020-SEPlad/PcPa, Edital nº 
01/2020-SEPlad/PcPa, de 12.11.2020, publicado no doE nº 34.405, de 
13.11.2020, para provimento de cargos de nível superior das carreiras 

policiais de investigador de Polícia civil – iPc, de Escrivão de Polícia civil – 
EPc e Papiloscopista de Polícia civil – PPc, ainda, o que dispõe o regimento 
interno da academia de Polícia civil do Estado do Pará – acadEPol;
coNSidEraNdo que a academia de Polícia civil é responsável pela Se-
gunda Etapa do certame, com a realização do curso de formação de Po-
licial Civil, de caráter classificatório e eliminatório, respaldado no Projeto 
Pedagógico do curso, que tem por fundamento as normas editalícias e 
regimento interno da acadEPol, aprovado pela resolução nº 413/2022, 
de 15.12.2021, do conselho Superior do instituto de Ensino de Segurança 
do Pará – coNSUP/iESP, publicada no doE nº 34.804, de 21.12.2021;
coNSidEraNdo a Portaria nº 19/2022-acadEPol, de 09.03.2022, publi-
cada no doE nº 34.887, de 10.03.2022, que instituiu o cUrSo dE forMa-
ÇÃo dE Policial ciVil – categorias: investigador de Polícia civil – iPc, 
Escrivão de Polícia civil – EPc, Papiloscopista de Polícia civil – PPc/2022, 
Segunda Etapa do concurso Público c-207/2020-SEPlad-PcPa, iniciado 
em 21.03.2022;
coNSidEraNdo o requerimento do aluno/candidato/PPc Horacio coS-
Ta SilVa, Turma PPc-01, solicitando o adiantamento do último bloco de 
avaliação, previsto para o dia 12.06.2022, para que fosse realizado ao 
candidato no dia 11.06.2022, pelo motivo do mesmo ter passado em outro 
concurso Público;
coNSidEraNdo que o requerido pelo candidato não está consignado no 
edital inaugural e nem previsto no regimento interno da acadEPol, ain-
da, que o requerente deixe de cumprir as normas do certame, para atender 
assuntos de interesses particulares, portanto sem amparo legal;
coNSidEraNdo que no dia 12.06.2022 o candidato deixou de comparecer 
às avaliações das disciplinas MEdiciNa lEGal, PErÍcia NEcroPaPiloS-
cÓPica e PrEVENÇÃo E rEaÇÃo À ViolÊNcia UrBaNa: SoBrEViVÊNcia 
Policial, sendo atribuído ao mesmo à nota 0 (zero), para cada disciplina;
coNSidEraNdo os termos do item 18.7 do Edital nº 01/2020-SEPlad/
PcPa, que versa sobre as disciplinas ministradas, no curso de formação 
de Policial civil, consignando serem as mesmas de caráter eliminatório e 
classificatório, ainda, que a avaliação em cada disciplina valerá no máximo 
10 (dez) pontos, tendo o candidato que obter, em casa uma delas, a nota 
mínima de 6,0 (seis), caso contrário será reprovado e consequentemente 
eliminado do certame;
coNSidEraNdo o artigo 63 (Seção V - da avaliação da aprendizagem), 
do regimento interno da acadEPol, que estabelece a nota mínima de 
aprovação por disciplina para as categorias de investigador, Escrivão e Pa-
piloscopista, na escala de valores de 0 (zero) a 10 (dez), sendo a mesma 
para a aprovação no curso;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 82, inciso ii, do r. i. acadEPol, que 
trata da reprovação no curso de formação de Policial civil, quando o aluno 
não obtiver a nota mínima de 6 (seis), por disciplina, para as categorias de 
Investigador, Escrivão e Papiloscopista, com publicação no Diário Oficial do 
Estado, mediante portaria desta acadEPol;
rESolVE:
i – rEProVar E EliMiNar o aluno/candidato/PPc, abaixo, do cUrSo dE 
forMaÇÃo dE Policial ciVil – categorias: investigador de Polícia civil 
– iPc, Escrivão de Polícia civil – EPc, Papiloscopista de Polícia civil – PPc 
/ 2022, Segunda Etapa do concurso Público c-207/2020-SEPlad-PcPa, 
por não obter a nota mínima exigida de 6 (seis), nas disciplinas MEdiciNa 
lEGal, PErÍcia NEcroPaPiloScÓPica e PrEVENÇÃo E rEaÇÃo À Vio-
lÊNcia UrBaNa: SoBrEViVÊNcia Policial, com fundamento no item 
18.7 do Edital nº 01/2020-SEPlad/PcPa, bem como, no artigo 82, inciso 
ii, do regimento interno da acadEPol.
a. cateGoria: PaPiLoscoPista de PoLÍcia ciViL

Nº NoMe tUrMa
1. Horacio coSTa SilVa PPc 01

II. ENCAMINHAR a presente Portaria à Chefia de Gabinete do Delegado 
Geral para publicação no Diário Oficial do Estado e Boletim Interno da 
instituição.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegada fErNaNda MaUÉS dE SoUZa
diretora da academia de Polícia civil – acadEPol/ PcPa
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 816871
Portaria Nº 39/2022-acadePoL

MaritUBa-Pa, terÇa-Feira, 21 de JUNHo de 2022.
a diretora da academia de Polícia civil do Pará – acadEPol, fErNaNda 
MaUÉS dE SoUZa, delegada de Polícia civil, no uso de suas atribuições 
legais e dever de ofício.
coNSidEraNdo o concurso Público c-207/2020-SEPlad/PcPa, Edital nº 
01/2020-SEPlad/PcPa, de 12.11.2020, publicado no doE nº 34.405, de 
13.11.2020, para provimento de cargos de nível superior da carreira po-
licial de delegado de Polícia civil – dPc, ainda, o que dispõe o regimento 
interno da academia de Polícia civil do Estado do Pará – acadEPol;
coNSidEraNdo que a academia de Polícia civil é responsável pela Se-
gunda Etapa do certame, com a realização do curso de formação de Po-
licial civil, de caráter classificatório e eliminatório, respaldado no Projeto 
Pedagógico do curso, que tem por fundamento as normas editalícias e 
regimento interno da acadEPol, aprovado pela resolução nº 413/2022, 
de 15.12.2021, do conselho Superior do instituto de Ensino de Segurança 
do Pará – coNSUP/iESP, publicada no doE nº 34.804, de 21.12.2021;
coNSidEraNdo a Portaria nº 19/2022-acadEPol, de 09.03.2022, publi-
cada no doE nº 34.887, de 10.03.2022, que instituiu o cUrSo dE forMa-
ÇÃo dE Policial ciVil – categorias: investigador de Polícia civil – iPc, 
Escrivão de Polícia civil – EPc, Papiloscopista de Polícia civil – PPc/2022, 
Segunda Etapa do concurso Público c-207/2020-SEPlad/PcPa, iniciado 
em 21.03.2022;
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coNSidEraNdo a necessidade em dar publicidade aos nomes dos alu-
nos/candidatos que concluíram e foram aprovados no curso de formação 
mencionado no item anterior, conforme critérios de desempate constantes 
no art. 81 do regimento interno da academia de Polícia civil do Pará e no 
item 17.3 (dos respectivos cargos) do Edital nº 01/2020-SEPlad/PcPa.
rESolVE:
i – TorNar PÚBlico o rESUlTado E claSSificaÇÃo dEfiNiTiVa, pós
-recursos, do cUrSo dE forMaÇÃo dE Policial ciVil – categorias: in-
vestigador de Polícia civil – iPc, Escrivão de Polícia civil – EPc, Papilos-
copista de Polícia civil – PPc/2022, Segunda Etapa do concurso Público 
C-207/2020-SEPLAD/PCPA, por categoria, na ordem de classificação, nome 
e nota.
a) fica divulgado no aNEXo i desta Portaria, o rESUlTado E claSSifica-
ÇÃo dEfiNiTiVa dos candidatos inscritos às vagas da ampla concorrência.
b) fica divulgado no aNEXo ii desta Portaria, o rESUlTado E claSSifica-
ÇÃo dEfiNiTiVa dos candidatos inscritos às vagas reservadas às Pessoas 
com Deficiência.
ii – Está Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
III – ENCAMINHAR a presente Portaria à Chefia de Gabinete do Delegado 
Geral para publicação no Diário Oficial do Estado e Boletim Interno da 
instituição.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegada fErNaNda MaUÉS dE SoUZa
diretora da academia de Polícia civil – acadEPol/ PcPa
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 816934
Portaria Nº 38/2022-acadePoL – aNeXo i

cUrso de ForMaÇÃo de PoLiciaL ciViL – cateGoria deLeGado de PoLÍcia ciVL / c-206
Candidatos classificados – Ampla concorrência - DPC

cLassiFicaÇÃo caNdidato MÉdia FiNaL GeraL
1 lEoNardo KoValSKi 10,0000
2 lEoNardo doS SaNToS PErEira 10,0000
3 fEliPE ViTor diaS caSTro 10,0000
4 dEBora raQUEl da SilVa alMEida 10,0000
5 THiaGo coSTa SodrE 10,0000
6 Joao claUdio SaKUNo caSTaNHo 10,0000
7 BrUNo aUGUSTo alVES TUMa 10,0000
8 caroliNE BaTiSTa NUNES doS SaNToS 10,0000
9 JorGE corrEia da SilVa JUNior 10,0000
10 JoSE EdUardo dE PaUla oliVEira JUNior 10,0000
11 BErNard TroTTi MoNTEiro 10,0000
12 fErNaNdo BarBoSa MariNS 10,0000
13 YUri PlaToN aNJoS MENa WaNdErlEY 10,0000
14 faBricio TEiXEira SaNToS MarTiNS 10,0000
15 lUcaS WallacE oliVEira dE SoUSa 10,0000
16 HUGo aUrElio MiraNda BriTo 10,0000
17 iGor licUrGo frEiTaS NUNES 10,0000
18 JaSSoN YTallo coSTa BarroS doS SaNToS 10,0000
19 aNa caroliNa SiQUEira PirES 10,0000
20 aNdErSoN EdUardo do coUTo 10,0000
21 ViTor lUiZ GoNcalVES rocHa da coSTa 10,0000
22 caMila BrHoWlHYUN SoUZa dE SoUZa 10,0000
23 THiaGo caValcaNTi dE oliVEira 10,0000
24 TallES frEirE GadElHa 10,0000
25 rodolfo carValHo rocHa 10,0000
26 MaTHEUS MaicoN BUErGEr 10,0000
27 Eric dE liMa SaNToS 10,0000
28 WalTEr rUiZ BoGaZ NETo 10,0000
29 roSaNNa KEllY dE oliVEira BarBoSa BraNdao 10,0000
30 STEfaNY araUJo MiraNda coUTiNHo 10,0000
31 rodriGo daNTaS dE alMEida 10,0000
32 lUcaS caValcaNTE dE liMa 10,0000
33 JorGE da SilVa arrUda 10,0000
34 laiZ rUiZ dE SoUZa 10,0000
35 MaicoN oliVEira dE SoUZa 10,0000
36 roSEMBErG BarBoSa lira dE SoUZa 10,0000
37 UlYSSES JoSE lUBEr 10,0000
38 fraNciSco TorQUaTo NoroNHa 10,0000
39 Maria iZaBEl MaToS dE SoUZa 10,0000
40 iSaBElla dE lUca MarTiNES 10,0000
41 JoSE rUBENS dE SoUSa froTa 10,0000
42 roNYErYSoN roGEr faNTiNi 10,0000
43 aliNE MaYara Priori 10,0000
44 JESSica fErNaNda BarroS 10,0000

45 rENE araUJo BEZErra 10,0000

46 GUilHErME Traldi 10,0000
47 flaVio raMoS dE araUJo filHo 10,0000
48 Kaio rodriGUES ESTrEla dE oliVEira 10,0000
49 BrUNo HENriQUE da cUNHa carNEiro 10,0000
50 GUSTaVo lEMoS roliM SUB JUdicE 10,0000
51 iSaBElla laUriNdo SilVa 10,0000
52 oSValdo SoTErio dE oliVEira NETo 10,0000
53 MilToN SaNToS MariNHo 10,0000
54 lUiZ dE carValHo NoGUEira filHo 10,0000
55 Joao SadloWSKi SUB JUdicE 10,0000
56 JESSE alMEida MarTiNS 10,0000
57 SaWaNa foNTES rESENdE 10,0000
58 HENriQUE HaBiB BorGES 10,0000
59 GlaUdSoN Gil liMa rodriGUES 10,0000
60 diEGo SilVa daNTaS SUB JUdicE 10,0000
61 rENaN aNdrEW liMa dE carValHo 10,0000
62 JoUBErT da SilVa caNdido JUNior 10,0000
63 THaYNa aNalY TEodoSio fErrEira 10,0000
64 riTa dE caSSia ViaNa rEiS 10,0000
65 rENaTTo rEGiS dE BriTo 10,0000
66 lUcaS MoNToVaNElli 10,0000
67 iGor frEiTaS flaVio 10,0000
68 HUGo alENcar dUarTE fiGUEirEdo 10,0000
69 TiaGo PraXEdES dE oliVEira 10,0000
70 JUliaNE doS SaNToS SilVa 10,0000
71 GUilHErME alVES dE araUJo Pcd 10,0000
72 iGor doUTor SilVa 10,0000
73 Joao PaUlo BENEVENUTo MacHado 9,9990
74 PriScilla GUErra caNTo 9,9980
75 EGidio GoMES dE QUEiroZ NETo 9,9980
76 HYaGo GaBriEl rEiS dE carValHo 9,9980
77 rodolfo coSTa NEVES dE carValHo 9,9980
78 dioGENES TaVarES dE MElo NETo 9,9980
79 aNToNio acacio do NaSciMENTo NETo 9,9980
80 THaiS do coUTo ESTEVES 9,9980
81 clariSSa daNiEllE BorBa coSTa 9,9980
82 JaNaiNa carla aGUiar dE PaUla 9,9980
83 caio aNdrE WaSSilEVSKi 9,9980
84 aliSoN dE SoUZa lira 9,9980
85 PaTricia BraNdao dE MESQUiTa 9,9980
86 cElSo MENdiTTi liMa 9,9980
87 fEliPE dioGo MaToS dE oliVEira 9,9980
88 lUcaS TorTola fErrEira 9,9980
89 YaSMiN SaNToS aNdradE faria 9,9980
90 HarriSaN Maria da coSTa MoiTa 9,9970
91 JoSE MaTToS BriTo dE carValHo NETo 9,9970
92 PEdro JorGE MElo dE NoroES raMoS 9,9970
93 daNiEla MENdES dE SoUZa oliVEira 9,9970
94 liVia GaBriEla daMaSio loPES 9,9970
95 MaTHEUS lEoNor MoNTEiro 9,9970
96 aMaNda MaTToS faGGioN 9,9970
97 fErNaNdo JoSE da coSTa TaVarES 9,9970
98 liVia rodriGUES QUEiroZ fErraZ 9,9970
99 farlEY cordEiro loPES 9,9970
100 lEaNdro MoUra BaNdEira 9,9970
101 NaPolEao fErNaNdES BaTiSTa dE aNdradE 9,9970
102 HiGor SoUZa alVES doMiNGoS 9,9970
103 dioGo SaMPaio BaNdEira 9,9970
104 aldEci dE aQUiNo MaGalHaES 9,9969
105 BrUNo HENriQUE fEiJo dE alBUQUErQUE 9,9960
106 adErdiVal BriTo caValcaNTi JUNior 9,9950
107 aNdrE YUri BolZaN iGaraSHi 9,9950
108 SErGio HENriQUE arTEro dal MaSo 9,9950
109 PEdro MoiSES rocHa SilVa 9,9950
110 lEaNdro liMa do carMo 9,9950
111 allaNa cHriSTHY fErNaNdES araUJo 9,9950

112 THiaNY SaNToS SoUZa 9,9950

113 iGor WaNicK MaTToS GUiMaraES 9,9950

114 caUE araUJo liMa MoNTEiro 9,9950
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115 arTUr MaUricio da SilVa rEGo 9,9950
116 ESTacio lUiZ GaMa dE liMa NETTo 9,9950
117 BiaNca Maria lEao doS SaNToS ViEira 9,9940
118 lUciaNa coSTa dE MENEZES 9,9940
119 caio cESar carValHo dE MacEdo VErSiaNi 9,9930
120 HElio GiMENES ESTEVES JUNior 9,9920
121 lEoNaM KZaN PoNTES 9,9920
122 JESSica da SilVa coZZa 9,9900
123 lorENNa Maria SilVa dE araUJo 9,9890
124 fEliPE MaTHaUS MEirElES SaNToS 9,9850
125 lUiZ GUSTaVo NaSciMENTo doS SaNToS 9,9850
126 EWErllaNY laYS SilVa fEliSMiNo 9,9850
127 YaGo ZaGo MaZZiNi 9,9850
128 MoNiQUE PiMENTEl dE caSTro 9,9850
129 rodriGo GoNcalVES GracaS 9,9850
130 GUSTaVo lUiZ BarBoSa fErrEira 9,9850
131 filiPE fErNaNdES alKMiM 9,9850
132 iUri PEroBa SoEiro dE caSTro 9,9850
133 lETicia SUaSSUNa dE MoraiS GoNcalES 9,9850
134 daNiEla ViEira BEZErra 9,9850
135 laUro carValHo SaNToS NETo 9,9850
136 rUBEN MaUro lUccHi rodriGUES 9,9850
137 rafaEl lira MoNTEiro 9,9850
138 HEllYErBETH fraNciSco MElo fErrEira da SilVa 9,9850
139 lilia riBEiro GoMES 9,9850
140 KalEl dE frEiTaS alMEida 9,9850
141 THiaGo SaNToS caSTro dEl rio 9,9850
142 dioGo rodriGUES GUilHErME 9,9850
143 PEdro afoNSo doS SaNToS 9,9850
144 WElliNGToN MoNTEiro do ValE SoUSa 9,9850
145 icaro lEao carValHo 9,9850
146 EliVaN dE dEUS da NaTiVidadE 9,9850
147 frEdErico HENriQUE alMEida coSTa 9,9850
148 loUriVal SoBriNHo ViEira JUNior 9,9850
149 PEdro HENriQUE SaMPaio TEiXEira Pcd 9,9850
150 lEaNdro PoNTES oliVEira Pcd 9,9850
151 iTaMar alEiXo dE alMEida filHo SUB JUdicE 9,9850
152 BrUNa GaBriEli ViEira SoUZa Garioli SUB JUdicE 9,9850
153 lUcio ricardo EliaS BEZErra dE MENEZES 9,9850
154 carMEM raMoS PErEira 9,9850
155 THaiSoN PaSSoS BraSil Pcd 9,9850
156 GaBriEla ToSTES loBaTo SilVa 9,9849
157 fErNaNda dE aGUiar cUNHa 9,9830
158 fraNciaNNE riccio MacHado TorrES 9,9830
159 criSTiaN dE VaScoNcEloS BaTiSTa 9,9830
160 JUlia Maria alVES NoGUEira 9,9830
161 ViTor BErMoNd VarGaS 9,9830
162 BrENo HENriQUE alVES BaTiSTa SUB JUdicE 9,9830
163 diEGo PiNHEiro caTUNda 9,9830
164 lEoNardo GoMES PErEira 9,9830
165 MaTHEUS BarcEloS GoMES 9,9830
166 iSaBElla PErEira SilVa 9,9820
167 aMaNda alVES fEiToSa 9,9820
168 dENYS rodriGUES BorGES MariNHo 9,9820
169 flaVio HENriQUE iNacio MiraNda 9,9820
170 daiaNE MoNTEiro dE SoUZa 9,9820
171 EricK JoSE SilVa dE SoUZa 9,9820
172 roBSoN diNiZ GoNcalVES Pcd 9,9820
173 adriaNa cardiM dE JESUS 9,9810
174 Kari GraZiEllE KlaT 9,9800
175 iGor roBErTo SaNToS BoTElHo 9,9800
176 Maria caroliNa BElTrao dE SiQUEira caMPoS 9,9800
177 aMaNda dE SoUZa SilVa 9,9800
178 lUcaS VaScoNcEloS KUTScHEr dE oliVEira 9,9790
179 alliNE doS SaNToS coSTa MoTa 9,9770
180 faBricio QUEiroZ SilVa 9,9760

181 darlaN SaMUEl GUiMaraES daNTaS Pcd 9,9760

182 Maira EllEN MESQUiTa MarTiNS alVES 9,9740

183 rENaTo da coSTa rodriGUES 9,9740

184 NaTalia caracaS SaNToS GoNcalVES 9,9710
185 liliaN ViEira dE rEZENdE 9,9700
186 aNa PaUla loBaTo PErdiGao 9,9700
187 KEila SilVa dE aSSiS 9,9700
188 NaTHalia alVES da SilVa 9,9700
189 EriKo MaUro SErra riBEiro 9,9700
190 aliNE oliVEira alVES 9,9700
191 WEMErSoN araUJo dE MoUra lUZ 9,9700
192 ViNiciUS do ValE oliVEira 9,9700
193 Joao ViTor dE aSSiS TEPEdiNo 9,9700
194 BrUNo GEoVaNE riBEiro E SilVa 9,9700
195 GUilHErME MoraES laMEira 9,9700
196 diEGo fErrEira 9,9700
197 cariNa aMaral da lUZ 9,9700
198 faBio dalTro do o PiTaNGUY SUB JUdicE 9,9700
199 aNdrE NaSciMENTo diaS 9,9700
200 raVEl TaBoSa SilVa 9,9680
201 dioGENES cardoSo 9,9680
202 VaNESSa TraVaSSoS cUTriM 9,9680
203 Maria SEBaSTiaNa BarBoSa PiNHEiro 9,9680
204 iGor BElcHior SoarES 9,9680
205 BrUNo BENTES BaNdEira 9,9680
206 MarToNi VEraS SilVa 9,9680
207 cHarlaN SilVa da crUZ 9,9670
208 BrUNo airES dE Sa 9,9670
209 adriaNY TaSSia BorGES dE carValHo 9,9670
210 lUciaNo fraNciSco fErrEira 9,9650
211 lETicia SilVa dE aBrEU 9,9650
212 EdUardo dE oliVEira lUcENa 9,9640
213 raNElY NaYara PErEira crUZ 9,9640
214 arTHUr caSTilHo alVES 9,9630
215 alEXaNdrE do roSario BriTo 9,9620
216 MiQUEiaS coiMBra ZEfEriNo 9,9550
217 EMaNUEl MarcEl NoBrEGa dE SoUSa 9,9550
218 GaBriEl orlaNdo caSTElo dE fiGUEirEdo dElfiNo 9,9550
219 JacQUEliNE SiEBra Maia 9,9550
220 MENdoNSa fErrEira MoUra 9,9550
221 GlaUco Erico NarciSo da SilVa 9,9550
222 cicEro STEfaNo alVES PErEira 9,9550
223 MaTEUS lEao MorEira 9,9550
224 daViSoN SaNToS dE oliVEira 9,9550
225 VaNNir WaGNEr fErNaNdES SoUSa 9,9550
226 Maria alEXia SoarES MENEZES 9,9530
227 fraNciSco dE oliVEira MoTa 9,9530
228 PaUlo JoSE da SilVa JUNior 9,9530
229 JoSE raiMUNdo dUailiBE JUNior 9,9530
230 rENaN SaSSi carValHo daNTaS 9,9530
231 daWiS alVES dE oliVEira 9,9530
232 Maria lETicia fErrEira daS NEVES 9,9530
233 PEdro VicTor MaTHiaS dE aZEVEdo 9,9520
234 HEldEr dE SoUSa oliVEira Pcd 9,9500
235 oTacilio GoMES dE Sa NETo 9,9490
236 aMaNda MENdES fEliPE fErrEira 9,9490
237 JaNilSoN GoMES da SilVa JUNior 9,9480
238 liGia TorQUaTo da SilVa Pcd 9,9470
239 daVY STUarT oliVEira SilVa Pcd 9,9450
240 faBiola VidoTTi caNdido 9,9420
241 Joao MarTiNS dE Godoi NETo 9,9390
242 MarcUS ViNiciUS GoNTiJo MoNTEiro Pcd 9,9390
243 MaYaNa MarTiNS SilVa Pcd 9,9390
244 lUciaNo BaTiSTa da SilVa JUNior 9,9380
245 lUcaS GoNcalVES TEiXEira dE araUJo 9,9350
246 liNdolfo HENriQUE oliVEira dE SoUZa 9,9300
247 TiaGo PEdro doS SaNToS MoUra 9,9300
248 clEiToN rafaEl alVES loPES 9,9240
249 filiPE alVES SoarES 9,9240

250 MaTHEUS rocHa lEiTE 9,9240

251 lESSaNdro SaMir aNGEl HErZoG 9,9210

252 VaGNo coNcEicao rocHa 9,9090
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253 lUcaS aSSiS NUNES 9,9080
254 lariSSa dE oliVEira lEiTE 9,9010

Portaria Nº 38/2022-acadePoL
aNeXo ii

cUrso de ForMaÇÃo de PoLiciaL ciViL – cateGoria deLeGado de PoLÍcia ciVL / c-206
Candidatos classificados – PcD

cLassiFicaÇÃo caNdidato MÉdia FiNaL GeraL
1 GUilHErME alVES dE araUJo Pcd 10,0000
2 PEdro HENriQUE SaMPaio TEiXEira Pcd 9,9850
3 lEaNdro PoNTES oliVEira Pcd 9,9850
4 THaiSoN PaSSoS BraSil Pcd 9,9850
5 roBSoN diNiZ GoNcalVES Pcd 9,9820
6 darlaN SaMUEl GUiMaraES daNTaS Pcd 9,9760
7 HEldEr dE SoUSa oliVEira Pcd 9,9500
8 liGia TorQUaTo da SilVa Pcd 9,9470
9 daVY STUarT oliVEira SilVa Pcd 9,9450
10 MarcUS ViNiciUS GoNTiJo MoNTEiro Pcd 9,9390
11 MaYaNa MarTiNS SilVa Pcd 9,9390

Protocolo: 816915

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
contrato: 76/2022. inexigibilidade de Licitação nº 47/2022. Par-
tes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. Marci-
NETE BARRADAS ALMEIDA. Cpf nº 800.928.962-20. Classificação do Obje-
to: Contratação da prestação de serviços técnico profissional especializado, 
para atender ao curso de formação de Policiais civis – categoria: delegado 
de Polícia civil, 2ª etapa do concurso público c-206/2020-SEPlad/PcPa, 
como supervisora da Turma dPc 05. data da assinatura: 16/05/2022. Vi-
gência: a contar da sua assinatura até 24/06/2022. Valor: r$ 4.080,00. 
orçamento: Programa de Trabalho Natureza de despesa fonte de recurso 
origem do recurso. 40101.06.128.1502.8833.339036.339047.0101. Es-
tadual. Proc. nº 2022/292469. contratado: MarciNETE BarradaS al-
MEida. Endereço: rodovia Mario covas – coqueiro – ananindeua/Pa, cep: 
67.115-000. ordenador: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa. Republicado por ter saí-
do com incorreção no doe nº 34.978 de 23 de maio de 2022.

Protocolo: 816911
eXtrato de coNtrato

contrato n° 354/2022-Pc/Pa. Modalidade de licitação: adesão a 
ata de registro de Preços nº 4650000550-cEMiG. Partes: Polícia civil do 
Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e M.i. MoNTrEal iNfor-
MáTica S.a. cNPJ/Mf sob o nº 42.563.692/0001-26. data da assinatu-
ra: 14/06/2022. Vigência: 18/06/2022 à 18/06/2023. . objeto: contra-
tação da prestação de serviços de (soa) na plataforma iBM. Processo nº 
2022/441913. Valor: r$= 3.555.000,00. orçamento: função Programá-
tica: 40101.06.126.1508.8238; Elemento de despesa: 339040; fonte: 
0101. contratada: M.i. MoNTrEal iNforMáTica S.a. Endereço da con-
tratada: av. Professor Magalhçães Penido nº 77, aeroporto, Belo Horizon-
te/MG, cEP 31270383.
ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 816839

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aBertUra de Fase recUrsaL das 
ProPostas coNcorrÊNcia Nº 01/2022-Pc/Pa
Processo adMiNistratiVo N°. 2022/14610.

oBJETo: coNSTrUÇÃo do coMPlEXo dE rEdENÇÃo
No dia 15/06/2022 foi realizada sessão de abertura das propostas das 
licitantes participantes do certame e em ato contínuo o encaminhamento 
para o setor técnico de engenharia para avaliação e parecer técnico. desta 
forma, abre-se prazo recursal para fase de propostas a contar dessa publi-
cação às licitantes participantes da coNcorrÊNcia Nº 01/2022-Pc/Pa .
comissão de licitação Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 816368

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 47/2022– Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, por 
intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/Mf 
sob o nº 00.368.105/0001-06, e a Srª. MarciNETE BarradaS alMEida, 
pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 800.928.962-00. do oBJETo: 
Contratação da prestação de serviço técnico profissional especializado, para 
atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ciViS – categoria: dele-
gado de Polícia civil”, 2ª etapa do concurso Público c-206/2020-SEPlad/
PcPa, aprovado pela resolução nº 412/2021-coNSUP de 21.12/2021, 

como SUPErViSora, com carga horária de 68 horas-aulas, no valor unitá-
rio de r$ 60,00, totalizando o valor de r$ 4.080,00. da fUNdaMENTaÇÃo 
lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo: a presente 
contratação fundamenta-se no art. 25, caput da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, considerando o valor para contratação. Valor ESTiMado: r$ 
4.080,00. rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática:
Unidade orçamentária: 40101.06.128.1502.8833. Elemento de despesa: 
339036 / 339047. fonte de recursos: 0101. ordENador rESPoNSáVEl: 
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo, chefe de Gabinete do de-
legado Geral da Polícia civil do Estado do Pará. foro: Belém – Estado do 
Pará. daTa: 16/05/2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral
Republicado por ter saído com incorreção no DOE nº 34.978 de 23 
de maio de 2022.

Protocolo: 816936

.

.

diÁria
.

Portaria Nº: 01269/2022 - dGPc/od/drF de 09 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/694159, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caSTa-
NHAL, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 09/06/2022 
a 10/06/2022;

1. iPc cElSo fErrEira SarMENTo filHo - MaT: 54185454
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1.5, ToTal: r$ 250.58)

2. iPc THaiS liMa doS SaNToS - MaT: 5913857
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1.5, ToTal: r$ 250.58)

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$ 501.16 ( QUiNHENToS E UM rEaiS E dEZESSEiS 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: 01270/2022 - dGPc/od/drF de 09 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/715579, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 10/06/2022 a 20/06/2022;

1. daS aUGUSTo ViNiciUS riBEiro BarroS - MaT: 5904208
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,373.80)

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 oiTENTa 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: 01271/2022 - dGPc/od/drF de 09 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/723106, 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 09/06/2022 a 
12/06/2022;

1. dPc WaliSoN MaGNo daMaScENo - MaT: 5914023
(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: 01272/2022 - dGPc/od/drF de 09 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/722465, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de alEN-
QUER, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 10/06/2022 
a 12/06/2022;

1. dPc HErBErT fariaS JUNior - MaT: 54181355
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc rENildo loPES GalUcio - MaT: 5856809
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
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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 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: 01273/2022 - dGPc/od/drF de 09 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/722524, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo caE-
TANO DE ODIVELAS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRA-
TiVo, no período de 10/06/2022 a 13/06/2022;

1. aP EdilENE da SilVa cardoSo KiMUra dE carValHo - MaT: 702390
(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: 01274/2022 - dGPc/od/drF de 09 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/722572, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NoVa ES-
PERANÇA DO PIRIÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
09/06/2022 a 10/06/2022;

1. EPc aNaNda Maira do NaSciMENTo MacEdo - MaT: 5940273
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. MPc fraNciSco dE aSSiS PiNHEiro SaNToS - MaT: 5453054
(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: 01275/2022 - dGPc/od/drF de 09 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/718530, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MUa-
NÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 10/06/2022 a 
14/06/2022;

1. iPc idarliNdo lUcio da SilVa MEirElES - MaT: 5206626
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. EPc lUciaNa lEal dE alMEida - MaT: 55586616
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. iPc raiMUNdo da SilVa SidoNio - MaT: 5410061
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

4. iPc EVaNdro fErrEira caSTro - MaT: 5853435
(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: 01276/2022 - dGPc/od/drF de 09 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/718491, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de rea-
lizar diliGENcia Policial, no período de 09/06/2022 a 10/06/2022;

1. iPc SUaMY NEli MEdEiroS da SilVa - MaT: 5859174
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc idarliNdo lUcio da SilVa MEirElES - MaT: 5206626
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. EPc roSilENE SoUSa da rocHa - MaT: 54186966
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
4. iPc roSiValdo HElENo roSario liMa - MaT: 5886759
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

5. iPc fraNKlEY dE SoUZa MoTa - MaT: 8400707
(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$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa 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: 01277/2022 - dGPc/od/drF de 09 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/709289, 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 09/06/2022 a 
09/06/2022;

1. EPc JorGE lUiS fiEl dE fariaS - MaT: 5913821
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)
2. iPc aNdErSoN lUiZ caMPoS dE oliVEira - MaT: 5939583
(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: 01278/2022 - dGPc/od/drF de 10 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022696308, 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 13/06/2022 a 15/06/2022;

1. aGMEc raiMUNdo coNcEicao coSTa BraSil - MaT: 69841
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. ddiV JoSE roBErTo BlaNS da SilVa - MaT: 5958840

(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: 01279/2022 - dGPc/od/drF de 10 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022721964, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTarÉM, 
a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 11/06/2022 
a 22/06/2022;

1. PaP laErcio GEorGE alVES araNHa - MaT: 65730
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,611.18)

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$ 2,611.18 ( doiS Mil, SEiScENToS E oNZE rEaiS E dEZoiTo 
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: 01280/2022 - dGPc/od/drF de 10 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/723458, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cUrrali-
NHO, a fim de realizar MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, no período de 
13/06/2022 a 15/06/2022;

1. aSS. iNf JarloN BarBoSa BaTiSTa - MaT: 5962969
(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
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Portaria Nº: 01281/2022 - dGPc/od/drF de 10 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/726058, 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 11/06/2022 
a 15/06/2022;

1. EPc TaYNara dE SoUZa SaNToS - MaT: 5913805
(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: 01282/2022 - dGPc/od/drF de 10 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/726091, 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 11/06/2022 
a 12/06/2022;

1. iPc Maria do Socorro fiGUEirEdo dE carValHo - MaT: 5939652
(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: 01283/2022 - dGPc/od/drF de 10 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/726112, 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 11/06/2022 
a 14/06/2022;

1. EPc daNiElla lUZ dE MoraES - MaT: 5940090
(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: 01284/2022 - dGPc/od/drF de 10 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/726135, 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 11/06/2022 
a 14/06/2022;

1. iPc JoSE GoNcalVES diaS - MaT: 57200224
(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: 01285/2022 - dGPc/od/drF de 10 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/726158, 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 11/06/2022 
a 14/06/2022;

1. EPc aNNa BEaTriZ aSSiS NEGrEiroS BUrToN - MaT: 5965683
(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: 01286/2022 - dGPc/od/drF de 10 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/726213, 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 11/06/2022 
a 12/06/2022;

1. iPc MarialVo dE JESUS fErrEira foNSEca - MaT: 5856639
(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: 01287/2022 - dGPc/od/drF de 10 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/726542, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoJU, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 13/06/2022 a 
16/06/2022;

1. dPc lUiS GUilHErME NaVarro XaViEr - MaT: 5808065
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. iPc MarcElo dE JESUS calaNdriNi dE aZEVEdo - MaT: 5703808
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. EPc Maria criSTiNa cardoSo dE aNdradE - MaT: 54184106
(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
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01288/2022 - dGPc/od/drF de 10 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/684837, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iTUPiraN-
GA, a fim de realizar AUDIÊNCIA, no período de 13/06/2022 a 15/06/2022;

1. EPc alciNEY ModESTo BraGa - MaT: 54183800
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. dPc GlaUco ValENTiM carValHo do NaSciMENTo - MaT: 5826250
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. iPc Marco aNToNio NEVES MaToS - MaT: 54189061
(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 decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01289/2022 - dGPc/od/drF de 10 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/726091, 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 11/06/2022 
a 13/06/2022;

1. iPc claUdio MUrilo aTHaYdE da SilVa - MaT: 5692717
(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: 01291/2022 - dGPc/od/drF de 10 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/731521, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TailÂN-
DIA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 12/06/2022 a 
17/06/2022;
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1. dPc aUGUSTo da SilVa lEME - MaT: 5940539
(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$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa 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: 01292/2022 - dGPc/od/drF de 10 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022728982, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PorTEl, a 
fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 11/06/2022 
a 15/06/2022;

1. daS HaNNa racQUEl fErrEira SoSiNHo - MaT: 5903062
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. daS JENiffEr dE SoUSa corrEa - MaT: 57224028
(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
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01293/2022 - dGPc/od/drF de 10 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022728735, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de JacUNdá, 
a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 11/06/2022 
a 15/06/2022;

1. aP Maria criSTiNa diaS MicHEloN - MaT: 5107458
(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: 01294/2022 - dGPc/od/drF de 10 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022723108, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaNÇa, 
a fim de realizar EXPEDIÇÃO dE docUMENToS, no período de 11/06/2022 
a 22/06/2022;

1. PaP Joao BaTiSTa dE SoUSa HoNoraTo - MaT: 5157161
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,611.18)

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$ 2,611.18 ( doiS Mil, SEiScENToS E oNZE rEaiS E dEZoiTo 
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: 01295/2022 - dGPc/od/drF de 10 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022722930, 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 11/06/2022 
a 12/06/2022;

1. adM Marcio aNdrE SaNcHES PErES - MaT: 5964534
(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$ 167.05 ( cENTo E SESSENTa E SETE rEaiS E ciNco cENTa-
VoS ), 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: 01296/2022 - dGPc/od/drF de 10 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022721964, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTarÉM, 
a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 11/06/2022 
a 18/06/2022;

1. MPc carMEM lUcia PiNHo dE aTaidE - MaT: 5243335
(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 decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01297/2022 - dGPc/od/drF de 10 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022721911, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTarÉM, 
a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 11/06/2022 
a 18/06/2022;

1. adM BrUNa SiQUEira fErrEira - MaT: 5933762
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

2. adM roSilENE MarGarETH coNcEicao dE SoUZa - MaT: 70440
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

3. adM BrUNa fErNaNdES carValHo - MaT: 5931304
(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$ 4,984.98 ( QUaTro Mil, NoVEcENToS E oiTENTa E QUaTro 
rEaiS E NoVENTa 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: 01298/2022 - dGPc/od/drF de 10 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022722279, 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 11/06/2022 
a 12/06/2022;

1. iPc BENEdiTo JorGE MENEZES lEiTE - MaT: 5856744
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1, ToTal: r$ 167.05)

2. PaP Maria dE NaZarE carValHo da SilVa - MaT: 5463505
(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
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01299/2022 - dGPc/od/drF de 10 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/718611, 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 10/06/2022 
a 20/06/2022;

1. iPc roSiValdo HElENo roSario liMa - MaT: 5886759
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,373.80)

2. iPc fraNKlEY dE SoUZa MoTa - MaT: 8400707
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,373.80)

3. iPc SUaMY NEli MEdEiroS da SilVa - MaT: 5859174
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,373.80)

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$ 7,121.40 ( SETE Mil, cENTo E ViNTE E UM rEaiS E QUarENTa 
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
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Portaria Nº: 01300/2022 - dGPc/od/drF de 13 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/733533, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aNaJáS, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 10/06/2022 a 
13/06/2022;

1. dPc adriENNE dE caSSia SilVa PESSoa da coSTa - MaT: 57210803
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. iPc fEliPE dE SoUZa raMoS - MaT: 5940131
(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
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01301/2022 - dGPc/od/drF de 13 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022722365, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de oriXi-
MINÁ, a fim de realizar DILIGÊNCIAS EM AUTOS DE PAD, no período de 
13/06/2022 a 15/06/2022;

1. dPc carMEN SUElY SoUZa da SilVa - MaT: 5206332
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

2. dPc oTTo HENriQUE diaS WirTZ - MaT: 5415128
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
3. dPc iSoMarY aNdradE rEGiS MoNTEiro - MaT: 5826080
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

4. EPc Maria ofElia alBaNo BaiMa - MaT: 54185474
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

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 oiTENTa 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: 01302/2022 - dGPc/od/drF de 13 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/729899, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Paca-
JÁ, a fim de realizar MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, no período de 
14/06/2022 a 18/06/2022;

1. aSS. iNf JoSiaS GoMES caldaS - MaT: 5963186
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. aSS. iNf MicHEl MarloN PiNTo dE PaiVa - MaT: 55207970
(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: 01303/2022 - dGPc/od/drF de 13 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/717114, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ToMÉ
-AÇÚ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 14/06/2022 
a 16/06/2022;

1. dPc EdUardo aUGUSTo PiNHEiro liMa - MaT: 5914086
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc KlEBEr SaNTiaGo MacHado - MaT: 57233645
(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: 01304/2022 - dGPc/od/drF de 13 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022741506, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aNaJáS, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 13/06/2022 a 
18/06/2022;

1. iPc rodriGo MESSiaS dE oliVEira - MaT: 5939886
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. dPc PaUlo HENriQUE JUNQUEira dE SoUSa - MaT: 5914335
(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 oiTENTa 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: 01305/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/742267, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTo aN-
TÔNIO DO TAUÁ, a fim de realizar INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPU-
TadorES, no período de 14/06/2022 a 14/06/2022;

1. adM VicTor BrUNo SoUZa TaVarES - MaT: 5960204
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)
2. aSS. iNf clEBErToN PErEira dE SoUSa - MaT: 5949806
(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$ 167.06 ( cENTo E SESSENTa E SETE rEaiS 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: 01306/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/694159, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caSTa-
NHAL, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 14/06/2022 
a 21/06/2022;

1. iPc rUBEM GoNcalVES da SilVa - MaT: 54189026
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 7.5, ToTal: r$ 1,252.88)

2. iPc alUiZio PoMBo corrEa - MaT: 5299616
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 7.5, ToTal: r$ 1,252.88)

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$ 2,505.76 ( doiS Mil, QUiNHENToS E ciNco rEaiS E SETEN-
Ta 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: 01307/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022743775, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 14/06/2022 a 
15/06/2022;

1. dPc roGErio lUZ MoraiS - MaT: 5826136
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc EliETE alBUQUErQUE doS SaNToS GUiMaraES - MaT: 5876931
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. iPc raMoN JoSE lEiTE MoUra - MaT: 8400789
(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$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE 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: 01308/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/740173, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aNaJáS, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 13/06/2022 a 
17/06/2022;
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1. EPc MarcUS ViNiciUS filGUEiraS MaToS - MaT: 54183825
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. dPc THiaGo MENdES diNiZ - MaT: 5940438
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. iPc JoSE cloViS MoTa do ESPiriTo SaNTo - MaT: 5757860
(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: 01309/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022743535, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de JacUNdá, 
a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 15/06/2022 
a 18/06/2022;

1. adM aNa aNGElica GoNcalVES NETa - MaT: 5964680
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. adM JoSE aUGUSTo fariaS BraBo - MaT: 5964535
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. adM JoiNEr MarTiNS PiNHEiro - MaT: 5964527
(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
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01310/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/742808, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 15/06/2022 a 21/06/2022;

1. ddiV TaTiaNa fErrEira Vidal - MaT: 5915101
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

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: 01311/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/733698, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 15/06/2022 a 
18/06/2022;

1. dPc MarcElo diaS MENdES - MaT: 5831423
(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
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01312/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/733900, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 15/06/2022 a 18/06/2022;

1. adM JoBErTo dE JESUS BriTo PErEira - MaT: 54185830
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. 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$ 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: 01313/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/742783, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓ-
POLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
15/06/2022 a 21/06/2022;

1. EPc rUi GUilHErME ParacaMPoS da SilVa - MaT: 5825873
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)
2. EPc Marcia JoSEaNE SoarES carValHo - MaT: 5826390
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)
3. iPc GrEGorio MaGNo lEal MoNTEiro - MaT: 5224160

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)
4. dPc JoSEaNa falcao coSTa - MaT: 5836484

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)
5. iPc EUclidES da SilVa liMa JUNior - MaT: 57233660

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)
6. EPc JocYclEia dE Karla SoUZa dUraNS - MaT: 5428149
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

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$ 8,545.68 ( oiTo Mil, QUiNHENToS E QUarENTa E ciNco 
rEaiS E SESSENTa 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: 01314/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022743771, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Barca-
RENA, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
16/06/2022 a 27/06/2022;

1. ddiV MarcoS aUGUSTo MiraNda doS SaNToS - MaT: 5946304
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,611.18)

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$ 2,611.18 ( doiS Mil, SEiScENToS E oNZE rEaiS E dEZoiTo 
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: 01315/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022743766, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caPaNEMa, 
a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 16/06/2022 
a 27/06/2022;

1. iPc iSMaEl SaNcHES fiGUEirEdo - MaT: 5463106
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 2,611.18)

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$ 2,611.18 ( doiS Mil, SEiScENToS E oNZE rEaiS E dEZoiTo 
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: 01316/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022743472, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa iSa-
BEL DO PARÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período 
de 16/06/2022 a 19/06/2022;

1. EPc claUdia Maria da SilVa NEVES - MaT: 701122
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 3, ToTal: r$ 501.15)

2. iPc lUiZ MoNTEiro da SilVa JUNior - MaT: 5463262
(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;
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rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,002.30 ( UM Mil, doiS rEaiS E TriNTa 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: 01317/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022743352, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MUaNá, a 
fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 16/06/2022 
a 24/06/2022;

1. daS Erica TErEZa doS PaSSoS SoUZa - MaT: 6402891
(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: 01318/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/741216, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caPaNE-
MA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 16/06/2022 a 
17/06/2022;

1. iPc PEdro dE JESUS MarTiNS MoraiS - MaT: 5913900
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. iPc JoSE criSTiaN fariaS dE liMa - MaT: 57233511

(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: 01319/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/742738, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BarcarE-
NA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI, no período de 
16/06/2022 a 20/06/2022;

1. iPc Maria dE loUrdES caBral addario - MaT: 5208920
(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: 01320/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/746975, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI, 
no período de 16/06/2022 a 20/06/2022;

1. dPc PaUlo rENaTo dE liMa PiNTo - MaT: 5420806
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

2. iPc aNToNio carloS da SilVa MoNTEiro - MaT: 54189056
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

3. iPc JoSE roBErTo do rEGo fErrEira - MaT: 5858984
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

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$ 2,004.60 ( doiS Mil, QUaTro rEaiS E SESSENTa 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: 01321/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/747028, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI, no período de 
16/06/2022 a 20/06/2022;

1. EPc aNa lUcia SoUSa PErEira - MaT: 5205263
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. iPc cHarlES MUTraN coSTa - MaT: 5865913
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. dPc aNdrEZZa MarTiNS fraNco - MaT: 5231809
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

4. EPc alETHEa Maria caroliNa SalES BErNardo - MaT: 55588579
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

5. EPc roSalia GoNcalVES dE BriTo PErEira - MaT: 5826357
(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$ 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: 01322/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022746134, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ParaGoMi-
NAS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 15/06/2022 a 21/06/2022;

1. ddiV Maira criSTiNa BarroS dE aZEVEdo - MaT: 54185815
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

2. aSG NEUZa Maria MarTiNS Vidal - MaT: 2010534
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)
3. PEdro PaUlo aMoriM BaraTa JUNior - MaT: 5946377

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)
4. aGMEc HErNaNi caSTro dE fiGUEirEdo - MaT: 58963

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

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$ 5,697.12 ( ciNco Mil, SEiScENToS E NoVENTa E SETE 
rEaiS E doZE 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: 01323/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022746134, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ParaGoMi-
NAS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 15/06/2022 a 21/06/2022;

1. EPc KariNa rodriGUES BENETTi - MaT: 5186536
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

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: 01324/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/742685, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, 
no período de 16/06/2022 a 20/06/2022;

1. adM SHirlEY dE NaZarE alVES da SilVa - MaT: 70050
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

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
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Portaria Nº: 01325/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/743066, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaraPa-
NIM, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI, no período 
de 16/06/2022 a 20/06/2022;

1. iPc MarilENo alcaNTara PErEira - MaT: 5302056
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

2. EPc aNa criSTiNa alBUQUErQUE NEWBErY - MaT: 5153883
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

3. MPc MiGUEl aNToNio TEiXEira daS NEVES - MaT: 5453224
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

4. EPc lUciaNa lEal dE alMEida - MaT: 55586616
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

5. iPc Maria dE loUrdES SoUSa fiGUEirEdo - MaT: 5331587
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
6. iPc roSilENE BaraTa alEiXo corrEa - MaT: 5819407
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

7. iPc MaX TENTE liNS - MaT: 5887097
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
8. EPc PEdro SErGio SaPUcaia PiNHEiro - MaT: 5835070
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

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$ 5,345.60 ( ciNco Mil, TrEZENToS E QUarENTa E ciNco 
rEaiS E SESSENTa 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: 01326/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/743103, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaraPa-
NIM, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 16/06/2022 a 20/06/2022;

1. aP EdilENE da SilVa cardoSo KiMUra dE carValHo - MaT: 702390
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
2. daS cHarllES cESar dE aNdradE - MaT: 57220849

(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
3. aSS. iNf SUEdY dE aViZ NaSciMENTo - MaT: 5944256
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
4. adM SidiNEY dE faTiMa rEBElo alVES - MaT: 73628

(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

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$ 2,672.80 ( doiS Mil, SEiScENToS E SETENTa E doiS rEaiS 
E oiTENTa 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: 01327/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/743043, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caMETá, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
16/06/2022 a 20/06/2022;

1. TGP lUciVaNia araGao PraZErES - MaT: 5155541
(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: 01328/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/742989, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caMETá, 
a fim de realizar APOIO a oPEraÇÃo corPUS cHriSTi, no período de 
16/06/2022 a 20/06/2022;

1. iPc aGNaldo cardoSo dE aQUiNo - MaT: 5399866
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. iPc raiMUNdo da SilVa SidoNio - MaT: 5410061
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. MPc ValBEr rodriGUES fiEl - MaT: 5656761
(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
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01329/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/742989, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caMETá, 
a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI, no período de 
16/06/2022 a 20/06/2022;

1. EPc BrUNo THiaGo ViEira da coSTa - MaT: 57213622
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. aTPc NaTaNaEl SoarES oliVEira - MaT: 5129168
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
3. iPc aNToNio KElSoN dE SoUZa roQUE - MaT: 5940128
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

4. iPc odirlEY MoraES da rocHa - MaT: 54197053
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
5. iPc fraNciSco JoSE da coSTa lEiTE - MaT: 5865921

(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$ 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: 01330/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/742933, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 16/06/2022 a 20/06/2022;

1. adM railSoN fErrEira ValENTE - MaT: 5942615
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. aUXESc EliSETE Maria dE oliVEira - MaT: 7006780
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. adM rafaEl da SilVa coSTa - MaT: 5939958
(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
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01331/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/742913, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI, no período de 
16/06/2022 a 20/06/2022;

1. dPc fEliPE adriaNo SaraiVa lUSToSa BEZErra - MaT: 5940513
(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
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Portaria Nº: 01332/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/743141, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PoNTa dE 
PEDRAS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI, no perí-
odo de 16/06/2022 a 20/06/2022;

1. EPc EVaNdro coSTa doS SaNToS - MaT: 5703930
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. iPc SolaNGE dE SoUSa loUriNHo - MaT: 5553245
(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: 01333/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/743128, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PoNTa dE 
PEDRAS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no pe-
ríodo de 16/06/2022 a 20/06/2022;

1. aP Maria criSTiNa diaS MicHEloN - MaT: 5107458
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. daS aNa caroliNa lira doS SaNToS aMaNaJaS - MaT: 5893614
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. daS iZaBEl VaNESSa dE fiGUEirEdo rEiS - MaT: 5913234
(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
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01334/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/743181, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SalVaTEr-
RA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI, no período de 
16/06/2022 a 20/06/2022;

1. iPc Maria MarilEia MoNTEiro da SilVa - MaT: 5859409
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. iPc JoUBEr BarroS GalVÃo filHo - MaT: 54189345
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. dPc rodriGo aUGUSTo coSTa dE aMoriM - MaT: 5914092
(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
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01335/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/743233, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SoUrE, 
a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI, no período de 
16/06/2022 a 20/06/2022;

1. iPc VicTor coHEN MoTa NEMEr - MaT: 5965685
(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: 01336/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/743244, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SoUrE, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
16/06/2022 a 20/06/2022;

1. adM arMaNdo fErrEira da coSTa - MaT: 57190503
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. adM MarcoS lUcidio MarTiNS BaTiSTa - MaT: 6307248
(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: 01337/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/743159, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SalVaTEr-
RA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 16/06/2022 a 20/06/2022;

1. adM dENilSoN carValHo PiNHEiro - MaT: 55207901
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. daS adriaNa SaNToS MoNTEiro - MaT: 5911302
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. EScdaT daNiEl GoNcalVES NUNES - MaT: 572179
(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
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01338/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/742685, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, 
no período de 16/06/2022 a 20/06/2022;

1. adM MaTEUS da coSTa rodriGUES - MaT: 5956557
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

2. adM ETiaNNE flaVia ciriNo - MaT: 5936000
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
3. adM SilWaNdro GoNcalVES aMaral - MaT: 57188172
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

4. adM KarEN rodriGUES TEiXEira - MaT: 5952670
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

5. aUXcoMUN JoaNa criSTiNa PiNTo da rocHa coSTa - MaT: 702285
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

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$ 3,341.00 ( TrÊS Mil E TrEZENToS E QUarENTa E UM rEaiS ), 
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: 01339/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/743205, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa 
BÁRBARA DO PARÁ, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRA-
TiVo, no período de 16/06/2022 a 20/06/2022;

1. adM ricardo SaNToS dE alMEida - MaT: 57190550
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

2. adM aNNE cHarloTE dE SoUZa GoNcalVES - MaT: 54188565
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

3. adM PaTricia coSTa doS SaNToS - MaT: 5941887
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

4. adM BrUNo PENEdo MEdEiroS - MaT: 5942565
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

5. adM carla MoNiQUE da SilVa fEliX SoarES - MaT: 57212954
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
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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$ 3,341.00 ( TrÊS Mil E TrEZENToS E QUarENTa E UM rEaiS ), 
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: 01340/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/742671, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no perío-
do de 16/06/2022 a 20/06/2022;

1. iPc carloS alBErTo dE liMa PirES - MaT: 5234387
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

2. iPc JoSE adilSoN carValHo dE alMEida - MaT: 5205310
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

3. iPc EdMar GoNcalVES alVES - MaT: 5217636
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

4. PaP EdiValdo oliVEira da SilVa - MaT: 700070
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

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$ 2,672.80 ( doiS Mil, SEiScENToS E SETENTa E doiS rEaiS 
E oiTENTa 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: 01341/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/742685, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, 
no período de 16/06/2022 a 20/06/2022;

1. daS JENiffEr dE SoUSa corrEa - MaT: 57224028
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

2. daS caMilla cHriSTiaNE MENdES alVES - MaT: 5917856
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

3. adM MarciaNE dE SoUSa BarBoSa - MaT: 5313899
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
4. aSG doUGlaS aNToNio rodriGUES liMa - MaT: 26042
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

5. daS carloS lEaNdro SilVa dE oliVEira - MaT: 57203631
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
6. adM lUiZ roolSEVErT MaciEl fErrEira - MaT: 73423
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

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$ 4,009.20 ( QUaTro Mil, NoVE 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: 01342/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/742685, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, 
no período de 16/06/2022 a 20/06/2022;

1. TGP PaBlo aGria da lUZ - MaT: 57197858
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
2. adM SoNHia Maria TorrES araUJo - MaT: 57188920

(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
3. adM SaUlo SElENE dE SoUSa PErEira - MaT: 5163234
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
4. loUriVal loPES NaSciMENTo JUNior - MaT: 5790034
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

5. adM Maria BETaNia SoUZa BarroS - MaT: 26778
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

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$ 3,341.00 ( TrÊS Mil E TrEZENToS E QUarENTa E UM rEaiS ), 
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: 01343/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/745914, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 14/06/2022 a 
17/06/2022;

1. dPc daVi cordEiro MESQUiTa rocHa - MaT: 5940475
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. EPc caMila SilVa corrEa - MaT: 54195825
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
3. EPc daNiElla VEloSo frEirE faGioli - MaT: 5913886
(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
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01344/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/742760, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BarcarE-
NA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 16/06/2022 a 20/06/2022;

1. daS aNa caroliNa GoNcalVES BraGa - MaT: 5949434
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
2. daS laUra ViToria doS SaNToS liMa - MaT: 5951108
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. adM alaNNa Maia rodriGUES - MaT: 5964524
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

4. adM roSE JaNaiNa BraGa SallES - MaT: 57230484
(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: 01345/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/742760, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BarcarE-
NA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 16/06/2022 a 20/06/2022;

1. adM roSE JaNaiNa BraGa SallES - MaT: 57230484
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. adM alaNNa Maia rodriGUES - MaT: 5964524
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
3. daS laUra ViToria doS SaNToS liMa - MaT: 5951108
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
4. daS aNa caroliNa GoNcalVES BraGa - MaT: 5949434
(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: 01346/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/742760, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BarcarE-
NA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 16/06/2022 a 20/06/2022;

1. daS aNa caroliNa GoNcalVES BraGa - MaT: 5949434
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
2. daS laUra ViToria doS SaNToS liMa - MaT: 5951108
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. adM alaNNa Maia rodriGUES - MaT: 5964524
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

4. adM roSE JaNaiNa BraGa SallES - MaT: 57230484
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)



diário oficial Nº 35.016   79Quarta-feira, 22 DE JUNHO DE 2022

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: 01347/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/742760, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BarcarE-
NA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 16/06/2022 a 20/06/2022;

1. adM roSE JaNaiNa BraGa SallES - MaT: 57230484
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. adM alaNNa Maia rodriGUES - MaT: 5964524
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
3. daS laUra ViToria doS SaNToS liMa - MaT: 5951108
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
4. daS aNa caroliNa GoNcalVES BraGa - MaT: 5949434
(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: 01348/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022745264, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SoUrE, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
19/06/2022 a 22/06/2022;

1. TGiNfEST fErNaNdo lUiS MoraES da caMara - MaT: 55590300
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. ddiV lEao da coSTa lEao NETo - MaT: 5907311
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
3. ddiV Maria lUiZa alMEida TriNdadE - MaT: 5947824
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

4. adM rEiNaldo aUGUSTo coSTa SoarES - MaT: 3159264
(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$ 2,848.56 ( 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
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01349/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/742738, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Barca-
RENA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
16/06/2022 a 20/06/2022;

1. EPc fraNciNaldo doS SaNToS BaSToS - MaT: 5834996
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. EPc Maria ofElia alBaNo BaiMa - MaT: 54185474
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
3. MPc GilMar dE JESUS Maia MorEira - MaT: 5331200

(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
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01350/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/742808, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 16/06/2022 a 20/06/2022;

1. aSS. iNf NElSoN aNToNio TorrES - MaT: 55590316
(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: 01351/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/742783, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓ-
POLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
16/06/2022 a 20/06/2022;

1. iPc HErloN WiVEENS PErEira dE caMPoS - MaT: 54189349
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
2. dPc HENNiSoN JoSE JacoB aZEVEdo - MaT: 5836727

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
3. iPc MarTHa dE oliVEira corrEia - MaT: 5865662

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
4. dPc alMir alVES oliVEira - MaT: 5914008

(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: 01352/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/717114, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ToMÉ
-AÇÚ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 14/06/2022 
a 16/06/2022;

1. iPc ZENilda SaNcHES PUrEZa rodriGUES - MaT: 5206545
(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
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01353/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022743920, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de JacUNdá, 
a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 15/06/2022 
a 23/06/2022;

1. adM aNdrE lUiS daNTaS raMoS - MaT: 57215
(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
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01354/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022743892, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUcUrUÍ, 
a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 15/06/2022 
a 18/06/2022;

1. NilToN SilVa coSTa - MaT: 5946538
(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;
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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: 01355/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022743809, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUcUrUÍ, 
a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 15/06/2022 
a 18/06/2022;

1. PaP MaNoEl JUNior da SilVa GoNÇalVES - MaT: 5133629
(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: 01356/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022702878, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NoVo 
PROGRESSO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
20/06/2022 a 24/06/2022;

1. dPc EdiNaldo SilVa dE SoUSa - MaT: 5619203
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
2. dPc JaiME aUGUSTo SalES da PaiXao - MaT: 6120854
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. EPc aNToNio fErNaNdo TEiXEira JUNior - MaT: 54183806
(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: 01357/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/740496, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NoVa TiM-
BOTEUA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no 
período de 20/06/2022 a 22/06/2022;

1. iPc Joao flaVio da SilVa SaNToS - MaT: 57222425
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

2. MPc PErY UBiraTaN da SilVa dE VaScoNcEloS - MaT: 5600847
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

3. iPc MiQUEiaS dE frEiTaS lEao - MaT: 54189387
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

4. iPc aUGUSTo cEZar loPES do NaSciMENTo - MaT: 5122848
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

5. iPc PaUlo roBErTo GoNcalVES dE MENEZES - MaT: 5331579
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

6. iPc THiaGo SEPEda liMa - MaT: 57233544
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

7. iPc aNdrE PESSoa BarroS - MaT: 57233594
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)
8. iPc JoSE aUGUSTo loUrEiro raUliNo - MaT: 57199540
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

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
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01358/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/728432, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de JacUN-
DÁ, a fim de realizar diliGENcia Policial, no período de 20/06/2022 a 
24/06/2022;

1. EPc ElY PENicHE da SilVa - MaT: 5890046
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. iPc TaMMiriS dE araUJo GUiMaraES frEiTaS - MaT: 5940307
(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
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01359/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022625475, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraSi-
LIA, a fim de realizar DILIGÊNCIAS EM AUTOS DE PAD, no período de 
20/06/2022 a 23/06/2022;

1. dPc lENa JaNNE BoTElHo dE alMEida - MaT: 5204739
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 3, ToTal: r$ 1,519.26)

2. iPc GUSTaVo HENriQUE dE aZEVEdo SiQUEira - MaT: 5950849
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 3, ToTal: r$ 1,519.26)

3. dPc lEoMar NarZila MaUES PErEira - MaT: 5204747
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 3, ToTal: r$ 1,519.26)

4. EPc JoSE GUilHErME da SilVa NaSciMENTo JUNior - MaT: 54183811
(GrUPo: c, Valor: r$ 506.42, QTd: 3, ToTal: r$ 1,519.26)

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$ 6,077.04 ( SEiS Mil, SETENTa E SETE 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: 01360/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/749164, 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 16/06/2022 a 20/06/2022;

1. aGarTPraT adEMir JoSE da SilVa - MaT: 69833
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
2. adM aNToNia cElia fErrEira liSBoa - MaT: 5941938
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
3. daS MacilEUdE doS SaNToS MEirElES - MaT: 5946656
(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
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01361/2022 - dGPc/od/drF de 14 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/749103, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETETU-
BA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI, no período de 
16/06/2022 a 20/06/2022;

1. dPc ricardo MorEl loPES JUNior - MaT: 5940441
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. iPc EVaNdro fErrEira caSTro - MaT: 5853435
(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: 01362/2022 - dGPc/od/drF de 15 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022743865, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NoVo 
PROGRESSO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
15/06/2022 a 20/06/2022;
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1. iPc rafaEl carValHo GUiMaraES - MaT: 5941051
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. iPc roGErio EVaNGEliSTa liMa oliVEira - MaT: 5940193
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

3. EPc BiBiaNo SilVa ViNHolTE - MaT: 5759480
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

4. dPc VicENTE fErrEira GoMES - MaT: 5857449
(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: 01363/2022 - dGPc/od/drF de 15 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaNÇa, 
a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI, no período de 
16/06/2022 a 19/06/2022;

1. EPc NElicE THoMaZ SoUSa - MaT: 57197645
(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: 01364/2022 - dGPc/od/drF de 15 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/751120, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aUGUSTo 
CORRÊA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no 
período de 16/06/2022 a 20/06/2022;

1. EPc Maria dE faTiMa aNdradE - MaT: 5232791
(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: 01365/2022 - dGPc/od/drF de 15 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/751793, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 16/06/2022 a 18/06/2022;

1. dPc WalTEr rESENdE dE alMEida - MaT: 5075670
(GrUPo: B, Valor: r$ 276.07, QTd: 2, ToTal: r$ 552.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 552.14 ( QUiNHENToS E ciNQUENTa E doiS rEaiS E 
QUaTorZE 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: 01366/2022 - dGPc/od/drF de 15 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/751782, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 16/06/2022 a 20/06/2022;

1. ddiV JoSE roBErTo BlaNS da SilVa - MaT: 5958840
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. iPc lEoNidaS da SilVa doNZa - MaT: 5409640
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. ddiV rUBENVal corrEa ParaENSE - MaT: 5462657
(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: 01367/2022 - dGPc/od/drF de 15 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/750297, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, 
no período de 16/06/2022 a 20/06/2022;

1. adM aNdrESSa liMa cardoSo - MaT: 55587929
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

2. adM EliS doS SaNToS oliVEira - MaT: 5888806
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

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$ 1,336.40 ( UM Mil, TrEZENToS E TriNTa E SEiS rEaiS 
E QUarENTa 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: 01368/2022 - dGPc/od/drF de 15 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/751089, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BarcarE-
NA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 16/06/2022 a 20/06/2022;

1. aSG JoSE lUiZ BarBoSa PiMENTEl - MaT: 6121268
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. adM lETicia crUZ da SilVa - MaT: 57207010
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
3. daS adEllMNS PalHETa dE oliVEira - MaT: 5463734

(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: 01369/2022 - dGPc/od/drF de 15 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/742913, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI, no período de 
18/06/2022 a 19/06/2022;

1. iPc rildo alVES fErrEira - MaT: 57200223
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. iPc WaSHiNGToN JoSE liMa da SilVa - MaT: 54191326
(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: 01370/2022 - dGPc/od/drF de 15 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/749103, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETETU-
BA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI, no período de 
19/06/2022 a 20/06/2022;

1. iPc Maria do Socorro fiGUEirEdo dE carValHo - MaT: 5939652
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. EPc lUcaS NaHUM da TriNdadE - MaT: 5932458
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. iPc PaUlo cESar SoUZa doS rEiS - MaT: 12477030
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
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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$ 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: 01371/2022 - dGPc/od/drF de 15 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/751918, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período 
de 17/06/2022 a 20/06/2022;

1. iPc SErGio MUrillo aBrEU da SilVa - MaT: 5913925
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc carloS MarTiNS da SilVa - MaT: 5234336
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc WaSHiNGToN lUiS SaNcHES dE arrUda filHo - MaT: 57192809
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. iPc WENdEl roBErTo MarTEl doS SaNToS - MaT: 5940247
(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: 01372/2022 - dGPc/od/drF de 15 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/751904, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 16/06/2022 a 22/06/2022;

1. EPc EllEM GoNcalVES cardoSo oliVEira - MaT: 5826276
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6.5, ToTal: r$ 1,542.97)

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$ 1,542.97 ( UM Mil, QUiNHENToS E QUarENTa E doiS rEaiS 
E NoVENTa E SETE 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: 01373/2022 - dGPc/od/drF de 15 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/753690, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BarcarE-
NA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 16/06/2022 a 20/06/2022;

1. adM lorENa dE loUrdES Maia da coSTa SardiNHa - MaT: 54196342
(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: 01374/2022 - dGPc/od/drF de 15 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/753098, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iriTUia, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 20/06/2022 a 
22/06/2022;

1. iPc JordaN aUGUSTo da SilVa PaNToJa - MaT: 57199593
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

2. iPc PaUlo cESar SoUZa doS rEiS - MaT: 12477030
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

3. iPc SaMara doS SaNToS da SilVa - MaT: 57207029
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

4. dPc ToBiaS fErrEira rodriGUES - MaT: 5914053
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

5. iPc liVio BrUNo ciriNo colarES - MaT: 5940257
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

6. EPc rEGiNa cElY MarQUES MoNTEiro - MaT: 5825849
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

7. iPc MarcoS roBErTo doS SaNToS faGUNdES - MaT: 5410690
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

8. iPc MarcoS PiMENTEl riBEiro - MaT: 8400791
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

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
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01375/2022 - dGPc/od/drF de 15 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/743066, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaraPa-
NIM, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI, no período 
de 16/06/2022 a 20/06/2022;

1. dPc fEliPE PErEira SilVa - MaT: 5940499
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

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: 01376/2022 - dGPc/od/drF de 15 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/742760, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BarcarE-
NA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 16/06/2022 a 21/06/2022;

1. daS TaliSoN liMa dE oliVEira - MaT: 5931706
(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$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa 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: 01377/2022 - dGPc/od/drF de 15 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022755001, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElTErra, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
20/06/2022 a 26/06/2022;

1. adM PaUlo MaTHEUS dE oliVEira rodriGUES - MaT: 5960202
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

2. aGMEc JoSE JacKSoN caSTro crUZ - MaT: 71862
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

3. rodriGo cHaVES SoUZa - MaT: 5904964
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

4. ddiV rUBENVal corrEa ParaENSE - MaT: 5462657
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

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$ 5,697.12 ( ciNco Mil, SEiScENToS E NoVENTa E SETE 
rEaiS E doZE 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: 01378/2022 - dGPc/od/drF de 15 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/754794, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 16/06/2022 a 
20/06/2022;

1. iPc WaNdErlEY dE SoUSa VirGoliNo - MaT: 54185458
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
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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 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: 01379/2022 - dGPc/od/drF de 15 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/751253, 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 19/06/2022 a 
23/06/2022;

1. dPc rodriGo aUGUSTo coSTa dE aMoriM - MaT: 5914092
(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: 01380/2022 - dGPc/od/drF de 15 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/751258, 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 19/06/2022 a 
23/06/2022;

1. dPc THiaGo MENdES dE SoUZa - MaT: 5914039
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)

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$ 1,068.21 ( UM Mil, SESSENTa E oiTo rEaiS E ViNTE 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: 01381/2022 - dGPc/od/drF de 15 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/751249, 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 19/06/2022 a 
24/06/2022;

1. dPc JoSE carloS rodriGUES doS SaNToS - MaT: 5623332
(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$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa 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: 01382/2022 - dGPc/od/drF de 15 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/751248, 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 19/06/2022 a 
24/06/2022;

1. dPc lUiZ aNToNio fErrEira - MaT: 5824710
(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$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa 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: 01383/2022 - dGPc/od/drF de 15 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/751245, 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 19/06/2022 a 
24/06/2022;

1. dPc ViNiciUS cardoSo daS NEVES - MaT: 57193006
(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$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa 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: 01384/2022 - dGPc/od/drF de 15 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/751246, 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 19/06/2022 a 
24/06/2022;

1. dPc WaliSoN MaGNo daMaScENo - MaT: 5914023
(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$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa 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: 01385/2022 - dGPc/od/drF de 15 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/751255, 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 20/06/2022 a 
24/06/2022;

1. dPc criSTiaNo MarcElo do NaSciMENTo - MaT: 57193010
(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: 01386/2022 - dGPc/od/drF de 15 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/751251, 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 20/06/2022 a 
24/06/2022;

1. dPc THiaGo JoSE dE MENEZES diaS - MaT: 5894809
(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: 01387/2022 - dGPc/od/drF de 15 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/751254, 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 20/06/2022 a 
24/06/2022;

1. dPc MiGUEl alVES PiNHEiro filHo - MaT: 5206316
(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
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Portaria Nº: 01388/2022 - dGPc/od/drF de 15 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/751257, 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 20/06/2022 a 
24/06/2022;

1. dPc PaUlo HENriQUE JUNQUEira dE SoUSa - MaT: 5914335
(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: 01389/2022 - dGPc/od/drF de 15 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/751252, 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 20/06/2022 a 
24/06/2022;

1. dPc rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES - MaT: 5917088
(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: 01390/2022 - dGPc/od/drF de 15 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/755993, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de acará, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 16/06/2022 a 
17/06/2022;

1. dPc Joao EdSoN riBEiro coSTa - MaT: 5940392
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. iPc JoSE NaZarENo BaENa dE JESUS - MaT: 5856957

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
3. EPc aNdErSoN lUiZ oliVEira liMa - MaT: 54183801

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
4. iPc JocSa HEBEr raMoS caValcaNTE - MaT: 57200222
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

5. iPc faBricio TorrES PiNHEiro caSTElo - MaT: 57233486
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

6. EPc roSEli dE faTiMa crUZ doS SaNToS - MaT: 57190685
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
7. iPc MidiEl carloS aGUiar forMENTo - MaT: 57194589
(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$ 1,661.66 ( UM Mil, SEiScENToS E SESSENTa E UM rEaiS E 
SESSENTa E SEiS 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: 01391/2022 - dGPc/od/drF de 15 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/751247, 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 19/06/2022 a 
24/06/2022;

1. dPc JaMil fariaS caSSEB - MaT: 5599652
(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$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa 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: 01392/2022 - dGPc/od/drF de 15 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/756073, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa-
RÉM, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 20/06/2022 
a 23/06/2022;

1. EPc aNa SUEllEN carValHo dE araUJo - MaT: 57233690
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. iPc SaNdro EdUardo BiTTENcoUrT dE oliVEira - MaT: 57174296
(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
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01393/2022 - dGPc/od/drF de 20 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/756494, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aNaJáS, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 18/06/2022 a 
25/06/2022;

1. dPc THiaGo MENdES diNiZ - MaT: 5940438
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

2. EPc MarcUS ViNiciUS filGUEiraS MaToS - MaT: 54183825
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

3. iPc lUilSoN QUEiroZ rodriGUES - MaT: 5412005
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

4. iPc JoSE cloViS MoTa do ESPiriTo SaNTo - MaT: 5757860
(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$ 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: 01394/2022 - dGPc/od/drF de 20 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/762051, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de coN-
CÓRDIA DO PARÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
20/06/2022 a 22/06/2022;

1. EPc GlaUBEr PiNTo frEiTaS - MaT: 54184099
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc EdEr JoSE coSTa da SilVa - MaT: 5856833
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

3. dPc lEaNdro PaES VilaS BoaS - MaT: 5913774
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

4. iPc TaYroN SoUZa doS SaNToS - MaT: 5918066
(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: 01395/2022 - dGPc/od/drF de 20 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/763002, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa 
LUZIA DO PARÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
20/06/2022 a 21/06/2022;

1. EPc iTalo fEliPE oliVEira dE alMEida - MaT: 57213296
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1.5, ToTal: r$ 356.07)

2. iPc THaiaNa SiMoES SaNToS - MaT: 54193086
(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
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 01396/2022 - dGPc/od/drF de 20 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/761357, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iGaraPÉ
-AÇU, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 20/06/2022 
a 22/06/2022;

1. dPc EriSSoN fEliPE SEBrENSKi lEal - MaT: 5940468
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2, ToTal: r$ 334.10)

2. dPc MaNoEl faUSTo BUlcao cardoSo NETo - MaT: 57225020
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2, ToTal: r$ 334.10)
3. iPc carla JaNaiNa loPES fiGUEirEdo - MaT: 5856752
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2, ToTal: r$ 334.10)
4. iPc PaUlo Marcio da SilVa araGao - MaT: 8400702

(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2, ToTal: r$ 334.10)
5. iPc alEXaNdrE SoUZa MaTa - MaT: 8400716

(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2, ToTal: r$ 334.10)
6. iPc dENilSoN dE SoUZa caldaS - MaT: 5841259

(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2, ToTal: r$ 334.10)
7. iPc rEiNaldo MENdoNca GoMES JUNior - MaT: 5856817
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 2, ToTal: r$ 334.10)

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$ 2,338.70 ( doiS Mil, TrEZENToS E TriNTa E oiTo rEaiS E 
SETENTa 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: 01397/2022 - dGPc/od/drF de 20 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/760713, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOJU, a fim de reali-
zar diliGENcia Policial, no período de 20/06/2022 a 23/06/2022;

1. dPc JoSE EdUardo rollo da SilVa - MaT: 5835224
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. iPc JoSE Maria MiraNda doS SaNToS - MaT: 54188989
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. EPc MUrillo dE oliVEira MoNTEiro - MaT: 57233575
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

4. iPc Marco aNToNio NEVES MaToS - MaT: 54189061
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

5. iPc ValEria MarTiNS fraNco BariViEra - MaT: 5229014
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

6. iPc JorGE PoNTES da SilVa - MaT: 54189356
(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$ 4,272.84 ( QUaTro Mil, dUZENToS E SETENTa E doiS rEaiS 
E oiTENTa E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais de-
correntes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01398/2022 - dGPc/od/drF de 20 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/760730, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MÃE do 
RIO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 18/06/2022 a 
25/06/2022;

1. dPc daVid JoSE MoNTEiro SilVEira - MaT: 5940432
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
2. iPc faGNEr aNdrE doS aNJoS da SilVa - MaT: 57195098
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
3. iPc raYMUNdo alEXaNdrE faraH NETTo - MaT: 5939704
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)
4. iPc EVEraldo lUiS da coSTa BarBoSa - MaT: 5234328
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

5. MPc BENEdiTo aQUiNo da SilVa - MaT: 5465524
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

6. EPc carla caMila PaNToJa GoES - MaT: 5940348
(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 providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 

um total de r$ 9,969.96 ( NoVE Mil, NoVEcENToS E SESSENTa E NoVE 
rEaiS E NoVENTa 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: 01399/2022 - dGPc/od/drF de 20 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/755029, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ParaGo-
MINAS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 20/06/2022 
a 23/06/2022;

1. EPc EdilENE dE SoUZa GoMES - MaT: 5914166
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc JEffErSoN lUiZ rocHa doS SaNToS JUNior - MaT: 5940065
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc roNaldo SErGio GUiMaraES coNTENTE - MaT: 54191072
(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$ 2,492.49 ( doiS Mil, QUaTrocENToS E NoVENTa E doiS 
rEaiS E QUarENTa E NoVE 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: 01400/2022 - dGPc/od/drF de 20 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/756484, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 20/06/2022 a 
23/06/2022;

1. iPc JoSE NaZarENo BaENa dE JESUS - MaT: 5856957
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. iPc KErlY fraNciSco araUJo SoEiro SoEiro - MaT: 54183819
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
3. iPc JocSa HEBEr raMoS caValcaNTE - MaT: 57200222
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

4. iPc alESSaNdro doS SaNToS cardoSo - MaT: 5865816
(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$ 2,848.56 ( 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: 01401/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JUNHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/764854, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TailÂN-
DIA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 21/06/2022 a 
25/06/2022;

1. MPc PaUlo ricardo caNTUaria MoUTiNHo - MaT: 5129303
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. dPc adalBErTo PErEira cardoSo - MaT: 5232295
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
3. iPc PaUlo SErGio PErEira MarQUES - MaT: 51855458
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

4. EPc fraNciSco carloS faGUNdES caMPoS - MaT: 5826454
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

5. iPc carloS alcidES SaNTa BriGida MENdoNca - MaT: 5681847
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

6. iPc Marco aNToNio dE alBUQUErQUE coElHo - MaT: 5409535
(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$ 5,697.12 ( ciNco Mil, SEiScENToS E NoVENTa E SETE 
rEaiS E doZE 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: 816481
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oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 246/2022-aai/GaB/correGePoL de 
27/05/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor S.r.S., 
mat. nº 5656753, o qual, em tese, vem desobedecendo seu superior hie-
rárquico com relação a sua conduta nos períodos dos intervalos para re-
feições, prejudicando o andamento dos trabalhos policiais na dEPol, e 
demais conexos, conforme anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc cláUdio foNSEca E GoMES - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 247/2022-aai/GaB/correGePoL de 
27/05/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar o furto de colete Balístico Sa-
fESidE, série nº 08001882, cautela nº 01377/2009, consoante BoP nº 
36/2022.100029-2, fato detectado em 04/05/2022, conforme despacho/
ccrM/cGPc de 04/05/2022, anexos e demais conexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc Maria do Socorro ViEira MarQUES - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 248/2022-aai/GaB/correGePoL de 
27/05/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades pelo 
atraso, em tese, na realização, conclusão e remessa das diligências ref. 
ao iPl nº 340/2019.100016-8 (Proc. nº 0009789-56.2019.814.0401), se-
gundo relação enviada pela divisão de correição/cGPc através do PaE 
2022/551522, encaminhamento do Poder Judiciário e demais conexos con-
forme anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc Maria do Socorro ViEira MarQUES - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 249/2022-aai/GaB/correGePoL de 
27/05/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor f.S.N.
f.J., mat. nº 5331889, o qual faltou em audiência na 11ª Vara criminal 
de Belém, ocorrida no dia 23/02/2022, a qual é concernente ao Proc. nº 
0003126-82.2019.814.0501 (iPl nº 14/2019.100099-7), fato ocorrido em 
Belém-Pa e demais conexos, conforme anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc cláUdio foNSEca E GoMES - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 250/2022-aai/GaB/correGePoL de 
27/05/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar os fatos relatados em audiência 
na vara do Tribunal do Juri de ananindeua, ocorrida no dia 13/04/2022, 
ref. ao Proc. nº 0006216-94.2020.814.0006, onde o preso M.l.M., declarou 
ter sido vítima de atitudes arbitrárias e incompatíveis praticadas, em tese, 
por policiais civis durante depoimento prestado na dEPol no dia 25/08/2022, 
conforme despacho/ccrM/cGPc de 16/05/2022, anexos e demais conexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.

rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc oTTo HENriQUE diaS WirTZ - coMiSSÃo PErMaNENTE dE Pro-
cESSo adMiNiSTraTiVo
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 251/2022-aai/GaB/correGePoL de 
27/05/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades pelo 
atraso, em tese, na realização, conclusão e remessa das diligências ref. 
aos iPl’s. nºs 31/2016.100239-7 e 31/2019.100238-3, segundo relação 
enviada pela divisão de correição/cGPc através do PaE 2022/551522, en-
caminhamento do Poder Judiciário e demais conexos conforme anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc Maria do PErPETUo Socorro rEBElo dE aNdradE PicaNÇo - 
coMiSSÃo PErMaNENTE dE ProcESSo adMiNiSTraTiVo
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 252/2022-aai/GaB/correGePoL de 
27/05/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor r.l.G.M., 
mat. nº 5940404, que agiu de forma desconexa com os preceitos legais, na 
condução do aPdf nº 117/2022.100105-5, o que ocasionou o relaxamento 
do auto de prisão flagrancial pelo magistrado, segundo despacho/coiNT/
cGPc de 17/05/2022 e demais conexos, conforme anexos.
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc JaNaÍNa cEdraN BErGaMiNi dE oliVEira - 3ª riSP- corrEGEdo-
ria rEGioNal da ZoNa do SalGado
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 253/2022-aai/GaB/correGePoL de 
30/05/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor a.M.l.S., 
mat. nº 5853290, o qual, em tese, teria agido de forma arbitrária e in-
compatível com a atuação policial, fato ocorrido em castanhal/Pa, no dia 
08/04/2022 o que gerou o BoP nº 280/2022.101746-1, conforme des-
pacho/coiNT/cGPc de 17/05/2022 e demais conexos, conforme anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc JaNaÍNa cEdraN BErGaMiNi dE oliVEira - 3ª riSP- corrEGEdo-
ria rEGioNal da ZoNa do SalGado
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 254/2022-aai/GaB/correGePoL de 
30/05/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor a.M.M.c.P., 
Mat. nº 5204038, referente a morosidade na conclusão e remessa das 
diligências relacionadas ao Proc. nº 0001624-50.2009.814.0601 (BoP nº 
11/2008.003679-0), conforme comunicação feita pelo diretor de Secreta-
ria da 7ª Vara criminal da capital em 20/04/2022, mais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
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rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc Maria do Socorro ViEira MarQUES - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 255/2022-aai/GaB/correGePoL de 
30/05/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades face 
as denúncias feitas pela sra. d.a.l., em relação as atitudes, em tese, ne-
gligentes na apuração dos fatos narrados no BoP nº 610/2021.100634-1, 
o que gerou a N.f. nº 000185-100/2022, fatos ocorridos nesta capital, se-
gundo of. nº 055/2022/MP-2ªPJcEaP-GaB de 20/04/2022 e demais fatos 
conexos, conforme anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc cláUdio foNSEca E GoMES - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 256/2022-aai/GaB/correGePoL de 
30/05/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades pelo atra-
so, em tese, na realização, conclusão e remessa das diligências ref. aos iPl’s nº 
2/2020.100290-8, 10/2018.100164-5, 255/2011.000223-0 e outros, segundo 
relação enviada pela divisão de correição/cGPc através do PaE 2022/551522, 
encaminhamento do Poder Judiciário e demais conexos, conforme anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc Maria do Socorro ViEira MarQUES - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 257/2022-aai/GaB/correGePoL de 
30/05/2022

coNSidEraNdo: a necessidade de apurar e definir responsabilidades pelo 
atraso, em tese, na realização, conclusão e remessa das diligências ref. ao 
Proc. nº 0018324-81.2013.814.0401, segundo relação enviada pela divi-
são de correição/cGPc através do PaE 2022/551522, encaminhamento do 
Poder Judiciário e demais conexos conforme anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc Maria do Socorro ViEira MarQUES - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 258/2022-aai/GaB/correGePoL de 
30/05/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades pelo 
atraso, em tese, na realização, conclusão e remessa das diligências ref. aos 
iPl’s nºs 2/2016.100838-6, 239/2011.000362-9 e outros, segundo rela-
ção enviada pela divisão de correição/cGPc através do PaE 2022/551522, 
encaminhamento do Poder Judiciário e demais conexos conforme anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna sob a presi-
dência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias proceda a apuração.
dPc GUSTaVo JoSÉ foNTENElE BarrEira - coMiSSÃo PErMaNENTE dE 
ProcESSo adMiNiSTraTiVo
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 259/2022-aai/GaB/correGePoL de 
30/05/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades pelo 
atraso, em tese, na realização, conclusão e remessa das diligências ref. ao iPl 
nº 527/2018.100033-9 (Proc. nº 0017088.2018.814.0401), segundo relação 
enviada pela divisão de correição/cGPc através do PaE 2022/551522, enca-
minhamento do Poder Judiciário e demais conexos conforme anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc lENa JaNNE BoTElHo dE alMEida - coMiSSÃo PErMaNENTE dE 
ProcESSo adMiNiSTraTiVo
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Portaria Nº 260/2022-aai/GaB/correGePoL de 
30/05/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades pelo 
atraso na realização, conclusão e remessa das diligências relacionadas ao 
iPl nº 95/2014.000056-7, segundo of. nº 39/2022-Vcrim-Marituba de 
01/04/2022 mais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc SiMoNE EdoroN MacHado araÚJo - coMiSSÃo PErMaNENTE dE 
ProcESSo adMiNiSTraTiVo
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Protocolo: 817117

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

sUBstitUiÇÃo de MeMBro de siNdicÂNcia acUsatÓria 
N° 002/2022

Portaria nº. 013/2022 -correGedoria da PcePa, de 21 de junho 
de 2022. a corregedora da PcP, usando das atribuições legais que lhe são 
conferidas pela lei nº 9.382, de 24 de março de 2021 e suas alterações; 
coNSidEraNdo: Memo. nº. 004/Sindicância acusatória n° 002/2022, da-
tado do dia 21 de junho de 2021, requerendo a substituição de membro. 
rESolVE: art. 1º. dESiGNar a Perito criminal ana Maria ipiranga olivei-
ra dantas matrícula funcional 54185851/1 em substituição do assistente 
administrativo alberto Nunes Neto, matrícula funcional 57207439/1, para 
atuar como membro da Sindicância acusatória n° 002/2022, para dar pros-
seguimento ao referido processo; art. 2º Esta portaria entrará em vigor a 
partir da publicação; registre-se, Publique-se e cumpra-se. danielle Silva 
de Andrade Lima Guerra - Corregedora da Polícia Científica do Pará

Protocolo: 816833

coNtrato
.

coNtrato Nº 046/2022 – PcePa
oBJETo: o objeto do presente contrato consiste na aquisição de materiais 
para o laboratório de Toxicologia e EfQB, para atender as necessidades 
da coordenação de laboratório do instituto de criminalística desta Polícia 
Cientifica do Pará.
daTa da aSSiNaTUra: 21/06/2022.
Valor: r$ 180.357,50 (cento e oitenta mil, trezentos e cinquenta e sete 
reais e cinquenta centavos).
ViGÊNcia: 21/06/2022 a 20/06/2023.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 037/2022 – 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 orBiTaE diaGNoSTicoS lTda, inscrita no cNPJ/
Mf sob o n° 11.162.384/0001-65, estabelecida à rua Tomé de Souza, nº 67, 
sala 601, Bairro: funcionários, Belo Horizonte/MG, cEP: 30140-130.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 816676
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coNtrato Nº 047/2022 – PcePa
oBJETo: o objeto do presente contrato consiste na aquisição de materiais 
para o laboratório de Toxicologia e EfQB, para atender as necessidades 
da coordenação de laboratório do instituto de criminalística desta Polícia 
Cientifica do Pará.
daTa da aSSiNaTUra: 21/06/2022.
Valor: r$ 16.905,00 (dezesseis mil, novecentos e cinco reais).
ViGÊNcia: 21/06/2022 a 20/06/2023.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 037/2022 – 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 M. f. PaSSaGli lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o n° 21.407.647/000102, estabelecida à rua dr. Jarbas Vidal Gomes, nº 
30, sala 302. Bairro: cidade Nova, Belo Horizonte/MG, cEP: 31.170-070.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 816677
coNtrato Nº 044/2022 – PcePa

oBJETo: o objeto do presente contrato consiste na aquisição de materiais 
para o laboratório de Toxicologia e EfQB, para atender as necessidades 
da coordenação de laboratório do instituto de criminalística desta Polícia 
Cientifica do Pará.
daTa da aSSiNaTUra: 21/06/2022.
Valor: r$ 1.918,00 (mil novecentos e dezoito reais).
ViGÊNcia: 21/06/2022 a 20/06/2023.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 037/2022 – 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 f cardoSo E cia lTda, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o n° 04.949.905/0001-63, estabelecida à rua João Nunes de Souza, 
nº 125, Bairro: águas Brancas, ananindeua/Pa, cEP: 67.033-030.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 816673
coNtrato Nº 045/2022 – PcePa

oBJETo: o objeto do presente contrato consiste na aquisição de materiais 
para o laboratório de Toxicologia e EfQB, para atender as necessidades 
da coordenação de laboratório do instituto de criminalística desta Polícia 
Cientifica do Pará.
daTa da aSSiNaTUra: 21/06/2022.
Valor: r$ 11.295,00 (onze mil, duzentos e noventa e cinco reais).
ViGÊNcia: 21/06/2022 a 20/06/2023.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 037/2022 – 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 coMErcial & SUPriMENToS riBEiro lTda, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 03.638.381/0001-27, estabelecida à rua 
Pouso alegre, nº 2585, Bairro: Horto, Belo Horizonte/MG, cEP: 31.015-
025.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 816674

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 005/2022 – PcePa
Pae Nº 2022/503410

oBJETo: contratação de empresa de serviço especializado, para manuten-
ção preventiva, corretiva e qualificação, com reposição de peças, consumí-
veis e cobertura de serviços totalmente integrada para todos os módulos 
que compõem os sistemas analíticos, por um período de 12 (doze) meses.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso i, 
da lei nº 8.666/1993, inexigibilidade de licitação nº 005/2022, conside-
rando que prestação de serviço é fornecido exclusivamente pela empresa.
coNTraTado: a empresa lifE TEcHNoloGiES BraSil coMÉrcio E iN-
dÚSTria dE ProdUToS Para BioTEcNoloGia lTda, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita sob o cNPJ n° 63.067.904/0002-35.
Valor: r$ 35.791,02 (trinta e cinco mil setecentos e noventa e um reais 
e dois centavos).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Pi: 1050008268c / foNTE: 0101 / PTrES: 858268
NaTUrEZa da dESPESa: 339039 / aÇÃo: 232423
ViGÊNcia: 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do contrato 
administrativo.
ordENador rESPoNSáVEl: celso da Silva Mascarenhas
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém, Pa, 21 de junho de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral da Polícia científica do Pará

Protocolo: 816623

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 005/2022 – PcePa
Pae Nº 2022/503410

o dirETor-GEral da Policia ciENTÍfica do Pará, de acordo com as 
suas atribuições legais, resolve, raTificar o Termo de inexigibilidade de 
licitação nº 005/2022, visando a contratação de empresa de serviço espe-
cializado, para manutenção preventiva, corretiva e qualificação, com repo-
sição de peças, consumíveis e cobertura de serviços totalmente integrada 
para todos os módulos que compõem os sistemas analíticos, por um perí-
odo de 12 (doze) meses.
Valor: r$ 35.791,02 (trinta e cinco mil setecentos e noventa e um reais 
e dois centavos).
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém, Pa, 21 de junho de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
Diretor-Geral da Polícia Científica do Pará

Protocolo: 816627

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 173/22-GaB/dGPcP de 20 de JUNHo de 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
o (a) ordenador de despesa da Polícia Científica do Pará, usando de suas 
atribuições contidas no dEcrETo Nº 1.180/08, artigo 3º, Parágrafo 1º, 
que disciplina a concessão e aplicação de Suprimento de fundos.
coNSidEraNdo os termos do Memorando n° 218/2022-NaT/PcP; Proces-
so n°2022/737162.
i- coNcEdEr o servidor JEffErSoN NUNES PiMENTEl, matrícula 
nº 5955876/1, auxiliar operacional, Suprimento de fundos no valor total 
de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá observar a classificação 
orçamentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza de Despesa Valor

 06122129783380000 0101000000 339030 r$ 1.000,00

 06122129783380000 0101000000 339039 r$ 2.000,00

ii- ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
45 (quarenta e cinco), dias contados a partir da emissão da ordem Bancá-
ria e para prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término 
do prazo estabelecido para aplicação dos recursos.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 20 de Junho de 2022.
celso da Silva Mascarenhas
diretor-Geral

Protocolo: 816403

diÁria
.

Portaria N°. 1776/ 2021 
cElSo fEliPE BaNdEira dE Sá 
MaTrÍcUla: 54180043/2
carGo: Perito criminal
GaBriEllE VirGiNia fErrEira cardoSo 
MaTrÍcUla: 5958368 
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 04/12/2021 
oBJETiVo: oPEraÇÃo PET.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 863/ 2022 
arNaldo aUGUSTo alMEida dE SoUZa JÚNior 
MaTrÍcUla: 5832144/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: SÃo fEliX do XiNGÚ - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 21/05/2022 a 31/05/2022 
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia VEicUlar .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1047/ 2022 
aNa Maria raBElo coSTa 
MaTrÍcUla: 57192293/2
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 07/06/2022 
oBJETiVo: rEaliZar PlaNTao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 816948
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DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 2492/2022-daF/cGP, de 21 de JUNHo de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 1210/2022, da-
tado de 15/06/2022, protocolado sob o nº 2022/755580,
r E S o l V E:
rETificar na Portaria 2148/2022-daf/cGP, o período concessivo de 
fÉriaS ao servidor fraNciSco MarcElo da SilVa liMa, Vistoriador, 
matrícula 57201603 /1, lotado na cirETraN “a” de Marabá, onde se lê 
01.07 a 30.07.2022 leia-se 11.07 a 09.08.2022, referentes ao exercício 
28.07.2019/2020.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas
Portaria Nº 2414/2022-daF/cGP, de 14 de JUNHo de 2022.

a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 042/2022-cl/
GaMM, datado de 13/06/2022, protocolado sob o nº 2022/738440,
r E S o l V E:
rETificar na Portaria 2147/2022-daf/cGP, o período concessivo de fÉ-
riaS ao servidor oZiNaldo do NaSciMENTo aZUlaY, auxiliar de Servi-
ços Gerais, matrícula 3266249/1, lotado na Gerência de armazenamento e 
Movimentação de Material, onde se lê 11.07 a 09.08.2022 leia-se 04.07 
a 02.08.2022, referentes ao exercício 30.07.2020/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas

Protocolo: 816586
Portaria Nº 2502/2022-dG/cGP, de 21/06/2022

a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
NoMEar o senhor JEffESoN cardoSo coUTo, para exercer o cargo em 
comissão, daS-02, de chefe de Grupo de operação e fiscalização de Trân-
sito da cirETraN “a” de Breves.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 22/06/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 2501/2022-dG/cGP, de 21/06/2022
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
NoMEar o senhor ValdENir GoNÇalVES SoUZa daS NEVES, para exer-
cer o cargo em comissão, daS-04, de Gerente da circunscrição regional 
de Trânsito “a” de Breves.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 22/06/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 816977
Portaria Nº 2047/2022 – dG/cccLiN, 26 de Maio de 2022.

a diretora-Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, no uso da competência que lhe confere o artigo 22 da lei 9.503 
de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro.
considerando o teor da Portaria nº011/2020 do dETraN/Pa que regula-
menta o credenciamento de clínicas Médicas e Psicológicas para realização 
de Exames de aptidão física e Mental e avaliação Psicológicas em candi-
datos à obtenção de carteira Nacional de Habilitação – cNH, bem como as 
resoluções dos conselhos federais de Medicina e Psicologia.
considerando que o requerimento foi autuado e processado consoante 
os preceitos da Portaria Nº011/2020-dG/dETraN, e que a requerente 
ToPcliN – cliNica dE EXaMES MÉdicoS E PSicoloGicoS lTda - EPP 
comprovando o cumprimento dos requisitos legais para renovação de seu 
credenciamento conforme Parecer Técnico da coordenadoria do Núcleo de 
controle interno deste departamento.
r E S o l V E:
i – rENoVar o credenciamento pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, 
a contar de 25/06/2022 a 24/06/2024, da ToPcliN – cliNica dE EXaMES 
MÉdicoS E PSicoloGicoS lTda – EPP - BElÉM cNPJ 20.318.847/0001-
26, localizada na avenida Senador lemos, n° 953, – Bairro: Umarizal - cEP 
66.050-005 – Belém - Pará, sob a responsabilidade administrativa de Eu-

rico Bandeira do Nascimento, responsabilidade Técnica Médica de daniela 
riker franco e responsabilidade Técnica Psicológica de Maria do Socorro 
cardoso.
ii – À comissão de credenciamento de clínicas/cccliN, para que adotem 
as providências para o pleno cumprimento do Presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
renata Mirella freitas Guimarães de Sousa coelho
diretora-Geral/dETraN-Pa

Protocolo: 817115
Portaria Nº 2261/2022-dG/GaB/cGd 

BeLÉM, 09 de JUNHo de 2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso 
de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os autos do processo sob o Protocolo nº 2019/330674, 
que se originou a partir de ofício encaminhado pelo dETraN/Minas Gerais, 
para conhecimento e providências quanto ao cancelamento da cNH da con-
dutora rachel Helena Pires diniz;
coNSidEraNdo que consoante os fatos narrados pelo detran/Minas Ge-
rais, a condutora rachel Helena Pires diniz fez uso de cNH ideologicamente 
falsa;
coNSidEraNdo que esta autarquia não compactua com condutas crimi-
nosas, agindo isoladamente, ou em conjunto com todos os órgãos de se-
gurança, buscando sempre formas de inibir práticas ilegais.
r E S o l V E:
art. 1º caNcElar o registro nacional da condutora racHEl HElENa Pi-
rES diNiZ, cPf 050.500.566-24, registro Nacional nº 06356996614, pela 
constatação de fraude nas fases exigidas pela legislação e por considerar 
satisfeitas as determinações contidas no art. 263, § 1º da lei 9.503/97;
art. 2º determinar ao rENacH que adote as providências de cancelamen-
to, inclusive junto aos demais órgãos de trânsito, na hipótese de o condu-
tor não esteja mais na base do Estado do Pará.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTa MirEla dE SoUZa coElHo
diretora Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 816877

.

.

diÁria

Portaria Nº 2372/2022-daF/cGP, de 13/06/2022
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 2022/717651;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de SEiS E MEia (06 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de MARABÁ – 26/06 a 02/07/2022, a fim de desenvol-
ver a organização e a realização do curso de capacitação para Gestores 
Municipais de Trânsito no município de Marabá.

nome matricula
adriane Sadalla aquino 55588495/1

auricléa dos Santos Neco cordeiro 54190357/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2376/2022-daF/cGP, de 13/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/716440;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de SEiS E MEia (06 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de MARABÁ – 26/06 a 02/07/2022, a fim de participar 
da capacitação para os Gestores Municipais de Trânsito dos municípios 
da região de integração do carajás e acompanhamento dos serviços de 
fiscalização eletrônica.

nome matricula
ivan campos Bezerra 3261891/1
Eduardo rabelo freire 57190748/1

orivaldo castro dos Santos 3262057/1
Manoel João ramos da costa 4001427-027

Bárbara Maria Morais de castro 5947687/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 816420
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Portaria Nº 2429/2022-daF/cGP, de 15 de JUNHo de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/736312;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de SETE E MEia (07 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de ANAPU – 23/06 a 30/06/2022, a fim de compor a 
equipe de banca itinerante de cNH de 1° fase no referido municipio.

nome matricula
Vera lúcia da Silva campos 57192793 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2379/2022-daF/cGP, 
BeLÉM, 13 de JUNHo de 2022.

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/714848;
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 os municípios de VIGIA – 09/06 a 10/06/2022, a fim de realizar troca 
e configuração do Switch na CIRETRAN do referido município.

nome matricula
Marcus Vinícius da Silva alencar 55587592 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2369/2022-daF/cGP, 
BeLÉM, eM 13 de JUNHo de 2022.

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/708359;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
antonio Bianor de Sousa, matrícula nº 19283 /1, no cargo de Gerente ci-
rETraN B, lotado em Soure
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.515,00 (DOIS MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS) e destina-se a fim de 
suprir despesas de pequeno vulto, emergenciais e de pronto pagamento 
que possam vir a ocorrer nas áreas de responsabilidade da cirETraN do 
município de Soure e de suas gerências diretamente subordinadas.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-775,00
3339036-r$-1.740,00
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 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 2426/2022-daF/cGP, de 15 de JUNHo de 2022.

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/740274;
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/
PA para os municípios de BRASÍLIA/DF – 08/06 a 09/06/2022, a fim de 
acompanhar a diretora-Geral na “reunião de atores em Segurança Viária: 
Encaminhando os compromissos do Brasil para a 2ª década de ação”.

nome matricula

regina rocha rosa 5325056 /3

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2427/2022-daF/cGP, 
BeLÉM, 15 de JUNHo de 2022.

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/741857;
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 os municípios de SANTARÉM – 20/06 a 21/06/2022, a fim de reali-
zar e coordenar entrega de cNH’s do projeto cNH Pai d’égua no referido 
município.

nome matricula
luan Gomes ribeiro 5927414 /3

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2101/2022-daF/cGP, de 31 de Maio de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/669993;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento d e ViNTE E UMa E MEia (21 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Itaituba para os municípios de ALTAMIRA – 03/06 à 24/06/2022, a fim 
de desempenhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização 
de trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio.

nome matricula
Valdir amadeu da Silva 5827485 /2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2425/2022-daF/cGP, de 15 de JUNHo de 2022.

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/734442;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E SETE E MEia (27 e 1/2) diárias 
aos servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Mu-
nicípio de Belém para os municípios de iGaraPÉ aÇÚ/BElÉM – 23/06 a 
28/06/2022, caPaNEMa/BElÉM – 30/06 a 05/07/2022, BraGaNÇa/BE-
lÉM – 07/07 a 12/07/2022, SÃo MiGUEl do GUaMá/BElÉM – 14/07 a 
19/07/2022, SALINÓPOLIS/BELÉM – 21/07 a 26/07/2022, a fim de avaliar 
os apostilamentos de arquivos ativos e inativos das cirETraN’s dos referi-
dos municípios para posterior digitalização.

nome matricula
darllan david da conceição campos 5893823 /6

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2439/2022-daF/cGP, 
BeLÉM, eM 15 de JUNHo de 2022.

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/735985;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
almir dos Santos da Silva, matrícula nº 57191487 /2, no cargo de agente 
fiscal de Trânsito, lotado na dTo/cofT/GofTc.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
600,00 (SEISCENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os municí-
pios de; Tailândia, conforme Processo de diárias n° 2022/730062
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-400,00
3339036-r$-200,00
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art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 29/06 a 15/07/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Portaria Nº 2440/2022-daF/cGP, 
BeLÉM, eM 15 de JUNHo de 2022.

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/736050;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor ian 
carlo dos Santos, matrícula nº 57229643 /1, no cargo de agente fiscal de 
Trânsito, lotado na dTo/cofT/GofTc.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emergen-
ciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os municípios 
de; conceição do araguaia, conforme Processo de diárias n° 2022/731721
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 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 30/06 a 15/07/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Portaria Nº 2438/2022-daF/cGP, 
BeLÉM, eM 15 de JUNHo de 2022.

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/728953;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Valdimar Barbosa dos Santos, matrícula nº 57205278 /1, no cargo de Vis-
toriador, lotado em redenção
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
200,00 (DUZENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emergen-
ciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os municípios 
de; Tucumã; ourilândia, conforme Processo de diárias n° 2022/647117 
- 2022/590238
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-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 27/06/2022 a 26/07/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Portaria Nº 2453/2022-daF/cGP, 
BeLÉM, eM 15 de JUNHo de 2022.

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/724520;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Maria Veronilde Borges da Silva , matrícula nº 57196227 /1, no cargo de 
assistente de trânsito, lotado na .
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
70,00 (SETENTa rEaiS) e destina-se a fim de suprir despesas com trans-
porte no municipio de Vigia de Nazaré.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$- 70,00

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 27/06 à 22/07/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Portaria Nº 2379/2022-daF/cGP, 
BeLÉM, 13 de JUNHo de 2022.

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/714848;
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 os municípios de VIGIA – 09/06 a 10/06/2022, a fim de realizar troca 
e configuração do Switch na CIRETRAN do referido município.

nome matricula
Marcus Vinícius da Silva alencar 55587592 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2327/2022-daF/cGP , 
BeLÉM, 09 de JUNHo de 2022.

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/703135;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Parauapebas para o município de Marabá no período de 11 à 29/06/2022, 
a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em operação de fisca-
lização de trânsito, em cumprimento a programação da dTo, no referido 
municipio.no atendimento do Oficio nº 043/2020-DIRTEC/SETRAN.

nome matricula

francisco Garcia de Moura 5919449 /3

francisco Thoiamy cavalcante ferreira 5958539 /1

leandro Barros leal 5959472 /1

Max Elimiliano leite rodrigues 57201304 /1

Willians alves cavalcante 57227633 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2361/2022-daF/cGP , 
BeLÉM, 13 de JUNHo de 2022.

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/714992;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dUaS E MEia (02 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém/Pa para os municípios de PorTo VElHo/ro – 06/07 a 08/07/2022, a 
fim de comparecer à Reunião Nacional com Coordenadores e Analistas dos 
Sistemas rENaVaM, rENacH, rENaiNf, rENaEST e Gestores financeiros 
do rENaiNf que ocorrerá no referido município.

nome matricula
Thiago José Miranda almeida 57175916 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2401/2022-daF/cGP , 
BeLÉM, 14 de JUNHo de 2022.

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/730134;
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r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dEZESSEiS (16 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
os municípios de SANTA BÁRBARA – 29/06 a 15/07/2022, a fim de a fim de 
realizar ações de fiscalização de trânsito no referido município em cumprimen-
to a cronograma de ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional.

nome matricula
Sirley da Silva Julio 57214394 /2

robson diego oliveira da Silva 54185842 /3
Silverton dos Santos Gomes 57227376 /1

Thiago da Silva reis 57213322 /3
franciley roberto Maciel ferreira 57227745 /1
cláudio José fonseca Monteiro 57228801 /1

Evandro ferreira Marques 57188406 /2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2402/2022-daF/cGP , 
BeLÉM, 14 de JUNHo de 2022.

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/730144;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dEZESSEiS E MEia (16 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de SaNTa BárBara – 29/06 a 15/07/2022, a 
fim de a fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido muni-
cípio em cumprimento a cronograma de ações determinadas pela diretoria 
Técnica e operacional.

nome matricula
Karine Monik almeida da costa 57226816 /1
José Humberto daniel lisboa 5557135 /2

Sandra Paula dos remédios cunha de oliveira 57202190 /1
Marcela alexopulos Santa rosa 57228982 /1
Mauro clovis Gomes da Silva 57227318 /1

Gilvan Veloso cruz 57213689 /2
Melquizedec dos Santos andrade 54189205 /2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2360/2022-daF/cGP , 
BeLÉM, 13 de JUNHo de 2022.

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/702748. rESolVE:
arT. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
cáSSio ViNÍciUS da SilVa E SilVa, matrícula n° 5958745/1, agente de 
fiscalização de Trânsito, lotado na cirETraN “a” de Paragominas.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
600,00 (SEiScENToS rEaiS) e destina-se a realizar despesas emergen-
ciais e de pronto pagamento decorrentes de atividades diárias de fisca-
lização de Trânsito desenvolvidas pela equipe de agentes de trânsito no 
Município de ipixuna do Pará, no período de 08 à 20/06/2022.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior, ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$: 400,00
3339033-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 de março de 1964, e instrução 
Normativa nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: Período de 08 à 20/06/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiz PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo de financeiro

Portaria Nº 2387/2022-daF/cGP , 
BeLÉM, 13 de JUNHo de 2022.

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/643235;

r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de onze e meia (11 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Marabá 
para o município de canaã dos carajás no período de 13 à 24/06/2022, 
a fim de realizar atendimento na banca itinerante 3ª fase para obtenção 
da cNH.

nome matricula
Paulo Júnior Bezerra costa 55588149 /2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2274/2022-daF/cGP , 
BeLÉM, 08 de JUNHo de 2022.

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/643235;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de onze e meia (11 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Parauapebas para o município de canaã dos carajás no período de 13 à 
24/06/2022, a fim de realizar atendimento na banca itinerante 3ª fase para 
obtenção da cNH.

nome matricula
ricardo Silva Vasconcelos 57227054 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 2368/2022-daF/cGP, de 13 de JUNHo de 2022.

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/714152;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos á servidora 
Meire Simone ribeiro Marques, matrícula nº 57194188 /1, no cargo de 
assistente de Trânsito, lotada na dHcrV/crV/GarV..
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
80,00 (OITENTA REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emergen-
ciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os municípios 
de; Santa izabel, conforme Processo de diárias n° 2022/656678
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-80,00
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 20/06 a 22/07/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Portaria Nº 2366/2022-daF/cGP , 
BeLÉM, 13 de JUNHo de 2022.

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/656678;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E dUaS E MEia (22 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de SaNTa iZaBEl/BElÉM – 20/06 a 24/06/2022, 
27/06 a 01/07/2022, 04/07 a 08/07/2022, 11/07 a 15/07/2022, 18/07 a 
22/07/2022, a fim de prestar serviço de apoio administrativo n CIRETRAN 
de Santa izabel.

nome matricula
Meire Simone ribeiro Marques 57194188 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 816667
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.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa acoMPaNHaMeNto
Portaria Nº 022/2022- caVs/dGP
Belém, 09 de junho de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas pela Portaria de nº 595/21- GaB.SEaP, de 08 de 
junho de 2021.
rESolVE: coNcEdEr de acordo com o art. 77, inciso ii, da lei 5.810 de 
24/01/1994 (regime Jurídico Único), aos servidores relacionados a seguir, 
licENÇa Por MoTiVo dE doENÇa EM PESSoa da faMilia, a serem go-
zadas no período determinado, conforme descrito abaixo:
Nº- Nome – Matrícula – lotação - Período
01 – oneide coelho Baldez – 55590228 – crrB – 28/03/2022 a 31/03/2022.
02 – oneide coelho Baldez – 55590228 – crrB – 01/05/2022 a 02/05/2022.
03 – oneide coelho Baldez – 55590228 – crrB – 04/05/2022 a 06/05/2022.
04 – oneide coelho Baldez – 55590228 – crrB – 11/05/2022 a 15/05/2022.
05 – romariz Barros Mendonça – 5710359 – crrcaST – 21/05/2022 a 
03/06/2022.
06 – Sirlene da cruz Neves Borges –5953283 – crPP iii – 25/05/2022 a 
29/05/2022.
07 – Vanessa lucas de oliveira – 5955962 – crPP V – 17/03/2022 a 
18/03/2022.
08 – Vanessa lucas de oliveira – 5955962 – crPP V – 21/03/2022 a 
22/03/2022.
09 – Vera lucia leão farias – 57211879 – cTM ii – 14/03/2022 a 
19/03/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 816583
LiceNÇa acoMPaNHaMeNto
Portaria Nº 021/2022- caVs/dGP
Belém, 09 de junho de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas pela Portaria de nº 595/21- GaB.SEaP, de 08 de 
junho de 2021.
rESolVE: coNcEdEr de acordo com o art. 77, inciso ii, da lei 5.810 de 
24/01/1994 (regime Jurídico Único), aos servidores relacionados a seguir, 
licENÇa Por MoTiVo dE doENÇa EM PESSoa da faMilia, a serem go-
zadas no período determinado, conforme descrito abaixo:
Nº- Nome – Matrícula – lotação - Período
01 – alessandro alves chaves – 7565250 – USMM – 22/03/2022 a 
30/03/2022.
02 – Bruna Tayanna Nascimento Gonzaga – 5895276 – HGP – 17/05/2022 
a 21/05/2022.
03 – Bruna Tayanna Nascimento Gonzaga – 5895276 – HGP – 23/05/2022.
04 – danusa Pinheiro de azevedo – 5808855 – cTMaB – 06/04/2022 a 
09/04/2022.
05 – Edilena regina Garcia costa – 5825512 – dEc – 17/05/2022 a 
26/05/2022.
06 – Heloisa Helena oliveira Santos – 5808243 – cPaSi – 20/03/2022 a 
03/04/2022.
07 – irenilce Marciano de Melo – 59191129 – crMV – 22/04/2022 a 
25/04/2022.
08 – ivanilse Pereira farias - 54181685 – crri – 24/05/2022 a 02/06/2022.
09 – Marcia Maria andre Pantoja – 57175027 – crc – 21/03/2022 a 
28/03/2022.
10 - Marcia Maria andre Pantoja – 57175027 – crc – 28/03/2022 a 
01/04/2022.
11 – ivana aguiar Peixoto – 5939002 – caS – 03/03/2022 a 04/03/2022.
12 – Josely de Sousa chaves – 57192298 – daB – 30/05/2022 a 
03/06/2022.
13 – leidiane Moraes Sacramento – 8400420 – dEc – 18/03/2022 a 
25/03/2022.
14 – Maria da conceição costa Gomes – 5291003 – crrB – 05/04/2022 
a 12/04/2022.
15 – odilson lopes Borba – 54181440 – cTM – 17/05/2022 a 20/05/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 816581

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 190/2022 – GaB/seaP
Belém/Pa, 21 de Junho de 2022
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.

rESolVE:
art. 1º - designar o servidor lucas felipe amaral - Matrícula funcional 
nº 5952569 como fiscal titular e o servidor Línercky André Cézar Soa-
res - Matrícula Funcional nº 5952488, como fiscal suplente do Contra-
to 1074108643 – Processo N° 2022/707621, celebrado entre a empresa 
EQUaTorial Pará diSTriBUidora dE ENErGia S.a. e a SEcrETaria 
dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciaria – SEaP, cujo objetivo é 
a Prestação de serviço para a realização de obras em rede de distribuição 
de energia elétrica referente ao fornecimento de energia elétrica a futura 
cadeia de São félix do Xingu.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
SaMUElSoN YoiTi iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 816573

errata
.

errata de diÁria
PorTariaS Nº. 1648/2022 PUBlicada No doE  35014 dE 21/06/2022
oNde se LÊ: 14 a 16/05/2022
Leia – se: 14 a 16/06/2022

Protocolo: 816894
errata
Errata de publicação do DOE Nº 34.694, de 10.09.21, Protocolo: 
702270, referente à PorTaria Nº 2212/21/dGP/SEaP, de 03/09/21:
onde se lê: Gilberto Nazareno Monteiro – Período: 01.10.21 a 30.10.21
Leia-se: Nome: Gilberto Nazareno Monteiro – Período: 04.07.22 a 
02.08.22

Protocolo: 816832

diÁria
.

Portaria Nº 1704/2022
objetivo: aJUSTar oS SErViÇoS dE ElÉTrica E aUToMaÇÃo dE QUa-
droS dE coMaNdo, BEM coMo aUXiliar Na EXEcUÇÃo doS SErViÇoS 
NEcESSárioS Para a iNaUGUraÇÃo dE UNidadE PENal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/GSG
destino: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa
Servidor (es): 5848016 – alEX dE SoUZa MarTiNS – aGP; 5952344 – 
GEoVaNE diaS da SilVa – ElETriciSTa; 54188671 – PaUlo PErEira 
MoraES – aUX. oPEracioNal.
Período: 6 a 17/6/2022 - diária(s): 11 e ½ (onze e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816682
Portaria Nº 1703/2022
objetivo: rEaliZar oPEraÇÃo EM coNJUNTo coM a aSi.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/ciME
destino: caMETá/Pa
Servidor (es): 5950075 – liValdo corrEa dE araÚJo – aGP; 5941116 
– JaVaN carloS BarroSo SilVa – aGP.
Período: 9 a 10/6/2022 - diária(s): 1 e ½ (uma e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816680
Portaria Nº 1715/2022
objetivo: coNdUZir VTr coM PPl Para ParTiciPar dE aUdiÊNcia dE 
iNSTrUÇÃ E JUlGaMENTo.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: aNaNiNdEUa/cTraNS
destino: NoVa TiMBoTEUa/Pa
Servidor (es): 57221068 – crEiGToN cHaNEY MarTiNS dE SaNTaNa – aGP.
Período: 9/6/2022 - diária(s): 1 (uma)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816703
Portaria Nº 1716/2022
objetivo: coNdUZir VTr coM PPl Para ParTiciPar dE aUdiÊNcia dE 
iNSTrUÇÃ E JUlGaMENTo.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MariTUBa/cTraNS
destino: TailÂNdia/Pa
Servidor (es): 5898367 – PaUlo da SilVa corrEa – MoToriSTa.
Período: 7/6/2022 - diária(s): 1 (uma)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816706
Portaria Nº 1710/2022
objetivo: coNdUZir VTr coM PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo do Tri-
BUNal do JUri.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MarTirUBa/cTraNS
destino: iTUPiraNGa/Pa
Servidor (es): 57210878 – WalTEr GoNÇalVES PiNHEiro – MoToriSTa.
Período: 13 a 15/6/2022 - diária(s): 2 e ½ (duas e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816695
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Portaria Nº 1711/2022
objetivo: coNdUZir VTr coM PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl/cTraNS
destino: MaraBá/Pa
Servidor (es): 57210878 – WalTEr GoNÇalVES PiNHEiro – MoToriSTa.
Período: 13 a 15/6/2022 - diária(s): 2 e ½ (duas e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816697
Portaria Nº 1712/2022
objetivo: coNdUZir VTr coM PPl Para ParTiciPar dE aUdiÊNcia dE 
iNSTrUÇÃ E JUlGaMENTo.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl/cTraNS
destino: TailÂNdia/Pa
Servidor (es): 57201915 – fláVio SÉrGio BUlHÕES dE SENa – MoTo-
riSTa.
Período: 14/6/2022 - diária(s): 1 (uma)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816699
Portaria Nº 1709/2022
objetivo: rEaliZar aTiVidadES iNErENTES a aSi.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/aSi
destino: BraGaNÇa e SaliNoPoliS/Pa
Servidor (es): 5949539 – VicTor BarroSo MENEZES – Policial PENal; 
5949748 – alaN SaNToS PacHEco – Policial PENal.
Período: 4 a 5/6/2022 - diária(s): 1 e ½ (um e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816692
Portaria Nº 1713/2022
objetivo: coNdUZir VTr coM a GUarNiÇÃo do coPE Para UNidadE 
PENal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl/cTraNS
destino: MaraBá/Pa
Servidor (es): 5415012 – EdMilSoN PiNHEiro NEVES – MoToriSTa.
Período: 08 a 09/6/2022 - diária(s): 1 e ½ (uma e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816701
Portaria Nº 1714/2022
objetivo: coNdUZir VTr coM SErVidorES do dEPEN Para fiScaliZa-
ÇÃo dE coNVÊNio EM UNidadE PENal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/cTraNS
destino: ToMÉ aÇÚ/Pa
Servidor (es): 5159512 – lUiZ carloS riBEiro alBUQUErQUE – Mo-
ToriSTa.
Período: 09/6/2022 - diária(s): 1 (uma)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816702
Portaria Nº 1705/2022
objetivo: rEaliZar a rETirada dE MaTEriaiS, BEM coMo coordENar 
SErViÇoS rEaliZadoS Na rEforMa dE UNidadE PENal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/cEar
destino: alTaMira e TUcUrUÍ/Pa
Servidor (es): 5955431 – HElMo SilVa oliVEira – TÉc. EM GESTÃo E 
iNfraESTrUTUra – ENG. ciVil;  57221049 – aldriN collYNS PErES 
aGE – aGP.
Período: 13 a 23/6/2022 - diária(s): 10 e ½ (dez e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816684
Portaria Nº 1706/2022
objetivo: coordENar SErViÇoS fiNaiS dE acaBaMENTo EM UNidadE 
PENal Para iNaUGUraÇÃo.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElEM/cEar
destino: ParaGoMiNaS/Pa
Servidor (es): 746401 – carloS rafaEl loBo da SilVa – coordENa-
dor.
Período: 16 a 18/6/2022 - diária(s): 2 e ½ (duas e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816685
Portaria Nº 1707/2022
objetivo: rEaliZar acoMPaNHaMENTo dE oBra ciVil (SErralHEria, 
PiSo, PiNTUra, iNSTalaÇao dE ESQUadriaS, PaiSaGiSMo E oUTraS) 
EM UP.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/cEar
destino: SÃo fÉliX do XiNGU/ Pa
Servidor (es): 5952546 – JailToN da SilVa cHaVES – TÉc. EM GESTÃo 
E iNfraESTrUTUra – ENG. ciVil;  5952340 – PEdro HENriQUE MacHa-
do – ElETriciSTa; 5917645 – JorGE cÉSar NoVaiS rÊGo filHo - aGP.
Período: 11 a 27/6/2022 - diária(s): 16 e ½ (dezesseis e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816688
Portaria Nº 1708/2022
objetivo: rEaliZar aTiVidadES iNErENTES a aSi.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/aSi
destino: BraGaNÇa/Pa

Servidor (es): 5949539 – VicTor BarroSo MENEZES – Policial PENal.
Período: 18/6/2022 - diária(s): ½ (meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816689
diÁria
Portaria Nº 1717/2022 – 406822 - ctMM
objetivo: EScolTar PPl Para aPrESENTar EM aUdiÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaraBá
destino: roNdoN do Pará
Servidor (es): 5954196 aNToNio lUiS alMEida doS SaNToS-aG. PE-
NiTENciário; 57213712 EMaNUEl BarBoSa da SilVa-aG. PENiTEN-
ciário; 5937553 EriVaN cUNHa SilVa-aG. PENiTENciário; 5954415 
GlEiSSoN doS SaNToS SilVa-aG. PENiTENciário; 5954094 PEdro dE 
SoUSa cHaVES-aG. PENiTENciário; 5954113 PEdro lEaNdro da Sil-
Va NETo-aG. PENiTENciário; 5741645 JoSE EVaNdro liMa-MoToriSTa.
Período: 05/04/2022 - diária (s): 1 (uma)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816834
Portaria Nº 1719/2022 – 563644 - ctMM
objetivo: EScolTar PPl Para aUdiÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaraBá
destino: roNdoN do Pará
Servidor (es): 5954196 aNToNio lUiS alMEida doS SaNToS-aG. PE-
NiTENciário; 5954249 orTEMBEcK MENdES lacErda-aG. PENiTENci-
ário; 5954113 PEdro lEaNdro da SilVa NETo-aG. PENiTENciário; 
57213768 JoSE alaM PErEira da SilVa-MoToriSTa.
Período: 17/05/2022 - diária (s): 1 (uma diária)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816840
Portaria Nº 1718/2022 – 510349 - cPM
objetivo: EScolTar PPl EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaraBá
destino: SaNTa iZaBEl do Pará
Servidor (es): 54181913 aNToNio aNiSio GoNÇalVES araUJo-MoTo-
riSTa; 5954420 MicHaEl daVid BaTiSTa alVES-aG. PENiTENciário; 
5949910 ViNiciUS PErEira GUiMarÃES-aG. PENiTENciário; 5953869 
daNiEl frEiTaS MarQUES-aG. PENiTENciário
Período: 04 a 05/05/2022 - diária (s): 1 1/2 (uma e meia diária)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816838
Portaria Nº 1723/2022 – 754648 - ctMM
objetivo: EScolTar PPl EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia E rEcEBEr 
MEdicaMENToS Na GErÊNcia dE BioMEdiciNa-GBio/SEaP.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: SaNTarÉM
destino: SaNTa iZaBEl do Pará/BElÉM
Servidor (es): 5963196 MaNoEl arMaNdo da SilVa JUNior-aG. PENi-
TENciário; 5957875 JUciE roSa doS SaNToS-MoToriSTa; 5915776 
Jairo coSTa alVES-aG. PENiTENciário; 5954292 claUdio cElio 
araUJo da SilVa-aG. PENiTENciário.
Período: 08 a 11/06/2022 - diária (s): 3 1/2 (três e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816841
Portaria Nº 1727/2022 – 733192 - caMetÁ
objetivo: EScolTar PPl EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: caMETá
destino: SaNTa iZaBEl do Pará
Servidor (es): 57206223 – roNald fariaS riBEiro-aG. PENiTENciá-
rio; 54184916-WaldEcY GoNÇalVES rodriGUES-aG. PENiTENciário; 
5898842 aNToNio ViriaTo Moia Gaia-MoToriSTa.
Período: 16 a 17/06/2022 - diária (s): 1 1/2 (uma e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816859
Portaria Nº 1728/2022 – 745041 - crrBreVes
objetivo: EScolTar PPl EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BrEVES
destino: BElEM
Servidor (es): 5905002 aBNEr da SilVa caBral NETo-aG. PENiTENci-
ário; 5913327 Jairo liMa ViEira-aG. PENiTENciário; 5920622 Joa-
QUiM NUNES da coSTa JUNior-aG. PENiTENciário; 5920104 lUciaNo 
MarTiNS liMa-aG. PENiTENciário; 5904975 PaUlo ViloN oToNi Mo-
raES-Policial PENal; 6039455 rafaEl BraBo dE VaScoNcEloS-aG. 
PENiTENciário.
Período: 19 a 20/06/2022 - diária (s): 1 1/2 (uma e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816861
Portaria Nº 1721/2022 – 669174 - ctMM
objetivo: EScolTar PPl EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MaraBa
destino: SaNTa iZaBEl do Pará
Servidor (es): 5954249 orTEMBEcK MENdES lacErda-aG. PENiTENci-
ário, 5954113 PEdro lEaNdro da SilVa NETo-aG. PENiTENciário; 
54181913 aNToNio aNiSio GoNÇalVES araUJo-MoToriSTa; 5950173 
UriEl MENdES MarQUES-aG. PENiTENciário.
Período: 31/05 a 01/06/2022 - diária (s): 1 1/2 (uma e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816856
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Portaria Nº 1722/2022 – 694633 crrcaP
objetivo: EScolTar PPl EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: caPaNEMa
destino: BElÉM
Servidor (es): 5891132 aldo MoraES ViaNa-GEr.dE SEGUraNÇa; 
5954203 aNToNio WaGNEr carValHo dE Sá-Policial PENal; 5950094 
arY WalKEr aNGEliN MiraNda-Policial PENal.
Período: 01/06/2022 - diária (s): 1/2 (meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816857
Portaria Nº 1726/2022 – 708308 - crrcaM
objetivo: ENTrEGar docUMENTaÇÃo Na SEdE adMiNiSTraTiVa da 
SEaP.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: caMETá
destino: BElÉM
Servidor (es): 54191373 alEXaNdrE MaUrilo oliVEira TriNdadE-Mo-
ToriSTa.
Período: 10 a 11/06/2022 - diária (s): 1 1/2 (uma e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816851
Portaria Nº 1720/2022 – 586454 - ctMs
objetivo: EScolTar PPl EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: SaNTarEM
destino: alMEiriM
Servidor (es): 5923493 MarcElo PiNHEiro dE aNdradE-GEr. dE SEGU-
raNÇa; 5918569 HErcUlES aGUiar liMa-aG. PENiTENciário.
Período: 18 a 21/05/2022 - diária (s): 3 1/2 (três e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816852
Portaria Nº 1724/2022 – 630846 crri
objetivo: EScolTar PPl EM caraTEr dE TraNSfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: iTaiTUBa
destino: SaNTa iZaBEl do Pará
Servidor (es): 5953873 adÃo clEBEr da SilVa TUNEca-Policial PE-
Nal; 5911311 NaZarENo PalHETa dE SoUZa-Policial PENal; 5917639 
roMUlo dE liMa SoarES-aG. PENiTENciário; 5832055 JacKSoN caM-
PoS dE MacEdo-MoToriSTa.
Período: 09 a 15/06/2022 - diária (s): 6 1/2 (seis e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816845
Portaria Nº 1725/2022 – 737590 - crrcaP
objetivo: coNdUZir VTr Para rEliZar rEViSÃo ProGraMada E BUS-
car MEdicaMENToS Na GErÊNcia BioMÉdica-GBio.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: caPaNEMa
destino: BElÉM
Servidor (es): 54180771 GioVaNY riTa MaToS BarroSo-MoToriSTa.
Período: 10/06/2022 - diária (s): 1/2 (meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816848
Portaria Nº.1646/2022 - 497568  crc
objetivo: coNdUZir iNTErNo, a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo  Na coMarca dE afUá/Pa.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: BElÉM
destino: afUa
Servidor (es):carloS rENaN XaViEr GaViNHo, MaT.5954065,Policial 
PENal,faBio dE oliVEira PoNTES, MaT. 5958715,aGENTE PriSio-
Nal,rEGiNaldo PErEira riBEiro, MaT.54196415, Policial PENal.
Período: 20 a 24/06/2022 - diária(s):4 1/2 (QUaTro  E MEia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816913

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 405 de 15 de JUNHo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir, da Portaria coletiva de férias nº 344 de 01.06.2022, publica-
da no doE de 02.06.2022, sob o protocolo 807544, a servidora iSaBEl 
criSTiNa cordEiro loPES, matrícula nº57191443/1, ocupante do cargo 
assistente administrativo.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 15 de junho de 2022.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário de Estado de cultura/SEcUlT.

Protocolo: 816506

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº414 de 21.06.2022
Processo nº 2022/256429
Servidor: rodolfo crUZ BriTo
Matrícula: 5946489-2
cargo: assessor
objeto: designado como Gestor do Termo de convênio nº 004/2022, ce-
lebrado entre a Secretaria de Estado de cultura-SEcUlT e a PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE caPaNEMa, pessoa jurídica de direito público, inscrita sob 
o cNPJ 05.149.091/0001-05, cujo objeto é a reforma da Estação Mirassel-
vas, rota turística Belém-Bragança.

Protocolo: 816747

coNtrato
.

coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 065/2022
ProcESSo Nº: 2022/685887
oBJETo: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a SEcUlT, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a SEcUlT, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
Valor: r$15.000,00 (quinze mil reais)
daTa dE aSSiNaTUra: 13/06/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 13/06/2022 a 30/11/2022
oriGEM: EdiTal N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031– PrEMia.cUlTUr.arTiS.
ciENTif.dESP orT. E oUTraS PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
276494 (doM EliSEU) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: fraNciSca darlENY SoUSa doS SaNToS – cPf Nº 
615.667.383-00
ENdErEÇo: rua dom Pedro, n° 64, Boa Vista, dom Eliseu/Pa cep: 68633-000.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 816496
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 125/2022
ProcESSo Nº: 2022/719336
oBJETo: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a SEcUlT, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a SEcUlT, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
Valor: r$ 30.000,00 (trinta mil reais)
daTa dE aSSiNaTUra: 20/06/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 20/06/2022 a 30/11/2022
oriGEM: EdiTal N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031–PrEMia.cUlTUr.arTiS.
ciENTif.dESPorT. E oUTraS PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
258960(BElÉM) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: aNaSTácia MarSHEllY da SilVa fErrEira - cPf: 
101.532.017-11
ENdErEÇo: PaSSaGEM SaNTa iSaBEl, 50, PEdrEira cEP: 66087-150, 
BElÉM-Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 816489
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 114/2022
ProcESSo Nº: 2022/676068
oBJETo: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a SEcUlT, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
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acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a SEcUlT, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
Valor: r$ 30.000,00 (trinta mil reais).
daTa dE aSSiNaTUra: 15/06/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 15/06/2022 a 30/11/2022
oriGEM: EdiTal N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031–PrEMia.cUlTUr.arTiS.
ciENTif.dESPorT. E oUTraS PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
258960 (BElÉM) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: Maria aUXiliadora MoNTEiro – cPf Nº ° 
118.314.212-91
ENdErEÇo: Travessa três de maio- 01824 (São Brás) cEP 66063-390 -Be-
lém-Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 816538
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 124/2022
ProcESSo Nº: 2022/722062
oBJETo: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a SEcUlT, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a SEcUlT, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
Valor: r$ 20.000,00 (vinte mil reais)
daTa dE aSSiNaTUra: 20/06/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 20/06/2022 a 30/11/2022
oriGEM: EdiTal N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031–PrEMia.cUlTUr.arTiS.
ciENTif.dESPorT. E oUTraS PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
258967 (SaNTarÉM) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: BrUNa alHo MariNHo - cPf: 994.396.462-68
ENdErEÇo: r roSa aMElia, 216, JardiM SaNTarEM, cEP: 68030-810, 
SaNTarÉM-Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 816557
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 128/2022
ProcESSo Nº: 2022/721615
oBJETo: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a SEcUlT, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a SEcUlT, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
Valor: r$ 20.000,00 (vinte mil reais)
daTa dE aSSiNaTUra: 20/06/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 20/06/2022 a 30/11/2022
oriGEM: EdiTal N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031–PrEMia.cUlTUr.arTiS.
ciENTif.dESPorT. E oUTraS PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
258959 (SalVaTErra) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: WilliaM BriTo calaNdriNi - cPf: 542.225.912-20
ENdErEÇo: Vila dE JoaNES, rUa 6 coM a 15 TraVESSa, ESTrada do 
MiriNZal, cEP: 68860-000, SalVaTErra-Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 816587

coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 073/2022
ProcESSo Nº: 2022/692649
oBJETo: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a SEcUlT, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a SEcUlT, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
Valor: r$ 15.000,00 (quinze mil reais).
daTa dE aSSiNaTUra: 13/06/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 13/06/2022 a 30/11/2022
oriGEM: EdiTal N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031–PrEMia.cUlTUr.arTiS.
ciENTif.dESPorT. E oUTraS PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
276536 (TailÂNdia) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: MaNoEl riSoMar fiGUEirEdo ViEGa – cPf Nº ° 
186.609.752-00
ENdErEÇo: avenida Pará, 175, Bairro Novo, Tailândia/Pa cEP: 68695000.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 816601
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 123/2022
ProcESSo Nº: 2022/725094
oBJETo: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a SEcUlT, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a SEcUlT, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
Valor: r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
daTa dE aSSiNaTUra: 20/06/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 20/06/2022 a 30/11/2022
oriGEM: EdiTal N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031–PrEMia.cUlTUr.arTiS.
ciENTif.dESPorT. E oUTraS PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
258974 (BraGaNÇa) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: cEcilia NaSciMENTo fErrEira – MEi - cNPJ: 
31206168-0001/81
ENdErEÇo: aV. PolidÓrio coElHo, 520, Taira, cEP: 68.600-000, Bra-
GaNÇa-Pará.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 816593

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 413 de 20 de JUNHo de 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais e, considerando os termos do Processo 
nº2022/756713, de 15.06.2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 74, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 10(dez) 
dias restantes de férias da servidora EliaNa caValcaNTE MaUES SaN-
ToS, matrícula nº 5945714/1, ocupante do cargo de Gerente de Pessoas, 
no período de 11.07.2022 a 20.07.2022, concedidas através da portaria 
coletiva nº714 de 06.11.2019, publicada no doE de 13.11.2019, referente 
ao Período aquisitivo 01.01.2020 a 31.12.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 20 de Junho de 2022.
lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior
Secretário adjunto/SEcUlT.

Protocolo: 816890
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aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 411 de 20 de JUNHo de 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais e, considerando os termos do Processo 
nº2022/746740 aSSPlaN/SEcUlT, de 14.06.2022,
r E S o l V E:
TraNSfErir, por necessidade de serviço, de 20.06.2022 a 04.07.2022 
para o período de 16.08.2022 a 30.08.2022, 15(quinze) dias de usufruto 
de férias do servidor Marcio SaNToS da crUZ, matrícula nº80845353/3, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública- Economista, concedidas 
através da portaria coletiva nº143 de 28.03.2022, publicada no doE de 
20.03.2022 e, transferidas na PorTaria Nº283 de 12.05.2022, publicada 
no doE de 13.05.2022, referente ao Período aquisitivo de 05.03.2021 a 
04.03.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 20 de Junho de 2022.
lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior
Secretário adjunto/SEcUlT.

Protocolo: 816855
Portaria Nº 412 de 20 de JUNHo de 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais, e, considerando os termos do Processo 
nº2022/746292-dc/SEcUlT, de 14.06.2022,
r E S o l V E:
TraNSfErir, por necessidade de serviço, de 04.07.2022 a 02.08.2022 
para os períodos de 16.11.2022 a 30.11.2022, 15(quinze) e, 17.03.2023 
a 31.03.2023-15(quinze) dias restantes de usufruto de férias do servidor 
MUrilo rEiS do carMo, matrícula nº5910853/2, ocupante do cargo de 
Técnico em Gestão Pública-administrador, concedidas através da portaria 
coletiva nº344 de 01.06.2022, publicada no doE de 02.06.2022, referente 
ao Período aquisitivo de 13.04.2021 a 12.04.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 20 de junho de 2022.
lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior
Secretário adjunto/SEcUlT.

Protocolo: 816867

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1128/2022
PaE: 2022/ 734691
objeto: ProJETo “BaNZEiro cUlTUral MoSQUEirENSE i e ii” no qual 
os artistas: MillY E cia, arMaNdiNHo BaSToS, EdMilSoN SoUSa, 
fraNcElia oliVEira, BrUNo aNdradE se apresentarão em formato 
PrESENcial, no dia 22 e 23/06/2022, na Praça do aeroporto, no distrito 
de Mosqueiro/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1104/2021– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEMP 00430; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: M EVENToS, inscrita no cNPJ: 08.112.375/0001-55
Valor Total: r$100.000,00
data: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1128/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1128/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores mod-
ificações.
Data de Ratificação: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
Portaria Nº 1455 de 21 de JUNHo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Estad-
ual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 2022/ 
734691
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaNZEiro 
cUlTUral MoSQUEirENSE i e ii”, referentes à iN 1128/2022– fcP, fiS-
cal TiTUlar, o (a) servidor (a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE aN-
dradE, matrícula nº: 5935624, cargo: assessora, Setor/local de Tra-
balho: GaPrES, e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo 
doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, 
Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira 
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1129/2022
PaE: 2022/746322
objeto: ProJETo “folclorE JUNiNo NoS BairroS dE TUcUrUÍ Vii” 
no qual os artistas: BaNda BoNdE do BrEGaÇo, BaNda loS Barro-
SoS, BaNda NEW GrooVE, BaNda THE BrEGaS, cÉlio coSTa, daN-
NY SaNcHES, JaMES ViaNa, raMoN PorTilHo, THiaGo caSTro, THoM 
GlEYToN, dENiSE SErrÃo, MiKaElla Horara, THaUaNa MElloNio, 
VaNESSa caNTÃo se apresentarãona Escadaria da avenida Santo antônio, 
no município de Tucuruí/Pa, no dia 23 e 24/06/2022, das 14h às 04h,.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1088/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEMP 00473; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: Pará PriME, inscrita no cNPJ 35.432.286/0001-69
Valor Total: r$ 150.000,00 
data: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1129/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1129/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores mod-
ificações.
Data de Ratificação: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
Portaria Nº1456 de 21de JUNHo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Estad-
ual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscal-
ização de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
nº2022/746322
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “folclorE 
JUNiNo NoS BairroS dE TUcUrUÍ Vii”, referentes à iN 1129/2022– fcP, 
fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a) THYaGo GUEdElHa dE oliVEira, 
matrícula n° 8015555/1, cargo: assistente administrativo, Setor: TWH, 
e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a)MarcElo doS SaNToS 
carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local 
de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira 
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 817132

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1434 - FcP de 21 deJUNHo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções 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 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de 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 o andamento do Processo PaE nº 2021/1316320, cujo objeto 
é a realização de licitação visando a contratação de empresa especializada 
na execução dos serviços de reforma no Teatro Margarida Schivasappa;
considerando a necessidade de realização de tal reforma, que tem por ob-
jetivo garantir maior qualidade técnica para os artistas, segurança para os 
servidores do Teatro e para os usuários, além de oferecer maior conforto e 
satisfação para o público externo.
rESolVE:
art. 1º. Suspender o agendamento de pautas do Teatro Margarida Schiva-
sappa, a partir de 1º de setembro de 2022, em razão do início das obras 
de reforma do referido espaço.
Parágrafo único. Na possibilidade de ocorrer atraso no procedimento li-
citatório em curso, ou o adiamento do início das obras, será priorizado o 
atendimento das pautas que já estão tramitando nesta fundação.
Art. 2º. A agenda de pautas do Teatro ficará suspensa pelo tempo neces-
sário à finalização da reforma, sendo que a FCP somente receberá novos 
pedidos de pauta a partir da definição da data de reinauguração do Teatro, 
conforme cronograma de execução dos serviços.
art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará - fcP

Protocolo: 816542
Portaria Nº 1096 /2022
o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas no decreto Governamental de 02//01/2019, 
doE nº 33.771 de 02/01/2019, art. 5º, alínea b da lei Estadual nº 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e combinado com o art. 1º da lei nº 5.810, de 
21 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013, 
o teor do artigo 58, inciso iii, 66 e 67 da lei nº 8.666/93, com suas alte-
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rações e regulamentações posteriores, que regulam os procedimentos de 
fiscalização de contratos no âmbito da Administração Pública;
rESolVE:
art.1º – dESiGNar os servidores abaixo para exercer o encargo de fiS-
CAIS DE CONTRATO , tendo por obrigação acompanhar e fiscalizar a exe-
cução dos contratos administrativos, firmados entre o Instituto de Terras 
do Pará-iTErPa e a contratada, em consonância com o instrumento con-
tratual, termo de referência e demais documentos, anotando em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços e/
ou fornecimento dos bens, determinando o que for necessário à regula-
mentação das faltas ou defeitos, dentre outras atribuições correlatas a esta 
função, conforme dados abaixo:

coNtrato oBJeto coNtratada FiscaL

029/2020
Serviços especializados de 
Tecnologia da informação- 

Sicarf

GT4W coNSUlToria E SErVicoS 
EM GEoProcESSaMENTo lTda 
(cNPJ nº. 13.323.695/0001-94)

Potyguara Prazeres de oliveira 
ferreira

lotação: NTi
Matrícula: 54185591/5

José Hilton da Silva cunha
lotação: GcG

Matrícula: 80845074/1
flávio ricardo azevedo

lotação: assessoria da Presidência
Matrícula: 57175032/2

Soraia de fatima da cruz oliveira
lotação: cGir

Matrícula: 55589494/5
Gleicy Merces rocha de albu-

querque
lotação: caf

Matrícula: 57213619/1
 

ii - faZEr vigorar os efeitos da presente data de publicação da Portaria.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Terras do Pará - iTErPa, 20 de junho de 2022.
BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS- Presidente – iTErPa

Protocolo: 816423
Portaria Nº 1436 de 21 de JUNHo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/711249
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “Na PEGada 
da cUlTUra”, referentes à iN 1112/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) 
servidor (a) BrUNo dE araUJo rEiS, matrícula nº: 5960437/1, cargo: 
GErENTE, Setor/local de Trabalho: Nlcc, e como fiScal SUBSTiTUTo, o 
(a) servidor (a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 
5935624, cargo: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 816605
Portaria Nº 1440 de 21 de JUNHo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/765828
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaNZEiro 
cUlTUral 1º fESTiVal dE daNÇa”, referentes à iN 1115/2022– fcP, fiS-
cal TiTUlar, o (a) servidor (a) Jair NaZarENo rodriGUES liMa, ma-
trícula nº:5960437/1, cargo:coordenador, Setor/local de Trabalho: dic, e 
como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) SaNdra Maria NaSciMEN-
To dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, cargo: assessora, Setor/local 
de Trabalho: GaPrES.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 816750
Portaria Nº 1439 de 21 de JUNHo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/730082

rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “SÃo JoÃo 
dE MariTUBa i”, referentes à iN 1114/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o 
(a) servidor (a) aliNE criSTiNE doS SaNToS da SilVa, matrícula n° 
5952214, cargo: assistente administrativo, Setor: Nlcc, e como fiScal 
SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula 
nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 816744
Portaria Nº 1453 de 21 de JUNHo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/721988.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “cEaSa EM 
cUlTUra”, referentes à iN 1127/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) ser-
vidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: 
Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiScal SUBS-
TiTUTo, o (a) servidor (a ) raiMUNdo do Socorro MoraES alMEida, 
matrícula nº:5903311, cargo: coordenador, Setor/local de Trabalho: cGP.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 816959
Portaria Nº 1448 de 21 de JUNHo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/719727.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ENcaNToS 
E SoNS do Pará”, referentes à iN 1124/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o 
(a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiScal 
SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a ) raiMUNdo do Socorro MoraES alMEida, 
matrícula nº:5903311, cargo: coordenador, Setor/local de Trabalho: cGP.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 816863
Portaria Nº 1451 de 21 de JUNHo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 2022/ 
761504
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “fESTiVida-
dE dE NoSSa SENHora dE fáTiMa 2022”, referentes à iN 1125/2022– 
fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a) Jair NaZarENo rodriGUES 
liMa, matrícula nº:5960437/1, cargo:coordenador, Setor/local de Traba-
lho: dic, e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) SaNdra Maria 
NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, cargo: assessora, 
Setor/local de Trabalho: GaPrES.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 816878
Portaria Nº 1452 de 21 de JUNHo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 2022/ 
734416
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaNZEiro 
cUlTUral BElÉM 3 E 4”, referentes à iN 1126/2022– fcP, fiScal TiTU-
lar, o (a) servidor (a) THYaGo GUEdElHa dE oliVEira, matrícula n° 
8015555/1, cargo: assistente administrativo, Setor: TWH, e como fiScal 
SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula 
nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 816906
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Portaria Nº 1450 de 21 de JUNHo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 2022/ 
729400
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “foGUEira 
cUlTUral dE SÃo JoÃo”, referentes à iN 1123/2022– fcP, fiScal TiTU-
lar, o (a) servidor (a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, ma-
trícula nº: 5935624, cargo: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES, 
e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS 
carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local 
de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 816847
Portaria Nº 1443 de 21 de JUNHo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/763756.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “aTalHo 
Para cUlTUra”, referentes à iN 1118/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o 
(a) servidor (a) JoSÉ aUGUSTo rodriGUES da SilVa, matrícula nº: 
57205072/2, cargo: aUXiliar oPEracioNal, Setor/local de Trabalho: 
cao, e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) SaNdra Maria NaS-
ciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, cargo: assessora, Setor/
local de Trabalho: GaPrES.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 816775
Portaria Nº 1444 de 21 de JUNHo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/746200.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “folclorE 
JUNiNo NoS BairroS dE TUcUrUÍ Viii”, referentes à iN 1119/2022– 
fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a) THYaGo GUEdElHa dE oliVEira, 
matrícula n° 8015555/1, cargo: assistente administrativo, Setor: TWH, 
e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS 
carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local 
de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 816790
Portaria Nº 1441 de 21 de JUNHo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 2022/ 
407947
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “folia No 
TEU QUarTo”, referentes à iN 1116/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) 
servidor (a) PEdro HENriQUE cardoSo BraZ, matrícula nº: 5899706/1, 
cargo: coordenador, Setor/local de Trabalho: cMP, e como fiScal SUBS-
TiTUTo, o (a) servidor (a) raiMUNdo do Socorro MoraES alMEida, 
matrícula nº:5903311, cargo: coordenador, Setor/local de Trabalho: cGP.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 816763
Portaria Nº 1438 de 21 de JUNHo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 2022/ 
460332

rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “TEMPorada 
dE HiTS”, referentes à iN 1113/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor 
(a) raiMUNdo do Socorro MoraES alMEida, matrícula nº:5903311, 
cargo: coordenador, Setor/local de Trabalho: cGP, e como fiScal SUBS-
TiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 
5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 816759
Portaria Nº 1442 de 21 de JUNHo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 2022/ 
729968
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaNZEiro 
cUlTUral caSTaNHal i e ii”, referentes à iN 1117/2022– fcP, fiScal Ti-
TUlar, o (a) servidor (a) alYNE criSTiNE doS SaNToS SilVa, matrícula 
nº: 5952214, cargo: ass. administrativo, Setor/local de Trabalho: Nlcc, 
e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS 
carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local 
de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 816767
Portaria Nº 1445 de 21 de JUNHo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 2022/ 
766084
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “TardE GoS-
PEl”, referentes à iN 1120/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a) 
SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, car-
go: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES, e como fiScal SUBS-
TiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 
5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 816794
Portaria Nº 1446 de 21 de JUNHo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 2022/ 
734366
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaNZEiro 
cUlTUral BElÉM i E ii”, referentes à iN 1121/2022– fcP, fiScal TiTU-
lar, o (a) servidor (a) alYNE criSTiNE doS SaNToS SilVa, matrícula 
nº: 5952214, cargo: ass. administrativo, Setor/local de Trabalho: Nlcc, 
e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS 
carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local 
de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 816808
Portaria Nº 1447 de 21 de JUNHo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/459767.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “VoZES di-
ViNaS”, referentes à iN 1122/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor 
(a) aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 57198595/2, 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiScal 
SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a )MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula 
nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 816820
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ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1114/2022
PaE: 2022/730082
objeto: ProJETo “SÃo JoÃo dE MariTUBa i” no qual os artistas: liNda 
Nil, BaNda XEiro VErdE, THiaGo coSTa, JaMillY araÚJo E PiNdUca 
se apresentarão em formato presencial, nos dias 23 a 26/06/2022, na Pra-
ça Matriz, rua Engenheiro fernando Guilhon, s/n- Bairro: centro, Município 
de Marituba/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1100/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEMP 00459; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: TalENToS da aMaZÔNia, inscrita no cNPJ: 18.403.016/0001-00
Valor Total: r$ 87.000,00
data: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1114/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1114/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 816746
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1115/2022
PaE: 2022/765828
objeto: ProJETo “BaNZEiro cUlTUral 1º fESTiVal dE daNÇa” no qual 
os artistas: ParaMaZoN, TrilHaS da aMaZÔNia, dJ PaUliNHo, MarME-
NiNo, BalÉ PoPUlar daS áGUaS se apresentarão no dia 21/06/2022, das 
17h às 22h, na Usina da cabanagem, no município de Belém/Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1097/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEMG 00286; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: airES ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 
41.505.077/0001 09, fSr ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 
25.180.110/0001-03, aUTHENTica coNSUlToria, inscrita no cNPJ 
26.959.836.0001-01 e GM ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 
25.040.045.0001-10
Valor Total: r$ 71.000,00
data: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1115/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1115/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 816754
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1112/2022
PaE: 2022/711249
objeto: ProJETo “Na PEGada da cUlTUra” no qual os artistas: aN-
drEY ViaNa, allaN diaS, KarliElSoN VaQUEiro, farra dE VaQUEi-
ro, lEoZiNHo forroZEiro, aNTÔNio MarcoS se apresentarão no dia 
26/06/2022, das 18h50 às 00h50, no município de Santa izabel do Pará.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1082/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEMP 00419; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: aT ENTrETENiMENTo, inscrita no cNPJ:43.599.806/0001-50, 
rB ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 32.796.118/0001-64 e VM 
ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 28.041.982/000-89
Valor Total: r$63.000,00
data: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1112/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1112/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 816610

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1127/2022
PaE: 2022/721988
objeto: ProJETo “cEaSa EM cUlTUra” no qual os artistas: dENilSoN 
SHoW E GrUPo, JUdSoN MarQUES, dJ lEo SoUZa, JUNior liMa E Gio-
VaNNi aNdradE, aNfiSa aViZ, THiaGÃo E BaNda se apresentara em 
formato presencial, no município de igarapé - açu/Pa, Na av. Barão do rio 
Branco – ceasa – centro, no dia 21/06/2022, das 07h às 12h
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal 
nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1092/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEMP 00439; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: cia ProdUÇÕES & PrESTaÇÃo dE SErViÇoS, inscrita no 
cNPJ: 37.470.337/0001-72
Valor Total: r$ 60.000,00
data: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1127/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1127/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 816962
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1122/2022
PaE: 2022/459767
objeto: ProJETo “VoZES diViNaS” no qual os artistas: aZiEl NEVEZ, 
SaNTiaGo, EliaNE liMa, MaTHEUS carValHo, BaNda SaMBa E loU-
Vor, laNNa BaSToS, lorENa NaSciMENTo, JoSiaS MElo, aMoES Jr 
E BaNda aZUri se apresentara em formato digital-liVE no município de 
Belém/Pa, nos dias: 20/06/2022, das 10h00 às 23h00
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1086/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049223; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: P f PirES ProdUÇÕES dE EVENToS, coMErcio E SErVi-
ÇoS lTda, inscrita no cNPJ: 27.830.860/0001-09
Valor Total: r$130.000,00
data: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1122/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1122/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 816825
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1121/2022
PaE: 2022/ 734366
objeto: ProJETo “BaNZEiro cUlTUral BElÉM i E ii” no qual os artistas: 
acUSTica PoP, alMa SoUl, BrEGa folK, dE BoBEira, fErroVia TEX se 
apresentarão em formato digital – live, no dia 21 e 22/06/2022, no muni-
cípio de Belém/Pa, das 17h às 22h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1089/2021– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEMP 00431; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: EXPErT EVENToS, inscrita no cNPJ 17.687.352/0001-60
Valor Total: r$100.000,00
data: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1121/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1121/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 816807
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1116/2022
PaE: 2022/ 407947
objeto: ProJETo “folia No TEU QUarTo” no qual os artistas: adriaNo 
alEiXo, aNdrÉ MaToS, BaNda lUa, JaciNTo KaHWaGE, BaNda ZaZU, 
BETo BENaforT, KaTariNa aVila, caSSio loBaTo, WaldEcio, dEBora 
VaScoNcEloS, dEMi KarValHo, EdiorGE, iSaBElY coElHo, GlaicE 
craVo, GrUPo MErcENa se apresentarão em formato digital (live), no 
dia 19/06/2022, no município de Belém/Pa, das 09h às 21h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1083/2021– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
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dEf 418765; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: 3a ProdUÇÕES, inscrita no cNPJ: 33.561.737/0001-32
Valor Total: r$198.000,00
data: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1116/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1116/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 816760
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1113/2022
PaE: 2022/ 460332
objeto: ProJETo “TEMPorada dE HiTS” no qual os artistas: MarcoS 
PlaY, NEGo JÓ, iGor caPEla, GUTii, caMila MarTiNS, Bia SalES, raY-
dol SaldaNHa, aNa GaBi, BEllETTi lEarT, aNdrEa TaVarES, aNaicE 
da GUiTarra E BaNda, alfrEdo rEiS, Nil MaYa, SUPErSElf E TEM-
PESTadE do MElodY se apresentarão em formato digital (live), no dia 
20/06/2022, no município de Belém/Pa, das 09h às 00h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1084/2021– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049234; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: Jf GoNZaGa BaSToS ProdUÇÕES dE EVENToS, inscrita no 
cNPJ: 21.148.270/0001-14
Valor Total: r$182.000,00
data: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1113/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1113/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 816758
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1117/2022
PaE: 2022/ 729968
objeto: ProJETo “BaNZEiro cUlTUral caSTaNHal i e ii” no qual os 
artistas: daNiEl araUJo, KaTT Para, MaNo BlacK, dUda BacKMaN, 
lUcaS rocHa se apresentarão em formato digital (live), no dia 21 e 
22/06/2022, no município de castanhal/Pa, das 18h às 23h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1093/2021– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEMP 00432; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: lM EVENToS, inscrita no cNPJ 10.745.168/0001-80
Valor Total: r$100.000,00
data: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1117/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1117/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 816766
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1119/2022
PaE: 2022/746200
objeto: ProJETo “folclorE JUNiNo NoS BairroS dE TUcUrUÍ Viii” 
no qual os artistas: BoNdE do BrEGaÇo, loS BarroSoS, NEW Groo-
VE, THE BrEGaS, cÉlio coSTa, daNNE SaNcHES, JaMES ViaNa, raMoN 
PorTilHo, THiaGo caSTro, THoM GlEYToN, dENiSE SErrÃo, MiKa-
Ella Horara, THaUaNa MElloNio E VaNESSa caNTÃo se apresentara 
no município de Tucuruí/Pa, na Escadaria da avenida Santo antônio, nos 
dias: 24 e 25/06/2022, das 14h00 às 04h00
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1085/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEMP 00480; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: Para PriME ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
35.432.286/0001-69
Valor Total: r$150.000,00
data: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1119/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1119/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 816791
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1120/2022
PaE: 2022/ 766084
objeto: ProJETo “TardE GoSPEl” no qual os artistas: SilVaNa frEirE, 
SaMBa loUVor, TEMPo dE rESTiTUiÇÃo E aZiEl NEVES se apresentarão 
em formato PrESENcial, no dia 22/06/2022, no município de Belém/Pa, 
das 14h às 17h na Usipaz Terpaz.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1094/2021– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEMG 00286; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: P&f PirES ProdUÇoES E EVENToS E coMErcio, inscrita no 
cNPJ 27.830.860/0001-09
Valor Total: r$48.000,00
data: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1120/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1120/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 816792
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1118/2022
PaE: 2022/763756
objeto: ProJETo “aTalHo Para cUlTUra” no qual os artistas: JoElSoN 
PaNToJa se apresentara em formato presencial, no dia 22/06/2022, das 
14h às 15h, na Paróquia Nossa Senhora do Bom remédio, no município 
de Belém/Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal 
nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1101/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEMG 00286; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: fáBrica dE ProJEToS, inscrita no cNPJ 35.674.435.0001/04
Valor Total: r$ 10.000,00
data: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1118/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1118/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 816778
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1123/2022
PaE: 2022/ 729400
objeto: ProJETo “foGUEira cUlTUral dE SÃo JoÃo” no qual os ar-
tistas: aNTÔNio MarcoS, lENNoN forroZEiro, GÊMEoS do forrÓ, 
dEUZa MaGalHÃES, ZEZiNHo doS TEcladoS, ciNTHYa MEllo se apre-
sentarão em formato PrESENcial, no dia 23/06/2022, no município de 
capitão Poço/Pa, das 18h às 23h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1087/2021– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEMP 00465; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: rB ProdUÇÕES E EVENToS inscrita no cNPJ: 
32.796.118/0001-64, f5 ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
36.071.815/0001-09, e VM ProdUÇÕES E EVENToS inscrita no cNPJ 
28.041.982/001-89
Valor Total: r$65.000,00
data: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1123/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1123/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 816843
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eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1126/2022
PaE: 2022/ 734416
objeto: ProJETo “BaNZEiro cUlTUral BElÉM 3 E 4” no qual os artis-
tas: TrilHa fErroVia TEZ, dE BoBEira, BrEGa folK, alMa SoUl E 
acUSTico PoP se apresentarão em formato PrESENcial, no dia 23 e 
24/06/2022, no Município de Belém/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1091/2021– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEMP 00431; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: G.M. MiraNda ProdUcoES & EVENToS, inscrita no cNPJ 
17.687.352/0001-60
Valor Total: r$100.000,00
data: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1126/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1126/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 816903
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1125/2022
PaE: 2022/ 761504
objeto: ProJETo “fESTiVidadE dE NoSSa SENHora dE fáTiMa 2022” 
no qual os artistas: TrilHa da aMaZÔNia, cariMBolaNdo se apresen-
tarão em formato PrESENcial, no dia 22/06/2022, na rua 08 de Maio, 
Bairro da agulha, distrito de icoaraci/Pa, das 21h às 23h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1103/2021– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEMG 00286; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: fSr ProdUÇÕES, inscrita no cNPJ 25.180.110/0001-
03 e aUTHENTica coNSUlToria E aSSESSoria, inscrita no cNPJ 
26.959.836/0001-01
Valor Total: r$36.000,00
data: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1125/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1125/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 816875
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1124/2022
PaE: 2022/719727
objeto: ProJETo “ENcaNToS E SoNS do Pará” no qual os artistas: dE-
NilSoN SHoW E GrUPo, JUdSoN MarQUES, dJ lEo SoUZa, JUNior 
liMa E GioVaNNi aNdradE, aNfiSa aViZ, THiaGÃo E BaNd se apre-
sentara em formato presencial, no município de São francisco/Pa, na Vila 
Jambú-açú, no dia 22/06/2022, das 12h às 18h
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1095/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEMP 00436; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: cia ProdUÇÕES & PrESTaÇÃo dE SErViÇoS, inscrita no 
cNPJ: 37.470.337/0001-72
Valor Total: r$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
data: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1124/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1124/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
data de ratificação: 21/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 816866

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1420 - cGP/FcP de 20 de JUNHo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo 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 2022/758601 – dic/ fcP, de 17/06/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos Servidores 
abaixo mencionados, que se deslocará com a finalidade de acompanhar e 
fiscalizar os Projetos “Edição Abaetetuba I e II” referentes aos Processos: 
2022/751801 e 2022/752439, que acontecerá no Município de abaetetu-
ba/ Pa.

NoMe FUNÇÃo MatrÍcULa PerÍodo diÁria
MarcElo doS SaNToS carMo TÉcNico cUlTUral 5888124/1 20 a 22/06/2022 2,5

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 817008
Portaria Nº 1422 - cGP/FcP de 20 de JUNHo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo 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 os ter-
mos do Processo 2022/750443 – dic/fcP, de 14/06/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que irão acompanhar e fiscalizar o Projeto CIRCUITO 
cUlTUral EM MoViMENTo, no município de Ulianopolis/Pa. 

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria
MariNildE cHaVES BarBoSa 57193519/1 GErENTE 20 e 21/06/2022 1 ½GilVaNdro MElo da SilVa 5952204/1 MoToriSTa

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 817025
Portaria Nº 1419 - cGP/FcP de 20 de JUNHo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo 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 2022/758772 – dic/ fcP, de 17/06/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos Servido-
res abaixo mencionados, que se deslocarão com a finalidade de acom-
panhar e fiscalizar os Projetos referentes aos Processos: 2022/729242, 
2022/711366 e 2022/729273, que acontecerá nos Municípios de casta-
nhal/ Pa e São Miguel do Guamá/ Pa.

NoMe FUNÇÃo MatrÍcULa PerÍodo diÁria
BrUNo dE araÚJo rEiS coordENador 5946487/1 24 a 27/06/2022 3,5JÚlio cESar da SilVa MElo MoToriSTa 57203419/1

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 817067
Portaria Nº 1415 – cGP/daF/FcP de 20 de JUNHo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo 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 2022/748356 -cBPaVfcP, datado de 14/06/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que realizarão a organização do acervo para a rea-
bertura da Biblioteca Pública de São João de Pirabas /Pa

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria
SEMiaS dE SoUZa araUJo 57193524/1 TEcNico EM GESTao cUlTUral

22 a 28/06/2022 6 ½roSEMarY fErrEira dE 
aNdradE SoUSa 54194668/ 2 TEcNico EM GESTao cUlTUral

JUlio cESar da SilVa MElo 57203419/ 1 MoToriSTa 22, 23 e 28/06/2022 2

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 817109
Portaria Nº 1424 - cGP/FcP de 20 de JUNHo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo 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.
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coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/749450 – dic/ fcP, de 14/06/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos Servidores 
abaixo mencionados, que se deslocarão com a finalidade de acompanhar e 
fiscalizar o Projeto Banzeiro Edição Palestina do Pará, referentes aos Pro-
cesso: 2022/743890, que acontecerá no Município de Palestina do Pará/ Pa.

NoMe FUNÇÃo MatrÍcULa PerÍodo diÁria
carloS HUMBErTo fErrEira aUXiliar adMiNiSTraTiVo 3255417/1 15 a 17/06/2022 2,5JoÃo lUiZ corrEa MoToriSTa 57195493/1

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 816805

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 128/2022/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 camila de araújo Gillet Machado, coordenadora, 
matrícula funcional nº 5890076/4, para assumir a função de fiscal do Con-
trato nº 30/2022, firmado com a empresa R. Figueiró Pereira & CIA LTDA, 
para instalação de condicionadores de ar.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBlica-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 21 de junho de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG

Protocolo: 816788

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 35/2022.
EXErcÍcio: 2022.
oBJETo: aquisição de equipamento de tecnologia
daTa da aSSiNaTUra:15/06/2022.
ViGÊNcia: 15/06/2022 a 14/08/2022.
PrEGÃo ElETrÔNico: 02/2022.
Valor:r$6.190,00
orÇaMENTo: Prog. de Trab.47201133621509, aT:8906, Nd:449052, 
fT:0301.
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes.
coNTraTado: SolariS TElEiNforMáTica lTda, cNPJ n° 
11.099.588.0001-07, com sede rua alphaville, conde ii,
Barueri-São Paulo/SP
Proc. Nº: 2021/889999.
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 816364
coNtrato: 33/2022.
EXErcÍcio: 2022.
oBJETo:aquisição de equipamento de tecnologia
daTa da aSSiNaTUra:15/06/2022.
ViGÊNcia:15/06/2022 a 14/08/2022.
PrEGÃo ElETrÔNico:02/2022.
Valor:r$15.992,00
orÇaMENTo:Prog. de Trab.47201133621509, aT:8906, Nd:449052, 
fT:0301.
coNTraTaNTE:fundação carlos Gomes.
coNTraTado:lapTop comercio de produtos de informática Eireli, cNPJ n° 
34.770.156/0001-73, com sede av.canaã n° 3000, setor 01-ariquemes-ro
Proc. Nº:2021/889999.
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 816448
coNtrato: 30/2022.
EXErcÍcio: 2022.
oBJETo: contratação de pessoa jurídica especializada na instalação de 
condicionadores de ar.
daTa da aSSiNaTUra: 07/06/2022.
ViGÊNcia: 07/06/2022 a 06/08/2022.
ModalidadE: Pregão Eletrônico SrP/dGl/SEPlad no 01/2021.
Valor: r$ 6.128,00.
orÇaMENTo:
PT: 47201 13 361 1509, aT: 8904, fT: 0101, Nd: 339039.
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes.
coNTraTado: r. figueiró Pereira & cia ltda, cNPJ nº 09.241.070/0001-
06, com sede na rua Prof. Nelson ribeiro, 51, Belém/Pa.
Proc. Nº: 2022/96093.
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 816783

.

.

FÉrias
.

resUMo da Portaria Nº. 120/2022 - FcG de 20.06.2022.
conceder férias aos servidores da fcG, relacionados abaixo:
Base legal: art. 6º da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996.
PErÍodo aQUiSiTiVo 2019/2020
Período: 18/07/2022 a 01/08/2022
daniela ribeiro Moreira demétrio dos Santos - if: nº. 5902568/1 - Procu-
radora fundacional
PErÍodo aQUiSiTiVo 2020/2021
Período: 01/07/2022 a 30/07/2022
ana Mara Teixeira - if: nº. 5935183/1 - Técnico de adm. e finanças - Ser-
viço Social
Maria da conceição lopes cardoso - if: nº. 5909105/1 - assistente ad-
ministrativo
Período: 04/07/2022 a 02/08/2022
david Pinheiro Queiroz - if: nº. 5951595/1 - Motorista
Giltambury Tavares oliveira - if: nº. 5951568/1 - auxiliar operacional
PErÍodo aQUiSiTiVo 2021/2022
Período: 01/07/2022 a 30/07/2022
Mayave carolina da Silva ribeiro - if: nº. 5917695/3 - Gerente
débora cristina Nogueira azevedo - if: nº. 5948643/2 - assessora
José roberto Santos ribeiro - if: nº. 5149525/3 - Secretário de diretoria
Jonas rodrigues Monte - if: nº. 57192377/3 - Secretário de diretoria
José carlos renê da Silva - if: nº.  54191251/3 - Técnico de adm. e finan-
ças - Biblioteconomia
Estela lúcia Saldanha Morgado - if: nº. 5822785/1 - auxiliar Técnico
Marcelo leão da costa - if: nº. 5906168/1 - assistente administrativo
José cardoso rodrigues - if: nº. 5667399/1 - agente administrativo
Período: 01/07/2022 a 27/07/2022
felipe andrade e Silva - if: nº. 3244679/11 - analista de Sistemas
Período: 04/07/2022 a 02/08/2022
Joel de Jesus Praseres costa - if: nº. 57176186/6 - diretor de Ensino
Gustavo de Barros lima - if: nº. 5939178/1 - Técnico de adm. E finanças 
- Psicologia
Henrique Noeding Junior - if: nº. 7001290/1 - Técnico de Nível Superior
Thais cybelle araujo da Silva - if: nº. 54190226/5 - coordenadora
Jorge Santos Sousa - if: nº. 2016036/1 - agente administrativo
Sabrina oliveira Vale - if: nº. 57201064/2 - Técnico de adm. e finanças 
- Biblioteconomia
Gilcilea farias da cunha Monteiro - if: nº. 5906326/1 - assistente admi-
nistrativo
Jerônimo cardoso Nunes - if: nº. 8400824/1 - assistente administrativo
Nilzete Nogueira ribeiro rodrigues - if: nº. 57199688/2 - assistente ad-
ministrativo
Wanice do Socorro Sanches Quinto - if: nº. 5906280/1 - assistente ad-
ministrativo
aline da costa Moura - if: nº. 5891122/3 - Gerente
Eduardo oliveira da costa - if: nº. 7001282/1 - agente de Portaria
frank ribeiro de farias - if: nº. 5906122/1 - auxiliar operacional
Período: 11/07/2022 a 09/08/2022
Maria luiza lima Pereira - if: nº. 5936657/2 - coordenadora
luciano alberto Vieira Gomes - if: nº. 5906431/1 - coordenador
autorização: Processo nº. 2022/680109
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo- Superintendente da fcG

Protocolo: 816793
resUMo da Portaria Nº 119/2022 – FcG de 20/06/2022
Base legal: lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96
conceder férias aos servidores docentes da fcG, relacionados abaixo:
PErÍodo aQUiSiTiVo 2020/2021
PErÍodo: 01/07/2022 a 30/07/2022
carGo: ProfESSor aUXiliar EM MÚSica
HElio fiGUEirEdo da SErra NETTo if: 5903228/3
roSa Maria loUrENÇo arraES if: 57197057/2
carGo: ProfESSor dE MÚSica NÍVEl SUPErior
allEX aNdradE da coSTa if: 5928165/2
aNdrEi PiNHEiro dE MaToS if: 57193837/2
aNdErSoN rodriGUES dE MoraES if: 57192573/2
adNElSoN dEodaTo dE aZEVEdo if: 57192534/3
aYroN YVES doS SaNToS BaraTa if: 5956296/1
daNiEl aNGElo BarBoSa ViEira if: 5956299/1
dEBora TaVarES GoMES fErrEira if: 57192519/3
dENiSoN fErrEira PaSTaNa if: 5911141/2
Erico VEriSSiMo carValHo dE oliVEira if: 5956635/1
EdUardo Mario da SilVa NaSciMENTo if: 57192507/3
EliaNE criSTiNa NoGUEira fErrEira foNSEca if: 54189785/5
fEliPE ricardo PErEira E SilVa if: 5899477/3
HarlEY BicHara dE SoUZa if: 57192523/2
ilSoN aUGUSTo crUZ dE SoUZa if: 57225152/2
JadE NoraT GUilHoN dE MoraES if: 5942945/2
JEiZa coSTa fErrEira Barra if: 57219943/4
JoaBE da SilVa NUNES if: 5904435/2
JoElSoN coNcEiÇÃo diaS da SilVa if: 57194044/3
JoSE aNToNio SalaZar caNo if: 57192485/4
JoSE idaiaS GoMES SoUTo JUNior if: 5925086/2
KalYNE TElES ValENTE BraNdÃo if: 5923853/2
lorENa BraBo PacHEco if: 57223840/4
MadalENa JorGE aliVErTi if: 57223758/4
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Marcio GilBErTo doS SaNToS carValHo if: 57225159/2
MarcoS raiMUNdo MaToS da coSTa if: 5888883/2
MaUricio fErrEira GoMES if: 57225173/3
MoiSÉS ricardo PErEira lEVY if: 57192497/2
NaTalia criSTiNa PiNHEiro daNTaS if: 5956766/1
NaTHalia criSTiNa oliVEira Vidal if: 5956293/1
oZiaN dE SoUSa SaraiVa if: 5956287/1
PaUlo SErGio caSTro doS SaNToS if: 57192555/3
PEdro HENriQUE loPES MESSiaS if: 5946340/2
ricardo aUGUSTo fErrEira SMiTH if: 5956292/1
roBENarE MarQUES doS SaNToS coNcEiÇÃo if: 5898860/3
rodolfo JoSE NaSciMENTo SaNTaNa if: 57193840/3
Sara PiNTo da coSTa dE MoraES if: 5905628/2
SErGio SENa GoNÇalVES JUNior if: 5899468/3
THiaGo dE araUJo loPES if: 5933380/2
VicTor ViToriaNo daNTaS if: 5956757/7
carGo: TÉcNico EM MÚSica NÍVEl SUPErior
aldo airES da SilVa if: 5956678/1
aBNEr fEliPE da SilVa rodriGUES if: 5956295/1
aNiElSoN coSTa fErrEira if: 57196537/6
GioVaNNi MoNTiNi SalES if: 5956294/1
Joao WilliaM da SilVa caSTro if: 5899545/3
Joao PEdro GErMaNo PaGlioSa if: 5956297/1
lUdHiaNa ViGario da coSTa fariaS if: 5889371/3
MarcElo da rocHa cardoSo if: 57192538/4
odilia raQUEl SaNTaNa if: 5893064/2
rENaTa PoNTES TaVErNard if: 55589942/4
ricardo VElloSo dE aQUiNo JUNior if: 57223837/4
SalaTiEl coSTa fErrEira if: 5888749/4
TiaGo NaSciMENTo coSTa if: 57190269/2
ViTor VaSco riBEiro if: 5956631/1
YTaNaa MoraES fiGUEirEdo if: 5942937/2
carGo: ProfESSor dE MÚSica dE iNSTrUMENTo
carla cHriSTiNa PriST if: 57193715/1
PErÍodo aQUiSiTiVo 2021/2022
carGo: ProfESSor dE MÚSica dE iNSTrUMENTo
aNdrE do aMor diViNo da SilVa if: 57225189/1
aNGEla caTariNa dErGaN fErro da SilVa if: 57192486/1
GUaraci doS PaSSoS PorTUGal JUNior if: 57192491/1
NElZiMar GoES NEVES if: 5888715/1
WENdEl criSTiaNo NEPoMUcENo raiol if: 5913128/1
carGo: ProfESSor EM TEoria NÍVEl MÉdio
claUdioNor aMaral dE SoUZa if: 57192527/1
carGo: ProfESSor EdUcacioNal MUSical NÍVEl MÉdio
idalcY PaMPloNa filHo if: 54182550/1
lUiS SaNTaNa BaliEiro if: 57192551/1
aNToNio carloS MarTiNS BraGa if: 7001304/1
PErÍodo aQUiSiTiVo 2020/2021
carGo: MUSiciSTa
JoSÉ PEdro MarTiNS da SilVa if: 5889406/2
lUciaNo GEraldo rEiS dE aNdradE if: 57215018/3
PErÍodo aQUiSiTiVo 2021/2022
carGo: MUSiciSTa
alESSaNdro diaS frEiTaS if: 57214931/1
EdSoN Márcio dE liMa fErrEira if: 57196534/2
GioVaNa rEBEca TorrES GUiMarÃES if: 57192504/2
JoSÉ lUiS da coSTa SoUSa if: 57192536/1
lUciaNo GoNÇalVES PiMENTEl if: 7565464/1
MiSaEl dE araUJo carValHo JUNior if: 5911823/1
TErEZiNHa do roSário SaNToS SiQUEira if: 57192577/1
THiaGo rafaEl MiraNda GUEdES if: 5911822/1
WilliaMS crYSTiaN TaNoEiro MElo if: 7565477/1
PErÍodo aQUiSiTiVo 2021/2022
PErÍodo: 04/07/2022 a 02/08/2022
carGo: ProfESSor EM TEoria NÍVEl SUPErior
EliaS da SilVa cardoSo if: 5942764/1
NaNdara riBEiro NaSciMENTo if: 5898106/2
PErÍodo: 01/07/2022 a 30/07/2022
rodriGo GaBriEl raMoS rodriGUES if: 57194798/3
PErÍodo: 04/07/2022 a 02/08/2022
carGo: ProfESSor dE MÚSica dE iNSTrUMENTo
rENaN cardoSo liMa if: 5942742/1
autorização: Processo nº 2022/680109
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo – Superintendente da fcG

Protocolo: 816876

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

aViso de LicitaÇÃo
PUBLicaÇÃo de eXtrato de editaL
PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022 – secoM
a Secretaria de Estado de comunicação – SEcoM comunica que realizará 
licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, conforme abaixo:
oBJETo: contratação de empresa especializada em serviço de vigilância 
armada 24h ininterruptas, incluindo sábados, domingos e feriados nas de-

pendências desta SEcoM, no quantitativo de 03 (três) postos, para aten-
der as necessidades da Secretaria de Estado de comunicação (SEcoM) Be-
lém/PA, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência.
daTa da aBErTUra: 01/07/2022.
Hora dE aBErTUra: 10h00min (Horário de Brasília)
ENdErEÇo ElETrÔNico: www.comprasnet.gov.br
UaSG: 925887  - Secretaria de Estado de comunicação - SEcoM (avenida 
Visconde de inhaúma, nº1629, Pedreira, na cidade de Belém, Estado do 
Pará)
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: Será a partir da disponibilização do Edital 
no coMPraSNET, no dia 21/06/2022 (Horário de Brasília – df).
a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no Portal de compras do Governo 
federal - coMPraSNET, no endereço www.comprasnet.gov.br (www.com-
prasgovernamentais.gov.br) e
no Portal Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará - coM-
PraSPará, no endereço
www.compraspara.pa.gov.br.
PEdro ViTor SilVa rodriGUES
Pregoeiro/SEcoM

Protocolo: 817126

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 563 de 20 de junho de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. Nº 2022/759265/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de inhangapi, no dia 20 de junho de 2022, para conduzir 
equipe que efetuará a cobertura jornalística do Governo do Estado.
NoME: Wagner Gomes Pantoja
MaTrÍcUla: 5964491
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 564 de 20 de junho de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. Nº 2022/759291/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de castanhal, no dia 20 de junho de 2022, para conduzir 
equipe que efetuará a cobertura jornalística do Governo do Estado.
NoME: Paulo roberto de Souza costa
MaTrÍcUla: 57230565
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 565 de 20 de junho de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. Nº 2022/687377/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 1 (uma diária complementar), que 
por motivo de alteração na agenda do Governo do Estado, houve a ne-
cessidade de permanecer por mais um dia (06/06/2022) no município de 
canaã dos carajás.
NoME: david Teixeira alves
MaTrÍcUla: 54191130
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 566 de 20 de junho de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. Nº 2022/760493/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de castanhal, no dia 20 de junho de 2022, para cobertura 
de pauta jornalística do Governo do Estado.
NoME: leonardo Soares Nunes
MaTrÍcUla: 5954337
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 567 de 20 de junho de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. Nº 2022/760635/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de castanhal, no dia 20 de junho de 2022, para cobertura 
de pauta jornalística do Governo do Estado.
NoME: rodrigo Pinheiro rodrigues
MaTrÍcUla: 5959900
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
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Portaria Nº 568 de 20 de junho de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. Nº 2022/749361/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 1 (uma diária complementar), que 
por motivo de alteração na agenda do Governo do Estado, houve a ne-
cessidade de permanecer por mais um dia (17/06/2022), no município de 
Mãe do rio.
NoME: Gabriel Nazareno Melo da Silva
MaTrÍcUla: 5947690
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 817121

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo Nº 2022Ne00699
ProcESSo Nº 2022/243245
objeto: aquisição de Tubetes (Protetor de Emenda), acoplador Óptico e 
cordões Ópticos.
Modalidade: dispensa de licitação por coTaÇÃo ElETrÔNica 
Nº 024/2022.
Valor do contrato: r$ 2.381,00 (dois mil trezentos e oitenta e um reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Evento: 400091
Uo: 65201
Programa de Trabalho: 24722150882360000
fonte: 0101000000
Nat. desp.: 33903000
UGr: 650201
Pi: 4120008236c
Vigência/Prazo de Entrega: 15/06/2022 a 15/07/2022
Partes:
fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo – fUNTElPa (cNPJ: 
11.953.923/0001-84) x ParaTEc coM. lTda (cNPJ 05.647.306-0001/58)
data da assinatura: 20/06/2022
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 816850

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
NoME: JoSiEl SaNToS fErrEira
coNcESSÃo: 31 diaS
PErÍodo: 06/02/22 a 08/03/22
MaTrÍcUla: 5768870  carGo: Prof
loTaÇÃo: EE PaUlo rodriGUES/caSTaNHal
laUdo MÉdico: 87242
NoME: KEliNE do Socorro rodriGUES dE SoUZa araUJo
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 27/12/21 a 26/03/22
MaTrÍcUla: 57213269/2  carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE dilMa caTTETE/BElEM
laUdo MÉdico: 87917
NoME: lUciaNa NaZarE dE MiraNda MaGNo
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 29/01/22 a 28/04/22
MaTrÍcUla: 469319  carGo: Prof
loTaÇÃo: EE STo afoNSo/BElEM
laUdo MÉdico: 87919
NoME: Maria dE aNdradE
coNcESSÃo: 30 diaS
PErÍodo: 04/01/22 a 02/02/22
MaTrÍcUla: 57224183/1 carGo: aSSiST adM
loTaÇÃo: EE ParaENSE/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 87455
NoME: Maria lilMa loPES dE araUJo

coNcESSÃo: 30 diaS
PErÍodo: 20/01/22 a 18/02/22
MaTrÍcUla: 5913622/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE MaridalVa PaNToJa/BElEM
laUdo MÉdico: 87458
NoME: MariaNE aNdradE SalES
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 27/01/22 a 26/04/22
MaTrÍcUla: 5657920/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: UT aSTErio caMPoS/BElEM
laUdo MÉdico: 87245
NoME: MaricElia SoUSa PaUla
coNcESSÃo: 30 diaS
PErÍodo: 07/12/21 a 05/01/22
MaTrÍcUla: 57209656/1 carGo: SErVENTE
loTaÇÃo: EE roTarY clUB/caSTaNHal
laUdo MÉdico: 87207
NoME: Nadia ciNara SodrE da coSTa
coNcESSÃo: 30 diaS
PErÍodo: 05/01/22 a 03/02/22
MaTrÍcUla: 57227844 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE GrEGorio BriTo/aNaNiNdEUa
laUdo MÉdico: 87280
NoME: NildE NE dE SoUSa
coNcESSÃo: 45 diaS
PErÍodo: 10/12/21 a 23/01/22
MaTrÍcUla: 57233345/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE lar Maria/BElEM
laUdo MÉdico: 87456

Protocolo: 816677

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 53185/2022
oBJETiVo: realização de atendimento Técnico, Pedagógico e administrati-
vos nas escolas jurisdicionadas aos municípios da 13ª regional.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BrEVES/GUrUPa/20/06/2022-23/06/2022 Nº diárias:3
GUrUPa/BrEVES/23/06/2022-23/06/2022 Nº diárias:0.5

Protocolo: 817123
Portaria de diarias No. 53950/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/MaraBa/17/06/2022-17/06/2022 Nº diárias:0
MaraBa/ParaUaPEBaS/17/06/2022-19/06/2022 Nº diárias:2
ParaUaPEBaS/MaraBa/19/06/2022-19/06/2022 Nº diárias:0
MaraBa/BElEM/19/06/2022-19/06/2022 Nº diárias:0.5

Protocolo: 817119
Portaria de diarias No. 53915/2022
oBJETiVo: coNdUZir TÉcNica Para VErificar iN loco Na EE. doM 
JoÃo Vi E PrESTar oriENTaÇÕES PErTiNENTES a EXEcUÇÃo do PNaE 
do MiNiSTÉrio PÚBlico ´ProcESSo PaE 2022/349611. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPaNEMa / 22/06/2022 - 24/06/2022 Nº diárias: 2
caPaNEMa / BElEM / 24/06/2022 - 24/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: coSME EliZEU dE oliVEira 
MaTrÍcUla: 240036
cPf: 14562421215
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 817061
Portaria de diarias No. 53914/2022
oBJETiVo: VErificar iN loco Na EE. doM JoÃo Vi E PrESTar oriEN-
TaÇÕES PErTiNENTES a EXEcUÇÃo do PNaE do MiNiSTÉrio PÚBlico 
ProcESSo PaE 2022/349611. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPaNEMa / 22/06/2022 - 24/06/2022 Nº diárias: 2
caPaNEMa / BElEM / 24/06/2022 - 24/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: flaVia criSTiNa dE aNdradE PaES dE lira 
MaTrÍcUla: 5053196
cPf: 23430273234
carGo/fUNÇÃo:
NUTricioNiSTa / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 817065
Portaria de diarias No. 53896/2022
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES da GPaM Para rEaliZarEM aVa-
liaÇÃo dE BENS iNSErViVEiS Para dESfaZiMENTo E iNVENTário NaS 
EE aNToNio MarÇal, EE aGoSTiNHo MoraES dE oliVEira, EE NEl-
SoN rEBElEo, EE rEMiGio fErNaNdEZ, EE MaroJa NETo, EE JoNaTHaS 
aTHiaS E EE VicENTiNa SodrEÉ dE araÚJo. rEaliZar ToMBaMENTo 
do ProGraMa diNHEiro dirETo Na EScola (PddE 2019/2020/2021) 
fiScaliZar E rEaliZar ToMBaMENTo doS diVErSoS BENS PaTriMo-
NiaiS ENTrEGUES Por ESTa SEdUc. BEM coMo, aTUaliZar SENHaS 
doS GESTorES. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iNHaNGaPi / 20/06/2022 - 20/06/2022 Nº diárias: 0
iNHaNGaPi / MaraPaNiM / 20/06/2022 - 21/06/2022 Nº diárias: 1
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MaraPaNiM / Sao doMiNGoS do caPiM / 21/06/2022 - 23/06/2022 
Nº diárias: 2
Sao doMiNGoS do caPiM / BElEM / 23/06/2022 - 24/06/2022 
Nº diárias: 1.5
NoME: Mario aldENor oliVEira BarroSo 
MaTrÍcUla: 448460
cPf: 26865920287
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 817058
Portaria de diarias No. 53848/2022
OBJETIVO: Serviços de fiscalização da obra na EEEFM Antonio Moraes do 
Nascimento, localizada no Município de Quatipuru e vistoria para elabora-
ção do CHECK LIST da obra de Reforma da EEEFM Pacifico Leão, localizada 
no Município de Garrafão do Norte. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / QUaTiPUrU / 14/06/2022 - 14/06/2022 Nº diárias: 0
QUaTiPUrU / Garrafao do NorTE / 14/06/2022 - 15/06/2022 
Nº diárias: 1
Garrafao do NorTE / BElEM / 15/06/2022 - 15/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: fErNaNdo rodriGUES alBUQUErQUE 
MaTrÍcUla: 57232106
cPf: 35232404253
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 817055
Portaria de diarias No. 53966/2022
oBJETiVo: fiscalização de obras de construção de creche nos municípios 
de Bannach e redenção ref. aos contratos 21 e 15/2022. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BaNNacH / 21/06/2022 - 22/06/2022 Nº diárias: 1
BaNNacH / rEdENcao / 22/06/2022 - 24/06/2022 Nº diárias: 2
rEdENcao / BElEM / 24/06/2022 - 24/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: WaNdErSoN riBEiro dE liMa 
MaTrÍcUla: 57221038
cPf: 63635321249
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 817052
Portaria de diarias No. 53906/2022
oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE iNSTrUMENToS MUSicaiS (SUPorTE 
Para ParTiTUra ViolÃo Para ESTUdaNTE aGoGo E SUPorTE Para Mi-
crofoNE) Na EEEM Prof. Ecila PaNToJa da rocHa (TEMPo iNTEGral) 
E EEEfM SÃo fraNciSco dE aSSiS. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MoJU / 22/06/2022 - 23/06/2022 Nº diárias: 1
MoJU / TailaNdia / 23/06/2022 - 24/06/2022 Nº diárias: 1
TailaNdia / BElEM / 24/06/2022 - 24/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: criSTiaNa TaVarES SilVEira 
MaTrÍcUla: 5958848
cPf: 83454675200
carGo/fUNÇÃo:
SEcrETario / aSSESSoraMENTo
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 817049
Portaria de diarias No. 53990/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de conduzir técnicos da drTi para reali-
zarem fiscalização das obras de construção de creches nos Municípios de 
Bannach, redenção e cumarú do Norte. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BaNNacH / 21/06/2022 - 22/06/2022 Nº diárias: 1
BaNNacH / rEdENcao / 22/06/2022 - 24/06/2022 Nº diárias: 2
rEdENcao / BElEM / 24/06/2022 - 24/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNdrEY coSTa aBoiM 
MaTrÍcUla: 5897140
cPf: 62580825215
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 817044
Portaria de diarias No. 53899/2022
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES da crTi Para rEaliZarEM lE-
VaNTaMENTo dE dEMaNda dE TEcNoloGia E fiScaliZaÇÃo dE coN-
TraTo dE iNTErNET. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / TUcUrUi / 20/06/2022 - 22/06/2022 Nº diárias: 2
TUcUrUi / BrEU BraNco / 22/06/2022 - 23/06/2022 Nº diárias: 1
BrEU BraNco / GoiaNESia do Para / 23/06/2022 - 24/06/2022 
Nº diárias: 1
GoiaNESia do Para / NoVo rEParTiMENTo / 24/06/2022 - 24/06/2022 
Nº diárias: 0
NoVo rEParTiMENTo / BElEM / 24/06/2022 - 24/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rEGiNaldo TaVarES SarMaNHo 
MaTrÍcUla: 5120314
cPf: 37934180225
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 817040

Portaria de diarias No. 53898/2022
oBJETiVo: rEaliZar lEVaNTaMENTo dE dEMaNda dE TEcNoloGia E 
fiScaliZaÇÃo dE coNTraTo dE iNTErNET. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / TUcUrUi / 20/06/2022 - 22/06/2022 Nº diárias: 2
TUcUrUi / BrEU BraNco / 22/06/2022 - 23/06/2022 Nº diárias: 1
BrEU BraNco / GoiaNESia do Para / 23/06/2022 - 24/06/2022 
Nº diárias: 1
GoiaNESia do Para / NoVo rEParTiMENTo / 24/06/2022 - 24/06/2022 
Nº diárias: 0
NoVo rEParTiMENTo / BElEM / 24/06/2022 - 24/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: BrUNo corrEa SoarES 
MaTrÍcUla: 57212442
cPf: 75229366249
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 817041
Portaria de diarias No. 53680/2022
oBJETiVo: Visita técnica, monitoramento e assessoramento pedagógico 
no município de Marabá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/MaraBa/20/06/2022-23/06/2022 Nº diárias:3
MaraBa/BElEM/23/06/2022-23/06/2022 Nº diárias:0.5

Protocolo: 817042
Portaria de diarias No. 53674/2022
oBJETiVo: realização de formações presenciais nos municípios sedes das 
UrES, para orientar os técnicos no tocante ao preenchimento das informa-
ções da 1ª Etapa do censo Escolar 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/MaraBa20/06/2022-20/06/2022 Nº diárias:0
MaraBa/ParaUaPEBaS/20/06/2022-25/06/2022 Nº diárias:5
ParaUaPEBaS/MaraBa/25/06/2022-25/06/2022 Nº diárias:0
MaraBa/BElEM/25/06/2022-25/06/2022 Nº diárias:0.5

Protocolo: 817029
Portaria de diarias No. 53900/2022
oBJETiVo: rEaliZar lEVaNTaMENTo dE dEMaNda dE TEcNoloGia E 
fiScaliZaÇÃo dE coNTraTo dE iNTErNET. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / TUcUrUi / 20/06/2022 - 22/06/2022 Nº diárias: 2
TUcUrUi / BrEU BraNco / 22/06/2022 - 23/06/2022 Nº diárias: 1
BrEU BraNco / GoiaNESia do Para / 23/06/2022 - 24/06/2022 
Nº diárias: 1
GoiaNESia do Para / NoVo rEParTiMENTo / 24/06/2022 - 24/06/2022 
Nº diárias: 0
NoVo rEParTiMENTo / BElEM / 24/06/2022 - 24/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rodriGo roMaNo SilVa 
MaTrÍcUla: 57212408
cPf: 73265586200
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 817038
Portaria de diarias No. 53843/2022
oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE MaTEriaiS PErMaNENTES (coNJ. 
alUNo/MaQUiMoVEiS, coNJ. ProfESSor/MaQUiMÓVEiS, coNJ rEfEi-
Torio, arQUiVo EM aÇo, ESTaNTE EM aÇo E KiT coZiNHa) rETirada 
dE MaTEriaiS iNSErVÍVEiS Ma EEEfM TaUriaNo Gil dE SoUSa. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ViGia / 20/06/2022 - 21/06/2022 Nº diárias: 1
ViGia / BElEM / 21/06/2022 - 21/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aMaNdio PErEira dE oliVEira 
MaTrÍcUla: 5910283
cPf: 20839600259
carGo/fUNÇÃo:
GErENTE / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 817035
Portaria de diarias No. 53949/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/MaraBa/17/06/2022-17/06/2022 Nº diárias:0
MaraBa/ParaUaPEBaS/17/06/2022-19/06/2022 Nº diárias:2
ParaUaPEBaS/MaraBa/19/06/2022-19/06/2022 Nº diárias:0
MaraBa/BElEM/19/06/2022-19/06/2022 Nº diárias:0.5

Protocolo: 817111
Portaria de diarias No. 53991/2022
oBJETiVo: ViSiTa TÉcNica E adMiNiSTraTiVa No MUNicÍPio dE aBa-
ETETUBa, coM o oBJETiVo dE oBTEr coNHEciMENTo da UNidadE EM 
QUESTÃo E SUaS dificUldadES, No QUE SE rEfErE a árEa da GESTÃo 
dE PESSoaS.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 28/06/2022 - 29/06/2022 Nº diárias: 1.0
aBaETETUBa / BElEM / 29/06/2022 - 29/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
MaTrÍcUla: 14516
cPf: 104.295.492-53
carGo/fUNÇÃo:
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE PESSoaS
ordENador: EliETH dE fáTiMa da SilVa BraGa cPf: 281.114.352-15

Protocolo: 817104
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Portaria de diarias No. 53970/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/colarES/17/06/2022-18/06/2022 Nº diárias:1
colarES/BElEM/18/06/2022-18/06/2022 Nº diárias:0.5

Protocolo: 817098
Portaria de diarias No. 53965/2022
oBJETiVo: fiscalização da obra referente a construção de creche nos Mu-
nicípios de Bannach e redenção cujos os contratos n. 21 e 15/2022. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BaNNacH / 21/06/2022 - 22/06/2022 Nº diárias: 1
BaNNacH / rEdENcao / 22/06/2022 - 24/06/2022 Nº diárias: 2
rEdENcao / BElEM / 24/06/2022 - 24/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: fErNaNdo rodriGUES alBUQUErQUE 
MaTrÍcUla: 57232106
cPf: 35232404253
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 817076
Portaria de diarias No. 53667/2022
oBJETiVo: realização de formações presenciais nos municípios sedes das 
UrES, para orientar os técnicos no tocante ao preenchimento das informa-
ções da 1ª Etapa do censo Escolar 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/TUcUrUi/20/06/2022-24/06/2022 Nº diárias:4
TUcUrUi/BElEM/24/06/2022-24/06/2022 Nº diárias:0.5

Protocolo: 817092
Portaria de diarias No. 53912/2022
oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE iNSTrUMENToS MUSicaiS (SUPorTE 
Para ParTiTUra ViolÃo Para ESTUdaNTE aGoGo E SUPorTE Para Mi-
crofoNE) Na EEEM Prof. Ecila PaNToJa da rocHa (TEMPo iNTEGral) 
E EEEfM SÃo fraNciSco dE aSSiS. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MoJU / 22/06/2022 - 23/06/2022 Nº diárias: 1
MoJU / TailaNdia / 23/06/2022 - 24/06/2022 Nº diárias: 1
TailaNdia / BElEM / 24/06/2022 - 24/06/2022 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: 817072
Portaria de diarias No. 53658/2022
oBJETiVo: realização de formações presenciais nos municípios sedes das 
UrES, para orientar os técnicos no tocante ao preenchimento das informa-
ções da 1ª Etapa do censo Escolar 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/alTaMira/20/06/2022-24/06/2022 Nº diárias:4
alTaMira/BElEM/24/06/2022-24/06/2022 Nº diárias:0.5

Protocolo: 817073
Portaria de diarias No. 53644/2022
oBJETiVo: realização de formações presenciais nos municípios sedes das 
UrES, para orientar os técnicos no tocante ao preenchimento das informa-
ções da 1ª Etapa do censo Escolar 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/aBaETETUBa/20/06/2022-24/06/2022 Nº diárias:4
aBaETETUBa/BElEM/24/06/2022-24/06/2022 Nº diárias:0.5

Protocolo: 817014
Portaria de diarias No. 53863/2022
oBJETiVo: reunião com as escolas da USE 17 para divulgação e mobili-
zação para os programas Jovens Embaixadores, Jovem Senador, concurso 
Internacional de Cartas dos correios, Feiras e Mostra Científicas.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/MoSQUEiro/14/06/2022-14/06/2022 Nº diárias: 0
MoSQUEiro/BElEM/14/06/2022-14/06/2022 Nº diárias: 0.5

Protocolo: 816999
Portaria de diarias No. 53877/2022
oBJETiVo: cobertura Jornalística da 64º Jogos Estudantís Paraenses-
JEPS/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBaS / 16/06/2022 - 20/06/2022 Nº diárias: 4
ParaUaPEBaS / BElEM / 20/06/2022 - 20/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNdErSoN rodriGo coSTa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 57213299
cPf: 70238626253
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 816873
Portaria de diarias No. 53805/2022
oBJETiVo: Visita técnica as obras de construção, reforma e ampliação da 
Escola Estadual de Ensino fundamental e Médio conego Batista campos, 
no município de Barcarena.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM BarcarENa 10/06/2022 - 10/06/2022 Nº diárias: 0
BarcarENa BElEM 10/06/2022 - 10/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roNaldo caTEB BiTar
cPf: 32779119268
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 816816

.

.

oUtras MatÉrias
.

coMissÃo de toMada de coNtas esPeciaL
editaL de coNVocaÇÃo Nº 08
a SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo/SEdUc, com sede nesta cidade 
à rodovia augusto Montenegro S/Nº KM 10, no uso de suas atribuições 
legais, de acordo com as disposições da resolução Normativa 18.784/16 
e 18.858/16, convoca a servidora abaixo relacionada para apresentar-se, 
na comissão de Tomada de contas Especial, no prazo de até 10(dez) dias, 
para tratar de assuntos referente à pendências de pagamento de pessoal:

Processo servidor (a) Matricula

2018/540992 danielle cristina de Brito Mendes 57209965/1

clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas

Protocolo: 816761
Portaria Nº 004562/2022 de 21/06/2022
arT. 1º - rEVoGar, a coNTar dE 01/07/2022, a PorTaria Nº 
008896/2020 dE 22/12/2022, EM rElaÇÃo ao arT. 2º, QUE dESiG-
NoU oS SErVidorES caroliNa EdiTH alMEida raNiEri, MaTrÍcUla 
Nº 57212353/1, TEcNico EM GESTÃo PÚBlica, coMo fiScal do coN-
TraTo dE PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE ProGraMa dE ESTáGio Nº 
235/2018, E MarGariZE rUTE caNTÃo loPES, MaTricUla Nº 305197/1, 
coMo SUPlENTE dE fiScal.
arT. 2º – dESiGNar, a coNTar dE 01/07/2022, a SErVidora MarGa-
riZE rUTE caNTÃo loPES, MaTricUla Nº 305197/1 aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo, Para acoMPaNHar E fiScaliZar o coNTraTo dE PrESTa-
ÇÃo dE SErViÇoS dE ProGraMa dE ESTáGio Nº 235/2018, cElEBrado 
ENTrE a SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo - SEdUc E o cENTro 
dE iNTEGraÇÃo EMPrESa EScola-ciEE, cUJo oBJETo: coNTraTaÇÃo 
do cENTro dE iNTEGraÇÃo EMPrESa EScola-ciEE Para dESENVolVi-
MENTo do ProGraMa dE ESTáGio, coNforME diSPENSa dE liciTaÇÃo 
Nº 038/2018-Nlic/SEdUc, TENdo coMo SUPlENTE dE fiScal, a SErVi-
dora NaTaliNa dE JESUS roSTaNd cardoSo, MaTricUla Nº 305081/1
desiGNar
Portaria Nº.:5413/2022 de 13/06/2022
de acordo com o Processo nº 650838/2022
designar dEdSoN BriTo dE SoUZa, Matrícula nº 57211583/1, Serven-
te, para responder interinamente pela função de Secretaria (GEd-1) da 
EEEM Professora Elza de oliveira Maia/Santa izabel do Pará, a contar de 
20/06/2022 .
Portaria Nº.:5407/2022 de 13/06/2022
de acordo com o Processo nº 178744/2022
designar rafaEla cardoSo MarQUES, Matrícula nº 6403572/1, Profes-
sor, para responder interinamente pela função de Vice-diretor (GEd-2) da 
EEEfM do campo Professora Benedita lima araujo/abaetetuba, a contar 
de 20/06/2022.
Portaria Nº.:5409/2022 de 13/06/2022
de acordo com o Processo Nº 657604/2022
designar alEXaNdrE PiNHEiro MarTiNS, Matrícula nº 57234143/1, Ser-
vente, para responder interinamente pela função de Secretario (GEd-1) da 
EEEM antonio Brasil/sede/Tome açu, a contar de 20/06/2022.
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.: 5405/2022 de 13/06/2022
de acordo com o Processo nº 657604/2022
dispensar, a pedido, GilaNE dE MElo SiQUEira, Matrícula nº 57210446/1, 
Espec. em Educação, da função de Secretaria (GEd-1) da EEEM,antonio 
Brasil/sede/Tome açu, a contar de 01/06/2022.
Portaria Nº.: 5411/2022 de 13/06/2022
de acordo com o Processo nº 671148/2022
dispensar, a pedido, aNToNio JoSE dE oliVEira, Matrícula nº 
57209033/1, Espec. em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da 
EEEM Janelas para o Mundo/Parauapebas, a contar de 15/06/2022.
Portaria Nº.: 5412/2022 de 13/06/2022
de acordo com o Processo nº 453774/2022
dispensar, a pedido, Maria dE faTiMa fariaS da SilVa, Matrícula nº 
286052/1, Professor, da função de diretor ii (GEd-3.1) da EEEM Benedito 
correa de Souza/itaituba, a contar de 30/06/2022.
LiceNÇa iNteresse ParticULar
Portaria Nº.:5579/2022 de 20/06/2022
conceder licença para Tratar de interesse Particular, ao servidor THia-
Go rocHa caMPoS, matricula nº 57212803/1, assistente administrativo, 
lotada na EE. Edgar Pinheiro Porto/Belém, no período de 10/05/2022 a 
08/05/2024.
Portaria Nº.:5578/2022 de 20/06/2022
conceder licença para Tratar de interesse Particular, a servidora claU-
dia criSTiNa MElo doS aNJoS, matricula nº 57216119/2, Espec. em 
Educação, lotada na EEEM Eduardo lauande/Marituba , no período de 
01/02/2022 a 31/01/2024.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº.5577/2022 de 20/06/2022
Nome: ViTor HUGo SilVa da crUZ
Matrícula:57225704/1cargo:assist.administ.
lotação:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
Período:02/08/22 a 31/08/22
Triênios:01/03/16 a 28/02/19
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Portaria Nº. 5561/2022 de 20/06/2022
Nome:Maria rEGilENE fEliX
Matrícula: 55587142/2cargo:Professor
lotação:EEEM faruk Salmen/Parauapebas
Período:01/08/22 a 29/09/22
Triênios:09/09/11 a 08/09/14
Portaria Nº.5562/2022 de 20/06/2022
Nome:JoaNa fraNciSca VilHENa GoNÇalVES
Matrícula: 57212620/1cargo:Nutricionista
lotação:diretoria de assistencia ao Estudante/Belém
Período:13/07/22 a 11/08/22
Triênios:04/02/12 a 03/02/15
Portaria Nº. 5548/2022 de 15/06/2022
Nome:JaNETE dE oliVEira SErValo
Matrícula:5902791/1 cargo:Esp. Em Educação
lotação:EE dionisio B. de carvalho/sede/rondon do Pará
Período:03/05/21 a 01/07/21
Triênios:01/08/15 a 31/07/18
Portaria Nº. 5560/2022 de 20/06/2022
Nome:JaKEliNE dE caSSia oliVEira QUEiroZ
Matrícula:54188872/1cargo:Professor
lotação:EEEM Joao Prudencio de Brito/Parauapebas
Período:15/04/22 a 13/06/22 – 14/06/22 a 12/08/22
Triênios:18/10/04 a 17/10/07 – 18/10/17 a 17/10/10
Portaria Nº. 5531/2022 de 15/06/2022
Nome:HElToN lUiS aNdradE GodiNHo
Matrícula:57204499/2cargo:Vigia
lotação:EE frei othmar/Santarem
Período:01/07/22 a 29/08/22
Triênios:29/12/08 a 28/12/11
Portaria Nº. 5549/2022 de 15/06/2022
Nome:alTEMar JoSE MEdEiroS SaMPaio
Matrícula:764787/1cargo:Servente
lotação:EE alvaro adolfo da Silveira/Santarem
Período:01/08/22 a 29/09/22
Triênios:12/05/95 a 11/05/98
Portaria Nº. 5573/2022 de 20/06/2022
Nome:SUElY MoNTEiro liMa
Matrícula:5901473/1cargo:Espec. Em Educação
lotação:EE Prof deusarina N de Sousa/Benevides
Período:18/07/22 a 15/09/22
Triênios:30/07/12 a 29/07/15
Portaria Nº. 5572/2022 de 20/06/2022
Nome:EdNa da coSTa cUNHa
Matrícula:760811/1cargo:Servente
lotação:div. de informação e documentação/Belém
Período:15/06/22 a 13/08/22 – 14/08/22 a 12/09/22
Triênios:01/09/06 a 31/08/09 – 01/09/12 a 31/08/15
Portaria Nº. 5575/2022 de 20/06/2022
Nome:lUZa iraci MElo SaNToS
Matrícula:468898/1cargo:ag. de Portaria
lotação:div. de informação e documentação/Belém
Período:01/07/22 a 30/07/22
Triênios:01/01/97 a 31/12/99
LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº.:5571/2022 de 20/06/2022
conceder licença Maternidade, a aliNE dUarTE da SilVa, Matricula n 
54190171/3, Professor, lotada na EE dona Helena Guilhon/Belém, no perí-
odo de 15/05/22 a 10/11/22.
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº.:5464/2022 de 14/06/2022
Nome: Joao Mario dE alMEida BriTo
Matrícula:57174415/1 Período:16/06/22 à 30/06/22Exercício:2021
Unidade:EE Jarbas Passarinho (SoUSa)Belém
Portaria Nº.:29/2022 de 15/06/2022
Nome: Joao BaTiSTa doS SaNToS
Matrícula:564729/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM dom luis de M Palha/Xinguara
Portaria Nº.:310/2022 de 13/06/2022
Nome: aldalUcia da SilVa riBEiro
Matrícula:5344778/2 Período:04/08/22 à 17/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.cel Pinheiro Junior/Tracuateua
Portaria Nº.:311/2022 de 13/06/2022
Nome: EliZaNE criSTiNa caValcaNTE dE oliVEira
Matrícula:5902739/1 Período:09/08/22 à 22/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. adriano Gonçalves/cachoeira do Piria
Portaria Nº.:313/2022 de 13/06/2022
Nome: JoaNa darc fErrEira SoarES
Matrícula:3163920/1 Período:01/08/22 à 14/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Pe luciano calderara/Viseu
Portaria Nº.:328/2022 de 13/06/2022
Nome: raiMUNdo EZEQUiaS PiEdadE da SilVa
Matrícula:539473/1 Período:02/08/22 à 31/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Jonathas Pontes athias/Peixe Boi
Portaria Nº.:329/2022 de 13/06/2022
Nome: EliEZEr doUrado MarQUES
Matrícula:57213781/1 Período:03/08/22 à 01/09/22Exercício:2022
Unidade:EE KM 02/capanema
Portaria Nº.:330/2022 de 13/06/2022
Nome: iZaQUE coNcEiÇÃo da lUZ
Matrícula:3280446/1 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Padre angelo Moretti/ourem

Portaria Nº.:333/2022 de 13/06/2022
Nome: EdMir GalVao SilVa
Matrícula:5891457/1 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2021
Unidade:EE apolonia Pinheiro dos Santos/capanema
Portaria Nº.:5543/2022 de 15/06/2022
Nome: iZa NUBia dE frEiTaS raMoS
Matrícula:55586107/2 Período:16/06/22 à 30/06/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Nair Zaluth/ananindeua
Portaria Nº.:5582/2022 de 20/06/2022
Nome: EllEN NaZarE da SilVa PiNHEiro
Matrícula:57219780/2 Período:16/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Murunin/Benevides
Portaria Nº.:28/2022 de 15/06/2022
Nome:iVaNi da SilVa alVES
Matrícula:5820979/2Período:22/06/22 à 05/08/22Exercício:2021
Unidade:EEEM. Pedro ribeiro Mota/Xinguara
Portaria Nº.:083/2022 de 12/05/2022
Nome: EldEr coSTa fariaS
Matrícula:5901762/1 Período:02/08/22 à 15/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.flora Teixeira/faro
Portaria Nº.:086/2022 de 20/05/2022
Nome: Naia lUcia coSTa MarTiNS
Matrícula:5901758/1 Período:01/08/22 à 14/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Emanuel Salgado Vieira/Juruti
Portaria Nº.:089/2022 de 27/05/2022
Nome: JoSE MaNoEl BENTES dE MaToS
Matrícula:250660/1 Período:16/08/22 à 14/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Prof Mauricio Hamoy/obidos
Portaria Nº.:91/2022 de 30/05/2022
Nome: aNToNio liMa dE SoUZa
Matrícula:5901753/1 Período:01/08/22 à 14/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Nossa Senhora da Saude/Juruti
Portaria Nº.:96/2022 de 06/06/2022
Nome:JEaN MicHEl coSTa dE SoUZa
Matrícula:57214259/1 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EE dep americo Pereira lima/Juruti
Portaria Nº.:97/2022 de 06/06/2022
Nome: EVEraldo crUZ PErEira
Matrícula:5942117/1 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EE dep americo Pereira lima/Juruti
Portaria Nº.:98/2022 de 06/06/2022
Nome: alEXaNdra roSaNY alBUQUErQUE BaTiSTa
Matrícula:8401126/1 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EE dep americo Pereira lima/Juruti
Portaria Nº.:070/2022 de 05/05/2022
Nome: VEra lUcia rocHa dE SEiXaS
Matrícula:246298/1 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Pe Jose Nicolino de Souza/oriximina
Portaria Nº.:72/2022 de 05/05/2022
Nome: lENilZa corrEa dE oliVEira
Matrícula:8401128/1 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2021
Unidade:EEEM.Soraya Marques chayb/curua
Portaria Nº.:04/2022 de 12/04/2022
Nome:arliNdo fariaS calaNBriNi
Matrícula:57209611/1Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2021
Unidade:EEEM.dr. Sergio Mota/Muaná
Portaria Nº.:007/2022 de 01/06/2022
Nome:ToNiEl GoNÇalVES BarBoSa
Matrícula:5890595/1Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.José rodrigues Viana/cachoeira do arari
Portaria Nº.:08/2022 de 12/04/2022
Nome:JoÃo carloS GriNfEl da crUZ
Matrícula:5890621/1Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.dr. Sergio Mota/Muaná
Portaria Nº.:10/2022 de 12/04/2022
Nome:MiriaN fErrEira PaUla
Matrícula:5890726/1Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.dr. Sergio Mota/Muaná
Portaria Nº.:11/2022 de 25/04/2022
Nome:GioVaNNi BriTo alaMar
Matrícula:54181084/2Período:01/08/22 à 14/09/22Exercício:2022
Unidade:EE.Umarizal//cachoeira do arari
Portaria Nº.:14/2022 de 12/04/2022
Nome:SElMa SUEli TEiXEira PiNHo da SilVa
Matrícula:5889231/1Período:01/08/22 à 14/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.dr. Sergio Mota/Muaná
Portaria Nº.:15/2022 de 12/04/2022
Nome:raiMUNdo fErrEira da coSTa
Matrícula:5890732/1Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.dr. Sergio Mota/Muaná
Portaria Nº.:028/2022 de 11/04/2022
Nome:Maria MEri loBaTo doS SaNToS
Matrícula:5250340/1Período:01/08/22 à 14/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Pe José Nicolino de Souza/oriximiná
Portaria Nº.:030/2022 de 11/04/2022
Nome:MaNoEl doMiNGoS doS aNJoS carValHo
Matrícula:57211022/1Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Pe José Nicolino de Souza/oriximiná
Portaria Nº.:032/2022 de 19/04/2022
Nome:alZiNEia dE aZEVEdo fariaS
Matrícula:6032044/1Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. Marcos Bentes de carvalho/faro
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Portaria Nº.:043/2022 de 20/04/2022
Nome:roSilENE doS aNJoS PErEira
Matrícula:5891803/2Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. São José/faro
Portaria Nº.:046/2022 de 20/04/2022
Nome:clENilda carValHo
Matrícula:8401129/1Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. São José/faro
Portaria Nº.:066/2022 de 04/05/2022
Nome:WilSoN MarQUES NaVarro JUNior
Matrícula:57194579/1Período:01/08/22 à 14/09/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Emanuel Salgado Vieira/Juruti
Portaria Nº.:067/2022 de 04/05/2022
Nome: lESlEY fiGUEirEdo dE SoUSa
Matrícula:58997791/1Período:01/08/22 à 14/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Emanuel Salgado Vieira/Juruti
Portaria Nº.:069/2022 de 04/05/2022
Nome:riTa aZEVEdo da coSTa
Matrícula:8401109/1Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. Marcos Bentes de carvalho/faro
retiFicar
Portaria Nº.:4561/2022 de 20/06/2022
Retificar na Portaria Col. nº 6335/1986 de 08/05/1986, Admitiu, para exer-
cer a função de Servente referencia i, o nome da servidora HElENa do 
roSario SoUZa Maia para HElENa do roZario dE SoUZa Maia, ma-
tricula 0227595/015, na ERC São Pio X/Belém, para fins de regularização 
funcional
torNar seM eFeito
Portaria Nº.:5576/2022 de 20/06/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 5341/2022 de 09/06/2022, que conce-
deu 60 dias de licença especial, no período de 02/08/2022 à 30/09/2022, 
referente ao trienio de 01/03/2016 a 28/02/2019, o servidor ViTor HUGo 
SilVa da crUZ,matricula 57225704/1,assistente administrativo,lotado na 
divisão de legislação e Enquadramento/Belém.

Protocolo: 816919

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

recoLocaÇÃo de caNdidato aProVado eM coNcUrso PUBLico
Protocolo: 2022/601992
Portaria N° 2446/22, de 13 de junho de 2022
rEcolocar, MoNiQUE dE aNdradE alMEida, nomeada através da 
PorTaria N° 1680/22 de11.05.2022, publicada no d.o.E nº 34.969 de 
13.05.2022, cargo de TÉcNico SUPErior EM ciÊNciaS coNTáBEiS, 
Para a ÚlTiMa colocaÇÃo dENTrE oS claSSificadoS do referido car-
go, referente ao concurso Público realizado pelo Edital nº 80/2019.
Protocolo: 2022/573868
Portaria N° 2410/22, de 10 de junho de 2022.
rEcolocar, WalTEr rEfKalEfSKY loUrEiro, no cargo de ProfESSor 
aUXiliar, na área de conhecimento HaBilidadES ProfiSSioNaiS Na 
arEa dE dErMaToloGia, Para a ÚlTiMa colocaÇÃo dENTrE oS claS-
SificadoS do referido cargo, referente ao concurso Público para provi-
mento de vaga na carreira do Magistério Superior da Universidade do 
Estado do Pará, no departamento de Saúde Especializada / dSES, UEPa, 
Edital nº 36/2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 816558
NoMeaÇÃo Para carGo eFetiVo - coNcUrso PÚBLico editaL 
080/2019-UePa
Protocolo:2022/277856
Portaria N° 2449/22, de 13 de junho de 2022
NoMEar em função de aprovação em concurso Público, EdEN EYMard 
loBo, para exercer o cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado(a) na 
caMPUS ii (ccBS).
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 816554
coMissÃo de LicitaÇÃo Na ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico
Protocolo: 2022/751188
Portaria N° 2525/22, de 20 de junho de 2022
art. 1º - dESiGNar, os servidores abaixo relacionados, para sob a presi-
dência do primeiro atuarem coMo MEMBroS da EQUiPE dE PrEGoEiroS 
Na coMiSSÃo dE liciTaÇÃo da UNiVErSidadE do ESTado do Pará, 
Na ModalidadE PrEGÃo ElETrÔNico.
Servidor id. funcional cargo
raPHaEl alEX da coNcEiÇÃo fErrEira 57202189/1 aUXiliar dE SEr-
ViÇoS
diEGo MarTiNS QUarESMa 57217235/2 aGENTE
adMiNiSTraTiVo PaTrÍcia da SilVa MENdoNÇa  57201370/1  aGENTE
adMiNiSTraTiVo WENdEll da coSTa MaGalHÃES 5960292/1 TÉcNi-
co a

art. 2º - os membros aqui designados deverão ter sua jornada laboral na 
lotação de origem reduzida em no mínimo duas horas diárias, para que 
possam desempenhar as atividades da comissão Permanente de licitação, 
sem prejuízos de seus vencimentos;
art. 3º - Esta portaria entra em vigor a contar de 15.06.2022, revogando-
se as disposições em contrário, em especial a PorTaria N° 1064/21, de 
15 de junho de 2021
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 816585
deLeGaÇÃo de coMPetÊNcia
Protocolo: 2022/759833
Portaria N°2513/22, de 20 de junho de 2022.
dElEGar coMPETÊNcia ao(a) servidor(a) ilMa PaSTaNa fErrEira, id. 
funcional nº5429137/ 2 , na função de ProfESSor adJUNTo, para outor-
gar grau conforme abaixo especificado:

cUrso data MUNicÍPio
MaTEMáTica

UaB
PEdaGoGia

UaB

22/06
(quarta - feira) ParaUaPEBaS

Protocolo: 2022/759720
Portaria N° 2514/22, de 20 de junho de 2022.
dElEGar coMPETÊNcia ao(a) servidor(a) rUBENS VilHENa foNSEca id. 
funcional nº5271550/ 1 , na função de ProfESSor aSSiSTENTE, para 
outorgar grau conforme abaixo especificado:

cUrso data MUNicÍPio

MaTEMáTica
UaB

PEdaGoGia
UaB

21/06
(terça - feira)

SÃo SEBaSTiÃo
da Boa ViSTa

Protocolo: 2022/760047
Portaria N° 2515/22, de 20 de junho de 2022
dElEGar coMPETÊNcia ao(a) servidor(a) MadSoN alaN rocHa dE 
SoUSa id. funcional nº 5920054/ 1, na função de ProfESSor aSSiSTEN-
TE, para outorgar grau conforme abaixo especificado.

cUrso data MUNicÍPio

c. N. -
BioloGia UaB

PEdaGoGia UaB
ENG. aMBiENTal E SaNiTária

28/06
(terça - feira) ParaGoMiNaS

 

PEdaGoGia UaB 29/06
(quarta - feira) doM EliSEU

claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 816574
Portaria de sUBstitUiÇÃo
Protocolo: 2022/703054
Portaria N° 2433/22, de 10 de junho de 2022
dESiGNar a servidora carla criSTiNa fraNco dE SoUZa, id. funcio-
nal nº 57202015/ 1, na função de aUXiliar dE SErVico para responder 
pela coordENaÇÃo dE caMPUS dE iNTErioriZaÇÃo (caMETá), código, 
GEP-daS-011.3, no período de 01.07.2022 a 30.07.2022, em substituição 
a titular que estará afastada por férias regulamentares.
Protocolo: 2022/700067
Portaria N° 2451/22, de 13 de junho de 2022.
dESiGNar o servidor faBricio adaM BaSToS MarTiNS, id. funcional nº 
57215397/ 1, na função de aGENTE adMiNiSTraTiVo para responder pela 
coordENaÇÃo dE coNTrolE orÇaMENTo, código, GEP-daS-011.2, no 
período de 04.07.2022 a 02.08.2022, em substituição a titular que estará 
afastada por férias regulamentares.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 816567
adicioNaL de PericULosidade
Protocolo: 2020/886820
Portaria N° 2454/22, de 13 de junho de 2022
coNcEdEr, ao(a) servidor(a) aNToNio SaNdro do o aMaral, id. fun-
cional nº 5942488/ 2, cargo de arTificE dE MaNUTENcao, lotado (a) na 
Pro rEiToria dE EXTENSao (BraGaNÇa), adicioNal dE PEricUloSi-
dadE, a contar de 03.11.2021
Protocolo: 2022/417694
Portaria N° 2517/22, de 20 de junho de 2022.
coNcEdEr, ao(a) servidor(a) lUiZ oTaVio BarroS dE SoUZa, id. 
funcional nº 5964998/ 1, cargo de arTificE dE MaNUTENcao, lotado 
(a) na coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, a contar de 
01.10.2020
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 816565
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.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 2022/696084
Portaria N° 2519/22, de 20 de junho de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) JoSUE da coNcEicao cordEiro , id. fun-
cional nº 54188361/ 2,na função de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado(a) 
no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVado caMPUS i, 30 (trinta) dias 
de licença Prêmio, referente ao triênio de 08.11.2013 a 07.11.2016, no 
período de 01.08.2022 a 30.08.2022.
Protocolo: 2022/544671
Portaria N° 2518/22, de 20 de junho de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) doMiNGoS EdSoN SilVa roSa, id. funcio-
nal nº 57200732/ 1, na função de aUXiliar dE SErVico, lotado(a) no(a) 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS iii, 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, referente ao triênio de 30.07.2008 a 29.07.2011, no perí-
odo de 04.07.2022 a 02.08.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 816578

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

LiceNÇa MaterNidade
Protocolo: 2022/727889
Portaria N° 2516/22, de 20 de junho de 2022
coNcEdEr a servidora aNa EMilia GoMES MacEdo, id. funcional nº 
5922625/ 2, cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotada no caMPUS dE 
SaNTarEM, 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade, no período 
de 31.05.2022 a 26.11.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 816575

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
Protocolo: 2022/764462
laUdo nº 90839 de 06 de abril de 2022
NoME da SErVidora: Maria JoSE coSTa faria
MaTrÍcUla: 57202808/ 1
carGo: TEcNico B
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
PErÍodo: 28.02.2022 a 28.05.2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 816561

.

.

errata
.

errata
Retificar os termos da presente PORTARIA Nº 1648/22, de 12.05.2022, 
publicada no d.o.E nº 34.971 de16.05.2022, referente a Progressão fun-
cional do (a) servidor (a) cYNTia fraNca caValcaNTE dE aNdradE da 
SilVa, o seguinte:
oNde se LÊ : “…, cYNTHia fraNca caValcaNTE dE aNdradE da SilVa, 
…”
Leia-se: “…, cYNTia fraNca caValcaNTE dE aNdradE da SilVa, …”
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 816570
ii errata ao editaL Nº 035/2022 – UePa
Processo de reVaLidaÇÃo de diPLoMa de GradUaÇÃo do 
cUrso de MediciNa eXPedido Por iNstitUiÇÕes de eNsi-
No sUPerior estraNGeiras
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atribuições 
legais, torna público a ii ErraTa ao EdiTal Nº 035/2022 – UEPa, do Pro-
cESSo dE rEValidaÇÃo dE diPloMa dE GradUaÇÃo docUr-
So dE MEdiciNa EXPEdido Por iNSTiTUiÇÕES dE ENSiNo SUPE-
rior ESTraNGEiraS 2022, conforme a seguir:
onde se lê:
6. doS rEcUrSoS
6.2. o candidato deverá instruir o recurso com argumentos consisten-
tes, não podendo anexar documentos novos.
Leia-se:
6.doS rEcUrSoS
6.2. o candidato deverá instruir o recurso com argumentos consisten-
tes, podendo anexar documentos.
onde se lê:
aNEXo i - croNoGraMa

croNoGraMa das atiVidades do Processo PerÍodo

recurso ao resultado preliminar da 1ª fase - análise documental e Pedagógica 22 e 23/06/2022

Resultado Definitivo da 1ª fase - Análise Documental e Pedagógica 30/06/2022

Leia-se:
aNEXo i - croNoGraMa

croNoGraMa das atiVidades do Processo PerÍodo
recurso ao resultado preliminar da 1ª fase - análise documental e Pedagógica 22 a 28/06/2022

Resultado Definitivo da 1ª fase - Análise Documental e Pedagógica 08/07/2022

Belém, 22 de junho de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 816636

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

aditiVo ao terMo de coNtrato
N° do coNtrato/eXercÍcio: 016/2021-– UePa
N° terMo: 2° (segundo)
claSSificaÇÃo: outros
daTa dE aSSiNaTUra: 20/06/2022
MoTiVo: Prorrogação de vigência e reajuste
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
de vigência e reajuste do contrato nº 016/2021-UEPa.
do iNÍcio da ViGÊNcia: 22.06.2022
do TÉrMiNo da ViGÊNcia: 21.06.2023
foro: BElÉM/Pa
do Valor: o valor global do referido contrato, que é de r$ 50.979,96(cin-
quenta mil e novecentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos), 
passará a ser de r$55.386,90 (cinquenta e cinco mil e trezentos e oitenta 
e seis reais e noventa centavos),
resultando em um ajuste total de 8,644450%, com base no iGP-M (fGV).
doTaÇÃo orÇaMENTária
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8870
Elemento de despesa: 339039
fonte: 0102
funcional Programática: 74201.12.571.1506.8471
Elemento de despesa: 339039
fonte: 0102
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 21.445.461/0001-48
NoME: roSaHElENa SilVa NÓBrEGa (TElETEl BElÉM)
loGradoUro: avenida rômulo Maiorana, nº 352, Sala a
Bairro: Marco
cidadE: Belém
Uf: Pa
cEP: 66093-005
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 816545

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 2550/2022, de 21 de JUNHo de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE cUrSo dE GradUacao
Nome: MarGarETE carrEra BiTTENcoUrT
Matrícula funcional: 5147336/ 5
Valor: r$ 1.000,00
Prog. de Trabalho: 74021 12 364 1506 8870
fonte: 0261
339030_ r$ 1.000,00
Portaria N° 2551/2022, de 21 de JUNHo de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPUS
Nome: MiriaN roSa PErEira
Matrícula funcional: 57230001/ 4
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74021 12 364 1506 8870
fonte: 0261
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 816653

.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diarias/coLaBoradoe eVeNtUaL
Protocolo nº2022/729796
Portaria N° 2528/2022, de 21 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) criSTHiaN daVid doS SaNToS BarroSo,-
cPf nº 895.343.602-87, 5.5 (cinco e meia), diárias, como colaBora-
dor EVENTUal, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
Tucuruí/Pa no período de 15/06/2022 a 20/06/2022, para realização da 
Superliga Universitária.
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Protocolo nº2022/701351
Portaria N° 2529/2022, de 21 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) cElSo cardoSo SilVa,cPf nº 020.965.312-
41, 5.5 (cinco e meia), diárias, como colaBorador EVENTUal, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Tucuruí/Pa no período 
de 15/06/2022 a 20/06/2022, para realização da Superliga Universitária.
Protocolo nº2022/701476
Portaria N° 2530/2022, de 21 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) JorGE alEXaNdrE MElo da SilVa,cPf nº 
948.398.162-04, 5.5 (cinco e meia), diárias, como colaBorador EVEN-
TUal, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Tucuruí/
Pa no período de 15/06/2022 a 20/06/2022, para realização da Superliga 
Universitária.
Protocolo nº2022/701381
Portaria N° 2531/2022, de 21 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) dENNiS aNdErSoN crUZ da SilVa,cPf nº 
745.722.452-15, 5.5 (cinco e meia), diárias, como colaBorador EVEN-
TUal, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Tucuruí/
Pa no período de 15/06/2022 a 20/06/2022, para realização da Superliga 
Universitária.
Protocolo nº2022/729714
Portaria N° 2532/2022, de 21 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) lUcaS MElo dE oliVEira,cPf nº 018.176.652-
35, 5.5 (cinco e meia), diárias, como colaBorador EVENTUal, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Tucuruí/Pa no período 
de 15/06/2022 a 20/06/2022, para realização da Superliga Universitária.
Protocolo nº2022/735805
Portaria N° 2533/2022, de 21 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) PaUlo raiMUNdo cardoSo MEdEiroS,cPf 
nº 024.925.762-99, 5.5 (cinco e meia), diárias, como colaBorador 
EVENTUal, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Tucu-
ruí/Pa no período de 15/06/2022 a 20/06/2022, para realização da Super-
liga Universitária.
Protocolo nº2022/701497
Portaria N° 2534/2022, de 21 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) Marcio VicTor cardoSo cordEiro,cPf nº 
025.587.952-01, 5.5 (cinco e meia), diárias, como colaBorador EVEN-
TUal, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Tucuruí/
Pa no período de 15/06/2022 a 20/06/2022, para realização da Superliga 
Universitária.
Protocolo nº2022/729139
Portaria N° 2535/2022, de 21 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) daNilo doS SaNToS PiNHEiro,cPf nº 
972.669.902-97, 4.5 (quatro e meia), diárias, como colaBorador EVEN-
TUal, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Santarém/
Pa no período de 23/06/2022 a 27/06/2022, para realização da Superliga 
Universitária.
Protocolo nº2022/729125
Portaria N° 2536/2022, de 21 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) cElSo cardoSo SilVa,cPf nº 020.965.312-
41, 4.5 (quatro e meia), diárias, como colaBorador EVENTUal, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Santarém/Pa no período 
de 23/06/2022 a 27/06/2022, para realização da Superliga Universitária
Protocolo nº2022/729884
Portaria N° 2537/2022, de 21 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) criSTHiaN daVid doS SaNToS BarroSo,-
cPf nº 895.343.602-87, 4.5 (quatro e meia), diárias, como colaBora-
dor EVENTUal, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
Santarém/Pa no período de 23/06/2022 a 27/06/2022, para realização da 
Superliga Universitária.
Protocolo nº2022/729233
Portaria N° 2541/2022, de 21 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) roNaldo arrUda fEio,cPf nº 218.871.102-
59, 4.5 (quatro e meia), diárias, como colaBorador EVENTUal, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Santarém/Pa no período 
de 23/06/2022 a 27/06/2022, para realização da Superliga Universitária.
Protocolo nº2022/701497
Portaria N° 2542/2022, de 21 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) Marcio VicTor cardoSo cordEiro,cPf nº 
025.587.952-01, 5.5 (cinco e meia), diárias, como colaBorador EVEN-
TUal, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Santarém/
Pa no período de 22/06/2022 a 27/06/2022, para realização da Superliga 
Universitária.
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 816764
coNcessÃo de diarias
Protocolo nº2022/735284
Portaria N° 2538/2022, de 21 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) cEila riBEiro dE MoraES, id.funcional nº 
80846224/1, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE lotado (a) no (a) dE-
ParTaMENTo dE EdUcacao GEral, cPf:254.622.373-91, 2,5 (duas e 
meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de iga-
rapé Miri/Pa no período de 18/07/2022 a 20/07/2022, para realizar visita 
técnica pelo Parfor
Protocolo nº2022/712625
Portaria N° 2539/2022, de 21 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) dJalMa dE JESUS coSTa, id.funcional nº 
5041198/1, no cargo de MoToriSTa lotado (a) no (a) dirEToria dE 
adMiNiSTracao dE SErVico, cPf:147.272.422-49, 0,5 (meia) diária, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Barcarena/Pa no 
período de 13/06/2022 a 13/06/2022, para conduzir o reitor.

Protocolo nº2022/729274
Portaria N° 2540/2022, de 21 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) TaTiaNE BaHia do ValE SilVa, id.funcional nº 
5924612/2, no cargo de ProfESSor aUXiliar lotado (a) no (a) caMPUS 
dE TUcUrUi, cPf: 877.692.552-87, 4,5 (quatro e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Santarém/Pa no período 
de 23/06/2022 a 27/06/2022, para realização da Superliga Universitária.
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 816770

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL Nº 69/2022-UePa
o reitor da Universidade do Estado do Pará - UEPa, com base nas nor-
mas do edital nº 098/2021-UEPa, do ProcESSo SElETiVo ESPE-
cial 2022 Para o MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS- ProSEl ESPEcial 
PARAUAPEBAS 2022, e obedecendo a ordem de classificação para as cha-
madas subsequentes do referido Processo, convoca para processo de pré
-matrícula on line nos dias 23 e 24/06/2022, e entrega presencial obriga-
tória dos documentos nos dias 27 a 29/06/2022, dos candidatos pré ma-
triculados, conforme a listagem deste edital.
a relação estará disponível no site www.uepa.br.
Belém, 22 de junho de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 816633
eXtrato do editaL 071/2022-UePa
1ª chamada dos Processos Seletivos/2022
(Prosel Especial forMa Pará/UEPa 2022) - MaTrÍcUla
o reitor da Universidade do Estado do Pará (UEPa), no uso de suas atri-
buições regimentais, torna público e convoca os candidatos aprova-
dos na 1ª chamada dos Processos Seletivos/2022 (Prosel Especial for-
Ma Pará/UEPa 2022), para realização da MaTrÍcUla nos cursos oferecidos 
por esta Universidade.
o edital, na íntegra, está disponível no site: www.uepa.br .
Belém, 22 de junho de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 816634

.

.

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

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 762/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/563537
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 04/07/2022 
a 02/08/2022, correspondente ao triênio de 09/11/2011 a 08/11/2014, 
para a servidora, Maria dE faTiMa fErNaNdES foNSEca, Matrícula nº. 
8093296/2, carGo: assiste Social, lotada na daS, SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
14 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 801/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/566291
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 01/07/2022 
a 30/07/2022, correspondente aos triênios de 02/01/2013 a 01/01/2016, 
para a servidora, Maria EliZaBETH SoUZa BEZErra, Matrícula nº 
3214532/1, carGo: Servente, lotada no GaB. SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
20 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
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Portaria Nº 800/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/256785
r E S o l V E:
coNcEdEr, 180 (cENTo E oiTENTa diaS) dias de licença Prêmio no 
período de 01/07/2022 a 22/12/2022, correspondente aos triênios de 
17/03/1977 a 16/03/1980, 1980/1983 e 1983 a 1986, para o servidor, 
rUY GUilHErME carValHo PErEira, Matrícula nº 3253759/1, carGo: 
TÉcNico B, lotado na dQPE, SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
20 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 799/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/708951
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 01/07/2022 
a 30/07/2022, correspondente ao triênio de 17/02/1987 a 16/02/1990, 
para a servidora, roSEMarY BaldUiNa dE SoUZa loPES, Matrícula nº 
305258/3, carGo: Servente, lotada na daf, SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
20 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 820/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/550851
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 18/07/2022 a
16/08/2022, correspondente ao triênio de 01/01/1984 a 31/12/1987, para 
o servidor, carloS alBErTo coSTa MoNTEiro, Matrícula nº. 3255778/1, 
carGo: auxiliar administrativo, lotada na SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
21 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 757/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/642209
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 01/07/2022 
a 30/07/2022, correspondente ao triênio de 01/05/1978 a 30/04/1981, 
para o servidor,
raiMUNdo SErGio rodriGUES fErNaNdES, Matrícula nº. 3255638/1, 
carGo: Técnico d, lotado na daf, SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
14 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 821/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/8184
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 20/07/2022 a
18/08/2022, correspondente ao triênio de 12/12/2016 a 11/12/2019, para 
a servidora, rUTH TriNdadE coElHo, Matrícula nº. 57191504/1, carGo: 
assistente administrativo, lotada na SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
21 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 818/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.

ProcESSo: 2022/764541
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 11/07/2022 a
09/08/2022, correspondente ao triênio de 06/12/2017 a 11/07/2022, para 
a servidora, aNToNia Maria da coSTa, Matrícula nº. 3219976/1, car-
Go: Servente, lotada na SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
21 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 817/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/715278
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 11/07/2022 a
09/08/2022, correspondente ao triênio de 19/10/2014 a 18/10/2017, para 
a servidora,
HElESSadra SaNToS da SilVa cUNHa, Matrícula nº. 54192315/2, car-
Go: assistente Social, lotada na SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
21 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 761/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/651702
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 04/07/2022 
a 02/08/2022, correspondente ao triênio de 19/07/2013 a 18/07/2016, 
para a servidora, SaMBY alVES MarQUES, Matrícula nº. 5906454/1, car-
Go: assistência de
assiste Social, lotada na daS, SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
14 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 758/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/545724
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 01/07/2022 
a 30/07/2022, correspondente ao triênio de 29/12/2004 a 28/12/2007, 
para a servidora, lUiZa HElENa da coNcEiÇÃo coElHo, Matrícula nº. 
3228959/1, carGo: Servente, lotada na daS, SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
14 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 798/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/587333
r E S o l V E:
coNcEdEr, 60 (SESSENTa) dias de licença Prêmio no período de 
01/07/2022 a 29/08/2022, correspondente ao triênio de 01/06/2010 a 
31/05/2013, para a servidora, EliUldES corrEa da SilVa, Matrícula nº 
5009251/1, carGo: Servente, lotada na daS, SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
20 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 757/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/642209
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 01/07/2022 
a 30/07/2022, correspondente ao triênio de 01/05/1978 a 30/04/1981, 
para o servidor, raiMUNdo SErGio rodriGUES fErNaNdES, Matrícula 
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nº. 3255638/1, carGo: Técnico d, lotado na daf, SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
14 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 797/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/700004
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 01/06/2022 
a 30/06/2022, correspondente ao triênio de 01/07/2017 a 02/02/2022, 
para a servidora, SHEila Maria cardoSo liSBoa, Matrícula nº 
3199380/1, carGo: assistente Social, lotada no GaB. SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
20 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 816732

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 783/2022– cGP/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo 2022/684385 e o laudo Médico nº 90792
r E S o l V E:
coNcEdEr, 90 (noventa) dias de afastamento para TraTaMENTo dE SaÚ-
dE, no período de 25/04/2022 a 23/07/2022, ao servidor ou (a) ValdE-
rEdo rocHa da SilVa, Matrícula: 3214524/1, cargo: Servente, Órgão: 
SEaSTEr.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, 20 
de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 792/2022– cGP/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo 2022/699449 e o laudo Médico nº 90777
r E S o l V E:
coNcEdEr, 47 (quarenta e sete) dias de afastamento para TraTaMENTo 
dE SaÚdE, no período de 14/04/2022 a 30/05/2022, a servidora ou (a) 
SilVia criSTiaNE da SilVa coSTa caBral, Matrícula: 5910562/1, car-
go: assistente de assistência Social, Órgão: SEaSTEr.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, 20 
de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 785/2022– cGP/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo 2022/733214 e o laudo Médico nº 91129
r E S o l V E:
coNcEdEr, 90 (NoVENTa) dias de afastamento para TraTaMENTo dE 
SaÚdE, no período de 14/05/2022 a 11/08/2022, a servidora ou (a) lEila 
Maria MarTiNS, Matrícula: 57196846/1, cargo: assistente administrati-
vo, Órgão: SEaSTEr.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, 20 
de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 784/2022– cGP/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo 2022/725874 e o laudo Médico nº 90773
r E S o l V E:
coNcEdEr, 31 (trinta e um) dias de afastamento para TraTaMENTo dE 
SaÚdE, no período de 03/05/2022 a 02/06/2022, a servidora ou (a) fa-
BiaNE araUJo dE oliVEira, Matrícula: 5912544/1, cargo: Técnico em 
Gestão Social, Órgão: SEaSTEr.

registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, 20 
de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 786/2022– cGP/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo 2022/149243 e o laudo Médico nº 91129
r E S o l V E:
coNcEdEr, 05 (ciNco) dias de afastamento para TraTaMENTo dE SaÚ-
dE, no período de 14/05/2022 a 11/08/2022, a servidora ou (a) dilMa 
MiraNda loBaTo, Matrícula: 54190589/1, cargo: assistente Social, Ór-
gão: SEaSTEr.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, 20 
de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 781/2022– cGP/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo 2022/184696 e o laudo Médico nº 90701
r E S o l V E:
coNcEdEr, 07 (SETE) dias de afastamento para TraTaMENTo dE SaÚdE, 
no período de 01/02/2022 a 07/02/2022, a servidora ou (a) MYlENE for-
TE E SilVa PradEla, Matrícula: 54196495/1, cargo: assistente Social, 
lotada no daS, Órgão: SEaSTEr.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, 20 
de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 816774

.

.

errata
.

Memº ceas/Pa Nº 255/2022.
Belém (Pa), 20 de junho de 2022.
Senhor coordenador,
ao cumprimentá-lo, o conselho Estadual de assistência Social – cEaS/
Pa vem encaminhar a solicitação de Errata de Portaria em nome do servi-
dor PaUlo PaTricK TaVarES diaS cPf: 053.836.292-89 e do conselheiro 
estadual ZoZiMo raiMUNdo araUJo dE SoUSa cPf: 140.457.022-53, 
considerando o processo 2022/688295 na Portaria 708/2022 SEaSTEr 
publicada em 08/06/2022 no Diário Oficial Nº 35.000, página 118, onde 
resolve:
Autorizar o pagamento de 03 e 1⁄2 (três e meia) diárias PARA CADA SER-
Vidor ciTado aBaiXo:

oNde se LÊ: Leia=se:
PaUlo PaTricK TaVarES diaS, cPf: 053.836.292–89, aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo, ZoZiMo raiMUNdo araUJo 
dE SoUSa, 3213580/1, coNSElHEiro ESTadUal, que se 

deslocara para o município de MaracaNÃ/Pa no período de 
22/06 a 25/06/2022 com objetivo de apoio a organismos 

de controle.

PaUlo PaTricK TaVarES diaS, cPf: 053.836.292–89, 
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, ZoZiMo raiMUNdo 

araUJo dE SoUSa, cPf: 140.457.022-53, coNSElHEiro 
ESTadUal, que se deslocara para o município de iPiXUNa 
do Pará/Pa no período de 22 a 25/06/2022 com objetivo 

de apoio a organismos de controle.

Contudo, aguardamos pelo ajuste da informação a fim de resguardar a 
servidora para plano futuro no que tange a prestação de contas. respeito-
samente, claudionor da Silva araújo Presidente do conselho Estadual de 
assistência Social.
atenciosamente,
claudionor da Silva araújo
Presidente do conselho Estadual de assistência Social – cEaS

Protocolo: 816753

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de LicitaÇÃo
Processo adMiNistratiVo Nº. 2021/1091382/seaster
PreGÃo eLetrÔNico Nº. 15/2022/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições legais;
considerando os autos do Processo administrativo nº. 2021/1091382/SE-
aSTEr, que versa a respeito do Pregão Eletrônico nº. 15/2022/SEaSTEr, 
cujo objeto consiste na aquisição de equipamentos de informática, a fim 
de atender à demanda do convênio nº 905669/2020, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos;
Considerando o despacho final do Sr. Pregoeiro e a manifestação do Núcleo 
de controle interno da SEaSTEr, por meio do Parecer Técnico acostado 
nos autos do supracitado processo, opinando pela HoMoloGaÇÃo do Pre-
gão Eletrônico nº. 15/2022/SEaSTEr, adjudicado em favor da empresa 
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M.J. dE a. coSTa EirEli, cNPJ nº. 30.849.084/0001-01, pelo valor total 
de r$ 29.750,00 para o item 1; empresa HYPEr TEcHNoloGiES coMEr-
cio dE iNforMaTica E SErVicoS EirEli, cNPJ nº. 40.689.972/0001-50, 
pelo valor total de r$ 2.805,40 para o item 2; empresa J.G.l aSSESSoria 
EMPrESarial lTda, cNPJ nº. 14.661.578/0001-01, pelo valor total de r$ 
7.800,00 para o item 3; uma vez demonstradas as regularidades das pro-
postas vencedoras, bem como a idoneidade das licitantes adjudicatárias, 
nos moldes do disposto pelo art. 45 do decreto Estadual nº. 534/2020;
rESolVE:
HoMoloGar o resultado do Pregão Eletrônico nº. 15/2022/SEaSTEr, 
adjudicado em favor da empresa M.J. dE a. coSTa EirEli, cNPJ nº. 
30.849.084/0001-01, pelo valor total de r$ 29.750,00 para o item 1; em-
presa HYPEr TEcHNoloGiES coMErcio dE iNforMaTica E SErVicoS 
EirEli, cNPJ nº. 40.689.972/0001-50, pelo valor total de r$ 2.805,40 
para o item 2; empresa J.G.l aSSESSoria EMPrESarial lTda, cNPJ nº. 
14.661.578/0001-01, pelo valor total de r$ 7.800,00 para o item 3; uma 
vez demonstradas as regularidades das propostas vencedoras, bem como 
a idoneidade das licitantes adjudicatárias, nos moldes do disposto pelo art. 
45 do decreto Estadual nº. 534/2020.
Belém (Pa), 13 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda

Protocolo: 816625

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 823/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2022/ 762895
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 8.000,00 ( oiTo Mil 
rEaiS), em favor do (a) servidor (a), aNToNio coSMo rocHa ara-
NHa,3193551/1, ViGia, cPf nº 100.961.402-91; para atender despesas 
com implementação de açoes administrativas.
43.101 – 08.122.1297.8338 f: 0101 189.517
dESPESa:
339039 r$ 4.000,00
339030 r$ 4.000,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
21 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria N° 803/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social,TraBalHo ,EMPrE-
Go E rENda , no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2022/ 754731
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 700,00( setecentos re-
ais) em favor do (a) servidor (a) SilVia rEiS da SilVa,coordENadora 
da cEES/dQPE, matrícula n° 5921067/3, cPf 577.405.002 - 59 lotada na 
cEES/dQPE
43.105.11.334.1504.8951 f: 0101 266.738
dESPESa: 339030 r$ 700,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
20 junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social,Trabalho,Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 816745

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 806/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 742428
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (ciNco e meia) diárias Para cada 
SErVidor ciTado aBaiXo:
TaliTa MarTiNS araUJo,354662/1,aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, 
SHirlENE da SilVa coSTa,5759803/4, TÉcNica EM GESTÃo PÚBli-
ca que se deslocara para o rio dE JaNEiro/rJ no período de 25/09 a 

29/09/2022 com objetivo de capacitação de agente Públicos.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.128.1508.8887 f:0101006357 260.029 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
20 de junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 809/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/
rESolVE:
autorizar o pagamento de 05 e ½ (ciNco e meia) diárias Para cada
SErVidor ciTado aBaiXo:
KaTE TErESa SodrÊ dE SoUZa,57173841/1,aGENTE dE PorTaria,JoÃo
fraNciSco PacHEco QUarESMa JUNior,colaBorador EVENTUal,cPf
018.547.372 – 52,aNa liVia Maia diaS,5895793/1,TÉcNica EM GESTÃo 
PÚBlica que se deslocaram para foZ do iGUaÇU/Pr no período de 13/12 
a 17/12/2022 com objetivo de capacitação de agente Públicos.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.128.1508.8887 f: 0101006357/0101 260.029 339014/36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
20 de junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 826/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 715432
rESolVE:
autorizar o pagamento de 01 e ½ (UMa e meia) complementação de di-
árias
Para cada SErVidor ciTado aBaiXo:
Maria célia d.dos Santos farias,32012461/1,assistente Social, regina ines 
B Barbosa de almeida,59845935/1, Gerente, Guilherme dias Marques, 
3220680/1, agente de Portaria, José luiz ferreira da cruz, 54190670/1, 
agente de Portaria que se deslocaram para o município de SaliNaS/Pa 
no período de 12/06 a 13/04/2022 com objetivo de coMPlEMENTaÇÃo 
dE UMa diaria e MEia Por PErMaNEcEr Para dar coNTiNUidadE ao 
ENfrENTaMENTo ao SUB rEGiSTro ciVil.MarcoS aNToNio coSTa dE 
aQUiNo,3542691/1, MoToriSTa coM oBJETiVo dE coNdUZir VEicUlo 
coM EQUiPE da cPE/SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1500.8806 f:0139002241 254.778 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
21 de junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 816741

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 814/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/721848
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº 735/2022 – SEaSTEr, Publicada no 
doE nº 35.006 de 13 de junho de 2022, que concedeu 3 e ½ (três e meia) 
diárias a laYZ fUrTado do ValE, 5951658, NaZarENo do ESPiriTo 
SaNTo doS SaNToS, 5946528/1, para viagem aos municípios de concór-
dia do Pará e igarapé-Miri/Pa no período de 20/06 a 23/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
20 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
5945555/1

Protocolo: 816737

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 816/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
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considerando o PaE nº 2022/703528
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora roSilENE dE JESUS SilVa doS SaNToS, matricula
57192947/ 1, para responder pela Chefia de Núcleo Regional do BEPAH, 
em substituição ao titular, HElENa claUdia da coSTa GoMES, matricula 
3222721/ 1, que se encontra afastada em gozo de férias no período de 
05/07/2022 a 24/07/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
20 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 807/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/720196
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora liaNE Maria MacHado MElo, matricula 54190339/ 
1, para responder pela coordenadoria do Núcleo Jurídico – NUJUr/daf/
SEaSTEr, em substituição a titular, lUiZa roSa MESQUiTa, matricula 
5939061/ 3, que se encontra afastada em gozo de férias no período de 
20/06/2022 a 19/07/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
20 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 808/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/737834
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora roSaNa dE MoraES BElo, matricula 5946689/ 
1, para responder pela diretoria de Segurança alimentar e Nutricional - 
diSaN, em substituição a titular, Maria dE NaZarE cardoSo coSTa 
da rocHa, matricula 80845759/ 3, que se encontra afastada em gozo de 
férias no período de 15/07/2022 a 13/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
20 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 812/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/743101
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor JoSE lUiZ MoraES GoMES, matricula 3193128/ 1, 
para responder pela Gerência de infraestrutura, em substituição ao titular, 
WaldEcir da SilVa cordEiro, matricula 80845438/ 3, que se encontra 
afastado em gozo de férias no período de 04/07/2022 a 02/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
20 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 813/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/743229
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora lidia aMElia dE araUJo rodriGUES, matricula 
54195923/ 1, para responder pela coordenadoria da Vigilância Socioassis-
tencial, em substituição ao titular, faTiMa do Socorro dE PaUla SoBri-
NHo MarQUES, matricula 5358744/ 2, que se encontra afastada em gozo 
de férias no período de 07/07/2021 a 05/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
20 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Ofício nº 10/2022 – CETERPA Belém, 13 de Junho de 2022
ilustríssimo Senhor,
iNocÊNcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
assunto: Solicita publicação no ioEPa
Senhor Secretário,
de ordem do Presidente do conselho Estadual de Trabalho, Emprego e 
renda do Estado do Pará, alBErTo Villar da SilVa PaNToJa, encaminho 

anexo, para publicação no ioEPa, resolução nº 02, de 07 de junho de 2022 
que aprova sob aspecto técnico-financeiro o Plano de Ações e Serviços – 
PaS do Sistema Nacional de Emprego – SiNE, referente ao exercício de 
2022 da Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho e Emprego 
– SEaSTEr.
Na oportunidade, colocamos esta secretaria executiva a disposição no 
endereço eletrônico: ceepa2007@gmail.com ou contato telefônico (91) 
98226-8700.
atenciosamente,
Maria do Socorro Pontes andrade
Secretária Executiva
Matricula 57191746
cPf 126.935.702-63
Portaria Nº 816/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/703528
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora roSilENE dE JESUS SilVa doS SaNToS, matricula
57192947/ 1, para responder pela Chefia de Núcleo Regional do BEPAH, 
em substituição ao titular, HElENa claUdia da coSTa GoMES, matricula 
3222721/ 1, que se encontra afastada em gozo de férias no período de 
05/07/2022 a 24/07/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
20 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 816733

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

Portaria
.

rePUBLicaÇÃo Por iNcorreÇÃo(*)
Portaria Nº 337, de 14 de junho de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 
1º de abril de 2022, publicado no doE n° 34.918 de 1º/04/2022 e Processo 
n. 2022/75170.
rESolVE designar, no âmbito da Secretaria de Estado de Justiça e direitos 
Humanos, os servidores responsáveis pela condução dos procedimentos de 
compras / contratações por cotação eletrônica:
i – faBiaNo ScHErEr dE SoUSa coElHo, matrícula 5965648/1, para 
atuar com o perfil de Homologador no Sistema de Cotação Eletrônica, na 
SEJUdH.
ii – aNTÔNio aUGUSTo VUlcÃo GaMa, matrícula 40371/1, para atuar 
com o perfil de Coordenador no Sistema de Cotação Eletrônica, na SEJUDH.
iii – BrUNo NaTaN aBraHaM BENcHiMol, matrícula 5961435/1, para 
atuar com o perfil de Coordenador no Sistema de Cotação Eletrônica, na 
SEJUdH.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos
(*) Republicado por não constar o nome da autoridade homologadora
(Publicação anterior: DOE nº 35.009, 15/06/2022; página 94).

Protocolo: 816748

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Número do termo aditivo: 05/2022
contrato nº 14/2017
Exercício: 2022
Processo nº 2021/1448194 e 2021/786785
objeto: usar das prerrogativas pré-estabelecidas nas cláusulas dEZ, 
oNZE, TrEZE e dEZESSETE, que tratam respectivamente: da dotação or-
çamentária e financeira; dos Prazos e da Vigência do contrato, do acrés-
cimo e Supressão do Valor a Ser contratado e da repactuação contratual, 
conforme necessidade da administração, de acordo com o art. 57, ii da 
lei 8.666/93.
data da assinatura: 21/06/2022
Vigência: 01/05/2022 a 01/05/2023
orçamento:
Tesouro – UG 180101
PTrES: 188338
Programa de Trabalho: 14.422.1297.8338.0000
Plano interno: 4120008338c
fonte: 0101 e 0301
Natureza de despesa: 339037
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Valor mensal: r$ 129.968,87
Valor anual: r$ 1.559.626,44
contratante: Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos – SEJUdH
cNPJ nº 05.054.895/0001-60
contratada: oS SErViÇoS dE ViGilÂNcia lTda
cNPJ nº 14.110.682/0001-08
Endereço: rua Magno de araújo nº 190 – Bairro Telégrafo – Belém-Pa, cEP 
nº 66.113-005.
representantes da Empresa: JoSÉ cloVES rodriGUES
cPf nº 302.378.903-72
ordenador de despesa: ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM

Protocolo: 816473

.

.

diÁria
.

Portaria N° 349 de 21 de JUNHo 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 01 de abril de 2022, publicação 
no doE Nº 34.918, de 01 de abril de 2022.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/737164.
r E S o l V E:
coNcEdEr QUaTro E MEia diárias em favor da servidora desta SEJUdH 
abaixo identificada, para realização da Caravana do Cidadania e dos Di-
reitos Humanos estará realizando, emissão de documentos e atendimen-
tos em cidadania e direitos humanos. Nos municípios de TaUaEra – aÇo 
(aBaETETUBa) E rEcrEio (iG. MiriM). No período de 16 a 20/06/2022.

NoMe carGo MatricULa
allENE lUcia PiNHo araUJo aSS adM/ PESQUiSa dE ProcESSo E colETa dE diGiTal 57216174

aNa criSTiNa colarES MoTTa aSS, adM 5225167-1
aNa aNGElica GoNÇalVES NETa Papiloscopista 5864680

aNGElica criSTiNa orTiZ ElMEScaNY GErENTE dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo 54185870-3
JoSÉ EdValdo do carMo oliVEira PaPiloScoPiSTa 5145813

ErNESTo laVor SilVa aSS. adM 57201766
aNToNio EUclidES do NaSciMENTo Motorista 5898164

GESUaldo da coSTa VEloSo aGENTE dE foToGrafia / diGiTaÇÃo 5050693-4
GiSEllE BorGES SilVa raMoS coordENadora 57201701

JoSEaNE TaVarES fariaS aSS, adM 5898162/1
lariZa PErla E SilVa MarTiNS SEc.dE dirEToria / PrEENcHiMENTo 5958849-1
PaTricia lUZia doS SaNToS aUX adM 01001200

raiMUNda doS SaNToS BarBoSa aGENTE adM. / rEViSÃo E aSS. cÉdUla 5050480

BENEdiTo raUl SacraMENTo cUNHa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo / PrEENcHiMENTo E rEVi-
SÃo doS ProcESSoS 54181872/2

SaNdra Maria doS SaNToS NoBrE aUXiliar adM / rEViSÃo E aSSiNaTUra dE cEdUla 5050723-4
SUaNE oliVEira da SilVa SEcrETaria/ colETa dE diGiTal 57221293

VaNia QUiNTiNo dE alMEida MarQUES coordenadora de Planejamento 5959022/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 21 dE JU-
NHo dE 2022
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 816747
Portaria N° 348 de 21 de JUNHo 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 01 de abril de 2022, publicação 
no doE Nº 34.918, de 01 de abril de 2022.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/721500.
r E S o l V E:
coNcEdEr dUaS E MEia diárias em favor da servidora desta SEJUdH abai-
xo identificada, para Participar da cerimonia de posse para a nomeação dos 
novos conselheiros que irão compor o coJUEPa, a cerimônia acontecerá no 
dia 20/06/2022, no auditório do centro integrado de inclusão e cidadania 
do Pará/ciic, localizado na av. almirante Barroso - Marco, Belém/Pará. No 
período de 19 a 21/06/2022

NoMe carGo MatricULa
JoJorUKa XiPaYa KUrUaYa coNSElHEiro do coJUEPa Não se aplica

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 21 dE JU-
NHo dE 2022
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 816736
Portaria N° 347 de 21 de JUNHo 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 01 de abril de 2022, publicação 
no doE Nº 34.918, de 01 de abril de 2022.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/713863.
r E S o l V E:
coNcEdEr SEiS E MEia diárias em favor da servidora desta SEJUdH abai-
xo identificada, para Reunir com os PROCON Municipais de Itaituba e Al-
tamira e autoridades do poder executivo e legislativo dos municípios de 
rurópolis, no período de 15 a 21/06/2022, tendo em vista a implantação 
do ProcoN Municipal no referido município.

NoMe carGo MatricULa
EliaNdro JoSÉ KoGEMPa BarBoSa dirETor do ProcoN/Pa 57203852/7

dEYVid HENriQUE MarQUES dE liMa GErENTE dE EdUcaÇÃo E ProJEToS 5939635/3
faNciSco BENTEMillEr MoNTEiro SoUSa aSSESor dE GaBiNETE 05960072/1

JoNaS SalViaNo da SilVEira MoToriSTa 57216173/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 21 dE JU-
NHo dE 2022
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 816730
Portaria N° 344 de 21 de JUNHo 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 01 de abril de 2022, publicação 
no doE Nº 34.918, de 01 de abril de 2022.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/710060.
r E S o l V E:
coNcEdEr dUaS E MEia diárias em favor da servidora desta SEJUdH 
abaixo identificada, para participar da “Reunião Ordinária do Conselho Es-
tadual dos direitos da Mulher”, no município de Belém, no período de 14 
a 16/06/2022. ação prevista no PPa/2022, apoio aos conselhos, custeada 
pela fonte 0355 fEdM.

NoMe carGo MatricULa
JUrEMa Maria do aMParo conselheira Estadual da Mulher – MMcc Não se aplica

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 21 dE JU-
NHo dE 2022
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 816709
Portaria N° 346 de 21 de JUNHo 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 01 de abril de 2022, publicação 
no doE Nº 34.918, de 01 de abril de 2022.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/713379.
r E S o l V E:
coNcEdEr ciNco E MEia diárias em favor da servidora desta SEJUdH 
abaixo identificada, para participar Realização de ações da Semana Para-
ense de Prevenção às drogas. Meta PPa cENPrEN. No município de abae-
tetuba no período de 21 a 26/06.

NoMe carGo MatricULa
alBErSoN THoMÉ doS SaNToS coordENdor da cENPrEN 5960443/3
roBSoN dE aSSUNÇÃo SoUZa GErENTE GaPS 5955744/3

caMila MaciEl MarTiNS TEraPEUTa ocUPacioNal 55587171/3
aNaNiaS SoarES da coSTa MoToriSTa 57202332/1

Mário afoNSo GUiMarÃES doS SaNToS MoToriSTa 5386217/1
lEoNardo dE caSTro BiTTENcoUrT GErENTE GrdaN 5958755/1

MariZa da SErra NoGUEira aSSiSTENTE Social 3199762/1
UliSSES MoNTEiro dE liMa TÉcNico EM GESTÃo dE ESPorTE 5212197/3

ElEoNora Maria MENdoNÇa fiGUEira TÉcNico EM GESTÃo dE cidadaNia E dirEiToS 
HUMaNoS 54194430/2

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 21 dE JU-
NHo dE 2022
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 816724
Portaria N° 343 de 21 de JUNHo 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 01 de abril de 2022, publicação 
no doE Nº 34.918, de 01 de abril de 2022.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/710047.
r E S o l V E:
coNcEdEr dUaS E MEia diárias em favor da servidora desta SEJUdH 
abaixo identificada, para participar da “Reunião Ordinária do Conselho Es-
tadual dos direitos da Mulher”, no município de Belém, no período de 14 
a 16/06/2022. ação prevista no PPa/2022, apoio aos conselhos, custeada 
pela fonte 0355 fEdM.

NoMe carGo MatricULa
Maria roSa SilVa alMEida conselheira Estadual da Mulher – cEfT/BaM Não se aplica

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 21 dE JU-
NHo dE 2022
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 816696
Portaria N° 345 de 21 de JUNHo 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 01 de abril de 2022, publicação 
no doE Nº 34.918, de 01 de abril de 2022.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/710070.
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r E S o l V E:
coNcEdEr ciNco E MEia diárias em favor da servidora desta SEJUdH 
abaixo identificada, para participar do Monitoramento da Rede de serviços 
de atendimento a mulher no município de itaituba - no período de 25 a 30 
de junho de 2022. ação prevista no PPa/2022.

NoMe carGo MatricULa

GilMara daS NEVES alVES Membro do conselho Estadual dos direitos da Mulher representante 
da federação das Entidades comunitarias de MaraBá - fEcoM Não se aplica

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 21 dE JU-
NHo dE 2022
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 816717
Portaria N° 354 de 21 de JUNHo 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 01 de abril de 2022, publicação 
no doE Nº 34.918, de 01 de abril de 2022.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/750233.
r E S o l V E:
coNcEdEr SETE E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH 
abaixo identificados, para Para acompanhamento e monitoramento do 
projeto bem casado que acontecerá nas datas previstas de acordo com 
cronograma. Nos municípios de BElÉM/MaraBá / iTUPiraNGa/BElÉM, no 
período de 15/06 à 22/06/2022.

NoMe  carGo MatricULa

JoSÉ roBErTo GoMES da coSTa MoToriSTa 5484243/ 2 

SaBriNa NaTHacHi SoUZa VirGoliNo cHEfE GaBiNETE 592232/3 

KlEMEr MaciEl do carMo TÉcNico EM GESTÃo dE d. HUMaNoS - adMiNiSTrador 57201162/1 

PriScilla MENdES TaVEira da SilVa Psicóloga 57217096-1 

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 21 dE JU-
NHo dE 2022
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 817080
Portaria N° 353 de 21 de JUNHo 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 01 de abril de 2022, publicação 
no doE Nº 34.918, de 01 de abril de 2022.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/752179.
r E S o l V E:
coNcEdEr dUaS E MEia diárias em favor do servidor desta SEJUdH abai-
xo identificado, para Participar da cerimonia de posse para a nomeação dos 
novos conselheiros que irão compor o coJUEPa, a cerimônia acontecerá no 
dia 20/06/2022, no auditório do centro integrado de inclusão e cidadania 
do Pará/ciic, localizado na av. almirante Barroso - Marco, Belém/Pará. No 
período de 19 a 21/06/2022.

NoMe carGo MatricULa

rYaN PaTrYcK SilVa aNdradE coNSElHEiro do coJUEPa Não se aplica

WaNdWErSoN NaSciMENTo SilVa coNSElHEiro do coJUEPa Não se aplica

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 21 dE JU-
NHo dE 2022
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 817103
Portaria N° 352 de 21 de JUNHo 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 01 de abril de 2022, publicação 
no doE Nº 34.918, de 01 de abril de 2022.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/752179.
r E S o l V E:
coNcEdEr TrÊS E MEia diárias em favor do servidor desta SEJUdH abaixo 
identificado, para Visita técnica na condição de Secretário titular para am-
pliação das ações institucionais desta SEJUdH no Município de Marabá/Pa. 
No período de 17/06 à 20.06.2022.

NoMe carGo MatricULa

ValBETaNio BarBoSa MilHoMEM Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos   5958936/1 

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 21 dE JU-
NHo dE 2022
faBiaNo ScHErEr coElHo
Secretário adjunto de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 816917

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 398/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 21 de JUNHo de 2022.
Nome:Bruno Medeiros Pompeu/Matricula:n°5948369/1/cargo:GErENTE/
origem:Belém-Pa/destino:redenção e Santana do araguaia-Pa/Perío-
do:22 a 26/06/2022/diárias:4,5 (quatro e meia)/objetivo:representar a 
Sedeme no i Encontro Setorial para o desenvolvimento do agronegócio.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 399/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 21 de JUNHo de 2022.
Nome:aNdErSoN faBio MarGalHo rodriGUES/Matricula:n°5920223/4/
cargo:MoToriSTa/origem:Belém-Pa/destino:Marabá e curionópolis-Pa/
Periodo:20 e 22/06/2022/diárias:2,5 (duas e meia)/objetivo:conduzir os 
servidores desta SEDEME, com objetivo de fiscalizar a Taxa de Controle, 
acompanhamento e fiscalização das atividades de Pesquisa, lavra, Explo-
ração e aproveitamento de recursos Minerais (TfrM).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 401/2022 – daF/sedeMe - 
BeLÉM, 21 deJUNHo de 2022.
Nome:dÉBora criSTiNa dE liMa MiraNda/Matricula:n° 5964404/1/
cargo:Geóloga/origem:Belém-Pa/destino:redenção e Santana do ara-
guaia–Pa/Período: 22 a 26/06/2022/diárias:4,5 (quatro e meia)/objeti-
vo:representar a SEdEME no extensionismo Mineral no Estado do Pará 
– desenvolvimento da indústria da cerâmica vermelha paraense.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 816537

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 050/2022 - GGa/sedeMe - 
BeLÉM 20 de JUNHo de 2022.
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa dE ESTado dE 
dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora ValEria lUcia BarroSo PErEira carNEiro, 
identidade funcional nº 5906837/3, ocupante do cargo de Gerente, lotado 
nesta SEdEME, para responder pela coordenadoria do Núcleo de Planeja-
mento Estratégico, face o gozo de férias regulamentares da servidora ra-
QUEl doS SaNToS alBUQUErQUE, identidade funcional nº 73503987/1, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão de desenvolvimento ciência Tec-
nologia, conforme PorTaria Nº 047/2022– GGa/SEdEME de 09/06/2022, 
publicada no doE nº 35.004 de 10/06/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 816387

diÁria
.

Portaria N° 397– daF/sedeMe - 
BeLÉM, de 21 de JUNHode 2022.
Nome:Beatriz Pinheiro Pantoja de oliveira/Matricula:n°5955686/1/car-
go:coordenadora/origem:Belém-Pa/destino:Parauapebas–Pa/Período:22 
a 24/06/2022/diárias:2,5(duas e meia)/objetivo: representar a SEdEME 
no evento de inauguração da Planta Experimental do Projeto ferro Sul da 
ligga.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 816432
Portaria N° 396/2022 - daF/sedeMe  - 
BeLÉM, 21 de JUNHo de 2022.
Nome:aldENor SaNTaNa PEGado NETTo/Matrícula:n°5913756/3/car-
go:coordenador/origem:Belém-Pa/destino: redenção-Pa/Período:20 
a25/06/2022/diárias:5,5(cinco e meia)/objetivo:representar a SEdEME 
no evento i Encontro Setorial para o desenvolvimento do agronegócio, 
para entenderem o tema de Energia.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 816414
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Portaria N° 400/2022 daF/sedeMe - 
BeLÉM, 21 de JUNHo de 2022.
Nome:iGor PaTricK SoUZa do NaSciMENTo/Matricula:5941053/2/
cargo:coordenador do Núcleo de comunicação/origem:Belém-Pa/des-
tino:redenção E Santana do araguaia-Pa/Período:20a 26/06/2022/diá-
ria:6,5(seis e meia)/objetivo: realizar cobertura do i ENcoNTro SETo-
rial Para o dESENVolViMENTo do aGroNEGÓcio.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 816468
Portaria N° 402/2022 daF/sedeMe - 
BeLÉM, de 21 de JUNHo de 2022.
Nome:JaMYllE TriNdadE dE MaToS/Matricula:n°5964428/1/cargo: 
Técnico em Gestão de desenvolvimento Sustentável/origem:Belém-Pa/
destino:São Geraldo do araguaia,São domingos do araguaia e Bom Jesus 
do Tocantins-Pa/Período:27a29/06/2022/diárias:2,5(duas e meia)/objeti-
vo:extensionismo mineral no Estado do Pará–desenvolvimento da indús-
tria da cerâmica vermelha Paraense.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 816503
Portaria N° 403/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 21 de JUNHo de 2022.
Nome:WElliNGToN BrUNo SilVa dE JESUS/Matricula:n°5964423/
cargo:Engenheiro de Materiais–Téc. em Gestão de des. Sustentável/
origem:Belém-Pa/destino: São Geraldo do araguaia, São domingos do 
araguaia, Bom Jesus do Tocantins-Pa/Período:27a 29/06/2022/diárias:2,5 
(duas e meia)/objetivo: realizar o Extensionismo Mineral no Estado do 
Pará.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 816519
Portaria N° 410/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 21 de JUNHo de 2022.
Nome:BrUNo da SilVa caSTro/Matricula:n°5918069/1/cargo:MoTo-
riSTa/origem:Belém-Pa/destino:redenção e Santana do araguaia/Pa/
Período:20 a 26/06/2022/diária:6,5(seis e meia)/objetivo:conduzir veí-
culo oficial para transporte de servidores desta SEDEME em atividade Ins-
titucional.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 816649
Portaria N° 407/2022 – daF/sedeMe - 
BeLÉM, 21 de JUNHo de 2022.
Nome:daNilo liMa MarQUES/Matricula:n°5903709/1/cargo:Técnico em 
Gestão de desenvolvimento Sustentável/origem:Belém-Pa/destino:re-
denção–Pa/Período:20a 26/06/2022/diária:6,5(seis e meia)/objetivo:re-
presentar a SEdEME no i Encontro Setorial para o desenvolvimento do 
agronegócio.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 816620
Portaria N° 405/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 21 de JUNHo de 2022.
Nome:rafaEl fErrEira coSTa TEiXEira /Matricula:n°5947283/2/car-
go:diretor de Energia/origem:Belém-Pa/destino:cametá-Pa/dias:17e 
18/06/2022/diárias:1,5(uma e meia)/objetivo:encontro com os partici-
pantes da cadeia Produtiva do açaí no Baixo Tocantins.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 816607
Portaria N° 406/2022 – daF/sedeMe - 
BeLÉM, 21 de JUNHo de 2022.
Nome:HÉlio HENriQUE caMPoS dE SoUZa/Matricula:n°5950538/1/car-
go:coordENador/origem:Belém-Pa/destino:redenção-Pa/Período: 20 
a 26/06/2022/diárias:6,5 (seis e meia)/objetivo: participar do i Encontro 
Setorial para o desenvolvimento do agronegócio.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 816613
Portaria N° 404/2022 – daF/sedeMe - 
BeLÉM, 21 de JUNHo de 2022.
Nome:Erica liMa MarQUES/Matricula:n°5964417/1/cargo:Técnica em 
Gestão de desenvolvimento Sustentável/origem:Belém-Pa/destino:São 
Geraldo do araguaia,São domingos do araguaia,Bom Jesus do Tocantins/
Pa/Período:27a29/06/2022/diária:2,5(duas e meia)/objetivo:Extensionis-
mo Mineral no Estado do Pará–desenvolvimento da indústria da cerâmica 
vermelha paraense.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 816564

Portaria N° 408/2022 daF/sedeMe 
BeLÉM, 21 de JUNHo de 2022.
Nome:aldENor SaNTaNa PEGado NETTo/Matricula:n° 5913756/3/car-
go:coordENador/origem:Belém-Pa;destino:Juruti–Pa/Período:16 a 
20/06/2022/diárias:4,5 (quatro e meia)/objetivo:representar o secretário 
de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia - SEdEME 
na audiência pública que será realizada na comunidade Paraiso no muni-
cípio de Juruti-Pa.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 816584
Portaria N° 409/2022 – daF/sedeMe - 
BeLÉM, 21 de JUNHo de 2022.
Nome:Marcilene Madeira Nunes/Matricula:n°5946718/2/cargo:assessora-
SEcoP/origem:Belém-Pa/destino:cametá/Pa/Período:17a 18/06/2022/
diária:1,5(duas e meia)/objetivo:Participar de reunião para Prospecção de 
soluções integradas para o incentivo, melhoria, organização e qualificação 
da cadeia produtiva do açaí.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 816595

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 051/2022 – GGa/ sedeMe 
Belém, 20 de junho de 2022.
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa dE ESTado dE 
dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, aos servidores, re-
ferente à Julho de 2022.

id. Func. Nome cargo Período Aquisitivo Período de Gozo
57175685/1 WilToN MarcEllo SaNToS TEiXEira dirETor 16/11/2020 a 15/11/2021 04/07/2022 a 02/08/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 816417

.

.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 16/2022
Processo nº 24/2022 - objeto: Trata-se de procedimento administrativo 
visando à contratação de prestação de serviços de gestão de abastecimen-
to de combustíveis - gasolina comum e óleo diesel S10, através de postos 
credenciados, por intermédio de um sistema informatizado mediante car-
tão eletrônico, para atender à frota de veículos da companhia de Gás do 
Pará. fundamento legal: art. 29, inciso ii, da lei 13.303/16 c/c artigo123 
e seguintes do rilc. autorizado em reunião da diretoria Executiva da 
companhia de Gás do Estado do Pará. Mesa: diretora Presidente cláudia 
Bitar, diretor administrativo e financeiro andré Macêdo e pelo diretor Téc-
nico e comercial Paulo Guardado. Valor Global: r$ 21.387,86 (vinte e um 
mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos), coNTraTa-
da: PriME coNSUlToria E aSSESSoria EMPrESarial lTda, inscrita no 
cNPJ no 05.340.639/0001-30.

Protocolo: 816357

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 0667/2022, de 20 de JUNHo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delega-
das pela PorTaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 
33.807 de 19/02/2019,
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coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/764231, de 20/06/2022, 
e Memorando nº 267/2022, de 20/06/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor fraNciSco dEMÉTrio dE carValHo NETo, Ma-
trícula nº. 5956734/1, cargo/função: coordenador de Núcleo regional, 
como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto
119/2022 Prefeitura Municipal de Óbidos Pavimentação de vias em concreto, zona urbana, no Município de Óbidos/Pa.

ii – dESiGNar a servidora alBa ValÉria liMa JorGE, Matrícula nº. 
5121345/1, Cargo/Função: Coordenador, para acompanhar e fiscalizar, 
como suplente, a execução do convênio, acima descrito, nos impedimen-
tos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 816864
Portaria Nº. 0666/2022, de 20 de JUNHo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delega-
das pela PorTaria Nº. 072/2019, 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 nº 2022/764325, de 20/06/2022, 
e Memorando nº 268/2022, de 20/06/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora caroliNa da coSTa NaSciMENTo, Matrícula nº 
5964977/1, Cargo/Função: Assessor I, como fiscal do Convênio celebrado 
entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas 
– SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

155/2022 Prefeitura Municipal de aveiro construção de cobertura da Quadra Poliesportiva, no Município de aveiro/Pa.

ii – dESiGNar a servidora alBa ValÉria liMa JorGE, Matrícula nº. 
5121345/1, Cargo/Função: Coordenador, para acompanhar e fiscalizar, 
como suplente, a execução do convênio, acima descrito, nos impedimen-
tos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 816895
Portaria Nº. 0669/2022, de 20 de JUNHo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delega-
das pela PorTaria Nº. 072/2019, 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 nº 2022/763916, de 20/06/2022, 
e Memorando nº 265/2022, de 20/06/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor MarcUS ViNiciUS aNGEliM dE aZEVEdo, Ma-
trícula nº 5936254/2, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal do Contra-
to celebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

78/2022 M Gomes da Silva e cia ltda
contratação de empresa de engenharia especializada para execução 

da adutora de água tratada e serviços correlatos no Município de 
Quatipuru/Pa.

ii – dESiGNar o servidor carloS aNdrÉ da SilVa araÚJo, Matrícula nº 
6403603/2, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Enge-
nheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
contrato, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 816854
Portaria Nº. 0668/2022, de 20 de JUNHo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delega-
das pela PorTaria Nº. 072/2019, 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 nº 2022/763336, de 20/06/2022, 
e Memorando nº 264/2022, de 20/06/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor láZaro cEZar da SilVa liMa JUNior, Matrí-
cula nº. 5913247/3, cargo/função: diretor de Planejamento de obras e 
Conformidade, como fiscal do Contrato celebrado entre a Secretaria de 
Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e a Empresa 
abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

77/2022 consórcio aB Execução dos serviços de drenagem e  pavimentação asfáltica de vias urbanas 
em Municípios que integram a região de integração Baixo amazonas/Pa.

ii – dESiGNar o servidor oBErlaNdES JUNior da SilVa coSTa, Ma-
trícula nº. 5946508/1, cargo/função: coordenador, para acompanhar e 
fiscalizar, como suplente, a execução do contrato, acima descrito, nos im-
pedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 816860
Portaria Nº. 0670/2022, de 20 de JUNHo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delega-
das pela PorTaria Nº. 072/2019, 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 2022/764124, de 20/06/2022, e 
Memorando nº 266/2022 de 20/06/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora dUlcÍlia alVES doS SaNToS SilVa NETa, 
Matrícula nº 5965146/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Pú-
blicas- Engenheiro Civil, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secre-
taria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e 
o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

118/2022 Prefeitura Municipal de castanhal reforma e ampliação do Mercado central, no Município de castanhal/Pa.

ii – dESiGNar o servidor PaUlo aNdrÉ doS SaNToS MoNTEiro, Matrí-
cula nº 57176077/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- 
Engenheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução 
do convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do ti-
tular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 816846

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º tac Nº 20/2021– tP Nº 27/2020
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
dESiGNE ENGENHaria E SErViÇoS dE coNSTrUÇÕES– cNPJ 
07.709.325/0001-97
objeto: construção do Mercado Municipal de itupiranga, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II, IV da Lei nº 
8.666/93.
Vigência: 16/06/2022 a 16/09/2022
data da assinatura: 15/06/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 816461

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 0674/2022, de 21 de JUNHo de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/767100 de 21/06/2022 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias à servidora 
abaixo relacionada:
NoME: andréia rocha de almeida, Matrícula n°. 5946403/1; cargo/fun-
ção: assessor ii.
oBJETiVo: acompanhar o Sr Secretário na assinatura da ordem de Servi-
ços da regional do Baixo amazonas e convênios, e na assinatura de con-
vênios no Município de Mojuí dos campos, no Município de Santarém/Pa.
dESTiNo: Santarém/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa:21/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 816836
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Portaria Nº. 0671/2022, de 21 de JUNHo 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 2022/767105, de 21/06/2022 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Benedito ruy Santos cabral, Matrícula n°. 5946678/1; cargo/fun-
ção: Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
oBJETiVo: acompanhar o Excelentíssimo Governador na assinatura da 
ordem de Serviço para drenagem e Pavimentação asfáltica de 2km de 
vias urbanas no Município de inhangapi/Pa, e na assinatura de convênio 
para reforma e ampliação da Praça do Bairro Nova Estrela, no Município 
de castanhal/Pa.
dESTiNo: inhangapí/castanhal/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 20/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 816817
Portaria Nº. 0673/2022, de 21 de JUNHo 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 2022/767063, de 21/06/2022 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Benedito ruy Santos cabral, Matrícula n°. 5946678/1; cargo/fun-
ção: Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
oBJETiVo: acompanhar o Excelentíssimo Governador na assinatura da 
ordem de Serviços da regional do Baixo amazonas e convênios, e na 
assinatura de convênios no Município de Mojuí dos campos, no Município 
de Santarém/Pa.
dESTiNo: Santarém/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 21/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 816827
Portaria Nº. 0672/2022, de 21 de JUNHo de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/767113 de 21/06/2022 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: andréia rocha de almeida, Matrícula n°. 5946403/1; cargo/fun-
ção: assessor ii.
oBJETiVo: acompanhar o Sr. Secretário na assinatura da ordem de Ser-
viço para drenagem e Pavimentação asfáltica de 2km de vias urbanas no 
Município de inhangapi/Pa, e na assinatura de convênio para reforma e 
ampliação da Praça do Bairro Nova Estrela, no Município de castanhal/Pa.
NoME: almir Nelson araújo de oliveira, Matrícula nº. 3211339/1; cargo/
função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o Sr. Secretário Benedito ruy Santos 
cabral, aos referidos Municípios.
dESTiNo: inhangapi/castanhal/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa:20/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 816821
Portaria Nº. 0676/2022, de 21 de JUNHo 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 2022/770502, de 21/06/2022 
– GaB/SEdoP;

r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Benedito ruy Santos cabral, Matrícula n°. 5946678/1; cargo/fun-
ção: Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
oBJETiVo: acompanhar o Excelentíssimo Governador na assinatura de 
ordem de Serviço 12km de drenagem e Pavimentação asfáltica de vias, e 
do Convênio para Pavimentação asfáltica e Drenagem Superficial de vias 
no Município de Bragança/Pa, na inauguração da Policlínica, Entrega do 
Hospital regional Público do caetés, assinatura da ordem de Serviço para 
12km de drenagem e Pavimentação asfáltica de vias e do convênio para 
reforma da central de abastecimento de água no Município de capanema/Pa.
dESTiNo: Bragança/capanema/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 15/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 816930
Portaria Nº. 0677/2022, de 21 de JUNHo de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/770683 de 21/06/2022 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: andréia rocha de almeida, Matrícula n°. 5946403/1; cargo/fun-
ção: assessor ii.
oBJETiVo: acompanhar o Sr. Secretário na assinatura de ordem de Ser-
viço 12km de drenagem e Pavimentação asfáltica de vias, e do convênio 
para Pavimentação asfáltica e Drenagem Superficial de vias no Município 
de Bragança/Pa, na inauguração da Policlínica, Entrega do Hospital re-
gional Público do caetés, assinatura da ordem de Serviço para 12km de 
drenagem e Pavimentação asfáltica de vias e do convênio para reforma da 
central de abastecimento de água no Município de capanema/Pa.
NoME: almir Nelson araújo de oliveira, Matrícula nº. 3211339/1; cargo/
função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o Sr. Secretário Benedito ruy Santos 
cabral, aos referidos Municípios.
dESTiNo: Bragança/capanema/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa:15/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 816941

.

.

oUtras MatÉrias
.

Licença de instalação - Li
Município de Novo Progresso/Pa
a SEcrETaria dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS do 
ESTado do Pará - SEdoP - cNPJ.: Nº 03.137.985/0001-90 torna pú-
blico que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, 
a prorrogação da licença de instalação - li nº. 036/2022, até a data de 
13/05/2023, para a atividade: obras de Urbanização - Pavimentação de 
Vias Urbanas com drenagem Profunda, no município de NoVo ProGrES-
So/Pa.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 816813
Licença de instalação - Li
Município de itaituba/Pa
a SEcrETaria dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS do 
ESTado do Pará - SEdoP - cNPJ.: Nº 03.137.985/0001-90 torna público 
que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Mineração - SEM-
Ma, a prorrogação da licença de instalação - li nº. 24/2022, até a data 
de 17/05/2023, para a atividade: obras de Urbanização - Pavimentação 
de Vias Urbanas com drenagem Profunda, no município de iTaiTUBa/Pa.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 816810
Licença Prévia e de instalação - LPi
Município de anapu/Pa
a SEcrETaria dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS do 
ESTado do Pará - SEdoP - cNPJ.: Nº 03.137.985/0001-90 torna público 
que recebeu da Secretaria Municipal de Gestão de Meio ambiente e Turis-
mo - SEMMaT, a prorrogação da licença Prévia e de instalação - lPi nº. 
007/2021, até a data de 08/06/2023, para as atividades: implantação de 
Usina de asfalto, inclusive móvel, obras de Urbanização (ruas) e Sistema 
de drenagem de águas Pluviais, no município de aNaPU/Pa.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 816795
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Licença de instalação - Li
Município de Uruará/Pa
a SEcrETaria dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS do 
ESTado do Pará - SEdoP - cNPJ.: Nº 03.137.985/0001-90 torna pú-
blico que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, 
a prorrogação da licença de instalação - li nº. 007/2022, até a data de 
12/05/2023, para as atividades: asfaltamento de Vias Públicas Municipais 
e Sistema de drenagem de águas Pluviais, no município de UrUará/Pa.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 816797
Licença de instalação - Li
Município de rurópolis/Pa
a SEcrETaria dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS do 
ESTado do Pará - SEdoP - cNPJ.: Nº 03.137.985/0001-90 torna público 
que recebeu da Secretaria Municipal de Gestão de Meio ambiente e Turis-
mo - SEMMa, a prorrogação da licença de instalação - li nº. 01/2022, até 
a data de 27/05/2024, para as atividades: obras de Urbanização (ruas, 
Praças e calçadas) - Pavimentação de Vias com drenagem Profunda em 
ruas Urbanas, no município de rUrÓPoliS/Pa.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 816798
Licença Prévia e de instalação - LPi
Município de Placas/Pa
a SEcrETaria dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS do 
ESTado do Pará - SEdoP - cNPJ.: Nº 03.137.985/0001-90 torna público 
que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, a prorro-
gação da licença Prévia e de instalação - lPi nº. 001/2022, até a data de 
31/12/2022, para a atividade: obra de Pavimentação de Vias com drena-
gem Profunda, no município de PlacaS/Pa.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 816799
Licença ambiental Única - LaU
Município de Brasil Novo/Pa
a SEcrETaria dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS do 
ESTado do Pará - SEdoP - cNPJ.: Nº 03.137.985/0001-90 torna público 
que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, a pror-
rogação da licença ambiental Única - laU nº. 020/2022, até a data de 
17/05/2024, para a atividade: infraestrutura e obras civis - Pavimentação 
asfáltica de Vias com drenagem Pluvial, no município de BraSil NoVo/Pa.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 816800
Licença de instalação - Li
Município de Medicilândia/Pa
a SEcrETaria dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS do 
ESTado do Pará - SEdoP - cNPJ.: Nº 03.137.985/0001-90 torna pú-
blico que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, 
a prorrogação da licença de instalação - li nº. 09/2021, até a data de 
25/11/2022, para as atividades: Pavimentação asfáltica com drenagem 
Pluvial no município de MEdicilÂNdia/Pa.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 816801
Licença de instalação - Li
Município de Senador José Porfírio/Pa
a SEcrETaria dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS do 
ESTado do Pará - SEdoP - cNPJ.: Nº 03.137.985/0001-90 torna público 
que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turismo - SE-
MaT, a prorrogação da licença de instalação - li nº. 002/2021, até a data 
de 25/11/2023, para a atividade: obras de infraestrutura - Pavimentação 
asfáltica e drenagem Pluvial em Vias Urbanas, no município de SENador 
JoSÉ PorfÍrio/Pa.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 816806
Licença de instalação - Li
Município de Trairão/Pa
a SEcrETaria dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS do 
ESTado do Pará - SEdoP - cNPJ.: Nº 03.137.985/0001-90 torna pú-
blico que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, 
a prorrogação da licença de instalação - li nº. 001/2022, até a data de 
23/05/2023, para a atividade: obras de infraestrutura - Pavimentação de 
Vias com drenagem Profunda em ruas Urbanas, no município de Trai-
rÃo/Pa.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 816803
Licença Prévia e de instalação – LPi
Município de Pacajá/Pa
a SEcrETaria dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS do 
ESTado do Pará - SEdoP - cNPJ.: Nº 03.137.985/0001-90 torna pú-
blico que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, a 
prorrogação da licença Prévia e de instalação - lPi nº. 020/2022, até a 
data de 14/02/2024, para as atividades: implantação de Usina de asfalto, 
inclusive móvel, Pavimentação de Vias e de drenagem de águas Pluviais, 
no município de PacaJá/Pa.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 816787

Licença de instalação - Li
Município de Porto de Moz/Pa
a SEcrETaria dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS do 
ESTado do Pará - SEdoP - cNPJ.: Nº 03.137.985/0001-90 torna pú-
blico que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, 
a prorrogação da licença de instalação - li nº. 009/2022, até a data de 
24/05/2023, para as atividades: Pavimentação de Vias e de drenagem 
Urbana de águas Pluviais, no município de PorTo dE MoZ/Pa.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 816789

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 081/2022 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias,
  coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico nº 2022/687075, re-
ferente à substituição do assessor de diretoria, Sr. rEGiNaldo fErrEira 
PaNToJa, matrícula nº 5959176/1 no período de 04.07.2022 a 07.08.2022, 
devido ao gozo de suas férias e prêmio assiduidade.
 r E S o l V E:
1. dESiGNar o Sr. Joao PaUlo dE MoraiS liMa, Matrícula nº 
55585934-1, para substituir o referido funcionário no período acima citado.
2. faZEr vigorar os efeitos da presente Portaria a partir de 
04.07.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 09 de junho de 2022.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 816811
Portaria N.º 082/2022 – Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
coNSidEraNdo o disposto na cláusula 22ª, do acordo coletivo de Traba-
lho 2021/2022;
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2022/608836, que trata de 
solicitação de licença Prêmio;
r E S o l V E:
1. coNcEdEr ao assistente administrativo rUBENil JorGE da 
TriNdadE fEliPE, Matrícula nº 3190447/1, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 24.05.2022 a 23.06.2022, referente ao período 
aquisitivo 01.08.2015 a 07.03.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 20 de junho de 2022.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 816819

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Homologação de resultado de Licitação
Modalidade de Licitação: rdc nº 02/2022-Presencial
objeto: contratação de empresa especializada em obras engenharia para 
a execução dos serviços remanescentes, complementares e a refazer de 
infraestrutura urbana (sistema viário, rede de esgoto sanitário, rede de 
abastecimento de água, rede de drenagem pluvial e de recuperação da 
estação elevatório de esgoto), na comunidade Pratinha, localizada na ro-
dovia arthur Bernardes, Passagem John Engelhard, s/n no município de 
Belém, estado do Pará.
resultado da licitação: dESErTa
Belém Pa 22/06/2022
orlando reis Pantoja
diretor Presidente

Protocolo: 816679

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃ
rdc PreseNciaL Nº 06/2021 - coHaB
Processo nº 2020/969824
o diretor Presidente da companhia de Habitação do Estado do Pará – 
coHaB com base no relatório emitido pela comissão Permanente de licita-
ção – cPl, bem como o disposto no art. 28, inciso iV, da lei nº 12.462/2011,
dEcidE:
adJUdicar e HoMoloGar o processo licitatório rdc Presencial nº 
06/2021 – coHaB, conforme dados abaixo.
oBJETo: contratação de empresa de engenharia para execução de servi-
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ços remanescente de serviços e construção de 336 unidades habitacionais 
no conjunto residencial liberdade iii, localizado no campus iii, da Uni-
versidade federal do Pará – UfPa, entre a Marginal do igarapé do Tucun-
duba e avenida Perimetral, no Município de Belém/Pa.
Valor orçado pela coHaB: r$ 15.845.064,04
Empresa Vencedora: laJE coNSTrUÇÕES lTda - cNPJ: 07.887.094/0001-01
Valor da Proposta: r$ 14.096.816,03
Belém (Pa), 22 de junho de 2022.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 816591

.

.

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

.

.

.

Portaria
.

coMissÃo esPeciaL de LicitaÇÃo
Portaria Nº 515/2022 – sectet, de 21 de JUNHo de 2022.
a SEcrETária dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.04.2022, publicado no doE Nº 34.918, de 01.04.2022 e,
coNSidEraNdo a necessidade da condução de certames licitatórios no 
âmbito da SEcTET;
coNSidEraNdo os termos da lei federal nº 12.462/2011, decreto fede-
ral nº 7.581/2011, decreto Estadual nº 1.974/2018 e, da lei complemen-
tar n° 123, de 14 de dezembro de 2006;
coNSidEraNdo ainda os termos do Processo nº 2020/431174, bem como 
do Processo nº 2021/1075197 referente ao certame licitatório;
rESolVE:
art. 1º. iNSTiTUir comissão Especial de licitação no âmbito da Secreta-
ria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e 
Tecnológica – SEcTET, para condução do procedimento licitatório referen-
te ao Edital de regime diferenciado de contratação – rdc Eletrônico n.º 
001/2022 e nomear, para sua constituição, os seguintes servidores:

Qtd NoMe MatrÍcULa FUNÇÃo

01 leonildes Pires ribeiro Júnior 54192801/2 Pregoeiro

02 adley de Souza carneiro 5800807/1 Membro

03 Paulo Henrique de Souza Morais 57205891/4 Membro

art. 2º - as nomeações de que trata o art. 1º terão vigência até o término 
dos trabalhos relacionados à licitação na modalidade de regime diferencia-
do de contratação – rdc n.º 001/2022.
art. 3º- os membros nomeados por esta Portaria deverão tomar ciência do 
disposto na lei federal nº 12.462/2011, decreto federal nº 7.581/2011, 
decreto Estadual nº 1.974/2018 e suas alterações, bem como de toda a 
legislação vigente acerca da matéria.
art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretária de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 21 de junho de 2022,
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado

Protocolo: 816576
Portaria Nº 517 de 21 de JUNHo 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 ainda os termos do Processo nº 2022/771610;
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por motivo de necessidade de serviço, o período de gozo de 
férias do servidor JoSÉ lEoNcio lEiTÃo SiQUEira, identidade funcional 
nº 5945910/2, ocupante do cargo de diretor, lotado na diretoria de Edu-
cação Profissional e Tecnológica, no período de 04/07/2022 a 02/08/2022, 
referente ao exercício 2020/2021, concedida através da PorTaria Nº 456 
de 03/06/2022, publicada no doE nº 34.996 de 06/06/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 21 de junho de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 816740

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do dÉciMo sÉtiMo terMo aditiVo ao coNtrato de 
GestÃo Nº 001/2015 – sectet/FUNdaÇÃo GUaMÁ
contrato de Gestão: Nº 001/2015
Nº do termo aditivo: 17
data da assinatura: 20/06/2022
objeto do Termo aditivo: o presente Termo aditivo tem por objeto efetuar 
a inclusão dos Eixos “implantação do centro de inovação acES Tapajós” e 
“operação do centro de inovação acES Tapajós”, visando apoiar o aper-
feiçoamento da infraestrutura física para a operacionalização do centro de 
inovação acES Tapajós e realizar ações de oferta continuada de serviços 
técnicos especializados voltados à operacionalização da sua unidade de 
negócios e inovação em conexão com o PcT Guamá e demais ambien-
tes de inovação do país mediante repasse de recursos financeiros para a 
fundação de ciência, Tecnologia, inovação e desenvolvimento Sustentável 
Guamá – fUNdaÇÃo GUaMá, ajustando-se o Plano de Trabalho pactuado 
no Nono Termo aditivo do contrato de Gestão no 001/2015, de acordo com 
as providências detalhadas a seguir:
a) acrescentar ao contrato de Gestão o valor de r$ 3.581.240,70 (Três 
milhões, quinhentos e oitenta e um mil, duzentos e quarenta reais e seten-
ta centavos) para executar as ações dos Eixos “implantação do centro de 
inovação acES Tapajós” e “operação do centro de inovação acES Tapa-
jós”, conforme Plano de Trabalho, que faz parte deste Termo aditivo.
b) incluir no contrato de Gestão, a seguinte dotação referente a este Ter-
mo aditivo:

Funcional Programática Elemento de Despesa ação Fonte Plano interno
48101.19.571.1490.8929 335041 261896 0124008794 2070008929c
48101.19.571.1490.8929 445042 262171 0124008794 2070008929E

c) alterar o cronograma de desembolso do contrato de Gestão, incluindo 
os valores conforme Plano de Trabalho, que faz parte deste Termo aditivo.
d) Vigência do Termo aditivo: de 20/06/2022 a 31/12/2023.
concedente: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ nº 08.978.226/0001-73)
organização Social: fundação de ciência, Tecnologia, inovação e de-
senvolvimento Sustentável Guamá – fUNdaÇÃo GUaMá (cNPJ nº 
11.024.200/0001-09)
ordenadora: EdilZa JoaNa oliVEira foNTES, Secretária de Estado.

Protocolo: 816499
Nº do coNtrato: 11/2021
Nº do terMo aditiVo: 01
daTa da aSSiNaTUra: 10/06/2022
oBJETo do TErMo adiTiVo: Prorrogar por 12 (doze), a contar de 
11/06/2022 a 10/06/2023 o prazo de vigência do contrato  nº 11/2021, 
atendendo a conveniência administrativa da SEcTET, de acordo com o que 
prevê a cláUSUla SEGUNda – da ViGÊNcia.
orÇaMENTo:

ProG. de traBaLHo desPesa FoNte aÇÃo PL. iNterNo

48101.19.363.1501.8822 339040 0124008794
0102000000 263912 1010008822-c

coNTraTado: iNTErcElEri TEcNoloGia Para EdUcaÇÃo lTda (cNPJ:
08.945.294/0001-36).
ENdErEÇo: av. Perimetral S/N, Parque de ciência e Tecnologia Guamá, 
Espaço inovação, 3º piso, sala 10, cEP: 66.075-750, Belém/Pa.
ordENador: EdilZa JoaNa oliVEira foNTES

Protocolo: 816360

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio de cooPeraÇÃo tÉcNica e FiNaNceira 
Nº: 012/2022 sectet/UFPa/FadesP
coNVÊNio n° 012/2022
ProcESSo nº 2022/89674.
oBJETo do coNVÊNio: o presente convênio de cooperação tem por ob-
jetivo a atuação conjunta entre os participes, visando o apoio técnico e 
financeiro para a viabilização da formação de 40 Técnicos em Edificações 
no Município de Goianésia do Pará, conforme aNEXo i – Plano de Trabalho.
os recursos a serem transferidos pela coNcEdENTE correrão à con-
ta da seguinte classificação orçamentária: Funcional Programática: 
48101.12.363.1501.8822, Elemento de despesa: 335041, ação: 274028, 
fonte: 0124008794 e Pi: 101.000.8822c.
daTa dE aSSiNaTUra: 08/06/2022
iNÍcio da ViGÊNcia: 08/06/2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 08/06/2024
foro: Belém
ParTÍciPES:
coNcEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E 
EdUcaÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica – SEcTET (cNPJ 
nº 08.978.226/0001-73);
coNVENENTE: UNiVErSidadE fEdEral do Pará – UfPa (cNPJ N° 
34.621.748/0001-23);
iNTErVENiENTE: fUNdaÇÃo dE aMParo E dESENVolViMENTo da PES-
QUiSa – fadESP (cNPJ n° 05.572.870/0001-59)
ordENadora: Edilza Joana oliveira fontes, Secretária de Estado.

Protocolo: 816441
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eXtrato de coNVÊNio de cooPeraÇÃo tÉcNica
Nº 037/2022 – sectet / PreFeitUra MUNiciPaL de BraGaNÇa
convênio nº 037/2022
Protocolo: 2021/532383
objeto: o presente convênio de cooperação Técnica tem como objetivo 
realizar ações conjuntas e o compartilhamento de espaços e equipamentos 
necessários ao atendimento das demandas sociais e produtivas identifica-
das de Educação Superior, Profissional e Tecnológica que viabilizem a oferta 
de vagas em cursos, abrangendo, todos os níveis e modalidades definidos 
em legislação federal, incluindo o ensino superior, ensino tecnológico, ensi-
no 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 Bragança, região de integração rio caeté, no estado do Pará.
Valor: o presente convênio de cooperação Técnica não decorem repasses 
de recursos financeiros entre os partícipes, deve-se a SECTET e a Prefeitura 
Municipal de Bragança e garantir em seus orçamentos anuais as obrigações 
estabelecidas neste instrumento e previstas no Plano de Trabalho aprova-
do, âmbito do Programa Educação Profissional e Tecnológica – Intitulado 
Pará Profissional e do Programa Educação Superior – Titulado Forma Pará.
data de assinatura: 03/06/2022
Período de vigência: 03/06/2022 a 03/06/2027
Partícipes:
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e  Tecnológica – SEcTET (cNPJ nº 08.978.226/0001-73)
Prefeitura Municipal de Bragança (cNPJ nº 04.873.592/0001-07)
ordenadora: EdilZa JoaNa oliVEira foNTES, Secretária de Estado.

Protocolo: 816622

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 513 de 21 de JUNHo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/764652;
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora EdilZa JoaNa oliVEira foNTES, identidade fun-
cional nº 57176393/5, ocupante do cargo de Secretária de Estado, 01 e 
1/2 (uma e meia) diárias, para atender despesas com a viagem aos muni-
cípios de Marabá-Pa, Nova ipixuna-Pa e Bom Jesus do Tocantins-Pa, nos 
dias 27/06 e 28/06/2022, a fim de participar da Inauguração do Laborató-
rio de informática, nos referidos municípios.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 21 de junho de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 816427
Portaria Nº 514 de 21 de JUNHo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2022/764855.
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor carloS EdUardo MiraNda da coNcEiÇÃo, 
identidade funcional nº 54187348/2, ocupante do cargo de chefe de Gabi-
nete, lotado no Gabinete do Secretário, a viajar aos municípios de Marabá-
Pa, Piçarra-Pa, Tucumã-Pa, Nova ipixuna-Pa e Bom Jesus do Tocantins-Pa, 
no período de 25/06 a 28/06/2022, a fim de participar de Aula Inaugural 
de Zootecnia no município de Piçarra – Pa; deslocamento para o município 
de Tucumã – Pa; Visita Técnica nas instalações que receberão o curso de 
Medicina Veterinária no
município de Tucumã-Pa; e entrega do laboratório de informática nos mu-
nicípios de Nova ipixuna – Pa e Bom Jesus do Tocantins–Pa.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e meia) 
diárias ao servidor 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 21 de junho de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 816524
Portaria Nº 516 de 21 de JUNHo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2022/757781.
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor claUdio BarBoSa SidÔNio, identidade funcio-
nal nº 57189572/1, ocupante do cargo de Professor ad1, lotado na Secre-
taria de Educação – SEdUc/Santarém, a viajar ao município de Belterra-
Pa, no período de 22 a 23/06/2022, para realizar visita técnica referente 

ao curso de Engenharia civil (ifPa), conforme demanda do ProSEl 2023 
do ProGraMa forMa Pará.
ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e 1/2 (uma e 
meia) diárias ao servidor 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 21 de junho de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 816628
Portaria Nº 518 de 21 de JUNHo 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 2022/770464.
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor dJair da MoTa alVES filHo, identidade fun-
cional nº 5903886/4, ocupante do cargo de Gerente, lotado no Gabinete 
do Secretário, a viajar ao município de canaã dos carajás-Pa, no perío-
do de 22/06 a 24/06/2022, para realizar a divulgação e mobilização jun-
to às autoridades competentes do referido município, referente ao Edital 
022/2022- Pará ProfiSSioNal.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e meia) 
diárias ao servidor 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 21 de junho de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 816782

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENTE: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do BolSiSTa: GlaUBUS ViNÍciUS NEVES BarrEiroS
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNSTrUTor, por meio do 
Edital de credenciamento nº 020/2022 - SEcTET - Edital de credenciamen-
to de profissionais especializados para atuarem nas funções de instrutoria, 
coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento às 
demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empre-
gatício com o estado do Pará.
Valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 60,00 
(sessenta reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) horas ao 
mês.
ViGÊNcia da BolSa: a contar da data assinatura, até 02/12/2022
daTa dE aSSiNaTUra: 03/06/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes

Protocolo: 816624
a secretária da secretaria de estado de ciência, tecnologia e edu-
cação Superior, Profissional e Tecnológica (SECTET), no uso de suas 
atribuições resolve publicar o resultado preliminar do EdiTal N° 012/2022 
Bônus Tecnológico Para Micro, PEQUENaS E MÉdiaS EMPrESaS da fase 
2 – análise de Mérito e relevância.

cLassiFicaÇÃo ProJeto situação
1 PorTal da aGroiNdÚSTria aprovada
2 E-coMMErcE Para clUBE dE aSSiNaTUraS “EMPoriUM STX” aprovada
3 coNTMiX diGiTal aprovada
4 MarKETPlacE ProdUTorES rUraiS E coMErciaNTES aprovada
5 iMPlEMENTaÇÃo dE coNTrolE dE SaTiSfaÇÃo do cliENTE aprovada
6 farlaB: ESTraTÉGia dE MarKETiNG diGiTal Para EXPaNSÃo dE carTEira B2c aprovada

7

ESTrUTUraÇÃo da árEa dE MarKETiNG diGiTal da Solar roof, aliada a 
ESTraTÉGia dE EXPaNSÃo coMErcial da EMPrESa coM foco EM aMPliaÇÃo dE 

cliENTES E ENTrEGa dE ENErGia liMPa E
SUSTENTáVEl Para MaiS PESSoaS E iNSTiTUiÇÕES

aprovada

8 PoSicioNaMENTo diGiTal ardoSa aprovada
9 SiSTEMa oPEracioNal “ViTalTEc food” aprovada
10 SiSTEMa dE GESTÃo MV liciTacoES aprovada
11 aUToMaÇÃo dE ESToQUES ParaPEÇaS aprovada
12 dESENVolViMENTo E GESTÃo dE MÍdiaS SociaiS aprovada
13 aPlicaTiVo dE fidEliZaÇÃo dE cliENTES E coMÉrcio SUSTENTáVEl aprovada
14 loGfacil – coNTrolE dE ENTrEGaS E froTaS aprovada

15 PlaNo dE dESENVolViMENTo TEcNico-
coMErcial EM SiSTEMa dE aUToMaÇÃo iNdUSTrial aprovada

16 ErP Para GESTÃo aMBiENTal aprovada
17 VENdEdorES do fUTUro aprovada

18
“laBoraTÓrio icaMiaBa: PlaTaforMa Para coNEcTar PESSoaS E EMPrESaS a 

difErENTES iNoVaÇÕES E oPorTUNidadES
dE NEGÓcioS.”

aprovada

19 GalEria VirTUal iNTEraTiVa PUPTi aprovada

20 “E-coMMErcE Paladar aMaZÔNico - MaiS ProdUTiVidadE, iNVESTiMENTo E 
ViSiBilidadE Para a EcoNoMia criaTiVa da rEGiÃo” aprovada

21 NoSSo laBoraTÓrio É a florESTa aprovada

22 Nr 4.0 GESTÃo dE EVENToS E EcoNoMia ENErGÉTica iNTEliGENTE da EMPrESa 
Nicola’S rEcEPÇÕES aprovada
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23 criaÇÃo dE UM ProcESSo WorKfloW EM NUVEM Para aUToMaTiZaÇÃo dE SErViÇoS adMi-
NiSTraTiVoS do cENTro dE forMaÇÃo E iNTEGraÇÃo Social - cfiS aprovada

24 iMPlaNTaÇÃo do PlaNo dE diGiTaliZaÇÃo do SiSTEMa dE ENSiNo PaSSo a PaSSo aprovada

25 aNJoS MEi aprovada

26 iSaBEla caNTo aprovada

27 aUToMaÇÃo loG coM aprovada

28 ENErGia Solar Para rEdUÇÃo dE cUSToS aprovada

29 iNTErNET dE alTa QUalidadE EM ZoNa
rUral aprovada

30 ProJETo TEcNico-coMErcial EM SiSTEMa dE aUToMaÇÃo Para iNdÚSTria 4.0 aprovada

31 PoSicioNaMENTo No aMBiENTE diGiTal florESTa UrBaNa aprovada

32
dESENVolViMENTo dE UMa MáQUiNa Para ProdUÇÃo dE MoBiliárioS, coM

rEaProVEiTaMENTo dE rESÍdUoS dE MadEiraS E dEriVadoS aprovada

33 PlaTaforMa dE VENdEdorES dE GraNJa aprovada

34 GESTÃo ElETrÔNica dE docUMENToS coNTáBEiS aprovada

35 SiSTEMa dE ETiQUETaS iNTEliGENTES coM rfid aprovada

36 crÉdiTo Para TodoS – SiSTEMa dE aNáliSE dE MicrocrÉdiTo Para NEGaTiVadoS aprovada

37 HrTEcH UrBaNo aprovada

38
ProJETo dE iNSTalaÇÃo, coNfiGUraÇÃo, iMPlaNTaÇÃo E TrEiNaMENTo do ErP cS- icorP 

cloUd – SiSTEMa dE GESTÃo
EMPrESarial.

aprovada

39 aUToMaÇÃo loGÍSTica E coMErcial aprovada

40 dESENVolViMENTo da JorNada do cliENTE E ProcESSo dE iNSidE SalES da
dirEcTTo aprovada

41 aPP Qr codE Não aprovada

42 GariMPaY fiNTEcH Não aprovada

43 rEdUÇÃo dE cUSToS E dE iMPacTo aMBiENTal coM SiSTEMa dE GEraÇÃo foToVolTaica Não aprovada

44 aPlicaTiVo fiNd Não aprovada

45 PlaTaforMa diGiTal BoUGaiNVillE Não aprovada

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica.
Belém, 21 de junho de 2022.
Edilza Joana oliveira fontes Secretária de Estado

Protocolo: 816823

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

Portaria
.

Portaria N° 153/2022 – GaBiNete, de 21 de Junho de 2022.
dispõe sobre o comitê de Monitoramento das Metas do PPa (coMPPa) 
no âmbito da faPESPa e estabelece a atribuição de encaminhamento de 
relatórios mensais de metas físicas e informações qualitativas para cole-
ta, análise e registro no Sistema integrado de Planejamento do Pará (Si-
GPlaN) e demais relatórios solicitados.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS E 
PESQUiSaS – faPESPa, no uso de suas atribuições legais e com fundamen-
to no parágrafo único, Viii, do art. 7º, da lei complementar Estadual nº. 
061, de 24 de julho de 2017 e alterações posteriores.
rESolVE:
art. 1º fica instituído o comitê de Monitoramento das Metas do PPa (coM-
PPa) da faPESPa.
art. 2º o coMPPa tem por objetivo monitorar de modo sistemático os 
processos e resultados da execução física e orçamentária dos Programas/
ações do Plano Plurianual (PPa), constantes da lei de orçamento anual 
(loa) da faPESPa.
art. 3° o monitoramento do PPa permitirá a análise do desempenho da 
execução físico-financeira por meio de dados e informações periódicas, 
contribuindo ao processo de tomada de decisão em diferentes estágios da 
gestão e possibilitando elementos indispensáveis para as etapas de ava-
liação e revisão.
art. 4º os membros do coMPPa encaminharão à diPlaN, até o dia 05 
(cinco) do mês subsequente, as informações quantitativas e qualitativas  
relacionadas à diretoria a que pertence.
art. 5º a coordenadoria de Planejamento (coPlaN) será a responsável por 
introduzir as informações encaminhados pelos demais membros no Siste-
ma integrado de Planejamento do Governo do Estado do Pará (SigPlan) 
até o dia 10 (dez) do mês subsequente, nos termos do artigo 52 da lei de 
diretrizes orçamentária de 2022 ou de outra que a venha substituir.
art. 6º a não execução ou não cumprimento do disposto nos artigos 4º e 
5º deverá ser justificada ao Gabinete do Diretor-Presidente.
art. 7º o coMPPa passa a ser composto pelos seguintes servidores:
dicET:
DEYVISON ANDREY MEDRADO GONÇALVES, Diretor Científico, matrícula:  
5964860//1 - Titular;
- JoSEaNNY dE caSSia liMa SaNToS, coordenadoria de Editais contratos 
e convênios, matrícula: 5916896//1 - Suplente;
diPlaN:
- oSValdo TriNdadE caValHo, diretor de Planejamento, orçamento e 
finanças, matrícula: 5963033/1 - Titular;
 - Joao aNToNio SilVa PiNTo, coordenadoria de orçamento, matrícula: 
5918369/1 - Suplente;
- JaMil JorGE SaSSiM daHaS, coordenadoria de Planejamento, matrícu-
la: 5940895/3 - Titular;
- aNdErSoN alBErTo SaldaNHa TaVarES, Técnico em administração e 
finanças, matrícula:  5916895/1 - Suplente;
diEPSac:
- Márcio iVaN loPES PoNTE dE SoUZa, diretor de Estudos e Pesquisas 
Socioeconômicas, matrícula: 5918793/4 – Titular;
-EliSaNdro riBEiro da coSTa, Técnico em administração e finanças, 
matrícula  5961250/1 - Suplente;
diPEa:
-JoSE roBErTo TUMa da PoNTE, diretoria de Pesquisas e Estudos am-
bientais, matrícula: 5089972/3 - Titular;
-Maiara dE oliVEira cordEiro, coordenadora de Estudos Territoriais, 
matrícula: 5914671//1 - Suplente;
dETGi:
- JoSE GoNcalVES doS SaNToS PaES, diretor de Estatística e de Tecno-
logia e Gestão da informação, matrícula: 57192832/2 - Titular;
- GilSoN PErEira PraTa, Técnico em administração e finanças: matrícula 
n° 5918404//1 - Suplente;
dirad:
- JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM, diretor administrativo, matrí-
cula: 5946490/1 – Titular;
- HEloiSa HElENa fErrEira dE oliVEira, coordenadora de Material Pa-
trimônio almoxarifado, matrícula: 57176411/5 - Suplente;
diTEc:
- MaGda TorrES BalloUT, diretora de operações Técnicas, matrícula: 
5456576/4 – Titular;
- JaNiElBa do Socorro BraGa coNTENTE, coordenadoria de Execução 
e acompanhamento de Projetos, matrícula: 5705266//1 – Suplente;
art. 8º os casos omissos serão deliberados pela diretoria de Planejamento, 
orçamento e finanças (diPlaN).
art. 9º revoga-se a PorTaria Nº 098/2019-GaBiNETE, de 22 de março de 
2019, publicado no Diário Oficial do Estado de nº 33.383, de 25/03/2022.
art. 10º Esta Portaria entra em vigor nesta data.
dê-se ciência, registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 21 de Junho de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 816647
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Portaria N° 152/2022 – GaBiNete, de 21 de Junho de 2022.
rEGUlaMENTa, No ÂMBiTo da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a 
ESTUdoS E PESQUiSaS-faPESPa, o ProcEdiMENTo dE PrESTaÇÃo dE 
coNTaS SiMPlificada doS iNSTrUMENToS JUrÍdicoS dE ParcEria, 
PrEViSToS No MicroSSiSTEMa da ciÊNcia, TEcNoloGia E iNoVaÇÃo.
o diretor-Presidente da fundação amazônia de amparo a Estudos e Pes-
quisas – faPESPa, no uso das atribuições que lhe confere o art. 7º, pará-
grafo único, inciso Viii, da lei complementar Estadual nº 061, de 24 de 
julho de 2007 e o art. 17, inciso Vi, do decreto Estadual nº 1.656, de 12 de 
maio de 2009 e considerando o disposto no art. 121, do decreto Estadual 
nº 1.713, de 12 de julho de 2021, a lei  federal de inovação nº 10.973, 
de 02 de dezembro de 2004 e o decreto Estadual nº 1.713, de 12 de julho 
de 2021,
rESolVE:
art. 1°. regulamentar, no âmbito da faPESPa, os procedimentos de pres-
tação de contas simplificada e uniformizada dos instrumentos jurídicos de 
parceria, previstos no microssistema da ciência, tecnologia e inovação, nos 
termos do art. 121, do decreto Estadual nº 1.713, de 12 de julho de 2021.
§ 1º aplicam-se as disposições desta Portaria aos seguintes instrumentos 
jurídicos de parceria, firmados com base na legislação de ciência, tecno-
logia e inovação:
i - convênios para pesquisa, desenvolvimento e inovação;
ii - termos de outorga de auxílio;
iii – termos de outorga de subvenção econômica;
iV – termos de outorga de bônus tecnológico.
§2º os procedimentos de prestação de contas dos recursos repassados 
pela faPESPa, com base na lei federal nº 10.973, de 2004, na lei Esta-
dual nº 8.426, de 2016, no decreto Estadual nº 2.004, de 2018, no de-
creto Estadual nº 1.713, de 2021 e no decreto federal nº 9.283, de 2018 
deverão seguir formas simplificadas, uniformizadas e compatíveis com as 
características das atividades de ciência, tecnologia e inovação, de modo 
a garantir a governança e a transparência das informações, preferencial-
mente, mediante envio eletrônico de informações, em consonância com o 
preceituado no art. 27-a da lei federal nº 10.973, de 2004 e no art. 100 
do decreto Estadual nº 1.713, de 2021.
§3º A prestação de contas tem por objetivo a demonstração e a verificação 
de resultados e deve conter elementos que permitam avaliar o cumprimen-
to da finalidade, a execução do objeto e o alcance das metas, bem como o 
nexo de causalidade da receita e da despesa.
Art. 2º. Os beneficiários das parcerias deverão manter a guarda dos docu-
mentos originais relativos à execução das parcerias, organizada e separada 
por projeto, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da aprovação 
da prestação de contas final ou do dia útil subsequente ao término  do pra-
zo para apresentação da prestação de contas, exibindo-os à faPESPa ou 
aos órgãos de controle do Estado do Pará, quando solicitado.
§ 1º Nos termos do art. 27-a da lei federal nº 10.973, de 2004, deverá ser 
implementado módulo eletrônico de prestação de contas.
§ 2º Enquanto não instituído o módulo eletrônico de prestação de contas, 
esta  deverá  ser  realizada  com  a apresentação dos documentos originais 
de forma digitalizada, via e-mail, devendo as faturas, recibos, notas fiscais, 
eletrônicas ou não, e quaisquer outros documentos comprobatórios serem 
emitidos em nome do parceiro responsável pela prestação de contas.
§ 3º o parceiro responsável pela prestação de contas deverá emitir de-
claração de autenticidade dos documentos apresentados por ocasião da 
prestação de contas, sob sua responsabilidade pessoal.
§ 4º Na hipótese de surgir dúvida a respeito da autenticidade do docu-
mento apresentado, a faPESPa poderá solicitar que o parceiro apresente o 
original, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
art. 3º. as prestações de contas devem ser enviadas no prazo máximo de 
60 (sessenta) dias após o término  da vigência da parceria, podendo ser 
estipulado prazo inferior no instrumento jurídico pactuado, a critério da 
faPESPa.
§1º – Será obrigatório o envio de prestações de contas parciais anuais:
i - para os instrumentos jurídicos cujo prazo de vigência seja superior a 
01 (um) ano;
ii - para os instrumentos jurídicos com valor superior a r$ 20.000.000,00 
(vinte milhões de reais), independentemente do seu prazo de vigência;
§ 2º - Para os instrumentos jurídicos previstos no inciso ii, do § 1º, do art. 
3º, a prestação de contas parcial deverá ser apresentada na metade de sua 
vigência, salvo se o instrumento jurídico estipular prazo inferior.
§3º – Na hipótese de não envio da prestação de contas parcial, quando 
esta for obrigatória, a faPESPa suspenderá a liberação das demais parce-
las previstas no instrumento jurídico, caso, após notificado, o parceiro não 
apresente a prestação de contas no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
§ 4º - Caso verificado, por ocasião da apresentação da prestação de contas 
parcial, que o objeto foi executado parcialmente, a liberação das parcelas 
subsequentes ficará condicionada:
i - a execução de no mínimo 30% (trinta por cento) das parcelas liberadas 
anteriormente;
II - a apresentação de justificativa idônea para o atraso na execução do 
objeto;
iii - a autorização do diretor-Presidente da faPESPa.
§ 5º - Excepcionalmente, o diretor-Presidente da faPESPa, considerando 
critérios de conveniência e oportunidade e a concretização do interesse 
público primário, poderá autorizar a liberação das parcelas subsequentes, 
ainda que não executado o percentual mínimo previsto no inciso i, do § 4º, 
do art. 3º, desde que sejam apresentadas justificativas técnicas idôneas 
para o atraso na execução do objeto e que a convenente ou outorgada não 
tenha contribuído de modo culposo ou doloso para o atraso na execução.
Art. 4º. A prestação de contas simplificada prevista no §2º do art. 1º será 
composta pelos seguintes documentos:
I – relatório técnico-científico, com a finalidade de demonstrar a execução 

do objeto proposto na parceria;
ii – relatório de informações básicas sobre a aplicação dos recursos da 
parceria.
Parágrafo único. o disposto no caput não se aplica aos seguintes casos, em 
que deverão ser apresentados o relatório de execução financeira e todos os 
documentos solicitados pela faPESPa:
i - quando for aceita denúncia de irregularidade na execução do objeto ou 
dos recursos financeiros, mediante juízo de admissibilidade realizado pela 
faPESPa;
II - quando não for comprovado, através do relatório técnico-científico fi-
nal, o alcance das metas e resultados estabelecidos na parceria; ou
iii – quando o instrumento jurídico apresentar valor superior a r$ 
20.000.000,00 (vinte milhões de reais), independentemente do seu prazo 
de vigência;
Art. 5º. O relatório técnico-científico seguirá modelo previamente estabe-
lecido pela faPESPa e deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:
i – resultados e benefícios alcançados em comparação com as metas es-
tabelecidas;
 ii – descrição das etapas e ações desenvolvidas para o cumprimento do 
objeto;
iii – documentos de comprovação do cumprimento do objeto.
art. 6º. o relatório de informações básicas sobre a aplicação dos recursos 
da parceria seguirá modelo previamente estabelecido pela faPESPa e de-
verá conter, no mínimo, os seguintes elementos:
i  – quadro demonstrativo da execução da receita e das despesas, conso-
ante o formato previamente estabelecido pela faPESPa, evidenciando os 
recursos recebidos, a contrapartida, quando houver, e os recursos efetiva-
mente executados;
ii  – relação de despesas efetuadas, na ordem cronológica em que foram 
realizadas, em formato previamente estabelecido pela faPESPa;
iii  – relação de bens permanentes adquiridos ou produzidos, quando hou-
ver, em formato previamente estabelecido pela faPESPa;
IV  – demonstrativo de aplicação financeira, apuração de rendimentos, em 
formato previamente estabelecido pela faPESPa;
V  – extrato da conta corrente e da conta de investimento específicos da 
parceira, do período objeto da prestação de contas, desde o recebimento 
da primeira parcela ou parcela única, incluindo o depósito da contrapar-
tida financeira, quando for o caso, até a data de encerramento da conta 
bancária;
Vi  – comprovante de devolução ao tesouro estadual dos saldos em conta 
corrente e de aplicação financeira, com o respectivo Documento de Ar-
recadação Estadual (daE) ou documento equivalente, ou quando se tra-
tar de transferência de recursos de convênio de entrada, comprovante de 
depósito na conta específica do referido convênio ou contrato de repasse 
celebrado pela faPESPa;
Vii  - declaração de que utilizou os recursos exclusivamente para a exe-
cução do projeto.
§1º os documentos que instruíram as aquisições deverão ser arquivados 
pelo parceiro responsável pela prestação de contas, para eventual confe-
rência, observadas as regras do art. 2º desta Portaria;
§2º a devolução prevista no inciso Vi deste artigo observará a proporciona-
lidade dos recursos transferidos pela faPESPa e da contrapartida, quando 
houver, independentemente da data em que foram aportados pelas partes.
art. 7º. Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo es-
tabelecido no caput do art. 3º, a FAPESPA notificará o parceiro responsável 
pela prestação de contas, fixando o prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
prorrogável por igual período, para a apresentação da prestação de contas, 
sob pena de rejeição da prestação de contas e demais medidas cabíveis.
Parágrafo único – a faPESPa registrará a inadimplência no SiafEM, se, ao 
término do prazo estabelecido, o parceiro não atender à notificação.
Art. 8º. Se verificadas irregularidades ou impropriedades na prestação de 
contas, a FAPESPA notificará o parceiro, fixando o prazo máximo de 30 
(trinta) dias, prorrogável uma vez, por igual período, para apresentação de 
justificativa ou saneamento das irregularidades.
§ 1º Tratando-se de termo de outorga de subvenção econômica, o prazo 
previsto no caput será de até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebi-
mento da notificação.
§ 2º – a faPESPa registrará a inadimplência no SiafEM, se, ao término do 
prazo estabelecido, o parceiro não atender à notificação.
Art. 9º. O parecer conclusivo da FAPESPA sobre a prestação de contas final 
deverá opinar, alternativamente, pela:
i  – aprovação da prestação de contas, quando constatado o atingimento 
dos resultados e das metas pactuadas, ou quando devidamente justificado 
o não atingimento de metas em razão do risco tecnológico;
ii  – aprovação da prestação de contas com ressalvas, quando, apesar de 
cumprido o objeto e as metas, for constatada impropriedade ou qualquer 
outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário;
iii  – rejeição parcial, quando comprovada a execução parcial do objeto, 
sem comprometer a finalidade da parceria, desde que devidamente justifi-
cado e com a devida devolução da parcela ou saldo não executado;
iV  – rejeição da prestação de contas, sem prejuízo das sanções civis, pe-
nais e administrativas cabíveis, nas seguintes hipóteses:
a)  omissão no dever de prestar contas;
b)  descumprimento injustificado dos resultados e metas pactuadas;
c)  dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
d)  desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
art. 10. caberá ao ordenador de despesas, com fundamento no parecer 
conclusivo a que se refere o caput do art. 9º, no prazo de 10 (dez) dias, 
aprovar a prestação de contas, caso comprovada a execução da parceria, 
salvo no caso de dano ao erário.
§ 1º – Quando a prestação de contas final for reprovada ou houver omissão 
do dever de prestar contas, a faPESPa tomará as seguintes providências:
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i  – registrará a inadimplência no SiafEM, se não tiver sido efetuado an-
teriormente;
ii  - devolução dos recursos recebidos, devidamente corrigidos;
III - inscrição da beneficiária em dívida ativa;
iV  – instaurará processo de tomada de contas especial;
§ 2º - constatada a ocorrência de dano ao erário causado pelo parcei-
ro devem ser observadas as disposições do art. 127 da lei Estadual nº 
8.972/2020.
art. 11. No caso de denúncia ou rescisão do instrumento jurídico, os par-
tícipes ficam vinculados às responsabilidades, inclusive de prestar contas 
relativas ao prazo em que tenham participado da parceria.
§ 1º. Na hipótese de denúncia, rescisão ou extinção da parceria, caso não 
tenha ocorrido liberação de recursos, não há obrigação de prestar contas.
§ 2º. Na hipótese de denúncia, rescisão ou extinção da parceria, caso te-
nha ocorrido liberação de recursos, com execução parcial dos instrumentos 
de parceria, deverá ser procedida à devolução dos saldos em conta dos 
recursos transferidos, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas 
aplicações financeiras realizadas, observada quanto a estas a proporcio-
nalidade dos recursos transferidos e da contrapartida, se houver, exigida 
a prestação de contas dos recursos recebidos, nos termos estabelecidos.
art. 12. os recursos serão depositados e geridos em conta bancária espe-
cífica da parceria, isenta de tarifa bancária, aberta para cada projeto, em 
instituição financeira oficial.
§ 1º Os recursos, enquanto não utilizados na sua finalidade, deverão ser 
aplicados:
i – em caderneta de poupança, se a previsão de seu uso for igual ou supe-
rior a 01 (um) mês; ou
II  – em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mer-
cado aberto lastreada em título da dívida pública, quando sua utilização 
estiver prevista para prazos inferiores a 01 (um) mês.
§ 2º Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da 
parceria, em item que conste no plano de trabalho aprovado e deve ser 
justificado e comprovado na prestação de contas, estando sujeito às mes-
mas condições exigidas para os recursos transferidos e, salvo previsão 
contrária no instrumento, independe de aditamento;
§ 3º a utilização dos rendimentos para alteração de quantidades ou aquisi-
ção de novos itens deverá ser previamente aprovada pela faPESPa.
§ 4º Os rendimentos das aplicações financeiras não poderão ser computa-
dos como contrapartida financeira, quando houver.
§ 5º Por ocasião da conclusão, rescisão ou extinção do instrumento, os 
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas 
obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à adminis-
tração pública, no prazo de até 60 (sessenta) dias, observada a regra do 
§2º do art. 6º.
§ 6º Tratando-se de termo de outorga de subvenção econômica o prazo 
citado no parágrafo anterior é de 30 (trinta) dias.
art. 13. a movimentação dos recursos dos projetos das parcerias deverá 
ser realizada preferencialmente por meio de transferência eletrônica sujei-
ta à identificação do beneficiário final.
§ 1º Poderão ser realizados, mediante justificativa circunstanciada e em 
caráter excepcional, saques para pagamento em dinheiro a pessoas físicas 
que não possuam conta bancária ou atendimento de despesas de pequeno 
vulto, com adoção, em ambas as hipóteses, de mecanismos que permitam 
a identificação do beneficiário final, devendo as informações sobre tais pa-
gamentos constar em item específico da prestação de contas.
§ 2º Deverá ser garantido o controle contábil específico dos recursos apor-
tados e utilizados em cada projeto.
§ 3º considera-se despesa de pequeno vulto aquela que não supere o 
montante de 2,5% do limite previsto no art. 23, ii, alínea “a” da lei federal 
nº 8.666/93 (r$-4.400,00).
art. 14. Na execução dos instrumentos jurídicos previstos nesta Portaria, 
as fundações de apoio adotarão regulamento específico para aquisições e 
contratações de bens e serviços, que garanta a aplicabilidade dos princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e 
eficiência, observada a legislação pertinente.
§ 1º as compras de bens e as contratações de serviços e obras pela icT/
Pa privada com recursos transferidos pela concedente adotarão métodos 
usualmente utilizados pelo setor privado e deverão ser compatíveis com 
os preços praticados no mercado, observados os princípios da impesso-
alidade, moralidade e economicidade, e se instruirão com, no mínimo, os 
seguintes elementos:
i - se possível, cotação prévia de preços com pelo menos três orçamentos 
de fornecedores ou prestadores de serviço distintos, bancos de melhores 
preços, atas de registro de preços, tabelas de preços de associações pro-
fissionais, publicações especializadas, sem prejuízo da utilização de outras 
fontes, quando houver;
II - justificativa da escolha do fornecedor ou prestador de serviços, ates-
tadas a vantajosidade e a compatibilidade com os valores praticados pelo 
mercado, incluindo, se for o caso, apontamento de priorização de acessi-
bilidade, sustentabilidade ambiental, desenvolvimento local e incentivo à 
inovação tecnológica como critérios, demonstrando que a proposta vence-
dora atende melhor ao interesse público;
III - contrato firmado com o fornecedor ou prestador de serviços escolhido 
e seus aditivos, se for o caso;
iV - atestado de que os bens ou serviços adquiridos com os recursos foram 
recebidos ou realizados em condições satisfatórias e em conformidade com 
o plano de trabalho; e
V - documentos relativos a pagamento e comprovação de despesas
§ 2º Na execução dos termos de outorga, as contratações de serviços e 
aquisições de bens deverão ser instruídas com, no mínimo, os seguintes 
elementos:
i  – cotação prévia de preços com no mínimo três orçamentos válidos, 

exceto nos casos de fornecedores exclusivos;
II  – justificativa da escolha do fornecedor ou prestador de serviços quan-
do a contratação não  ocorrer  pelo  menor preço, demonstrando a com-
patibilidade com os valores praticados pelo mercado, incluindo, se for o 
caso, apontamento de priorização da acessibilidade, da sustentabilidade 
ambiental, do desenvolvimento local e o incentivo à inovação tecnológica 
como critérios, demonstrando-se que a proposta vencedora atende melhor 
ao interesse público;
III  – contrato firmado com o fornecedor ou prestador de serviços escolhi-
do, se for o caso, e seus aditivos;
IV – certificação de que os bens ou serviços adquiridos com recursos da 
parceria foram recebidos ou realizados em condições atisfatórias e em con-
formidade com o plano de trabalho;
V – documentos originais relativos ao pagamento e à comprovação de 
despesas.
§ 3º – as compras de bens e as contratações de serviços e obras pela 
icT/Pa pública com recursos transferidos pela concedente adotarão deve-
rão observar as normas licitações e contratos administrativos, podendo a 
contratação ser realizada por meio de dispensa ou inexigibilidade de lici-
tação, nas hipóteses legalmente previstas, devendo constar dos processos 
de contratação as razões técnicas da escolha do fornecedor e a justificativa 
de preço.
§ 4º Na hipótese do § 3º, não caberá à faPESPa, por ocasião da prestação 
de contas, analisar ou fiscalizar a regularidade de licitações e contratações 
feitas com os recursos transferidos.
art. 15 – É vedada, na hipótese de utilização de recursos públicos estadu-
ais relativos à parceria:
i - a produção em escala de quaisquer produtos e a aquisição de bens ou 
serviços para o benefício ou uso direto do órgão ou entidade repassadora 
dos recursos;
ii - a contratação de fornecedor ou prestador de serviço que conste no ca-
dastro informativo dos créditos não Quitados para com Órgãos e Entidades 
da administração Pública Estadual (cadiN-Pa), nos termos da lei Estadual 
nº 8.873, de 25 de junho de 2019, ou que esteja impedido de licitar e con-
tratar com a administração pública estadual;
iii- a contratação de fornecedor ou prestador de serviço que não apresen-
tar os documentos indicados no caput do art. 11 do decreto Estadual nº 
1.713/2021;
iV - a contratação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta 
ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de 
ocupantes de cargos de direção superior da concedente, contratante e fi-
nanciadora;
V - a utilização de recursos em finalidade diversa da estabelecida no ins-
trumento do ajuste, ainda que em caráter emergencial;
Vi - a realização de despesas:
a) em data anterior ou posterior à vigência do ajuste;
b) com multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a paga-
mentos ou recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos 
da administração pública na liberação de recursos financeiros; ou
c) com publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente 
vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo, informativo, de 
orientação social ou de divulgação da pesquisa, de que não constem no-
mes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal;
Vii - a contratação de pessoas naturais que tenham sido condenadas por 
crime:
a) contra a administração pública ou o patrimônio público;
b) eleitoral, para o qual a lei comine pena privativa de liberdade; ou
c) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
Parágrafo único – o parceiro somente poderá pagar despesas em data 
posterior ao término da execução do convênio ou termo de outorga quando 
o fato gerador da despesa tiver ocorrido durante sua vigência, mediante  
justificativa técnica a ser  avaliada  na prestação de contas pela FAPESPA.
art. 16 – a faPESPa informará em suas chamadas, alterações no proce-
dimento de prestação de contas, em virtude de exigências específicas de 
parceiros que a cofinanciem, assim como casos específicos.
art. 17 – o disposto nesta Portaria aplica-se aos novos instrumentos jurí-
dicos a serem celebrados pela faPESPa e aos que tenham valor inferior a 
r$-100.000,00 (cem mil reais) e estejam em fase de execução do objeto 
ou de análise de prestação de contas.
§ 1º Tratando-se de termo de outorga de subvenção econômica, o dis-
posto nesta Portaria aplica-se aos novos instrumentos jurídicos a serem 
celebrados pela faPESPa e aos que tenham valor inferior a r$-50.000,00 
(cinquenta mil reais) e estejam em fase de execução do objeto ou de aná-
lise de prestação de contas.
art. 18. ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, 
a faPESPa dará ciência aos órgãos de controle e, havendo fundada sus-
peita de crime ou de improbidade administrativa, cientificará os Ministérios 
Públicos federal e Estadual, conforme o caso.
art. 19 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 21 de Junho de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 816644
Portaria N° 150/2022 – GaBiNete, de 20 de Junho de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento no art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 de julho de 
2007, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo os termos da resolução n° 18.857/2016 e demais norma-
tivos aplicáveis do Tribunal de contas do Estado do Pará – TcE/Pa;
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coNSidEraNdo em especial o cumprimento dos princípios da legalidade e 
eficiência, e ainda do zelo na gestão da coisa pública;
 rESolVE:
i - dETErMiNar que a documentação completa referente às prestações 
de contas final de convênios, congêneres, e demais instrumentos a se-
rem enviados ao TcE/Pa, seja encaminhada à coordenadoria de controle 
interno – cci, para análise de conformidade, no prazo máximo de até 
30 (trinta) dias, após, em 72 (setenta e duas) horas, à Presidência para 
ciência e demais deliberações, e, posteriormente, os documentos relativos 
aos processos de Prestação de contas final, sejam encaminhados à cPc/
diTEc, em até 48 (quarenta e oito) horas antes do encerramento do prazo 
para envio àquela corte de contas.
ii – revogar os termos da PorTaria N. 131/2022-GaBiNETE, de 23 de 
Maio de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado n. 34.980 de 24/05/22.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor Presidente, em 20 de junho de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 816651

.

.

errata
.

errata
EXTraTo do 1º Termo aditivo ao contrato nº 004/2021
Publicado no doE n° 35.012 de 20/06/2022.
onde se lê: Nome: PriScila PaZ BaTiSTa cPf: 194.711.292-49
Leia-se: Nome: PriScila PaZ BaTiSTa cPf: 794.711.292-49

Protocolo: 816443
errata
Errata da PorTaria N. 147/2022-GaBiNETE, de 13 de Junho de 2022, 
que cedeu a servidora NaYaNE criSTiNa SilVa dE SoUZa, id. funcional 
nº 5917990/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, para a 
Secretaria de Estado de Planejamento e administração-SEPlad, publicada 
no Diário Oficial n. 35.009, de 15/06/2022.
oNde se LÊ: (...) por um período de 04 (quatro) meses...
Leia-se (...) por um período de 04 (quatro) anos...
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 13 de Junho de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 816498

.

.

oUtras MatÉrias
.

cHaMada Nº 002/2022
aPoio À rEaliZaÇÃo dE EVENToS ciENTÍficoS, TEcNolÓGicoS E dE
iNoVaÇÃo
rESUlTado fiNal – loTE 6

Título do evento Nome do coordenador instituição 
organizadora resultado

ii congresso amazônico de Mineração, Metalur-
gia e Materiais Elias fagury Neto UNifESSPa aprovado

Xiii Semana da Saúde do ccBS - centro de 
ciências Biológicas e da Saúde Emanuel de Jesus Soares de Sousa UEPa aprovado

XVi Semana acadêmica - ciência, Tecnologia e 
Inovação: O Exercício Profissional e as Estraté-

gias para o desenvolvimento Sustentável
renato ferreira carr UEPa aprovado

XXXiX Encontro Nacional dos Estudantes de 
Biologia (ENEB) cristovam Guerreiro diniz ifPa Não aprovado

57º congresso da Sociedade Brasileira de 
Medicina Tro-pical (MEdTroP) Pedro fernando da costa Vasconcelos SBMT aprovado

13º colóquio organizações, desenvolvimento e 
Sustentabilidade Everaldo Marcelo Souza da costa fidESa aprovado

Vii Encontro de Pós-Graduação francisco adriano de oliveira carvalho UNifESSPa aprovado

XXV Encontro Nacional de Geografia Agrária 
– ENGa fabiano de oliveira Bringel UEPa aprovado

3º Semana da avicultura fernando Barbosa Tavares Ufra aprovado

Vii Semana acadêmica da Engenharia Mecânica 
– SaEM 2022 Breno Ebinuma Takiuti UNifESSPa aprovado

XXVi Simpósio de Plantas Medicinais do Brasil: 
Plantas Medicinais: integrando conhecimento 

tradicional e científico
rosa Helena Veras Mourão UfoPa aprovado

Belém, 21 de junho de 2022.
deyvison Medrado
Diretor Científico / FAPESPA

Protocolo: 816742

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria – Presi Nº. 075 de 20 de JUNHo de 2022 - art.1º desig-
nar roSSi rUfiNo da SilVa, Gerente de área, matrícula 57223112, como 
substituto interino de SaNdro rEiS dE oliVEira, diretor, Matrícu-
la 57216965, para função comissionada de diretor da diretoria de re-
lações institucionais-dri, no período de 21/06/2022 a 24/06/2022, na 
ausência do titular. art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir desta 
data. art. 3º dê-se ciência e cumpra-se. Gabinete da Presidência da Pro-
dEPa – Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado 
do Pará, 20 de junho de 2022. MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa 
- Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.

Protocolo: 816656

.

.

errata
.

errata de aViso de LicitaÇÃo
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 005/2022
Errata do Protocolo nº 815925, publicado no doE do dia 20/06/2022
onde se lê:
daTa dE aBErTUra: 01 de junho de 2022
Leia-se:
daTa dE aBErTUra: 01 de julho de 2022

Protocolo: 816382

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 309, de 20 de JUNHo de 2022 - diária ao colabo-
rador MarcoS HENriQUE criSÓSToMo SalGado, Motorista, matrícula 
57203796, 22/06/2022 a 24/06/2022, à Belém-Pa/Tucuruí/Belém-Pa, 
para Visita técnica para remanejamento da infraestrutura óptica inter-
na. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de 
Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 310, de 20 de JUNHo de 2022 - diária ao colaborador 
WaldoMiro afoNSo MorEira da coSTa, Técnico em Telecomunica-
ções, matrícula 733393, 22/06/2022 a 24/06/2022, à Belém-Pa/Tucuruí/
Belém-Pa, para Visita técnica para remanejamento da infraestrutura óptica 
interna. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa 
de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 311, de 20 de JUNHo de 2022 - diária ao colabo-
rador MarcoS HENriQUE criSÓSToMo SalGado, Motorista, matrícula 
57203796, 15/06/2022 a 15/06/2022, à Belém-Pa/ourém/Belém-Pa, para 
Manutenção corretiva para restabelecimento de sinal da estação.(Sem 
Pernoite). MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empre-
sa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará
Portaria Nº 312, de 20 de JUNHo de 2022 - diária ao colabora-
dor Marcio NoNaTo cHaME rodriGUES, Técnico em Telecomunicações, 
matrícula 734276, 15/06/2022 a 15/06/2022, à Belém-Pa/ourém/Belém-
Pa, para Manutenção corretiva para restabelecimento de sinal da estação.
(Sem Pernoite). MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará
Portaria Nº 313, de 20 de JUNHo de 2022 - diária ao colabora-
dor faBio aUGUSTo NUNES BaSToS, aNaliSTa dE SUPorTE, matrícula 
73170 , 15/06/2022 a 15/06/2022, à Belém-Pa/ourém/Belém-Pa, para 
Manutenção corretiva para restabelecimento de sinal da estação.(Sem 
Pernoite). MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empre-
sa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará
Portaria Nº 314, de 20 de JUNHo de 2022 - diária ao colabo-
rador MarcoS HENriQUE criSÓSToMo SalGado, Motorista, matrícula 
57203796, 16/06/2022 a 16/06/2022, à Belém-Pa/Bonito/ ourém/Belém-
Pa, para Manutenção Preventiva de instalação de Novo Banco de Baterias 
(SEM PErNoiTE). MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará
Portaria Nº 315, de 20 de JUNHo de 2022 - diária ao colaborador 
Marcio NoNaTo cHaME rodriGUES, Técnico em Telecomunicações, ma-
trícula 734276, 16/06/2022 a 16/06/2022, à Belém-Pa/Bonito/ ourém/
Belém-Pa, para Manutenção Preventiva de instalação de Novo Banco de 
Baterias (SEM PErNoiTE). MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Pre-
sidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado 
do Pará
Portaria Nº 316, de 20 de JUNHo de 2022 - diária ao colabora-
dor faBio aUGUSTo NUNES BaSToS, aNaliSTa dE SUPorTE, matrícula 
73170 , 16/06/2022 a 16/06/2022, à Belém-Pa/Bonito/ ourém/Belém-
Pa, para Manutenção Preventiva de instalação de Novo Banco de Baterias 
(SEM PErNoiTE). MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará

Protocolo: 816665
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.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 254/2022-seeL 
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº 6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº 30.714, de 30 de junho de 2006, e conside-
rando o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
i – designar o servidor ElBEr JoSÉ oliVEira Maia, matricu-
la de nº 54186051/2 para atuar como gestor de parceria do fomento 
31/2022 a ser celebrado com a liGa dESPorTiVa oBidENSE, cNPJ Nº 
05.130.802/000130, o qual possui como objeto a transferência voluntária 
de recurso financeiro para a execução do PROJETO: “CAMPEONATO OBI-
dENSE VErÃo 2022-SUB 20”.
Belém/Pa, 21de junho de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 816675

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 253/2022-seeL, de 21 de JUNHo de 2022.
rESolVE: i – incluir na PorTaria Nº 121/2021 de 04 de maio de 2021, 
publicada no doE nº 34.574 dE 06/05/2021, de comissão de Processo 
Seletivo Simplificado os servidores abaixo relacionados, a contar de 15 de 
junho de 2022:
carla dE fáTiMa SilVa da cUNHa frEiTaS, Técnico em Gestão Pública 
– matrícula 57234846/1;
EWErToN SilVa dE SoUZa, Técnico em Gestão de Esporte – matrícula 
57202117/1;
i - rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ordENador: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 816431

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 051/2022-seeL
coNVite N°03/2022
o objeto do presente instrumento é a a contratação de empresa especia-
lizada para a construção do campo de futebol do camará e do campo de 
futebol da caixa d’água, que será prestado nas condições estabelecidas no 
Projeto/Termo de referência e demais documentos técnicos que se encon-
tram anexos ao instrumento convocatório do certame que deu origem a 
este instrumento contratual.
Este contrato vincula-se ao instrumento convocatório do coNViTE Nº 
03/2022 e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta 
vencedora, independentemente de transcrição.
aSSiNaTUra: 21/06/2022
ViGÊNcia: 21/06/2022 à 21/11/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.811.1499.7659 fonte de recursos: 
0301000000 Elemento de despesa: 449051 Pi: 22dEf333916 ação: 
275818
Valor: 150.000,00
funcional Programática: 08101.27.811.1499.7659 fonte de recursos: 
0301000000 Elemento de despesa: 449051 Pi: 22dEf333917 ação: 
275817
Valor: 150.000,00
Valor Global: r$299.058,28 (duzentos e noventa e nove mil e cinquenta e 
oito reais e vinte e oito centavos).
coNTraTada: SaraiVa E cia lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
12.545.515/0001-56
ordENador dE dESPESa: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 816795

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo Nº. 002/2022-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2019/487567
oBJETo: o presente termo de cooperação técnica tem por objeto a insta-
lação do Projeto “caNoaGEM Pará: rios de talentos” no município de SÃo 
doMiNGoS do caPiM, visando desenvolver a modalidade canoagem de 
Velocidade, com o escopo de impulsionar o desenvolvimento deste esporte 
na região, atendendo a população na faixa etária de 13 (treze) a 18 (de-

zoito) anos, que se encontram em situação de vulnerabilidade, proporcio-
nando, ainda, a integração da comunidade na região.
aSSiNaTUra: 02/03/2022
ViGÊNcia: 02/03/2022 à 02/03/2023
cooPErada: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo doMiNGoS do caPiM, ins-
crita no cNPJ/Mf sob o nº 05.193.115/0001-63
ordENador dE dESPESa: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 816686

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 252/2022-seeL, de 20 de JUNHo de 2022.
rESolVE coNcEdEr, 01 e ½ (uma e meia) diárias ao servidor ViTor 
aUGUSTo da SilVa BorGES, matrícula n° 5945747/1, com o objetivo 
de participar de agenda com o Governo representando a Secretária, no 
município de Santarém – Pa, no dia 21/06/2022.ordenador: Nivan Setubal 
Noronha.

Protocolo: 816642
Portaria Nº. 255/2022-seeL, de 21 de JUNHo de 2022.
coNcEdEr, 03 e ½ (Três e meia) diárias ao servidor ElBEr JoSÉ oliVEi-
ra Maia, matrícula n° 54186051/2, para realizar visita técnica visando 
acompanhar e receber treinamento quanto a operação dos novos equipa-
mentos na arena oeste do Pará, no município de Santarém - Pa, no perío-
do de 20/06 à 23/06/2022.ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 816826

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de FoMeNto: 23/2022
EXErcÍcio: 2022
ProcESSo N°: 2022/553830
daTa dE raTificaÇÃo: 21/06/2022
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 23/2022 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTodo ProJETo TÊNiS Pará – forMaNdo caMPEÕES: TEMPo-
rada 2022 NicHolaS MaToS EM BElÉM - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14arTiGo 29, caPUT E arTi-
Go 31 e demais legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 01/08/2022 a 01/03/2023.
oSc: orGaNiZaÇÃo doS PESQUiSadorES acadÊMicoS, cNPJ Nº: 
07.687.716/0001-58
doTaÇÃo orÇaMENTária:
correndo a despesa à conta da seguinte dotação orçamentária:
funcional Programática: 08101.27.813.1499.8796c
fonte de recursos: 0101000000;
Elemento de despesa: 335041
ação: 276886
Pi: 22EMEN00326
Valor: r$ 65.000,00 (Sessenta e cinco Mil reais)
daTa da aSSiNaTUra: 21/06/2022
ordENador rESPoNSáVEl: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 816531
eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico 
Nº 23/2022
EXErcÍcio: 2022
ProcESSo N°: 2022/553830
daTa dE raTificaÇÃo: 21/06/2022
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 23/2022 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTo ProJETo TÊNiS Pará – forMaNdo caMPEÕES: TEMPora-
da 2022 NicHolaS MaToS
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 29, caPUT e arT. 
31, ii e demais legislações aplicáveis.
Valor: r$ 65.000,00 (Sessenta e cinco Mil reais)
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SEcrETario dE 
ESTado dE ESPorTE E laZEr, NiVaN SETUBal NoroNHa, no uso de 
suas atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento 
Público Nº 23/2022, nos termos art. 29 caput, e 31, ii da lei federal n° 
13.019/2014 visando firmar parceria com a ORGANIZAÇÃO DOS PESQUI-
SadorES acadÊMicoS, cNPJ Nº: 07.687.716/0001-58,.

Protocolo: 816534
eXtrato do coNVÊNio Nº. 016/2022-seeL
ProcESSo adMiNiSTraTiVo N° 2022/415489.
do oBJETo:
O presente instrumento tem por finalidade a transferência voluntária de re-
curso financeiros à PREFEITURA DE GOIANÉSIA DO PARÁ PARA O EVENTO 
cUlTUral – TrilHa da UNiÃo.
aSSiNaTUra: 20/06/2022
ViGÊNcia: 20/06/2022 a 20/12/2022
Valor: r$ 83.300,00 (oitenta e três mil e trezentos reais).
coNTraParTida: r$ 3.492,00 (três mil e quatrocentos e noventa e dois 
reais).
ToTal: r$ 86.792,00 (oitenta e seis mil e setecentos e noventa e dois 
reais).
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doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.813.1499.8796c
fonte de recursos: 0301000000
Elemento de despesa: 334041
ação: 276084
Pi: 22dEMPc0065
r$ 83.300,00 (oitenta e três mil e trezentos reais).
coNcEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr – SEEl 
cNPJ/Mf sob o nº 03.143.730/0001-30.
coNVENENTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE GoiaNÉSia/Pa sob nº cNPJ/
Mf : 05.171.947/0001-89.
ordENador dE dESPESa: por Nivan Setubal Noronha, brasileiro, com rG 
nº 3501765 e cPf sob nº 262.310.932-04
SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr.
Belém, 20 de junho de 2022.

Protocolo: 816541
eXtrato do coNVÊNio Nº. 017/2022-seeL
ProcESSo adMiNiSTraTiVo N° 2022/357088.
do oBJETo:
O presente instrumento tem por finalidade a transferência voluntária de 
recurso financeiros à PREFEITURA DE GOIANÉSIA/PA PARA AQUISIÇÃO E 
iNSTalaÇÃo dE acadEMia ao ar liVrE.
aSSiNaTUra: 20/06/2022
ViGÊNcia: 20/06/2022 a 20/01/2023.
Valor: r$ 100.000,00 (cem mil reais).
coNTraParTida: r$ 6.536,15 (seis mil quinhentos e trinta e seis reais e 
quinze centavos)
ToTal: r$ 106.536,15 (cento e seis mil quinhentos e trinta e seis reais e 
quinze centavos)
funcional Programática: 08101.27.813.1499.8796c
fonte de recursos: 0301000000
Elemento de despesa: 444041
ação: 276638
Pi: 22dEMPc0042
r$ 100.000,00 (cem mil reais).
coNcEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr – SEEl 
cNPJ/Mf sob o nº 03.143.730/0001-30.
coNVENENTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE GoiaNÉSia/Pa sob nº cNPJ/
Mf : 05.171.947/0001-89.
ordENador dE dESPESa: por Nivan Setubal Noronha, brasileiro, com rG 
nº 3501765 e cPf sob nº 262.310.932-04
SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr.
Belém, 20 de junho de 2022.

Protocolo: 816713
eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico 
Nº 21/2022
EXErcÍcio: 2022
ProcESSo N°: 2022/555612
daTa dE raTificaÇÃo: 15/06/2022
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 21/2022 TEM Por oBJETo a cE-
lEBraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dE-
SENVolViMENTo ProJETo dE iNcENTiVo aoS HáBiToS dE PráTicaS 
ESPorTiVaS coMo MÉTodo dE QUalidadE dE Vida.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 29, caPUT e arT. 
31, ii e demais legislações aplicáveis.
Valor: r$ 2.000.000,00 (dois Milhões de reais)
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SEcrETario dE 
ESTado dE ESPorTE E laZEr, NiVaN SETUBal NoroNHa, no uso de 
suas atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento 
Público Nº 21/2022, nos termos art. 29 caput, e 31, ii da lei federal n° 
13.019/2014 visando firmar parceria com a ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE 
E cUlTUral dE oUTEiro, cNPJ Nº: 10.927.727/0001-72.

Protocolo: 816743
eXtrato do terMo de FoMeNto: 21/2022
EXErcÍcio: 2022
ProcESSo N°: 2022/555612
daTa dE raTificaÇÃo: 15/06/2022
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 21/2022 TEM Por oBJETo a cE-
lEBraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dE-
SENVolViMENTodo ProJETo dE iNcENTiVo aoS HáBiToS dE PraTicaS 
ESPorTiVaS coMo MÉTodo dE QUalidadE dE Vida EM BElÉM - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14arTiGo 29, caPUT E arTi-
Go 31 e demais legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 01/07/2022 a 01/01/2023.
oSc: aSSociaÇÃo BENEficiENTE E cUlTUral dE oUTEiro, cNPJ Nº: 
10.927.727/0001-72
doTaÇÃo orÇaMENTária:
correndo a despesa à conta da seguinte dotação orçamentária:
funcional Programática: 08101.27.813.1499.8796c
fonte de recursos: 0101000000;
Elemento de despesa: 335041
Pi: 22dEMP0312
Valor: r$ 2.000.000,00 (dois Milhões de reais)
daTa da aSSiNaTUra: 15/06/2022
ordENador rESPoNSáVEl: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 816739

eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico 
Nº 24/2022
EXErcÍcio: 2022
ProcESSo N°: 2022/555361
daTa dE raTificaÇÃo: 21/06/2022
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 24/2022 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTo ProJETo dE cidadaNia, ESPorTE E laZEr Na PraÇa 2022
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 29, caPUT e arT. 
31, ii e demais legislações aplicáveis.
Valor: r$ 2.500.000,00 (dois Milhões e Quinhentos Mil reais)
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SEcrETario dE 
ESTado dE ESPorTE E laZEr, NiVaN SETUBal NoroNHa, no uso de 
suas atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento 
Público Nº 24/2022, nos termos art. 29 caput, e 31, ii da lei federal n° 
13.019/2014 visando firmar parceria com a ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO 
Pará WJ ProdUÇÕES arTÍSTicaS, cNPJ Nº: 15.279.114/0001-90.

Protocolo: 816814
eXtrato do terMo de FoMeNto: 24/2022
EXErcÍcio: 2022
ProcESSo N°: 2022/555361
daTa dE raTificaÇÃo: 21/06/2022
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 24/2022 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTo do ProJETo dE cidadaNia, ESPorTE E laZEr Na PraÇa 
2022 EM BElÉM - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14arTiGo 29, caPUT E arTi-
Go 31 e demais legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 27/06/2022 a 27/01/2023.
oSc: aSSociaÇÃo cUlTUral do Pará WJ ProdUÇÕES arTÍSTicaS, 
cNPJ Nº: 15.279.114/0001-90
doTaÇÃo orÇaMENTária:
correndo a despesa à conta da seguinte dotação orçamentária:
funcional Programática: 08101.27.813.1499.8796c
fonte de recursos: 0101000000;
Elemento de despesa: 335041
ação: 276582
Pi: 22dEMG00262
Valor: r$ 2.500.000,00 (dois Milhões e Quinhentos Mil reais)
daTa da aSSiNaTUra: 21/06/2022
ordENador rESPoNSáVEl: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 816809
eXtrato do terMo de FoMeNto: 25/2022
EXErcÍcio: 2022
ProcESSo N°: 2022/555048
daTa dE raTificaÇÃo: 21/06/2022
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 25/2022 TEM Por oBJETo a cE-
lEBraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dE-
SENVolViMENTo do ProJETo dE oriENTaÇÃo À PoPUlaÇÃo acErca 
da iMPorTÂNcia dE NoVaS aTiTUdES QUE ValoriZEM aS PráTicaS dE 
EXErcÍcioS fÍSicoS EM aNaNiNdEUa E MariTUBa. EM aNaNiNdEUa E 
MariTUBa - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14arTiGo 29, caPUT E arTi-
Go 31 e demais legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 27/06/2022 a 27/01/2023.
oSc: aSSociaÇÃo cUlTUral o Pará WJ ProdUÇÕES arTÍSTicaS, cNPJ 
Nº: 15.279.114/0001-90
doTaÇÃo orÇaMENTária:
correndo a despesa à conta da seguinte dotação orçamentária:
funcional Programática: 08101.27.813.1499.8796c
fonte de recursos: 0101000000;
Elemento de despesa: 335041
ação: 276582
Pi: 22dEMP00310
Valor: r$ 2.000.000,00 (dois Milhões de reais)
daTa da aSSiNaTUra: 21/06/2022
ordENador rESPoNSáVEl: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 816862
terMo de aditiVo do FoMeNto N° 012/2022
Pela presente atualização do Plano de Trabalho do Termo de fomento n° 
011/2022 da realização do “TAÇA DOS CABANOS” fica RETIFICADA a DATA 
dE EXEcUÇÃo do ProJETo E ViGÊNcia do TErMo dE foMENTo, no que 
se refere à mudança da data de execução evento, onde será realizado dia 
23 de maio de 2022 a 19 de outubro de 2022 e no que se refere a mudança 
da vigência do Termo de fomento n° 012/2022, onde será 18 de Junho de 
2022 à 21 de outubro de 2022.
Belém/Pa, 20 de Junho 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 816908
eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico 
Nº 25/2022
EXErcÍcio: 2022
ProcESSo N°: 2022/555048
daTa dE raTificaÇÃo: 21/06/2022
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
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BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 25/2022 TEM Por oBJETo a cE-
lEBraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dE-
SENVolViMENTo ProJETo dE oriENTaÇÃo À PoPUlaÇÃo acErca da 
iMPorTÂNcia dE NoVaS aTiTUdES QUE ValoriZEM aS PráTicaS dE 
EXErcÍcioS fÍSicoS EM aNaNiNdEUa E MariTUBa.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 29, caPUT e arT. 
31, ii e demais legislações aplicáveis.
Valor: r$ 2.000.000,00 (dois Milhões de reais)
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SEcrETario dE 
ESTado dE ESPorTE E laZEr, NiVaN SETUBal NoroNHa, no uso de 
suas atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento 
Público Nº 25/2022, nos termos art. 29 caput, e 31, ii da lei federal n° 
13.019/2014 visando firmar parceria com o CULTURAL O PARÁ WJ PRODU-
ÇÕES arTÍSTicaS, cNPJ Nº: 15.279.114/0001-90.

Protocolo: 816872

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

coNVÊNio
.

coNVÊNio Nº 02/2022 – setUr
coNVENENTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE MaracaNÃ, cNPJ: 
04.880.258/0001-80.
OBJETO: O repasse financeiro ao Convenente para apoiar o evento “Festivi-
dade Junina, no município de Maracanã, o qual será realizado nos dias 18 e 
20 de junho de 2022 com o objetivo de festejar e valorizar a cultura popu-
lar que se manifesta intensamente na quadra junina paraense”, conforme 
Plano de Trabalho apresentado pela coNVENENTE à SETUr.
ViGÊNcia: 15/06/2022 a 13/10/2022
Valor rEPaSSE: r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: funcional Programática: 69101. 
23.695.1498.8383; Elemento de despesa: 334041; fonte: 0101000000; 
Plano interno: 22dEMPc0144 e ação: 276875.
daTa da aSSiNaTUra: 15/06/2022
ordENador rESPoNSáVEl: aNdrÉ orENGEl diaS, Secretário de Estado 
de Turismo.

Protocolo: 816842

.

.

diÁria
.

Portaria N° 514/GePs/setUr de 21 de JUNHo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/747744; rESolVE: con-
ceder 5, ½ (cinco meias) diárias ao servidor JoSÉ JorBEM araÚJo da 
SilVa, mat. 57230575/2, Motorista.oBJ: conduzir servidores. dESTiNo: 
Benevides/Pa. PErÍodo: 23 a 27.06.2022. ordENador: aNdErSoN oli-
VEira caValcaNTE

Protocolo: 816555
Portaria N° 518/GePs/setUr de 21 de JUNHo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/760880; rESolVE: conce-
der 3 e ½ (três e meia) diária à servidora SÔNia Maria cHErMoNT arrU-
da, Mat. 2014661/2, Téc. de Planej. e gestão em turismo. oBJ: Participar 
da SETUr, divulgação e Sensibilização do Projeto código de conduta Bra-
sil, que visa o enfrentamento à exploração sexual de crianças e adoles-
centes no Turismo. dESTiNo: Salvaterra/Pa. PErÍodo: 21 a 24.06.2022. 
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 816569
Portaria N° 517/GePs/setUr de 21 de JUNHo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/760099; rESolVE: conce-
der 6 e ½ (seis e meia) diária à servidora SHirlENE diaS dE SoUSa, 
Matrícula Nº 5934071/3, Gerente de Sol e Praia. oBJ: Participar da Qua-
dra Junina em abaetetuba. dESTiNo: abaetetuba/Pa. PErÍodo: 20.06 a 
26.06.2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 816592
Portaria Nº 520/GePs/setUr, de 21 de JUNHo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/761295; rESolVE: conce-
der 3 e ½ (três e meia) diárias à servidora EdMÊ cUNHa da SilVa, Mat. 
57176610/1, Téc. Planej. de Gestão em Turismo. oBJ: Participar da SE-
TUr, divulgação e Sensibilização do Projeto código de conduta Brasil, que 
visa o enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes no 
Turismo. dESTiNo:Salvaterra/Pa. PErÍodo: 21 a 24.06.2022. ordENa-
dor: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 817099
Portaria N° 519/GePs/setUr de 21 de JUNHo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/650495; rESolVE: conce-
der 3, ½ (três meias) ao servidor JUlio cEZar TEiXEira BorcEM, Mat. 
54196760/1, Motorista. oBJ: conduzir servidor. dESTiNo: ananindeua/
Pa. PErÍodo: 27, 28 e 29/05/2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira 
caValcaNTE

Protocolo: 817088

Portaria Nº 521/GePs/setUr de 21 de JUNHo de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2022/732902; rESolVE: con-
ceder 2 e ½ (duas e meia) diárias ao servidor JacHoNS Valdo da SilVa 
TaVarES, Mat. 54188798/ 5, Gerente de Turismo de Negócios, Eventos e 
incentivos. oBJ: Participação no evento road Show Mercado & Eventos, 
visando a promoção dos produtos turísticos do Estado junto ao merca-
do do Estado de São Paulo. dESTiNo: campinas-SP. PErÍodo: 27.06 a 
29.06.2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 817116

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 515/GePs/setUr de 21 de JUNHo de 2022
rESolVE: TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 427/2022 de diária, pu-
blicada no doE nº 34.987de 30/05/2022. ordENador: aNdErSoN oli-
VEira caValcaNTE

Protocolo: 816546

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 516/GePs/setUr de 21 de JUNHo de 2022
dESiGNaÇÃo dE coMiSSÃo fiScaliZadora
coNSidEraNdo o decreto 870 de 04/10/2013 e a Portaria conjunta 658/
SEAD de 01/09/2014, que tratam da fiscalização dos contratos na adminis-
tração pública; coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/631049; 
rESolVE: i – dESiGNar os servidores abaixo descritos para comporem a 
Comissão que fiscalizará os contratos referentes ao Acordo de Cooperação 
Técnica nº 005/2022. 

Nº NoMe MatrÍcULa FUNÇÃo

1 allYSoN EUGENio NEri dE oliVEira 57203859/1 fiScal

2 aNdrEY MENdoNca dE SoUZa 5960339/2 fiScal

3 ciNTia diaS cUPErTiNo 5965239/1 fiScal

4 faBio MarTiNS forTE 5960346/1 fiScal

5 frEdErico BarrETo BarrEiroS 5960380/ 1 fiScal

6 lUcaS arTUr alBUQUErQUE cUNHa 5960383/2 fiScal

7 MarcoS EVaNdro roSSaS MoraES 5965223/1 fiScal

8 rafaElla caroliNa dE BriTo 55585723/1 fiScal

9 SHEila criSTiNa PiNTo dE SoUZa 5960417/1 fiScal

10 SHirlENE diaS dE SoUSa 5934071/3 fiScal

ii – Essa portaria entra em vigor a partir da data de publicação.
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 816589
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..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

Portaria
.

Portaria Nº 337/2022/GGP/dPG, de 15 de JUNHo de 2022. 
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 8o, i e Viii, da lei complementar no 054/2006 e 
art. 100 da lei complementar no 80/1994; considerando o disposto no 
art. 46, § 8o da lei complementar no 54/2006, com redação dada pela 
lei complementar no 91/2014; considerando a resolução cSdP no 283, 
de 16 de novembro de 2021; considerando o que consta no Processo 
administrativo Eletrônico no 2022/671678; rESolVE:
Art. 1º Conceder gratificação de acumulação ao Defensor Público Alan Fer-
reira damasceno, na forma discriminada na tabela abaixo:

deFeNsor (a)
PÚBLico (a)

titULaridade/ 
desiGNaÇÃo acUMULaÇÃo GratiFicaÇÃo data iNÍcio

alan ferreira
damasceno

2ª defensoria
Pública criminal
de atribuições

Gerais

Processos da
3ª defensoria
Pública dos
Juizados
Especiais
criminais

5% do vencimento-base,
nos termos do art. 3o, in-
ciso iii da resolução cSdP

no 283, de 16/11/2021.

06/06/2022
 

Art. 2º Revogar, com efeitos a contar de 06.06.2022, a gratificação de 
acumulação concedida ao defensor Público alessandro oliveira da Silva, 
referente à atuação na 3ª defensoria Pública dos Juizados Especiais 
criminais (5% do vencimento-base), com a consequente exclusão de seu 
nome da PorTaria nº 561/2021/GGP/dPG, de 16.12.2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 816470
.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 336/22/GGP/dPG, de 14 de JUNHo de 2022.
considerando o PaE nº 2022/732832 de 10/06/2022. rESolVE: conceder 
30 (trinta) dias de licença Prêmio a Servidora Pública roSaNa Maria 
frEiTaS dE lEMoS faraoN, id funcional 55588059/ 2, referentes ao Triê-
nio (2014/2017), com gozo no período de 04.07.2022 a 02.08.2022. dê-se 
ciência, cumpra-se e publique-se.
Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 816671
.

coNtrato
.

coNtrato Nº: 039/2022
Processo N.º 2022/430271– dPe/Pa.
ModaLidade de LicitaÇÃo: PreGÃo eLetrÔNico – 009/2022-dPe/Pa.
 ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) 
e a empresa coNSPlaM caPiTal lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
11.673.426/0001-22.
oBJETo: o objeto do presente contrato é a aquisição de veículos auto-
motores novos (zero quilômetro), para emprego na defensoria Pública do 
Estado do Pará, conforme condições e exigências constantes nas especi-
ficações do Termo de Referência – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 
Nº 009/2022- dPE/Pa.
daTa aSSiNaTUra: 21/06/2022. Valor: Global r$ 4.762.120,00.
doTaÇÃo orÇaMENTária.
Programa/Projeto/ atividade: 03.122.1492.8441 Elemento de despesa: 
449052 fonte: 0106. Vigência: o presente contrato terá vigência por 12 
(doze) meses, a partir da data de assinatura do contrato. Podendo ser 
prorrogado nos termos da lei Nº 8.666/93. foro: Justiça Estadual do Pará 
– comarca de Belém. rESPoNSáVEl da coNTraTada: ariEllE GoMES 
dE MaToS. cPf/Mf: 511.333.772-20. ENdErEÇo da coNTraTada: rod. 
BR316, Nº 1762 – Ed. Next Office, Torre 1, Sala 1013 – Bairro Atalaia – 
ananindeua-Pa.
 ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-
blico Geral.

Protocolo: 816588
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 06/2022
coNtrato Nº: 050/2017
Processo Nº2017/252945
2020/344353- dP/Pa
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e 
a empresa STYlE ViGilÂNcia E SEGUraNÇa PriVada EirEli, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº. 26.906.920/0001-67).
oBJETo: o objeto deste Termo aditivo ao contrato supramencionado é 
a ProrroGaÇÃo do PraZo dE ViGÊNcia, inicialmente estabelecido na 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do contrato firmado, por mais 12 (doze) 
meses, a contar de 26/06/2022 a 26/06/2023, nos termos do § 4º do art. 
57 da lei nº 8.666/93. daTa da aSSiNaTUra: 21/06/202022. doTaÇÃo 
orÇaMENTária: Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8460 Nature-
za de despesa: 339037 fonte: 0101 Plano interno (Pi): 1050008460c Gp 
Pará: 273654. foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém. rES-
PoNSáVEl da coNTraTada: EliSaNGEla GoMES BaTiSTa.
cPf/Mf: 460.176.312-68. ENdErEÇo da EMPrESa: Travessa WE 67, 911, 
conjunto cidade Nova Vi, coqueiro, cEP: 67.140-630, ananindeua/Pa. 
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-
blico Geral.

Protocolo: 816643

terMo aditiVo Nº 03/2022
coNtrato Nº: 024/2020
Processo N.º 2020/1055831
ParTES: dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará (cNPJ/Mf Nº 
34.639.526/0001-38) e a empresa BioclEaN SErViÇoS E coNSTrUÇÃo 
EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 83.339.556/0001-34.
oBJETo: o objeto deste Termo aditivo ao contrato supramencionado é 
a ProrroGaÇÃo do PraZo dE ViGÊNcia, inicialmente estabelecido na 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do contrato firmado, por mais 12 (doze) 
meses, a contar de 23/06/2022 a 23/06/2023. ModificaÇÃo do Valor 
do coNTraTo, inicialmente estabelecido na
cláUSUla dÉciMa QUarTa, consoante dispõe a cláUSUla ViGÉSiMa 
QUarTa: da repactuação do contrato nº 024/2020, conforme estabele-
cido na Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023, modificando o valor 
unitário mensal por Posto de Servente para o: - Município de castanhal 
para r$ 3.370,82 (três mil trezentos e setenta reais e oitenta e dois centa-
vos), sendo 01 posto no valor total anual em r$ 40.449,84 (quarenta mil 
quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos); Perfa-
zendo um valor total anual de r$ 40.449,84 (quarenta mil quatrocentos e 
quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), a contar da data-base 
de 01de janeiro de 2022. data de assinatura: 21/06/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8460. Natureza de despesa: 
339037. fonte: 0101. Plano interno (Pi): 1050008460c
Gp Pará: 273654. foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém.
rESPoNSáVEl da coNTraTada: BiaNca dE BriTo coSTa. cPf/Mf: 
021.593.132-70.
ENdErEÇo da EMPrESa: folha 32, Quadra 12, lote 1B, Sala 08, altos, 
Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.508-000, Marabá/Pa.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-
blico Geral.

Protocolo: 816650
terMo aditiVo Nº. 002/2022
coNtrato N° 025/2020
Processo N.º 2020/1055107 – dP/Pa
ParTES: dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará (cNPJ/Mf Nº 
34.639.526/0001-38) e a empresa M.K.r. PESSoa – ME, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº. 12.202.614/0001-35.
oBJETo: o objeto deste Termo aditivo ao contrato supramencionado é 
a ProrroGaÇÃo do PraZo dE ViGÊNcia, inicialmente estabelecido 
na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do contrato firmado, por mais 12 (doze) 
meses, a contar de 23/06/2022 a 23/06/2023. ModificaÇÃo do Valor 
do coNTraTo, inicialmente estabelecido na cláUSUla dÉciMa QUar-
Ta, consoante dispõe a cláUSUla ViGÉSiMa QUarTa: da repactuação 
do contrato nº 025/2020, conforme estabelecido na convenção coletiva 
de Trabalho 2021/2022, modificando o valor unitário mensal por Posto de 
Servente para o: - Município de Paragominas para r$ 3.251,69 (três mil, 
duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos), sendo 01 
posto no valor total anual em r$ 39.020,28 (trinta e nove mil, vinte reais 
e vinte e oito centavos); - Município de Tucuruí para r$ 3.260,77 (três mil, 
duzentos e sessenta reais e setenta e sete centavos), sendo 01 posto no 
valor total anual em r$ 39.129,24 (trinta e nove mil, cento e vinte e nove 
reais e vinte e quatro centavos). Perfazendo um valor total anual de r$ 
78.149,52 (setenta e oito mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta 
e dois centavos), a contar da data-base de janeiro de 2022. data de assi-
natura: 21/06/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8460. Natureza de despesa: 
339037. fonte: 0101. Plano interno (Pi): 1050008460c. Gp Pará: 273654. 
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém.
rESPoNSáVEl da coNTraTada: MarcElo KlEBEr riBEiro PESSoa. 
cPf/Mf: 191.969.268-13.
ENdErEÇo da EMPrESa: av. 26 de Julho, 960-a, Bairro: Novo Buritizal, 
cEP: 68.904-630, Macapá/aP.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-
blico Geral.

Protocolo: 816729
terMo aditiVo 004/2022 ao coNtrato Nº 29/2018
Processo:  2018/278472 dPe
ParTES: dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará (cNPJ/Mf Nº 
34.639.526/0001-38) e a empresa liMPar liMPEZa E coNSErVaÇÃo 
lTda - EPP, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 08.775.721/0001-85.
oBJETo: o objeto deste Termo aditivo ao contrato supramencionado é 
a ProrroGaÇÃo do PraZo dE ViGÊNcia, inicialmente estabelecido na 
CLÁUSULA TERCEIRA do contrato firmado, por mais 12 (doze) meses, a 
contar de 27/06/2022 a 27/06/2023. E ModificaÇÃo do Valor do coN-
TraTo, inicialmente estabelecido na cláUSUla QUarTa, consoante dispõe 
a cláUSUla oiTaVa: da repactuação do contrato nº 029/2018, conforme 
estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023, modificando o 
valor unitário mensal por Posto de Servente para r$ 4.028,68 (quatro mil, 
e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos), sendo 01 posto no valor 
total anual em r$ 48.344,16 (quarenta e oito mil, trezentos e quarenta 
e quatro reais e dezesseis centavos), a contar de 01/01/2022. data de 
assinatura: 21/06/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8460. Natureza de despesa: 
339037. fonte: 0101. Plano interno (Pi): 1050008460c. Gp Pará: 273654. 
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém.
rESPoNSáVEl da coNTraTada: JÚlio cESar SoarES fUrriEl. cPf/
Mf: 522.385.207-91.
ENdErEÇo da EMPrESa: Município de ananindeua/Pa, a rua José Marce-
lino de oliveira, Passagem Bom Jardim, nº 02, centro. cEP: 67.030-170.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-
blico Geral.

Protocolo: 817023
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terMo aditiVo 004/2022 ao coNtrato Nº 028/2018
Processo N.º 2018/278445
ParTES: dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e a empresa liMPar liMPEZa E coNSErVaÇÃo lTda - EPP, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 08.775.721/0001-85.
oBJETo: o objeto deste Termo aditivo ao contrato supramencionado é a ProrroGaÇÃo do PraZo dE ViGÊNcia, inicialmente estabelecido na cláU-
SULA TERCEIRA do contrato firmado, por mais 12 (doze) meses, a contar de 27/06/2022 a 27/06/2023. E MODIFICAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, 
inicialmente estabelecido na cláUSUla QUarTa, consoante dispõe a cláUSUla oiTaVa: da repactuação do contrato nº 028/2018, conforme estabele-
cido na Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023, modificando o valor unitário mensal por Posto de Servente para R$ 3.781,39 (três mil, setecentos e 
oitenta e um reais e trinta e nove centavos), sendo 01 posto no valor total anual em r$ 45.376,68 (quarenta e cinco mil, trezentos e setenta e seis reais 
e sessenta e oito centavos), a contar de 01/01/2022. data de assinatura: 21/06/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8460. Natureza de despesa: 339037. fonte: 0101. Plano interno (Pi): 1050008460c. Gp Pará: 273654. 
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém.
rESPoNSáVEl da coNTraTada: JÚlio cESar SoarES fUrriEl. cPf/Mf: 522.385.207-91.
ENdErEÇo da EMPrESa: Município de ananindeua/Pa, a rua José Marcelino de oliveira, Passagem Bom Jardim, nº 02, centro. cEP: 67.030-170.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Público Geral.

Protocolo: 816885

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1100/2022 - da BeLÉM, 20/06/2022.
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 2022/712917 de 07/06/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014. 

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo MatricULa oBJetiVo ProGraMÁtica

SidNEY alMEida doS SaNToS TÉcNico dE dEfENSoria 372.536.462-15 GEr. dE PEriciaS E aValiaÇÕES 57212384

rEaliZar ViSToria TÉcNica 
No PrÉdio do NÚclEo 

METroPoliTaNo dE aNa-
NiNdEUa

03.122.1447.8458

raiMUNdo NoNaTo fErrEira JaNaU MoToriSTa 069.365.802-97 GErENcia dE TraNSPorTE 3205215

coNdUZir o SErVidor Na 
rEaliZaÇÃo dE ViSToria 
TÉcNica No PrÉdio do 

NÚclEo METroPoliTaNo dE 
aNaNiNdEUa

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM aNaNiNdEUa 02/06/2022 1/2

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

Protocolo: 816630
Portaria Nº 1101/2022 - da BeLÉM, 20/06/2022.
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 2022/716035 de 07/06/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014. 

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo MatricULa oBJetiVo ProGraMÁtica

Maria VilMa dE SoUSa araUJo aNaliSTa dE dEfENSoria 244.905.122-87 BalcÃo dE dirEiToS 5152909

rEaliZar PrEcUrSÃo Para 
rEaliZaÇÃo dE aÇÃo dE 
cidadaNia No MUNicÍPio 

dE liMoEiro do aJUrU, EM 
cUMPriMENTo do PPa.

03.091.1492.8730

WElliNGToN raiMUNdo TaVarES da SilVa MoT. dE dEfENSoria 306.058.812-00 GErÊNcia dE TraNSPorTES 54190627

coNdUZir a SErVidora Na 
rEaliZar PrEcUrSÃo Para 
rEaliZaÇÃo dE aÇÃo dE 
cidadaNia No MUNicÍPio 

dE liMoEiro do aJUrU, EM 
cUMPriMENTo do PPa

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM liMoEiro do aJUrU 10 a 11/06/2022 1 e 1/2

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

Protocolo: 816635
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Portaria Nº 1098/2022 - da BeLÉM, 15/06/2022.
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 2022/597484 de 16/05/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014. 

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo MatricULa oBJetiVo ProGraMÁtica
aNa criSTiNa MorENo fUrTado aNaliSTa dE dEfENSoria 301.750.622-34 NaEca/BElÉM 5463807 aTENdiMENTo JUrÍdico E 

TÉcNico aoS adolEScENTES 
cUSTodiadoS

EM UNidadE SocioEdUcaTiVa 
UaSE/aNaNiNdEUa iii

03.091.1492.8730

KEYla carValHo dE alBUQUErQUE 
VaScoNcEloS dE oliVEira dEfENSora PÚBlica 630.736.762-87 NaEca/BElÉM 55589083

JoSÉ Maria doS SaNToS lEiTE
 MoToriSTa dE dEfENSoria 097.000.132-00 NaEca/BElÉM 57211801

coNdUZir EQUiPE EM aTENdi-
MENTo JUrÍdico E TÉcNico aoS 
adolEScENTES cUSTodiadoS 

EM UNidadE SocioEdUcaTiVa - 
UaSE/aNaNiNdEUa iii.

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM aNaNiNdEUa 17 e 19/05/2022 1

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

Protocolo: 816611
Portaria Nº 1068/2022 - da BeLÉM, 13/06/2022.
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 2022/598761 de 16/05/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014. 

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo MatricULa oBJetiVo ProGraMÁtica
aNNa iZaBEl E SilVa SaNToS dEfENSora PÚBlica 687.608.502-30 NUdEP/BElÉM 55589181

 aÇÃo “cidadaNia No 
cárcErE” No cENTro dE 
rEEdUcaÇÃo fEMiNiNo 

(crf).

03.091.1492.8729

aUGUSTo SEiKi KoZU dEfENSor PÚBlico 722.381.009-20 NUdEP/BElÉM 55588702
caio faVEro fErrEira dEfENSor PÚBlico 306.888.908-14 NUdEP/BElÉM 57234658

EliaNa Socorro SaNToS VaScoNcEloS dEfENSora PÚBlica 072.604.232-34 NUdEP/BElÉM 3084868
faBiaNo JoSÉ diNiZ loPES JÚNior dEfENSor PÚBlico 741.755.302-82 NUdEP/BElÉM 80845901

fraNciSco NUNES fErNaNdES NETo dEfENSor PÚBlico 035.035.644-03 NUdEP/BElÉM 55589616
fErNaNdo alBUQUErQUE dE oliVEira dEfENSor PÚBlico 012.496.506-74 NUdEP/BElÉM 55588713

VaNESSa SaNToS aZEVEdo araÚJo dEfENSora PÚBlica 711.990.552-04 NUdEP/BElÉM 57191049
odUValdo SÉrGio dE SoUZa SEaBra dEfENSor PÚBlico 121.908.372-00 NUdEP/BElÉM 57190974
MiKHail lENoir SoUSa doS SaNToS aSSESSor(a) JUrÍdico(a) 025.699.802-77 NUdEP/BElÉM 5930431

lUiSE rUSSo raMoS aMoraS aSSESSor(a) JUrÍdico(a) 845.210.312-34 NUdEP/BElÉM 5894393
lETÍcia SaraiVa MarTiNS aSSESSor(a) JUrÍdico(a) 003.101.182-98 NUdEP/BElÉM 5925806

Maria do PErPÉTUo Socorro XaViEr 
doS SaNToS aNaliSTa dE dEfENSoria 256.220.802-15 NUdEP/BElÉM 5147166

raiMUNdo NoNaTo fErrEira JaNaU MoToriSTa dE dEfENSoria 069.365.802-97 NUdEP/BElÉM 3205215

coNdUZir EQUiPE EM rEa-
liZaÇÃo dE aTENdiMENTo 
Social PEla aÇÃo “cida-
daNia No cárcErE” No 
cENTro dE rEEdUcaÇÃo 

fEMiNiNo (crf).

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElEM aNaNiNdEUa 12 E 13/05/2022 1

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

Protocolo: 816598
Portaria Nº 1088/2022 - da BeLÉM, 14/06/2022.
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 2022/598761 de 16/05/2022.
rESolVE:
conceder diárias ao defensor abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014. 

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo MatricULa oBJetiVo ProGraMÁtica

NilBErT allYSoN alMEida dE MoraES dEfENSor PÚBlico 648.269.022-04 NUdEP/BElÉM 57190969

 aÇÃo “cidadaNia No 
cárcErE” No cENTro dE 
rEEdUcaÇÃo fEMiNiNo 

(crf).

03.091.1492.8729

Para deslocar-se ao município abaixo relacionado: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM aNaNiNdEUa 12 /05/2022 1/2

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

Protocolo: 816602
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.

oUtras MatÉrias
.

terMo de acordo
Processo nº 2018/477166.
Partes: dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, representada por seu 
defensor Público Geral, dr. JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo e 
rUY GUilHErME GalVÃo dE SoUSa, devidamente representado por seu 
advogado dr. lEaNdro JoSÉ do Mar, inscrito na oaB/Pa 20.877.
objeto: o objeto do presente acordo refere-se a indenização das ver-
bas rescisórias decorrente da extinção de vínculo administrativo, em 
razão de aposentadoria por invalidez do SEGUNdo acordaNTE efe-
tivada em 01/10/2018, corporificado no PAE nº 2018/477166, a saber: 
fÉriaS - 2011/2012 e 1/3 fÉriaS; fÉriaS - 2012/2013 e 1/3 fÉriaS; 
fÉriaS - 2013/2014 e 1/3 fÉriaS; fÉriaS - 2014/2015 e 1/3 fÉriaS; 
fÉriaS - 2015/2016 e 1/3 fÉriaS; fÉriaS - 2016/2017 e 1/3 fÉriaS; 
fÉriaS - 2017/2018 e 1/3 fÉriaS; fÉriaS ProPorcioNaiS - 9/12 E 
1/3 fÉriaS ProPorcioNaiS; coNVErSao 2/3 licENÇa PrÊMio (PaE nº 
2018/477166 – fls. 116).
do valor da indenização: r$ 350.000,00
Dos recursos financeiros:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8460 - operacionalização das 
ações recursos Humanos
Natureza de despesa: 319011
fonte: 0101
Plano interno (Pi): 1050008460P
Gp Pará: 273652
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-
blico Geral.

Protocolo: 817016

.

.

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 037/tJPa/2022
acolHo o julgamento apresentado pela Pregoeira, referente ao Pregão 
Eletrônico Nº 037/TJPa/2022, que tem por objeto a contratação de em-
presa especializada para Manutenção Preventiva e corretiva de Plataformas 
de percurso vertical durante o período de 12 meses, nos fóruns de Mari-
tuba, Parauapebas, Juizado do Jurunas e anexo 2, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, anexo i do 
edital, e, HoMoloGo a presente licitação. Todas as informações a respei-
to do certame estão disponíveis em www.comprasgovernamentais.gov.br. 
Belém, 21/06/2022. Secretaria de administração do TJPa.

Protocolo: 816749

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato - 3º terMo aditiVo ao acordo de cooPeraÇÃo tÉc-
Nica Nº. 030/2013/tJPa.
ParTÍciPES: Tribunal de Justiça do Estado do Pará e Município de Melgaço.
oBJETo do acordo: cooperação técnica entre os partícipes, visando a cessão 
de servidores para a realização de ações conjuntas voltadas para o desenvolvi-
mento das atividades necessárias a modernização da Justiça no Município.
oBJETo do adiTiVo: Prorrogação do prazo de vigência por mais 03 (três) anos.
iNÍcio da ViGÊNcia: 16/07/2022. TÉrMiNo da ViGÊNcia: 15/07/2025.
daTa da aSSiNaTUra: 25/05/2022.
rESPoNSáVEl PEla aSSiNaTUra: desembargadora célia regina de lima 
Pinheiro – Presidente do TJPa.

Protocolo: 816982

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de aPLicaÇÃo de PeNaLidade Nº. 014/2022/tJPa – 
o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, órgão do Poder Judiciário 
com sede na avenida almirante Barroso, nº 3089, Bairro do Souza, na 
cidade de Belém, Estado do Pará, cEP 66.613-710, com inscrição no cNPJ/
Mf nº 04.567.897/0001-90, neste ato representado por sua Secretária de 
administração, em obediência a PorTaria nº. 451/2020-GP, que delegou 
à titular da Secretaria de administração,nos termos do artigo 21 da lei 
Estadual n° 8.972/2020, a aplicação das penalidades previstas nos artigos 
86 e 87 da lei n° 8.666/1993 e 7° da lei n° 10.520/2002, no âmbito do 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no que se refere ao pedido de sanção 

realizado no processo Pa-Pro-2021/03443.01, assim decidiu: “ acolHo o 
parecer da assessoria Jurídica desta Secretaria de administração e 
dEcido aPlicar a SaNÇÃo dE MUlTa, no valor de r$623,62 (seiscentos 
e vinte três reais e sessenta e dois centavos) à empresa idEal PriNT 
SUPriMENToS EirEli, por descumprimento das obrigações contidas 
na ata de registro de Preços nº 037/2021, com base nos documentos 
e manifestações acostados aos autos, e por tudo o que foi observado 
no referido parecer, cuja motivação e fundamentação integra este ato 
decisório (artigo 50, §1º da lei nº 9.784/99) // Belém, 14 de junho de 
2022. // débora Moraes Gomes – Secretária de administração do TJPa.

Protocolo: 816486

.

.

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 38.589, de 09 de JUNHo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 025/2021 – acri, protocolizado sob os 
Expedientes nº 008883/2022.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a Excelentíssima Senhora conselheira Presidente Maria dE 
loUrdES liMa dE oliVEira, matrícula nº 0100573, para participar da 
reunião do Grupo de Trabalho aTricoN – Temática do meio ambiente – 
Manaus/aM, concedendo-lhe 02 (duas) diárias e ½ meia para o período de 
31-05 a 02-06-2022.
ii– dESiGNar o servidor PaUlo SÉrGio fErrEira dE SoUZa, auxiliar 
T.c.E. administrativo, matrícula nº 0100219, concedendo-lhe 02 (duas) di-
árias e ½ (meia), para prestar assessoria à Presidente, na referida reunião, 
acrescendo-lhe uma gratificação de 30% (trinta por cento), no período de 
31-05 a 02-06-2022.
iii – Tornar sem efeito a PorTaria nº 38.694 de 09-06-2022, publicada no 
Diário Oficial do Estado do Para nº 35.012, de 20-06-2022.
dê-se ciência.
Gabinete da Vice-Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 
09 de junho de 2022.
roSa EGidia criSPiNo calHEiroS loPES
Vice-Presidente

Protocolo: 816618

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 38.726, de 21 de JUNHo de 2022
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições e regimentais, com fulcro no artigo 15, inciso XliV do regimento 
interno deste Tribunal de contas do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a responsabilidade desta corte de contas em racionalizar 
suas despesas administrativas, sem que isso implique em qualquer prejuízo 
ao atendimento dos jurisdicionados e, também, ao andamento regular dos 
trabalhos imprescindíveis para o cumprimento de sua missão constitucional;
rESolVE:
art.1º. o funcionamento administrativo do Tribunal de contas do Estado 
do Pará, durante o mês de julho do corrente ano, será de 2ª a 5ª-feira;
Parágrafo único. as ausências das sextas-feiras serão compensadas no 
período de 27 de junho a 12 de agosto de 2022, com a adição de 1 h na 
jornada diária, passando o expediente a ser das 8h às 15h.
art. 2º. o horário de funcionamento do Protocolo do TcE/Pa, durante o 
mês de julho do corrente ano, será de 2ª a 5ª-feira, de 8h às 15h;
art. 3º. os prazos regimentais que se encerrem às sextas-feiras do mês 
de julho ficam suspensos e automaticamente prorrogados para o primeiro 
dia útil subsequente;
art. 4º. Esta norma entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 21 
de junho de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 816577
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..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 002/2022/cG/MPc/Pae
a corregedora-Geral do MPc/Pa, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que, nos termos da resolução nº 14/2022-MPc/
Pa – colégio, de 17/06/2022, e da PorTaria nº 282/2022/MPc/Pa, de 
17/06/2022, esta corregedora foi eleita para mandato no período de 
17/06/2022 a 29/02/2024,
rESolVE:
art. 1º - designar a servidora claUdia rodriGUES da cUNHa, matrícula 
200273, assessora da 6ª Procuradoria de contas, para, em substituição 
à servidora cláUdia GUErrEiro SalaME, matrícula 200206, atuar na 
função de assessora Técnica e administrativa da corregedoria-Geral, sem 
prejuízo de suas demais atribuições.
art. 2º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a contar de 17/06/2022.
Belém, 21 de junho de 2022.
deíla Barbosa Maia
corregedora-Geral

Protocolo: 816541

.

.

adMissÃo de serVidor
.

terMo de eNtrada eM eXercÍcio 
aos vinte dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, na forma dos 
arts. 23 a 25 da lei Estadual nº 5.810/94 (regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos civis do Estado do Pará), entrou em exercício no cargo 
efetivo de aSSiSTENTE MiNiSTErial dE iNforMáTica do quadro de 
pessoal do Ministério Público de contas do Estado do Pará, o Sr. SilVio 
afoNSo da SilVa MarTiNS filHo, nomeado por meio da PorTaria nº 
279/2022/MPC/PA, publicada no Diário Oficial do Estado de 15/06/2022, 
do que, para constar, foi lavrado o presente termo que segue assinado pelo 
servidor e pelo Subprocurador-Geral de contas do Estado.
SilVio afoNSo da SilVa MarTiNS filHo
STEPHENSoN oliVEira VicTEr

Protocolo: 816469
terMo de aFirMaÇÃo e Posse deFerido a siLVio aFoNso da siL-
Va MartiNs FiLHo, NoMeado Para eXercer o carGo eFetiVo de 
assisteNte MiNisteriaL de iNForMÁtica do QUadro de PessoaL 
do MiNistÉrio PÚBLico de coNtas do estado do ParÁ.
aos vinte dias do mês de junho do corrente ano de dois mil e vinte e 
dois, o Senhor SilVio afoNSo da SilVa MarTiNS filHo, apresentou 
os documentos para tomar posse no cargo efetivo de aSSiSTENTE 
MiNiSTErial dE iNforMáTica do quadro de pessoal do Ministério Público 
de contas do Estado do Pará, para o qual foi nomeado através da PorTaria 
nº 279/2022/MPc/Pa, de quatorze de junho do corrente ano, publicada no 
Diário Oficial do Estado de quinze de junho de dois mil e vinte e dois, 
em virtude de aprovação em concurso público de provas e títulos e com 
fundamento na lei complementar Estadual nº 09/1992, alterada pela lei 
complementar Estadual nº 106/2016 (lei orgânica do Ministério Público 
de contas do Estado do Pará) e na lei Estadual nº 8.100/2015. Estando 
todos os documentos conforme e tendo sido observado o cumprimento dos 
requisitos legais para a investidura no cargo, nos termos do art. 21 da lei 
Estadual nº 5.810/1994, o empossando presta, neste ato, o compromisso 
de servir e desempenhar fielmente os deveres do cargo para o qual foi 
nomeado, bem como de cumprir e de fazer cumprir a constituição federal, a 
constituição do Estado do Pará e as leis do país, pelo que o Subprocurador-
Geral de contas do Estado, Excelentíssimo Senhor doutor STEPHENSoN 
oliVEira VicTEr, no exercício da Procuradoria-Geral de contas, defere o 
compromisso e declara-o empossado, lavrando-se o presente termo que, 
lido e achado conforme, vai assinado pelo Subprocurador-Geral de contas 
e pelo servidor ora empossado.
SilVio afoNSo da SilVa MarTiNS filHo
STEPHENSoN oliVEira VicTEr

Protocolo: 816465
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 288/2022/MPc/Pa
dispõe sobre a lotação do servidor SilVio afoNSo da SilVa MarTiNS 
filHo, admitido no quadro de pessoal do Ministério Público de contas do 
Estado do Pará.
o ProcUrador-GEral dE coNTaS, em exercício, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que, nesta data, entrou em exercício o servidor Silvio afonso 
da Silva Martins filho, admitido no quadro de pessoal deste Órgão Ministerial 
em decorrência do concurso público de provas e títulos realizado em 2019;
coNSidEraNdo as atuais demandas de pessoal dos setores da adminis-
tração deste MPc/Pa;

coNSidEraNdo a PorTaria nº 046/2022/MPc/Pa, de 1º/03/2022, que 
redefine o Quadro de Organização Estrutural dos órgãos e serviços de apoio 
técnico e administrativo do Ministério Público de contas do Estado do Pará;
rESolVE:
art. 1º loTar, a contar de 20/06/2022, no departamento de Tecnologia 
da informação e Telecomunicações – dTiT, o servidor SilVio afoNSo da 
SilVa MarTiNS filHo, ocupante do cargo efetivo de assistente Ministerial de 
informática, admitido nesta data no quadro de pessoal deste Órgão Ministerial.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a contar de 20/06/2022.
Belém/Pa, 20 de junho de 2022.
STEPHENSoN oliVEira VicTEr
Procurador-Geral de contas, em exercício

Protocolo: 816480

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 2º.
Núm. do contrato: 086/2020-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa E. W. dE aGUiar 
liMa coMÉrcio EPP.
objeto do contrato: Prestação de serviço de acesso à internet para a Pro-
motoria de Justiça de Monte alegre/Pa.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 
por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/1993, 
c/c cláusula nona, item 9.1, do contrato em apreço.
data de assinatura: 20/06/2022
Vigência do aditamento: 15/12/2022 a 14/12/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 3390-40. fonte: 0101. fonte: 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 816392
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 2º.
Núm. do contrato: 138/2019-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa oPEN TrEiNa-
MENToS EMPrESariaiS E EdiTora lTda EPP.
objeto do contrato: fornecimento da licença de uso do software sistema 
Web Gestão Tributária.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 
por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, iV, da lei nº 8.666/1993, 
c/c cláusula Nona, item 9.1, do contrato.
data de assinatura: 20/06/2022.
Vigência do aditamento: 23/10/2022 a 22/10/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760. Elemento de 
despesa: 3390-40. fonte: 0101. fonte: 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 816385

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão eletrônico nº 031/2022-MP/Pa
Número do Processo: 107226/2022-sGJ-ta
objeto: aQUiSiÇÃo dE rEcUrSoS MaTEriaiS Para a coNcESSÃo E oU-
TorGa dE HoNrariaS no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 
e seus anexos.
regime de Execução: indireta
Tipo de licitação: Menor Preço por item
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br e no Portal 
da Transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: rafael rodrigues de Souza
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 06/07/2022
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
orçamento:
Classificação: 12101.03.122.1494.8760 - Governança e Gestão
Elemento: 339039 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: dr cesar Bechara Nader Mattar Junior

Protocolo: 816495
.
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ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Núm. da Dispensa de Licitação: 029/2022-MP/PA.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa iBl- coMPUlSEr-
VicE EMPrEENdiMENToS lTda (cNPJ nº 02.985.578/0001-70).
objeto: Serviço de acesso à internet para o atendimento das necessidades 
da Promotoria de Justiça do Ministério Público de igarapé-Miri.
Valor Total: r$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais).
fundamento legal: art. 24, ii da lei federal 8.666/93.
data da assinatura: 13/06/2022.
dotação orçamentária:
atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 339040.
fonte de recurso: 0101 – recursos ordinários e 0301 - recursos ordiná-
rios.
ordenadora responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Jr, Procurador-
Geral de Justiça.

Protocolo: 816439

.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato de aPostiLaMeNto
Núm. do contrato: 045/2022-MP/Pa
Núm. da apostila: 001
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa coNSUlPlaN 
coNSUlToria E PlaNEJaMENTo EM adMiNiSTraÇÃo PÚBlica EirEli 
(cNPJ: 01.185.758/0001-04)
objeto do contrato:prestação de serviços de organização, planejamento e 
realização de concurso público para o provimento de cargos efetivos, de 
nível médio e superior, do quadro de pessoal de servidores do Ministério 
Público do Estado do Pará.
Justificativa do Apostilamento: Retificação da fonte de recursos constante 
da cláusula quarta
data de assinatura: 20/06/2022.
ordenador responsável: dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior, 
Procuradora-Geral de Justiça.

Protocolo: 816543

.

.

diÁria
.

Republicada por alteração na original publicada no D.O.E. de 28 de 
janeiro de 2022
Portaria Nº 0224/2022-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 102791/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alBErTo raYol dE MoraES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.920
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. T145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994
oriGEM: Salinópolis - Pa
dESTiNo(S): Primavera/Pa
PErÍodo(S): 26/01/2022 - 27/01/2022, 08/02/2022 - 09/02/2022, 
15/02/2022 - 16/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (três) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Primavera/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa , 25 de janeiro 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 março 
de 2022
Portaria Nº 0998/2022-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 111857/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: WEllYToN da SilVa coSTa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3325
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, Macapá/aP, afuá/Pa, Portel/Pa, São Miguel do 
Guamá/Pa
PErÍodo(S): 08/03/2022 - 08/03/2022, 17/03/2022 - 23/03/2022, 
28/03/2022 - 29/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 e 1/2 (oito e meia) diaria(s)

fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa , 10 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3165/2022-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 128455/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: KaMilla dE alMEida E SilVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3331
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): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 30/05/2022 - 30/05/2022, 03/06/2022 - 03/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3166/2022-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 118297/2022, conforme abaixo 
relacionado:
NoME: ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1534
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Salvaterra/Pa, curuçá/Pa, acará/Pa, Mosqueiro/
Pa, Barcarena/Pa, Moju/Pa, Ponta de Pedras/Pa
PErÍodo(S): 04/05/2022 - 20/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
BElÉM/Pa, 14 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3167/2022-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 128624/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcHUrY MElo ScKYr aHNdrEW
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd EXTraJ iNTE
MaTrÍcUla: 999.2818
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): curralinho/Pa, São Sebastião da Boa Vista/Pa
PErÍodo(S): 27/06/2022 - 01/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar visita técnica em cará-
ter de urgência em 04(quatro) escolas municipais, 01(uma) escola estadual e 
01(um) lixão a céu aberto no município de São Sebastião da Boa/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3168/2022-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 127719/2022 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): canaã dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 27/06/2022 - 01/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: organização de arquivos - organizar o acervo arquivístico da 
PJ de Parauapebas/Pa
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ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
BElÉM/Pa, 14 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3169/2022-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 128612/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa Maria HElfEr
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.2765
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, São domingos do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 28/06/2022 - 01/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar vistoria tecnica nas 
unidades de saúde do município de São domingos do araguaia/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
BElÉM/Pa, 14 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3170/2022-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 128243/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE Maria GoMES doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional de Políticas 
criminais, Execução Penal e controle Externo da atividade Policial (caocriM)
MaTrÍcUla: 999.461
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Porto alegre/rS
PErÍodo(S): 10/08/2022 - 13/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “XV congresso Estadual do Ministério Público do rio Grande do Sul”, a 
ser realizado no período de 10 a 13 de agosto de 2022, em Porto alegre/rS
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
BElÉM/Pa, 14 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3171/2022-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 127016/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXoN doS SaNToS GoMES
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2098
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 03/07/2022 - 05/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião administrativa 
de cunho orientador, referente ao Projeto da corregedoria-Geral do MPPa, 
denominado orientação aos Órgãos de Execução e otimização funcional 
na região administrativa Tocantins
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3172/2022-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 122561/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lEaNE BarroS fiUZa dE MEllo
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.269
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 11/07/2022 - 13/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)

fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - assessorar o corregedor-Geral 
do MPPa na realização de correição ordinária, orientação funcional e Es-
cuta Social na região administrativa Tocantins (abaetetuba, acará, Baião, 
Barcarena, cametá, igarapé-Miri, limoeiro do ajuru, Mocajuba, Moju e 
Tailândia), no período de 04 a 13/07/2022
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3173/2022-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 127444/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUcaS rocHa Garcia
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3271
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): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 03/06/2022 - 03/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3174/2022-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 128441/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JaciNETE alVES SaMPaio
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2190
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): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 03/06/2022 - 03/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
BElÉM/Pa, 14 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3175/2022-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 128803/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GUilHErME cHaVES coElHo
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Soure
MaTrÍcUla: 999.1530
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Soure - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(S): 20/06/2022 - 30/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3176/2022-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 128793/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdEr GoMES dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1311
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 23/06/2022 - 24/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
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a PJ alexssandra Muniz Mardegan até o município de Parauapebas/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3177/2022-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 127748/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTa criSTiNa dE MaToS MarTiNS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE PlaNEJaMENTo iNSTiTUcioNal
MaTrÍcUla: 999.630
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 17/07/2022 - 29/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 12 e 1/2 (doze e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar nos trabalhos ine-
rentes ao ato de fiscalização, orientação funcional e escuta social, que será 
realizada na região administrativa Nordeste ii
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3178/2022-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 123776/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNGEla Maria BaliEiro QUEiroZ
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional cível, Pro-
cessual e do cidadão (caocPc)
MaTrÍcUla: 999.452
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 06/07/2022 - 11/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3179/2022-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 128190/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: laUro fraNciSco da SilVa frEiTaS JUNior
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional de defesa 
do Patrimônio Público e de combate à Sonegação fiscal (caodPP)
MaTrÍcUla: 999.836
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Porto alegre/rS
PErÍodo(S): 09/08/2022 - 13/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “XV congresso Estadual do Ministério Público do rio Grande do Sul”, a 
ser realizado no período de 10 a 13 de agosto de 2022, em Porto alegre/rS
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 14 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3198/2022-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 129198/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
carGo/fUNÇÃo: Subprocurador-Geral de Justiça para área jurídico-institucional
MaTrÍcUla: 999.027
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, Eldorado dos carajás/Pa, curionópolis/Pa, Pa-
rauapebas/Pa, canaã dos carajás/Pa, Xinguara/Pa, ourilândia do Norte/

Pa, rio Maria/Pa, redenção/Pa, conceição do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 27/06/2022 - 02/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Programa de Visita às regiões admi-
nistrativas Sudeste ii e iV
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElEM/Pa, 15 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3199/2022-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 128802/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GEiSMario SilVa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iV
MaTrÍcUla: 999.915
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Nova ipixuna/Pa, Vila itainópolis/Pa
PErÍodo(S): 14/06/2022 - 15/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação - Cumprimento de Diligências
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
BElEM/Pa, 15 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3200/2022-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 128894/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS HENriQUE coElHo TocaNTiNS
carGo/fUNÇÃo: cHEfE da diViSao dE aNaliSE E ProGraMacao - 
MP.aSi-200.2
MaTrÍcUla: 999.2000
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 27/06/2022 - 02/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participação no Programa de Visitas as 
Promotorias de Justiça integrantes às regiões administrativas Sudeste ii e iV.
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElEM/Pa, 15 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3201/2022-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 129041/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: VaNdEr clEiToN GUiMaraES alVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3453
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): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 03/06/2022 - 03/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policia
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElEM/Pa, 15 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3202/2022-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 129022/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNYllo PoMPEU colarES
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1454
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 20/06/2022 - 23/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
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fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BEEM/Pa, 15 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3206/2022-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 129109/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SUldBlaNo oliVEira GoMES
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Tucumã
MaTrÍcUla: 999.2340
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Tucumã - Pa
dESTiNo(S): São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 20/06/2022 - 21/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - PJ de São félix do Xingu
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElEM/Pa, 15 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3207/2022-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 123779/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNGEla Maria BaliEiro QUEiroZ
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional cível, Pro-
cessual e do cidadão (caocPc)
MaTrÍcUla: 999.452
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 13/07/2022 - 14/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de evento promovido pelo 
cEaf e Núcleo Eleitoral, denominado “diálogos sobre as Eleições 2022”, na 
PJ de Marabá, no dia 14/07/2022
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
BElÉM/Pa, 15 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3208/2022-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 128627/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ ricardo PiNHo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.523
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, São Geraldo do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 22/06/2022 - 23/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização de contrato - fiscalizar o contrato nº 022/2021-
MP/Pa, referente à execução de reforma do imóvel do MPPa no município 
de São Geraldo do araguaia/Pa
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 15 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3209/2022-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 123712/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GUilHErME cHaVES coElHo
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Soure
MaTrÍcUla: 999.1530
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Soure - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 26/05/2022 - 28/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)

fiNalidadE: Seminário - Participar do seminário em “Segurança Pública 
e Populações Negras no Pará”, realizado no período de 26 a 27 de maio de 
2022, em Belém/Pa
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 15 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3210/2022-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 128814/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dirK coSTa dE MaTToS JUNior
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Mocajuba
MaTrÍcUla: 999.3100
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Mocajuba - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Santarém/Pa
PErÍodo(S): 20/07/2022 - 21/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião com os integran-
tes do GT Tapajós e membros do Polo Baixo amazonas sobre a proble-
mática de desmatamentos irregulares e os desafios da Gestão Ambiental 
Municipal, em Santarém/Pa, no período de 20 a 21/07/2022
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 15 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3211/2022-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 128795/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HErENa NEVES MaUES corrEa dE MElo
carGo/fUNÇÃo: 7o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.1724
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, altamira/Pa
PErÍodo(S): 20/06/2022 - 22/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
BElÉM/Pa, 15 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3213/2022-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 128966/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEl HENriQUE QUEiroZ dE aZEVEdo
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça cível e de defesa comunitária e 
cidadania de icoaraci
MaTrÍcUla: 999.827
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 10/07/2022 - 16/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 15 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3214/2022-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 124908/2022 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): 31/05/2022 - 31/05/2022
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QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de re-
paro quanto ao vazamento no banheiro daquela PJ.
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 15 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3215/2022-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 128707/2022 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): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 04/07/2022 - 06/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: organização de arquivos - organizar a documentação da 
Promotoria de Justiça de igarapé-Miri/Pa
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 15 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3222/2022-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 129244/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Naiara Vidal NoGUEira
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de concórdia do Pará
MaTrÍcUla: 999.2466
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: concórdia do Pará - Pa
dESTiNo(S): canaã dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 19/06/2022 - 24/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - PJ de canaã dos carajás
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElEM/Pa, 15 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3223/2022-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 128926/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUlo SErGio NaSciMENTo caValEiro dE MacEdo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1836
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: aurora do Pará - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 14/06/2022 - 15/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participação de entrevista com os con-
sultores do prêmio innovare 2022, relativa ao projeto da cGMP - “dinami-
zando a orientação funcional”.
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElEM/Pa, 15 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3224/2022-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 129245/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: oSValdo JoSE rodriGUES NEVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2755
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): canaã dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 19/06/2022 - 24/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial

ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
BElEM/Pa, 15 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3235/2022-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 129218/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SErGio ricardo dE oliVEira Gaia
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-c-iV
MaTrÍcUla: 999.563
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 27/06/2022 - 01/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 15 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3236/2022-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 129086/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marco aNToNio da SilVa caSTro
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1371
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 04/07/2022 - 13/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 e 1/2 (nove e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o corregedor-Geral 
do MPPa na realização de correição ordinária nos cargos de Promotor de 
Justiça que integram a região administrativa Tocantins
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 15 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3237/2022-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 129248/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcia Maria MoraES da coSTa
carGo/fUNÇÃo: dirETor dE dEParTaMENTo
MaTrÍcUla: 999.210
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, Eldorado dos carajás/Pa, curionópolis/Pa, Pa-
rauapebas/Pa, canaã dos carajás/Pa, Xinguara/Pa, ourilândia do Norte/
Pa, rio Maria/Pa, redenção/Pa, conceição do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 27/06/2022 - 02/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar a administra-
ção Superior em reuniões e levantamentos de demandas no Programa de 
Visitas às Promotorias de Justiça da região administrativa Sudeste ii e iV
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 15 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3238/2022-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 128365/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio aUGUSTo Maia doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.337 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): 03/06/2022 - 03/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a Subprocuradora-Geral de Justiça para área técnico-administrativa, dra. 
Ubiragilda Silva Pimentel, ao município de igarapé-Miri/Pa
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ordenador(a) da despesa: UBiraGilda SilVa PiMENTEl, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
BElÉM/Pa, 15 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3253/2022-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 124091/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: darlENE dE faTiMa NEVES JardiM
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1424
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): Portel/Pa
PErÍodo(S): 04/07/2022 - 08/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ de Portel/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 20 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3263/2022-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 126701/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE raiMUNdo NEVES JardiM
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iii
MaTrÍcUla: 999.2595
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): Melgaço/Pa
PErÍodo(S): 27/06/2022 - 01/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - auxiliar nos serviços administrati-
vos da Promotoria de Justiça de Melgaço.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElEM/Pa, 20 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3264/2022-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 128558/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcoS ViNiciUS GUErra fErrEira
carGo/fUNÇÃo: cHEfE dE aPoio daS ProMoToriaS do iNTErior
MaTrÍcUla: 999.962
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): Gurupá/Pa
PErÍodo(S): 18/06/2022 - 24/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - auxiliar nos serviços administrati-
vos da Promotoria de Justiça de Gurupá.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElEM/Pa, 20 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3265/2022-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 128638/2022 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): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 06/07/2022 - 06/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElEM/Pa, 20 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 3266/2022-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 128754/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MilToN rodriGUES dE carValHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-i
MaTrÍcUla: 999.2858
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Mocajuba - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 04/07/2022 - 05/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
da implementação do Projeto “dinamizando a orientação funcional.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElEM/Pa, 20 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3267/2022-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 129033/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria lUciNEidE BarBoSa MoNTEiro
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-B-iV
MaTrÍcUla: 999.617
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Maracanã/Pa
PErÍodo(S): 27/06/2022 - 27/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicossocial - realizar estudo social 
e visita domiciliar a idoso.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElEM/Pa, 20 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3268/2022-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 129024/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcElo aUGUSTo TEiXEira MiraNda
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1034
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 04/07/2022 - 08/07/2022
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 . 
BElEM/Pa, 20 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3269/2022-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 129006/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTo MiraNda BraGa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1837
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): irituia/Pa
PErÍodo(S): 14/06/2022 - 14/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a substituição, 
instalação e configuração de roteador na PJ de Irituia.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElEM/Pa, 20 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 3270/2022-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 129029/2022 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): 28/06/2022 - 28/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação - Cumprir as Ordens de Missão, da 
7ªPJc e 4PJc
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElEM/Pa, 20 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 3282/2022-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 129188/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GlEiSSoN NaSciMENTo doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1561
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): florianópolis/Sc
PErÍodo(S): 17/07/2022 - 23/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário - Treinamento do Sistema Guardião Web
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElEM/Pa, 20 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3283/2022-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 129092/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marco aNToNio da SilVa caSTro
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1371
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 17/07/2022 - 29/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 12 e 1/2 (doze e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar na correição ordiná-
ria nos cargos de Promotor de Justiça da região administrativa NordESTE 
ii (capanema, augusto corrêa, Bonito, Bragança, capitão Poço, Garrafão 
do Norte, irituia, Nova Timboteua, ourém, Peixe-Boi, Primavera, Salinó-
polis, Santarém Novo, São João de Pirabas, São Miguel do Guamá, Santa 
luzia do Pará e Viseu).
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElEM/Pa, 20 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 816406
Republicada por alteração na original publicada no D.O.E. de 06 de 
abril de 2022
Portaria Nº 1364/2022-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 112660/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNa aUGUSTa SEQUEira dE carValHo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.3265
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Para-
gominas/Pa, Ulianópolis/Pa, dom Eliseu/Pa, Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 16/05/2022 - 18/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar comitiva do Procura-
dor-Geral do Ministério Público, em visita institucional às PJ´s da ra Nordeste iii.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Republicada por alteração na original publicada no D.O.E. de 26 de 
abril de 2022
Portaria Nº 1834/2022-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 117118/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: laYNa claUdia caMara loUrEiro PacHEco
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3459
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): 18/04/2022 - 19/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa , 18 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3086/2022-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 127929/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SYMara lariSSa oliVEira GoNcalVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i MaTrÍcUla: 999.3463
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): Soure/Pa
PErÍodo(S): 31/05/2022 - 02/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste 
Parquet durante a correição ordinária e devolutiva da escuta social na re-
gião administrativa do Marajó.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3087/2022-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 127122/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE MarcUS foNSEca ToUriNHo
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de defesa do Patrimônio Público 
e da Moralidade administrativa de Belém
MaTrÍcUla: 999.820
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Porto alegre/rS
PErÍodo(S): 10/08/2022 - 13/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “XV congresso Estadual do Ministério Público do rio Grande do Sul”, 
a ser realizado no período de 10 a 12 de agosto de 2022, de 9h às 13h.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3088/2022-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 126618/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GilBErTo TElES da coSTa foNSEca
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1354
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): 03/06/2022 - 03/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Manoel Messias de oliveira Sousa até a PJ de igarapé-Miri/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 3098/2022-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 127769/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcoS roBErTo SiQUEira aNdradE
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-iV
MaTrÍcUla: 999.341
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 09/06/2022 - 09/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Henrique Klautau de Mendonça até a PJ de Vigia/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3099/2022-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 127402/2022 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): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 31/05/2022 - 01/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora cristina Maia Murrieta até a PJ de Paragominas/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3100/2022-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 127747/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: cid TENorio dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2034
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Monte alegre/Pa
PErÍodo(S): 26/06/2022 - 01/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a manutenção 
preventiva e corretiva de 14 desktops, 04 impressoras e 02 notebooks que 
fazem parte do acervo computacional da PJ de Monte alegre/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3101/2022-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 127334/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSco TaSSo MEdEiroS MoNTEiro
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE SEGUNda ENTrÂ
MaTrÍcUla: 999.3190
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Tucuruí - Pa
dESTiNo(S): Pacajá/Pa
PErÍodo(S): 25/05/2022 - 26/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 3102/2022-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 127899/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EVaNdro JoSE PErES PErEira
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1644
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 09/06/2022 - 10/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor José orlando Sena do rosário até o município de Salinópolis/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3103/2022-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 127621/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aBSalao rocHa do NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1353
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 23/05/2022 - 23/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Edvan antonio de Souza ferreira ate a PJ de castanhal/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3104/2022-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 127566/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EVaNdro JoSE PErES PErEira
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1644
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 14/06/2022 - 15/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Marco aurelio Souza de oliveira até a PJ de Salinópolis/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3105/2022-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 127755/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ilVaN dE SoUZa MariNHo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-V
MaTrÍcUla: 999.248
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 13/06/2022 - 14/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir o 
servidor Henrique Klautau de Mendonça até a PJ de São domingos do capim/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 3106/2022-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 125721/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adilSoN GoMES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-iii
MaTrÍcUla: 999.375
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santo antônio do Tauá/Pa
PErÍodo(S): 26/05/2022 - 26/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Elielthon correa dos Santos até a PJ de Santo antônio do Tauá/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3107/2022-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 127556/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iVaN aSSUNcao SoarES dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 998.773
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 13/06/2022 - 15/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor luiz luduvico de almeida até a PJ de Paragominas/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
BElÉM/Pa, 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3108/2022-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 127728/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EVaNdro JoSE PErES PErEira
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1644
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 03/06/2022 - 03/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Bruna augusta Sequeira de carvalho até a PJ de igarapé-Miri/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3127/2022-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 128115/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTo MiraNda BraGa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1837
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): augusto corrêa/Pa
PErÍodo(S): 22/06/2022 - 22/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Reparos em bens móveis/imóveis - Realizar a configuração 
no notebook do Promotor de Justiça de augusto corrêa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
BElEM/Pa, 13 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 3128/2022-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 128165/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: faBia dE MElo foUrNiEr
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça dos direitos constitucionais fun-
damentais e dos direitos Humanos
MaTrÍcUla: 999.387
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vitória/ES
PErÍodo(S): 28/06/2022 - 30/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar da ii reunião ordiná-
ria do Grupo Nacional de direitos Humanos, a ocorrer na data de 29 a 
30/06/2022, em Vitória/ES.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElEM/Pa, 13 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3129/2022-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 128573/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElY SoraYa SilVa cEZar
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de capanema MaTrÍcUla: 999.1698
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): capitão Poço/Pa
PErÍodo(S): 08/06/2022 - 08/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de capitão Poço.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElEM/Pa, 13 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3130/2022-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 128747/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HErENa NEVES MaUES corrEa dE MElo
carGo/fUNÇÃo: 7o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.1724
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 13/06/2022 - 15/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - acumulação na PJ da 1ª região agrária cas-
tanhal e participação como membro da coETraE em reunião com a Padf.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
BElEM/Pa, 13 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3131/2022-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 127979/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEl MENEZES BarroS
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de Santa izabel do Pará
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
MaTrÍcUla: 999.1339
oriGEM: Santa izabel - Pa
dESTiNo(S): canaã dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 20/06/2022 - 24/06/2022
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, 13 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 3137/2022-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 127531/2022 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): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 04/07/2022 - 05/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: organização de arquivos - Projeto diNaMiZaNdo a oriEN-
TaÇÃo fUNcioNal - Pólo Tocantins - abaetetuba, em conjunto com a cor-
regedoria Geral/MPPa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElEM/Pa, 13 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3138/2022-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 127703/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alBErTo da MaTa VEloSo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1440
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 22/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o corredor-Geral na 
realização de correição ordinária, orientação funcional e Escuta Social, na 
região administrativa NordESTE ll.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElEM/Pa, 13 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3139/2022-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 128567/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GaBriEl PEiXoTo oliVEira
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - EcoNoMiSTa - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2967
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): campo Grande/MS
PErÍodo(S): 22/06/2022 - 25/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar o diretor-Geral 
do cEaf, dr. José Edvaldo Pereira Sales, para participar da 4ª reunião 
ordinária do colégio de diretores de Escolas e centros de Estudo e aper-
feiçoamento funcional do Ministério Público do Brasil – cdEMP.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElEM/Pa, 13 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3148/2022-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 127833/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaloMa SaKalEM
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Medicilândia
MaTrÍcUla: 999.2842
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Medicilândia - Pa
dESTiNo(S): Vitória do Xingu/Pa, Senador José Porfírio/Pa
PErÍodo(S): 25/05/2022 - 25/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Júri na 
comarca de Senador José Porfírio/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 13 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 3149/2022-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 126630/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adriaNo SilVa dE arrUda
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iV
MaTrÍcUla: 999.1018
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 27/06/2022 - 01/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “Vii fórum Nacional de Transferências da União” a ser realizado nos 
dias 28 a 30 de junho de 2022, em Brasília/df
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 13 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3150/2022-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 128745/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: UBiraGilda SilVa PiMENTEl
carGo/fUNÇÃo: Subprocurador-Geral de Justiça para área técnico-administrativa
MaTrÍcUla: 601.985
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, Eldorado dos carajás/Pa, curionópolis/Pa, Pa-
rauapebas/Pa, canaã dos carajás/Pa, Xinguara/Pa, ourilândia do Norte/
Pa, rio Maria/Pa, redenção/Pa, conceição do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 28/06/2022 - 02/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, como integrante da comitiva 
da Procuradoria-Geral de Justiça, em visita à região Sudeste ii e iV, no 
período de 28/06 a 02/07/2022, em cumprimento a mais uma etapa do 
Projeto de interiorização da PGJ
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 13 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3151/2022-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 127540/2022 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): capanema/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 19/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar do Projeto da corregedoria 
Geral do MPPa: “diNaMiZaNdo a oriENTaÇÃo fUNcioNal - Pólo Nor-
deste ii”, com objetivo de orientar e treinar servidores em relação as ati-
vidades arquivísticas.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
BElÉM/Pa, 13 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3152/2022-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 127695/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alBErTo da MaTa VEloSo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1440
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 11/07/2022 - 13/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o corregedor-Geral do 
MPPa na realização de correição ordinária, orientação funcional e Escuta 
Social na região administrativa Tocantins, no período de 11 a 13/07/2022.
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ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 13 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3153/2022-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 128238/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adilSoN GoMES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-iii
MaTrÍcUla: 999.375
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 13/06/2022 - 13/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Gracilda leão dos Santos dias até o município de castanhal/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 13 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3154/2022-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 128420/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alVES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1846
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): canaã dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 14/06/2022 - 14/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar instalação de 
equipamentos de informática na PJ de canaã dos carajás/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 13 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3155/2022-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 122844/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo cardoSo rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2805
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, Xinguara/Pa
PErÍodo(S): 17/06/2022 - 26/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 e 1/2 (nove e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste 
Parquet durante as atividades correcionais e demais atos necessários, na 
região administrativa SUdESTE ii
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
BElÉM/Pa, 13 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3156/2022-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 128118/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rUBENS fErNaNdES rocHa
carGo/fUNÇÃo: cHEfE do SErVico dE alMoXarifado - MP.fG-3
MaTrÍcUla: 999.1448
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 27/06/2022 - 02/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - Participar do programa de interio-
rização nas regiões administrativas Sudeste ii (redenção) e iV(Parauapebas).
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 13 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 3157/2022-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 127580/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dilaElSoN rEGo TaPaJoS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico ESPEcialiZado - ENGENHEiro - aTE-d-iV
MaTrÍcUla: 999.567
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa, augusto corrêa/Pa, Barcarena/Pa, Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 13/06/2022 - 15/06/2022, 22/06/2022 - 24/06/2022, 
27/06/2022 - 28/06/2022, 30/06/2022 - 01/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElÉM/Pa, 13 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3163/2022-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 128495/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ricardo Gil caSTEllo BraNco
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.3288
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 04/07/2022 - 08/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - Vistoriar escolas municipais 
do município de Bragança/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
BElEM/Pa, 14 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3181/2022-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 127466/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo BEcKEMBaUEr SaNcHES daMaScENo
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Moju
MaTrÍcUla: 999.1462
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Moju - Pa
dESTiNo(S): Baião/Pa
PErÍodo(S): 13/06/2022 - 16/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - PJ de Baião
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElEM/Pa, 14 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3182/2022-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 127631/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdrE caValcaNTi dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Viseu
MaTrÍcUla: 999.2348
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Viseu - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 14/06/2022 - 15/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participa-
ção no evento “conversações Eleitorais - ElEiÇÕES 2022”
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElEM/Pa, 14 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 3183/2022-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:
rESolVE: coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamen-
to no âmbito do expediente nº 127733/2022 conforme abaixo relacionado: ]
NoME: NadilSoN PorTilHo GoMES
carGo/fUNÇÃo: 7o Promotor de Justiça com atribuições Gerais de Belém
MaTrÍcUla: 999.842
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Juruti/Pa
PErÍodo(S): 20/06/2022 - 28/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - PJ de Juruti
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElEM/Pa, 14 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3184/2022-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 128144/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: VicTor TiaGo BrUNETTa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
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): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 03/06/2022 - 03/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElEM/Pa, 14 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3185/2022-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 128510/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: WalTEr JErfESoN fErNaNdES fErrEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3292
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 03/06/2022 - 03/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElEM/Pa, 14 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3186/2022-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 128520/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PEdro rENaN caJado BraSil
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de alenquer
MaTrÍcUla: 999.2322
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: alenquer - Pa
dESTiNo(S): rurópolis/Pa
PErÍodo(S): 06/06/2022 - 09/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - PJ de rurópolis.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElEM/Pa, 14 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3187/2022-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 128552/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
carGo/fUNÇÃo: corregedor-Geral do Ministério Público
MaTrÍcUla: 601.799
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Porto Velho/ro
PErÍodo(S): 05/07/2022 - 08/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar da 127ª reunião do conse-
lho Nacional de corregedores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da 
União - cNcGMPEU.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElEM/Pa, 14 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3188/2022-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 128665/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: KlaUBEr SaNToS doS SaNToS JUNior
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE PriMEira ENTr
MaTrÍcUla: 999.2887
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Salvaterra - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 14/06/2022 - 16/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participação no projeto “dinamizando 
a orientação funcional”
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElEM/Pa, 14 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3189/2022-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 128670/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodriGo caMPoS oliVEira
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.3493
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, redenção/Pa, cumaru do Norte/Pa
PErÍodo(S): 27/06/2022 - 01/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElEM/Pa, 14 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3190/2022-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 128760/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: oZilEa SoUZa coSTa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iV
MaTrÍcUla: 999.884
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa, São domingos do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 23/06/2022 - 24/06/2022, 27/06/2022 - 27/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElEM/Pa, 14 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3193/2022-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 128794/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: laUdia Maria da PaiXao
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-B-iii
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MaTrÍcUla: 999.1196
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa, São domingos do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 23/06/2022 - 24/06/2022, 27/06/2022 - 27/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElEM/Pa, 14 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3194/2022-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 128792/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio doS SaNToS MoTTa
carGo/fUNÇÃo: cHEfE dE aPoio daS ProMoToriaS do iNTErior
MaTrÍcUla: 999.895
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 23/06/2022 - 24/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElEM/Pa, 14 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3195/2022-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 128556/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodriGo SilVa VaScoNcEloS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Portel
MaTrÍcUla: 999.2843
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Portel - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, altamira/Pa
PErÍodo(S): 21/06/2022 - 23/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElEM/Pa, 14 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3196/2022-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:
rESolVE: coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado des-
locamento no âmbito do expediente nº 128534/2022, 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): 26/06/2022 - 03/07/202
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Juri
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior ri-
cardo dE araUJo MoUra
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS. 
BElEM/Pa, 14 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3197/2022-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 128577/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EriVElToN diaS faYal
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iii
MaTrÍcUla: 999.2574
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: São João do araguaia - Pa
dESTiNo(S): Palestina do Pará/Pa

PErÍodo(S): 22/06/2022 - 22/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação - Cumprimento de Diligências
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
BElEM/Pa, 14 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 816399
.

FÉrias
.

Portaria Nº 0239/2022-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:
alTErar as férias de servidores do Ministério Público do Estado do Pará, 
conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio PerÍodo 
aNtiGo PerÍodo NoVo

26410/2017 aNa fraNciSca Maria da SilVa 
doS SaNToS 2016/2017 03/07 a 

01/08/2017
10/07 a 

08/08/2017

110067/2020 aNa fraNciSca Maria da SilVa 
doS SaNToS 2019/2020 06/07 a 

04/08/2020
07/12 a 

05/01/2020

309/2020 EdUardo NEiVa PiNTo 2019/2020 07/01 a 
05/02/2020 02 a 31/03/2020

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
Belém, 28 de abril de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Republicada por alteração na original publicada no D.O.E. de 06 de 
agosto de 2021
Portaria Nº 0276/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradoria-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 de janeiro de 2018, doE 15/01/2018
r E S o l V E:
i - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do servidor aNdrE 
dE oliVEira SoBriNHo, estabelecida pela PorTaria nº 722/2019-MP/
SGJ-Ta, no período de 03/11 a 02/12/2020, para gozo oportuno.
ii - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da servidora 
aNdrEia lUZ dE araUJo MarQUES, estabelecida pela PorTaria nº 
174/2020-MP/SGJ-Ta, no período de 15/07 a 13/08/2020, a contar de 
04/08/2020, para gozo oportuno.
iii - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do servidor BrUNo 
rodriGo daS cHaGaS loPES, estabelecida pela PorTaria nº 518/2020-
MP/SGJ-Ta, no período de 08/06 a 07/07/2021, para gozo oportuno.
iV - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da servidora 
caMila SaraiVa MarTiNS, estabelecida pela PorTaria nº 519/2020-MP/
SGJ-Ta, no período de 01 a 30/04/2021, para gozo oportuno.
V - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do servidor claUdio 
SiQUEira aNdradE, estabelecida pela PorTaria nº 722/2019-MP/SGJ-
Ta, no período de 04/05 a 02/06/2020, para gozo oportuno.
Vi - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da servidora 
cYNTHia daNiEllE dE PaiVa BarroS, estabelecida pela PorTaria nº 
519/2020-MP/SGJ-Ta, no período de 07/01 a 05/02/2021, a contar de 
25/01/2021, para gozo oportuno.
Vii - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da servidora 
dEiSE Maria aNdradE ViaNa liNdolfo, estabelecida pela PorTaria 
nº 519/2020-MP/SGJ-Ta, no período de 07/01 a 05/02/2021, a contar de 
29/01/2021, para gozo oportuno.
Viii - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da servidora 
EliZaBETH SaNToS liMa BEMErGUY, estabelecida pela PorTaria nº 
518/2020-MP/SGJ-Ta, no período de 01 a 30/07/2021, para gozo oportuno.
iX - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do servidor lUcaS 
PaMPloNa PaolElli, estabelecida pela PorTaria nº 518/2020-MP/SGJ-
Ta, no período de 23/04 a 22/05/2021, a contar de 10/05/2021, para gozo 
oportuno.
X - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do servidor lUcilEo 
fErNaNdo PESSoa Maia, estabelecida pela PorTaria nº 518/2020-MP/
SGJ-Ta, no período de 15/03 a 13/04/2021, a contar de 05/04/2021, para 
gozo oportuno.
Xi - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do servidor 
MaUricio MoUra dE liMa PoNTES, estabelecida pela PorTaria nº 
518/2020-MP/SGJ-Ta, no período de 06/06 a 05/07/2021, para gozo 
oportuno.
Xii - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do servidor 
raiMUNdo EdiNaldo da SilVa PaES, estabelecida pela PorTaria nº 
722/2019-MP/SGJ-Ta, no período de 16/07 a 14/08/2020, a contar de 
22/07/2020, para gozo oportuno.
Xiii - SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da servidora 
THaiS SoarES MENdES, estabelecida pela PorTaria nº 723/2019-MP/
SGJ-Ta, no período de 31/08 a 29/09/2021, para gozo oportuno.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
Belém, 28 de julho de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
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Portaria Nº 0295/2022-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:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio PerÍodo a coNtar de dias
restaNtes

11244/2020 alEXaNdrE MoTa 
rodriGUES 2019/2020 30/03 a 

08/04/2020 30/03/2020 10

6960/2020 adrYEllY BorGES dE 
alENcar 2019/2020 14/04 a 

13/05/2020 14/04/2020 30

4193/2020 carloS HENriQUE 
coElHo TocaNTiNS 2018/2019 03/02 a 

02/03/2020 03/02/2020 29

7717/2017 dEBoraH Maia crESPo 2015/2016 04/08 a 
02/09/2016 20/08/2016 14

12295/2020 dENiSE EVaNGEliSTa 
PEloSo da SilVa 2019/2020 10/03 a 

08/04/2020 20/03/2020 20

11053/2020 ErNaNi BarBoSa BraGa 2019/2020 14/04 a 
13/05/2020 14/04/2020 30

5342/2020 fErNaNdo lUcaS MiraN-
da caPUcHo 2019/2020 13/01 a 

11/02/2000 27/01/2000 16

6718/2020 HUGo SaNcHES da SilVa 
PicaNco 2019/2020 29/01 a 

27/02/2020 13/02/2020 15

11283/2020 lEoNardo MENEZES 
MEdEiroS 2019/2020 30/03 a 

18/04/2020 30/03/2020 20

12337/2020 lUciaNa MEdEiroS 
BENTo 2019/2020 30/04 a 

29/05/2020 30/04/2020 30

5291/2020 lorE TaTiaNa NEriS doS 
SaNToS 2018/2019 06/02 a 

06/03/2020 06/02/2020 30

7870/2020 MaricElio araUJo dE 
alMEida 2019/2020 17/02 a 

17/03/2020 21/02/2020 26

49776/2017 PaTricia SoUSa raMoS 2016/2017 20/11 a 
19/12/2017 04/12/2017 16

5687/2020 rEGiNaldo cEZar NaS-
ciMENTo da coSTa 2019/2020 06/02 a 

06/03/2020 06/02/2020 30

12186/2020 THYaGo da coSTa fEio 2016/2017 30/04 a 
08/05/2020 30/04/2020 9

12185/2020 TaTiaNa MoNTiBEllEr 
PaiXao 2019/2020 02 a 

17/03/2020 17/03/2020 1

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
Belém, 13 de maio de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
republicada por alteração na original publicada no d.o.E. de 04 de novem-
bro de 2021
Portaria Nº 0512/2021-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:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProTocolo NoME EXErcÍcio PErÍodo a coNTar dE diaS
rESTaNTES

47011/2019 alESSio do carMo 
oliVEira 2018/2019 01 a 

30/11/2019 01/11/2019 30

47575/2019 aNdErSoN rodriGUES 
da SilVa 2018/2019 20/11 a 

19/12/2019 20/11/2019 30

45853/2019 aNdErSoN SaNToS dE 
SoUSa 2018/2019 07/11 a 

06/12/2019 07/11/2019 30

46357/2019 aNdrE dE oliVEira 
SoBriNHo 2018/2019 01 a 

30/11/2019 01/11/2019 30

46678/2019 aNGElica VarEla 
dE liMa 2018/2019 02 a 

31/10/2019 29/10/2019 3

46996/2019 BEaTriZ aGUiar MoTa 2018/2019 15/10 a 
01/11/2019 28/10/2019 5

46410/2019 BrENda fEio dE 
oliVEira 2017/2018 22/10 a 

04/11/2019 25/10/2019 11

46055/2019 carloS TaNaYE da VEra 
crUZ MoNTEiro 2018/2019 07/10 a 

05/11/2019 22/10/2019 15

47346/2019 cElia Maria dE MoUra 
BriTo 2018/2019 01 a 

30/10/2019 29/10/2019 2

45579/2019 daNiElla Socorro 
SilVa E SilVa 2018/2019 01 a 

30/10/2019 16/10/2019 15

46416/2019 dioGo alVarENGa 
SolaNo 2018/2019 07/10 a 

05/11/2019 25/10/2019 12

46228/2019 EliETE BaTiSTa dE 
oliVEira 2018/2019 01 a 

30/10/2019 01/10/2019 30

45798/2019 HEllEN criSTiNa PaM-
PloNa cHaGaS 2018/2019 07 a 

29/10/2019 21/10/2019 9

46719/2019 JUdiTH alVarEZ cri-
SoSToMo 2018/2019 20/11 a 

19/12/2019 20/11/2019 30

46834/2019 KEllEN criSTiNa alVES 
dE SoUZa BarrEiroS 2018/2019 01 a 

30/11/2019 01/11/2019 30

46490/2019 KlaUBEr SaNToS doS 
SaNToS JUNior 2018/2019 15/10 a 

13/11/2019 25/10/2019 12

47314/2019 lEoNardo corrEa da 
coSTa 2018/2019 01 a 

30/11/2019 01/11/2019 30

45791/2019 lUcaS PorTiNHo BUENo 2018/2019 21/10 a 
19/11/2019 21/10/2019 30

47789/2019 lUciaNa oliVEira do 
NaSciMENTo 2018/2019 15/10 a 

13/11/2019 07/11/2019 7

45661/2019 lUiZ lEoMar GoMES dE 
fariaS JUNior 2018/2019 01 a 

30/11/2019 01/11/2019 30

45547/2019 lUiZ ricardo PiNHo 2016/2017 22/07 a 
13/08/2019 09/08/2019 5

45844/2019 MaUricio doMiNGUES 
riBEiro oliVEira 2018/2019 30/09 a 

29/10/2019 21/10/2019 9

46675/2019 MaYNara ESTEfaNE 
aGUiar 2018/2019 14/10 a 

12/11/2019 30/10/2019 14

45601/2019 MaYara carValHo 
fradE 2018/2019 15 a 

25/10/2019 18/10/2019 8

46783/2019 Naiara THaiS GUrGEl 
MaGalHaES airES 2017/2018 15/10 a 

13/11/2019 30/10/2019 15

46866/2019 PaloMa Maria PiNHEiro 
dE oliVEira 2018/2019 20/11 a 

19/12/2019 20/11/2019 30

46743/2019 PEdro arTHUr JorGE 
dE liMa 2017/2018 14/10 a 

12/11/2019 30/10/2019 14

46630/2021 PoliaNa rocHa PorTEla 2018/2019 01 a 
30/10/2019 29/10/2021 2

45168/2019 raiMUNdo TErEZiNHo 
BorGES diaS 2018/2019 15/10 a 

13/11/2019 15/10/2019 30

46843/2019 rENaTa SaMPaio corrEa 2018/2019 15/10 a 
13/11/219 30/10/2019 15

46197/2019 ricardo dE araUJo 
MoUra 2018/2019 08/10 a 

06/11/2019 23/10/2019 15

46989/2019 roMUlo crUZ da lUZ 2017/2018 01 a 
30/11/2019 01/11/2019 30

47603/2019 roSaNE SoUSa dE BriTo 2018/2019 29/10 a 
27/11/2019 05/11/2019 23

46381/2019 rUi oliVEira SaNToS 2013/2014 15 a 
29/10/2019 24/10/2019 6

47460/2019 rUY SUrUBiU dE araUJo 
TaVarES 2018/2019 29/10 a 

27/11/2019 05/11/2019 23

45948/2019 SaraH Maria da SilVa 
MarTiNS PErEira 2018/2019 23/09 a 

22/10/2019 03/10/2019 20

46178/2019 SHirlEY Socorro 
MacHado GoiS 2018/2019 04/10 a 

02/11/2019 16/10/2019 18

46673/2019 THaYaNNE GaMa dE 
MENEZES rEZENdE 2018/2019 01 a 

30/10/2019 29/10/2019 2

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
Belém, 20 de outubro de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 816415
.

oUtras MatÉrias
.

Republicada por alteração na original publicada no D.O.E. de 18 de 
março de 2022
Portaria Nº 0128/2022-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:
autorizar deslocamento no âmbito do expediente nº 112262/2022 confor-
me abaixo relacionado:
NoME: Maria do carMo aNdioN fariaS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.1745
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa izabel do Pará/Pa
PErÍodo(S): 13/03/2022 - 13/03/2022
fiNalidadE: reunião de trabalho
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
BElÉM/Pa , 15 de março de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
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Portaria Nº 0247/2022-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:
autorizar deslocamento no âmbito do expediente nº 118794/2022 confor-
me abaixo relacionado:
NoME: WaGNEr SoUSa SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd EXTraJ iNTE
MaTrÍcUla: 999.2628
oriGEM: Parauapebas - Pa
dESTiNo(S): curionópolis/Pa
PErÍodo(S): 09/05/2022 - 10/05/2022
fiNalidadE: levantamento de informações
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
BElÉM/Pa , 02 de maio de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0306/2022-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:
autorizar deslocamento no âmbito do expediente nº 119805/2022 confor-
me abaixo relacionado:
NoME: ricardo Gil caSTEllo BraNco
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTra-
JUd
MaTrÍcUla: 999.3288
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa izabel do Pará/Pa
PErÍodo(S): 13/05/2022 - 13/05/2022
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
BElÉM/Pa , 16 de maio de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0323/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiS-
TraTiVa, 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:
autorizar deslocamento no âmbito do expediente nº 122081/2022 confor-
me abaixo relacionado:
NoME: fraNciSco ViEira dE araUJo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-i
MaTrÍcUla: 999.1231
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Peixe-Boi/Pa
PErÍodo(S): 23/05/2022 - 25/05/2022
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviço de ma-
nutenção e reparo na rede elétrica da PJ de Peixe Boi/Pa
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
BElÉM/Pa , 20 de maio de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0403/2022-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:
autorizar deslocamento no âmbito do expediente nº 128204/2022 confor-
me abaixo relacionado:
NoME: faBio MiraNda doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-ii
MaTrÍcUla: 999.2712
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): Moju/Pa
PErÍodo(S): 01/06/2022 - 01/06/2022
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
BElEM/Pa, 13 de junho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0408/2022-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:
autorizar deslocamento no âmbito do expediente nº 128318/2022 confor-
me abaixo relacionado:
NoME: HElio rodriGUES lEMoS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1182
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): São francisco do Pará/Pa
PErÍodo(S): 06/06/2022 - 06/06/2022
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir o 

servidor Edson Gomes de aguiar Silva até a PJ de São francisco do Pará/Pa
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa. 
BElÉM/Pa, 14 de junho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 1898/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
autorizar deslocamento no âmbito do expediente nº 116820/2022 confor-
me abaixo relacionado:
NoME: PaloMa SaKalEM
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Medicilândia
MaTrÍcUla: 999.2842
oriGEM: Medicilândia - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 11/05/2022 - 12/05/2022
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
da “conferência anual do Victim Support Europe”, a ser realizado na mo-
dalidade on-line, no período de 11 a 12 de maio de 2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
BElÉM/Pa , 20 de abril de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 1899/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
autorizar deslocamento no âmbito do expediente nº 111959/2022 confor-
me abaixo relacionado:
NoME: Maria cElia filocrEao GoNcalVES
carGo/fUNÇÃo: 12o Procurador de Justiça criminal
MaTrÍcUla: 803.033
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa izabel do Pará/Pa
PErÍodo(S): 11/03/2022 - 11/03/2022
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar, 
como representante do MPPa, do evento cidadania no cárcere no coPEN
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
BElÉM/Pa , 20 de abril de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2343/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
autorizar deslocamento no âmbito do expediente nº 119192/2022 confor-
me abaixo relacionado:
NoME: EliaNE criSTiNa PiNTo MorEira
carGo/fUNÇÃo: 5o Promotor de Justiça de Marituba
MaTrÍcUla: 999.1328 oriGEM: Marituba - Pa
dESTiNo(S): rio de Janeiro/rJ
PErÍodo(S): 11/05/2022 - 13/05/2022
fiNalidadE: conferencia/Exposição - Participar, como palestrante, de uma 
formação intitulada por laboratório de litigância Estratégica em Empresas 
e direitos Humanos, ministrando uma atividade sobre casos domésticos 
de Judicialização de Empreendimentos que Violam direitos Humanos, no 
dia 11/05/2022, na cidade do rio de Janeiro/rJ.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
BElÉM/Pa , 11 de maio de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
ProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2344/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
autorizar deslocamento no âmbito do expediente nº 120899/2022 confor-
me abaixo relacionado:
NoME: EliaNE criSTiNa PiNTo MorEira
carGo/fUNÇÃo: 5o Promotor de Justiça de Marituba
MaTrÍcUla: 999.1328
oriGEM: Marituba - Pa
dESTiNo(S): Barreiras/Ba
PErÍodo(S): 16/05/2022 - 19/05/2022
fiNalidadE: levantamento de informações
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
BElÉM/Pa , 11 de maio de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
ProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2498/2022-MP/PGJ
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:
autorizar deslocamento no âmbito do expediente nº 121812/2022 confor-
me abaixo relacionado:
NoME: rENaTo MiraNda BraGa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1837
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Bonito/Pa
PErÍodo(S): 16/05/2022 - 16/05/2022
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a substituição 
dos equipamentos de rede da PJ de Bonito/Pa
GaBiNETE do(a) SUBProcUrador(a) GEral dE JUSTiÇa, Para árEa 
TÉcNico-adMiNiSTraTiVa. 
BElÉM/Pa , 17 de maio de 2022.
caMila caValcaNTE doS SaNToS
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
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Portaria Nº 2555/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
autorizar deslocamento no âmbito do expediente nº 119507/2022 confor-
me abaixo relacionado:
NoME: PaloMa SaKalEM
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Medicilândia
MaTrÍcUla: 999.2842
oriGEM: Medicilândia - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa, Belém/Pa, roma/itália
PErÍodo(S): 23/09/2022 - 01/10/2022
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do curso oferecido pela accademia Jurisroma, em parceria com a coNaMP, 
com o tema “ProTEÇÃo dE VÍTiMaS criMiNaiS: ESTUdo coMParado-
EUroPa-BraSil”, a ser realizado no período de 26 a 30 de setembro de 
2022, em roma, na itália.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
BElÉM/Pa , 20 de maio de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 816411
eXtrato da Portaria Nº 062/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000154-178/2022 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 062/2022-MP/PJo
requeridos: SEMdES - Secretaria Municipal de desenvolvimento Social de Óbidos.
assunto: fiscalizar e acompanhar a SEMdES (Secretaria Municipal de de-
senvolvimento Social de Óbidos), sobre denúncia informando que naquele 
órgão público está ocorrendo a prática de conduta proibida pelo artigo 73, 
da Lei 9.504/97 (uso de bem público para fins eleitorais).
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 816458
eXtrato da Portaria Nº 061/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000970-151/2021 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 061/2022-MP/PJo
requeridos: Município de Óbidos e a coSaNPa – companhia de Sanea-
mento do Estado do Pará
assunto: fiscalizar e acompanhar o Município de Óbidos e a coSaNPa, 
sobre denúncia de que algumas pessoas que não possuem vínculo estatu-
tário ou trabalhista com o Município de Óbidos, estão sendo cedidos para a 
coSaNPa local, como se fossem funcionários públicos municipais.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 816452
eXtrato da Portaria Nº 063/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 042935-003/2020 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 063/2022-MP/PJo
requeridos: SEMdES - Secretaria Municipal de desenvolvimento Social de Óbidos.
assunto: fiscalizar e acompanhar a SEdES (Secretaria Municipal de desen-
volvimento Social) de Óbidos, a fim de verificar a legalidade da cumulação 
de funções pela Sra. Judite carvalho dos Santos, durante os de 2021 e 
2022, naquele órgão público.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 816478
eXtrato da Portaria Nº 066/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000808-178/2020 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 066/2022-MP/PJo
requeridos: Em apuração
assunto: fiscalizar e acompanhar a morte da paciente célia Mendonça de 
araújo, supostamente em razão da omissão estatal, consistente em pro-
crastinar a cirurgia da Noticiante.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 816492
eXtrato da Portaria Nº 065/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000763-178/2020 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 065/2022-MP/PJo
requeridos: SEMSa - Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos
assunto: fiscalizar e acompanhar a SEMSa - Secretaria Municipal de Saúde 
de Óbidos a respeito do andamento do tratamento de saúde (cirurgia) da 
paciente ivanete Siqueira ribeiro.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 816485

eXtrato da Portaria Nº 067/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000944-178/2021 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 067/2022-MP/PJo
requeridos: SEMSa – Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos
assunto: fiscalizar e acompanhar o fornecimento, por parte da Secreta-
ria Municipal de Saúde- SEMSa, de medicamentos para paciente Maria de 
Lurdes Batista Queiroz, bem como fiscalizar se a amputação da sua perna 
ocorreu em razão da demora no tratamento (omissão estatal).
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 816501
eXtrato da Portaria Nº 068/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000533-178/2020 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 068/2022-MP/PJo
requeridos: SEMSa – Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos
assunto: fiscalizar e acompanhar o fornecimento, por parte da Secretaria 
Municipal de Saúde - SEMSa, de equipamento para a realização de exames 
de mamografia no Município de Óbidos.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 816507
eXtrato da Portaria Nº 069/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000246-178/2020 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 069/2022-MP/PJo
requeridos: SEMSa – Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos
assunto: fiscalizar e acompanhar o fornecimento, por parte da Secretaria 
Municipal de Saúde- SEMSa, do tratamento de saúde (fornecimento de 
adesivos free Style livre) para o adolescente luiz felipe lima dos Santos.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 816514
Extrato de Procedimento Preparatório nº 037/2022-MP/PJDPPMA
o ProMoTor dE JUSTiÇa TiTUlar do 5º carGo da ProMoToria dE 
dEfESa do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa 
dE BElÉM, dr. SaNdro raMoS cHErMoNT, torna pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 004227-003/2022, que se encontra à dispo-
sição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e Moralida-
de administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custódio, nº 
36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 037/2022
data da instauração: 14/06/2022
objeto: apurar possível acumulação ilegal de cargos públicos por parte de 
agente público.
Promotoria de Justiça: 5° ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNT

Protocolo: 816547
eXtrato de Portaria Nº 012/2022-MP/1ªPJcaP
a 1ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE caPaNEMa torna pública a PorTaria nº 
012/2022-MP/1ªPJcaP, que instaura o Procedimento administrativo - SiMP nº 
001358-029/2022, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de 
capanema, sito à av. Barão de capanema, nº 1188, centro, capanema/Pa.
data da instauração: 07/06/2022.
Objeto: Procedimento Administrativo com a finalidade de FOMENTAR A 
EdUcaÇÃo E coNSciENTiZaÇÃo do cidadÃo E doS oPEradorES do 
dirEiTo da coMarca dE caPaNEMa SoBrE oS MÉTodoS alTErNaTi-
VoS, TaMBÉM cHaMadoS adEQUadoS dE SolUÇÃo dE coNTroVÉr-
SiaS, SUBdiVididoS EM MÉTodoS aUTocoMPoSiTiVoS E HETEro-
coMPoSiTiVoS dE SolUÇÃo dE coNfliToS, oS QUaiS fiGUraM coMo 
aliadoS do SiSTEMa dE JUSTiÇa E da EfETiVidadE doS dirEiToS.
Promotora de Justiça: ElY SoraYa SilVa cEZar

Protocolo: 816552
eXtrato da Portaria Nº 072/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 001206-178/2021 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 072/2022-MP/PJo
requeridos: dEPol – delegacia de Polícia civil de Óbidos
assunto: fiscalizar e acompanhar a investigação pela Polícia civil de Óbi-
dos, de crime de ameaça praticado contra o Sr. raimundo de Sousa leão.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 816532
eXtrato da Portaria Nº 070/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000611-178/2021 que se encontra à 
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disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 070/2022-MP/PJo
requeridos: SEMSa – Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos
assunto: fiscalizar e acompanhar o fornecimento, por parte da Secretaria 
Municipal de Saúde- SEMSa, de medicamentos (canabidiol) para o paciente 
Nicolas rangel andrade da Silva.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 816521
eXtrato da Portaria Nº 071/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000647-178/2021 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria nº 071/2022-MP/PJo
requeridos: SEMdES– Secretaria Municipal de desenvolvimento Social de Óbidos
assunto: fiscalizar e acompanhar a atuação da SEMdES (Secretaria Mu-
nicipal de desenvolvimento Social) de Óbidos, em relação a paciente com 
doença psiquiatra e distúrbio psicológico.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 816528
eXtrato da recoMeNdaÇÃo Nº 004/2022-MP/1ª PJdc
ref. Procedimento administrativo nº 000032-111/2022
a 1ª ProMoTora dE JUSTiÇa do coNSUMidor, em exercício, rEGiaNE 
BriTo coElHo oZaNaN, torna pública a expedição de rEcoMENdaÇÃo, 
nos autos do Procedimento administrativo nº 000032-111/2022, que se 
encontra à disposição na Promotoria de Justiça do consumidor, situada na 
rua Ângelo custódio, nº 36, anexo i, térreo, bairro da cidade Velha, nesta 
cidade de Belém do Pará.
Procedimento administrativo nº 000032-111/2022-MP/1ªPJ/dc
assunto: coNSidEraNdo que da conclusão das mencionadas análises 
Técnicas nº 127/2022 e 128/2022 – GaTi/MP/Pa se extrai que o Super-
mercado Yamada adota as Boas Práticas previstas para a manipulação de 
alimentos em suas dependências, em cumprimento à legislação sanitária 
em vigor, com exceção da contratação de um responsável Técnico, que 
promova a elaboração da anotação de responsabilidade Técnica (arT), 
com necessário registro no conselho de classe pertinente, resolve:
art. 1º - rEcoMENdar à empresa Y YaMada S/a coMÉrcio E iNdÚSTria 
(SUPErMErcado YaMada), pessoa jurídica de direito privado, inscrito no 
cNPJ sob o nº 04.895.751/0001-74, com sede na rua Senador Manoel 
Barata, nº 400, comércio, cEP 66.019-902, na cidade de Belém, Estado do 
Pará, que tome todas as medidas necessárias à:
 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do Profissional de nível supe-
rior do estabelecimento e o registro no conselho de classe;
 certidão de regularidade Técnica do estabelecimento perante o conselho 
de classe respectivo;
ParáGrafo ÚNico – Que sejam encaminhadas à Promotoria de Justiça 
do consumidor, no prazo de 60 (sessenta) dias, as informações sobre o 
cumprimento da presente recomendação.
art. 2º - Em respeito às normas consumeristas, o não cumprimento da pre-
sente rEcoMENdaÇÃo implicará nas medidas administrativas ou judiciais 
cabíveis, nos termos da lei nº 7.347/85, em caso de atuação em descordo 
com a legislação.
Publique-se no Diário Oficial.
Belém, 14 de junho de 2022.
rEGiaNE BriTo coElHo oZaNaN
1ª Promotora de Justiça do consumidor, em exercício.

Protocolo: 816580
resUMo da Portaria N. 027/2022-MP/PJsda
ref.: Procedimento administrativo nº 000151-138/2022
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo doMiNGoS do araGUaia torna pú-
blica a instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se 
encontra à disposição na sede da Promotoria.
Polo ativo: clEidiaNE SoUZa coSTa.
Polo Passivo: MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do araGUaia/Pa.
instauração de Procedimento administrativo com a finalidade de “Averi-
guar, por parte do município de São domingos do araguaia, o fornecimento 
de transporte escolar aos alunos d.c.r. e r.c.r., residentes na zona rural 
do município de São João do araguaia, contudo, matriculados na rede de 
ensino do município de são domingos do araguaia”.
São domingos do araguaia/Pa, 31 de maio de 2022
GilBErTo liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 816566
extrato da Portaria nº 33/2022-MPe-PJ-MaracaNÃ
a Promotora de Justiça de Maracanã, em exercício, com fundamento no 
art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da 
rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração de 
Procedimento administrativo SiMP Nº 000458-069/2022 que encontra-se 
a disposição na Promotoria de Justiça de Maracanã, situada na rua Maga-
lhães Barata, nº 34, Bairro centro, Maracanã - Pará, fone (91) 3448-1286.
PorTaria nº 33/2022-MPE-PJ-MaracaNÃ
Polo ativo: SiNTEPP/ MaracaNÃ/ ESTado do Pará/ MiNiSTÉrio PÚBli-
co do ESTado do Pará
Polo Passivo :SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE MaracaNÃ
assunto: visando o acompanhamento da politica destinada ao fornecimen-
to da merenda escolar na rede municipal de ensino.
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça, em exercício

Protocolo: 816599

extrato da Portaria nº 34/2022-MPe-PJ-MaracaNÃ
a Promotora de Justiça de Maracanã, em exercício, com fundamento no 
art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da 
rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração de 
Procedimento administrativo SiMP Nº 000032-069/2022 que encontra-se 
a disposição na Promotoria de Justiça de Maracanã, situada na rua Maga-
lhães Barata, nº 34, Bairro centro, Maracanã - Pará, fone (91) 3448-1286.
PorTaria nº 34/2022-MPE-PJ-MaracaNÃ
Polo ativo: crEaS MaracaNÃ
Polo Passivo :iSaiaS SaraiVa dE oliVEira
assunto: para acompanhamento da possivel situação de risco e vulnera-
bilidade do idoso.
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça, em exercício

Protocolo: 816608
extrato da Portaria nº 35/2022-MPe-PJ-MaracaNÃ
a Promotora de Justiça de Maracanã, em exercício, com fundamento no 
art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da 
rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração de 
Procedimento administrativo SiMP Nº 000045-069/2022 que encontra-se 
a disposição na Promotoria de Justiça de Maracanã, situada na rua Maga-
lhães Barata, nº 34, Bairro centro, Maracanã - Pará, fone (91) 3448-1286.
PorTaria nº 35/2022-MPE-PJ-MaracaNÃ
Polo ativo: SiNTEPP
Polo Passivo :MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
Assunto: para acompanahmentoe fiscalização da reforma da escola PRE-
SidENTE KENNEdY.
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça, em exercício

Protocolo: 816616
eXtrato da Portaria Nº 02/2022-MP/1ªPJrP
a 1ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE roNdoN do Pará torna pública a 
instauração de ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo nº000490-084/2021, o 
qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na 
av. Minas Gerais, nº 840, Bairro centro, rondon do Pará -Pa.
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo: 000490-084/2021
oBJETo: “apurar regularidade do Portal da Transparência do exercício de 
2017/2020 do município de rondo do Pará/Pa”.
Polo Passivo: arNaldo fErrEira rocHa
lorENa dE alBUQUErQUE raNGEl MorEira crUZ
Promotora de Justiça Titular da 1ª PJ de rondon do Pará/Pa

Protocolo: 816668
eXtrato da Portaria Nº 01/2021-MP/1ªPJrP
a 1ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE roNdoN do Pará torna pública a 
instauração de ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo nº 000294-084/2021, o 
qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na 
av. Minas Gerais, nº 840, Bairro centro, rondon do Pará -Pa.
oBJETo: “acompanhar a implementação do Sistema Educacional interativo – SEi em 
desacordo com as normas do decreto nº 7352/2010 no Município de rondon do Pará.
Polo Passivo: Município de rondon do Pará
lorENa dE alBUQUErQUE raNGEl MorEira crUZ
Promotora de Justiça Titular da 1ª PJ de rondon do Pará/Pa

Protocolo: 816669
eXtrato da Portaria Nº 03/2022-MP/1ªPJrP
a 1ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE roNdoN do Pará torna pública a 
instauração de ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo nº 001479-084/2021, o 
qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na 
av. Minas Gerais, nº 840, Bairro centro, rondon do Pará -Pa.
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo: ° 001479-084/2021
oBJETo: “acompanhamento das medidas adotadas pela Prefeitura Muni-
cipal de Rondon do Pará para solucionar os problemas identificados na 
inspeção realizada no programa/serviço de execução de Medidas Socioe-
ducativas (MSE) em meio aberto – liberdade assistida (la) e Prestação de 
Serviços à comunidade (PSc).”
Polo Passivo: Município de rondon do Pará
lorENa dE alBUQUErQUE raNGEl MorEira crUZ
Promotora de Justiça Titular da 1ª PJ de rondon do Pará/Pa

Protocolo: 816678
eXtrato da Portaria Nº 07/2022-MP/1ªPJrP
a 1ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE roNdoN do Pará torna pública a 
instauração de ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo nº 000498-084/2022, o 
qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na 
av. Minas Gerais, nº 840, Bairro centro, rondon do Pará -Pa.
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo: 000498-084/2022
oBJETo: “acompanhar prestação do serviço de transporte escolar pela Pre-
feitura de rondon do Pará aos estudantes da Escola campo dourado, zona 
rural de rondon do Pará”;
Polo Passivo: Município de rondon do Pará
rondon do Pará/Pa, 26 de maio de 2022.
lorENa dE alBUQUErQUE raNGEl MorEira crUZ
Promotora de Justiça Titular da 1ª PJ de rondon do Pará/Pa

Protocolo: 816704
eXtrato da Portaria Nº 08/2022-MP/1ªPJrP
a 1ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE roNdoN do Pará torna pública a 
instauração de ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo nº 000297-084/2022, o 
qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na 
av. Minas Gerais, nº 840, Bairro centro, rondon do Pará -Pa.
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo: 000297-084/2022
oBJETo: “acompanhar a análise da qualidade da água no lençol freático do 
município de rondon do Pará/Pa”.
Polo Passivo: SaaE – SiSTEMa aUToNoMo dE áGUia E ESGoTo dE roNdoN
rondon do Pará/Pa, 26 de Maio de 2022
lorENa dE alBUQUErQUE raNGEl MorEira crUZ
Promotora de Justiça Titular da 1ª PJ de rondon do Pará/Pa

Protocolo: 816708
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extrato da Portaria nº 004/2022-4ºPJdPPMa do inquérito civil 
nº 000213-151/2020–4ºPJdPPMa
Sua Excelência o Senhor doutor rodiEr BaraTa aTaÍdE, 4º Promotor de 
Justiça de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de 
Belém, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, torna público a 
instauração do inquérito civil nº 000365-151/2020-4ºPJdPPMa.
PorTaria nº 004/2022 - 4ºPJdPPMa
data: 11/03/2022
objeto: apurar possíveis irregularidades no contrato administrativo nº050/
2020-Hol (processo nº 2019/385448) pelo Hospital ophir loyola (Hol).
Promotor de Justiça: rodiEr BaraTa aTaÍdE
Promotoria de Justiça: 4ª Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 816720
eXtrato da Portaria Nº 04/2022-MP/1ªPJrP
a 1ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE roNdoN do Pará torna pública a 
instauração de ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo nº 000118-084/2022, o 
qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na 
av. Minas Gerais, nº 840, Bairro centro, rondon do Pará -Pa.
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo: 000118-084/2022
oBJETo: “acompanhar a utilização de agrotóxicos de todas as áreas ocu-
padas pelas lavouras pulverizadas no município de rondon do Pará/Pa”;
Polo Passivo: fErNaNdo SiSTo araNTES
lorENa dE alBUQUErQUE raNGEl MorEira crUZ
Promotora de Justiça Titular da 1ª PJ de rondon do Pará/Pa

Protocolo: 816684
eXtrato da Portaria Nº 05/2022-MP/1ªPJrP
a 1ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE roNdoN do Pará torna pública a 
instauração de ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo nº 000231-084/2022, o 
qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na 
av. Minas Gerais, nº 840, Bairro centro, rondon do Pará -Pa.
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo: 000231-084/2022
oBJETo: “acompanhar a instalação e fornecimento de energia elétrica aos mo-
radores da comunidade campo dourado, através do programa “luz para todos”.
Polo Passivo: EQUaTorial ENErGia
rondon do Pará/Pa, 26 de Maio de 2022
lorENa dE alBUQUErQUE raNGEl MorEira crUZ
Promotora de Justiça Titular da 1ª PJ de rondon do Pará/Pa

Protocolo: 816690
eXtrato da Portaria Nº 06/2022-MP/1ªPJrP
a 1ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE roNdoN do Pará torna pública a 
instauração de ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo nº 000425-084/2022, o 
qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na 
av. Minas Gerais, nº 840, Bairro centro, rondon do Pará -Pa.
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo: 000425-084/2022
oBJETo: “acompanhar prestação do serviço de transporte escolar pela 
Prefeitura de rondon do Pará aos estudantes dos assentamentos Uru-
tum, Bom Jesus e Jerusalém, localizados no Município de rondon do Pará, 
distante aproximadamente 300 Km da Sede do Município, consistente na 
ausência de transporte para atender os alunos de aproximadamente 220 
(duzentas e vinte) famílias”;
Polo Passivo: Município de rondon do Pará
rondon do Pará/Pa, 26 de Maio de 2022
lorENa dE alBUQUErQUE raNGEl MorEira crUZ
Promotora de Justiça Titular da 1ª PJ de rondon do Pará/Pa

Protocolo: 816700
extrato da Portaria nº 10/2022-4ºPJdPPMa do inquérito civil nº 
000162-151/2020–4ºPJdPPMa
Sua Excelência o Senhor doutor rodiEr BaraTa aTaÍdE, 4º Promotor de 
Justiça de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de 
Belém, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, torna público a 
instauração do inquérito civil nº 000162-151/2020-4ºPJdPPMa.
PorTaria nº 10/2022 - 4ºPJdPPMa
data: 16/03/2022
objeto: apurar possíveis irregularidades na nomeação para cargo em co-
missão de chefe de centro pela Polícia civil do Estado do Pará.
Promotor de Justiça: rodiEr BaraTa aTaÍdE
Promotoria de Justiça: 4ª Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 816723
eXtrato iNstaUraÇÃo do ProcediMeNto PreParatÓrio Nº 
008209-003/2022
o 1º ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTriMoNio PÚBlico E 
da MoralidadE adMiNiSTraTiVa dE BElÉM, dr. alEXaNdrE MarcUS 
foNSEca ToUriNHo, torna pública a instauração do Procedimento Pre-
paratório nº 008209-003/2022, que se encontra à disposição na sede do 
Ministério Público na rua João diogo nº 100, bairro da cidade Velha, nesta 
cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 22/2022 - data da instauração: 13/06/2022.
objeto: apurar irregularidades relacionadas ao Pregão nº 061/2020 – Proces-
so nº 506/2019, para fornecimento de água mineral, ocorridos na Secretaria 
Municipal de coordenação Geral de Planejamento e Gestão – SEGEP.
Promotor de Justiça: alEXaNdrE MarcUS foNSEca ToUriNHo
Promotoria de Justiça: 1ª Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa.

Protocolo: 816731
extrato da Portaria nº 13/2022-4ºPJdPPMa do inquérito civil nº 
000420-151/2021–4ºPJdPPMa
Sua Excelência o Senhor doutor rodiEr BaraTa aTaÍdE, 4º Promotor de 
Justiça de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de 
Belém, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, torna público a 
instauração do inquérito civil nº 000420-151/2021-4ºPJdPPMa.

Portaria nº 13/2022 - 4ºPJdPPMa
data: 30/03/2022
objeto: apurar possíveis irregularidades no recebimento, destinação, fal-
ta de utilização e na inadequação de armazenagem, durante considerável 
período de tempo de equipamento descrito como “ventilador pulmonar” 
(respiradores pulmonares), no âmbito do Hospital regional “dr. abelardo 
Santos” (HraS).
Promotor de Justiça: rodiEr BaraTa aTaÍdE
Promotoria de Justiça: 4ª Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 816726
aViso n.° 13/2022-csMP/MPPa
faço público, a quem interessar possa que a 11ª Sessão ordinária do Ple-
nário Virtual do conselho Superior, realizar-se-á das 8h do dia 27/06 até 
às 18h do dia 01/07/2022 no site: www.mppa.mp.br, para apreciação da 
pauta a seguir:
iTENS da PaUTa:
1. Julgamento de Processos:
1.1. Processos de relatoria do conselheiro Waldir MaciEira da coSTa filHo:
1.1.1. Processo n.º 000067-151/2017
requerente(s): Tribunal regional Eleitoral do Estado do Pará (TrE/Pa) e 
Zenaldo coutinho
requerido(s): francisco antônio Guimarães de almeida (dr. chiquinho)
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possível acumulação indevida de cargos públicos pelo Sr. 
icaro carreira Maia, como assistente administrativo na SESMa e servente 
da SEdUc e suposta ausência ao trabalho da diretora da UMS cabanagem, 
Sra. Janaína do Socorro do carmo das chagas araújo
1.1.2. Processo n.º 002470-094/2018
requerente(s): luis carlos Pantoja Maia
requerido(s): Empresa Motolão
origem: 4ª PJ de Santa izabel do Pará
assunto: apurar possível irregularidade desenvolvida pela empresa Moto-
lão em Santa izabel
1.1.3. Processo nº 000965-125/2019
requerente(s): instituto Brasileiro do Meio ambiente e dos recursos Natu-
rais renováveis (iBaMa)
requerido(s): New Timber comércio importação e Exportação de Madeira lTda
origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto:  auto de infração iBaMa. Empresa New Timber comércio impor-
tação e Exportação e Madeira ltda
1.1.4. Processo n.º 000327-036/2019
requerente(s): a sociedade
requerido(s): Em apuração
origem: 4º PJ de Benevides
assunto: apurar possível infração ambiente consistente no descarte irregu-
lar de lixo hospitalar na estrada de Benfica
1.1.5. Processo n.º 000417-151/2018
requerente(s): Juízo de direito do Juizado Especial da fazenda Pública de Belém
requerido(s): departamento de Trânsito do Estado do Pará (dETraN/Pa)
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: Suposto ato de improbidade administrativa pelo não cumprimen-
to de decisão judicial
1.1.6. Processo n.º 000008-940/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Municipal de cultura de Marabá, Prefeitura de Ma-
rabá e José Scherer amoury
origem: 11ª de Marabá
assunto: apurar suposta conduta de improbidade administrativa na utilização 
de veículo da prefeitura municipal de marabá, fora do horário de expediente.
1.1.7. Processo n.º 000963-143/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá
origem: 2º cargo de Promotor de Justiça de São Miguel do Guamá
assunto: apurar possíveis irregularidades de improbidade administrativa 
referente ao pregão eletrônico n.º 0029/2021 da prefeitura de São Miguel 
do Guamá, para contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de fisioterapia
1.1.8. Processo n.º 000256-070/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de redenção
origem: 2º PJ de redenção
assunto: apurar suposto não pagamento do décimo terceiro salário aos 
servidores contratados da prefeitura Municipal de redenção, relativo ao 
exercício financeiro de 2018
1.1.9. Processo n.º 002559-003/2021
requerente(s): cláudia Zely Gouvea Proença
requerido(s): Unidade de Pronto atendimento (UPa) do JUrUNaS e Prefei-
tura Municipal de Belém
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar suposta inobservância da ordem de prioridades na execu-
ção da vacinação destinada a imunização da coVid-19, pertinente à advo-
gada larissa Miranda Pinheiro, que teria sido vacinada na Unidade Básica 
de Saúde do Jurunas ou na UPa do Jurunas
1.1.10. Processo n.º 000206-151/2019
requerente(s): 12ª Vara Penal da capital
requerido(s): dPc Maria Virgínia Grimwood Pinto
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possível conduta caracterizadora de improbidade administrativa, 
atinente ao não cumprimento de dever imposto por lei no exercício de cargo 
ocupado por Maria Virgínia Grimwood Pinto na administração pública estadual.
1.1.11. Processo n.º 000095-151/2019
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requerente(s): Marco Venício de albuquerque Vinagre, ruy Guilherme Vi-
nagre Kalutau e domingos Savio caldas de Souza
requerido(s): Secretaria de Estado da fazenda (SEfa)
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
Assunto: Apurar suposto impedimento de exercício profissional e desvio 
de função na SEfa
1.1.12. Processo n.º 000394-151/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Universidade do Estado do Pará (UEPa) e antônio Pereira Junior
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possível acumulação indevida de cargos públicos e per-
cepção irregular de gratificações no âmbito UEPA, especificamente com 
relação à conduta do servidor antônio Pereira Júnior
1.1.13. Processo n.º 000943-151/2021
requerente(s): instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (iGEPrEV)
requerido(s): Sérgio castro Gomes e outros
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto:  recurso em notícia de fato. recorrente alega que há envolvimento 
de agentes públicos no suposto cometimento de estelionato previdenciário
1.1.14. Processo nº 000083-151/2022
requerente(s): instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (iGEPrEV)
requerido(s): renata alves faciola de Souza e outros.
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: recurso em notícia de fato. recorrente alega que há envolvimento 
de agentes públicos no suposto cometimento de estelionato previdenciário.
1.1.15. Processo nº 000541-087/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Brejo Grande do araguaia - Prefeitura Municipal
origem: PJ de São do araguaia
assunto: apurar eventual irregularidade na licitação nº. 008/2014 SEi-
dUrB, bem como evolução patrimonial do Prefeito Municipal de Brejo 
Grande do araguaia
1.1.16. Processo n.º 000041-940/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Nova ipixuna - Prefeitura Municipal
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar indícios de possível ato de improbidade administrativa 
relativo ao não atendimento das leis que regulamentam a destinação de 
eventuais benefícios destinados a atender as necessidades de famílias em 
situação de vulnerabilidade social.
1.1.17. Processo n.º 013927-031/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): José Maria ferreira lima
origem: 9ª PJ de Santarém
assunto: apurar atuação funcional do Procurador Geral do Município de San-
tarém que supostamente atuou em causa em favor de interesse particular.
1.1.18. Processo n.º 000296-151/2014
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria de Estado de Educação (SEdUc)
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar eventual prática de improbidade administrativa no âmbito da SEdUc
1.1.19. Processo n.º 000192-440/2018
requerente(s): SiGiloSo
requerido(s): T.a.G de oliveira & cia ltda - ME (Koni San restaurante 
temakeria e Sus, Tarciso augusto Gomes de oliveira
origem: 1º PJ de Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e Urba-
nismo de ananindeua
assunto: Supostas condutas de depósito irregular de lixo e lavagem de 
produtos do estabelecimento denominado Koni San restaurante Temakeria 
e Sushi Bar no conjunto cidade Nova 4, em ananindeua
1.1.20. Processo nº 000045-950/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Superintendência de desenvolvimento Urbano de Marabá (SdU)
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar indícios de ato de improbidade administrativa com pre-
juízo ao erário público, em razão da emissão ilegal de títulos de enfiteuse 
supostamente praticado por servidores ligados à SdU
1.1.21. Processo n.º 000096-912/2015
requerente(s): Moradores da Serra das andorinhas, Ministério Público do 
Estado do Pará
requerido(s): Estado do Pará
origem: 12ª PJ de Marabá
assunto: averiguar o descumprimento do acordo de indenização e transfe-
rência dos moradores da Serra das andorinhas (comunidade tradicional) a 
fim de preservar a fauna do local, firmado com o Governo do Estado do Pará
1.1.22. Processo n.º 000215-151/2020
requerente(s): denúncia anônima
requerido(s): fundação Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV)
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades no processo de inexigibilidade de 
licitação realizado pelo Hospital ophir loyola que redundou na aquisição de 
2 (dois) tomógrafos por impedância elétrica pelo valor de r$ 2.337.660,00 
(dois milhões, trezentos e trinta e sete mil, seiscentos e sessenta reais)
1.1.23. Processo nº 007778-031/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Membros da comissão de acompanhamento do PSS
origem: 9ª PJ de Santarém
assunto: apuração de suposto ato de improbidade administrativa cometido 
pelos membros da comissão do Processo Seletivo Simplificado da Secre-
taria Municipal de infraestrutura de Santarém por não cumprimento de 
cláusulas do edital
1.1.24. Processo nº 000166-151/2019

requerente(s): Núcleo de combate à improbidade e corrupção do MPE-Ncic
requerido(s): Secretaria de Estado de Educação (SEdUc)
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades em relação ao contrato com a 
fundação roberto Marinho, para a prestação de serviços com vistas à im-
plementação do Projeto Pará, visando o atendimento aos alunos da rede 
pública, nos ensinos fundamental e médio
1.1.25. Processo nº 002387-029/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de capanema, Posto Pacheco ltda
origem: 3º PJ de capanema
Assunto: Apurar suposta ilegalidade na aquisição de combustíveis e lubrifi-
cantes diversos destinados à manutenção da frota de veículos da Prefeitura 
e Secretarias do Município de capanema/pa
1.1.26. Processo n.º 000395-116/2013
requerente(s): oUVidoria do MP/Pa
requerido(s): isabel cristina Borges correa oliveira
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possível acúmulo irregular de cargos pela servidora isabel 
cristina correa oliveira
1.2. Processos de relatoria do conselheiro MarcoS aNTÔNio fErrEira 
daS NEVES:
1.2.1. Processo nº 000050-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Universidade do Estado do Pará (UEPa) e Sinaida Maria Vas-
concelos de castro
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: Suposta acumulação indevida de cargos públicos e percepção 
irregular de gratificações no âmbito da UEPA
1.2.2. Processo nº 000073-151/2022
requerente(s): instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (iGEPrEV)
requerido(s): renata alves faciola de Souza e outros.
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar suposta fraude em benefício previdenciário
1.2.3. Processo nº 000064-151/2022
requerente(s): instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (iGEPrEV)
requerido(s): renata alves faciola de Souza e outros
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar suposta fraude em benefício previdenciário.
1.2.4. Processo nº 000011-113/2016
requerente(s): raquel ferreira Viana
requerido(s): Estado do Pará
origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto: apurar a situação dos abrigos de animais no município de Belém
1.2.5. Processo n.º 000003-113/2019
requerente(s): condomínio do Edifício Solar da conselheiro
requerido(s): Barbearia 444 - Barber club e Steak House
origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto: Suposta prática de poluição sonora, perpetrada pelo estabeleci-
mento comercial denominado Barbearia 444 - Barber club e Steak House.
1.2.6. Processo n.º 000182-911/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Marabá - Prefeitura Municipal
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar irregularidades e desproporcionalidade entre cargos efeti-
vos e comissionados no gabinete do prefeito municipal de Marabá em 2015
1.2.7. Processo n.º 000709-940/2018
requerente(s):  Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Nova ipixuna - Prefeitura Municipal
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar suposto nepotismo na esfera dos poderes executivo e le-
gislativo do Município de Nova ipixuna, com a contratação de parentes de 
vereadores pelo poder executivo municipal por meio de contratos temporários
1.2.8. Processo n.º 000500-151/2021
requerente(s): ouvidoria do MPPa
requerido(s): laboratório central do Estado do Pará (lacEN)
origem: 2º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar irregularidades no pregão eletrônico n.º 06/2021 do lacEN
1.2.9. Processo n.º 000086-151/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): fundação Papa João Paulo XXiii (fUNPaPa)
origem: 2º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades no âmbito da fUNPaPa em rela-
ção ao Processo licitatório n.º 6490/2014
1.2.10. Processo n.º 000080-151/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s):  fundação Papa João Paulo XXiii (fUNPaPa)
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades no contrato de aluguel do imóvel 
do crEaS Marco.
1.2.11. Processo nº 000059-340/2021
requerente(s): filomena Maria Pereira
requerido(s): Prefeitura Municipal de Santarém, Secretaria Municipal de 
infraestrutura de Santarém
origem: 11º PJ de Santarém
assunto: apurar suposta irregularidade às normas de acessibilidade das 
rampas localizadas no cruzamento entre as avenidas Borges leal e Barão 
do rio Branco, em Santarém.
1.2.12. Processo nº 001874-030/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): darci José lermen
origem: 4º PJ de Parauapebas
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assunto: apurar teor de conteúdo jornalístico do Blog Sol de carajás, no 
qual, menciona áudio que revela esquema envolvendo empresário e pre-
feito de Parauapebas-Pa.
1.2.13. Processo nº 000286-151/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Universidade do Estado do Pará (UEPa)
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades na dispensa de licitação n.º 
146/2017, na contratação de empresa especializada na prestação de servi-
ços de emissão de bilhetes de passagens aéreas, rodoviárias, pluviais para 
atender as viagens a serviço da Universidade do Estado do Pará – UEPa.
1.2.14. Processo nº 000085-151/2021
requerente(s): denúncia anônima
requerido(s): fundação Paraense de radiodifusão - fUNTElPa, fabrício 
Vasconcelos oliveira e outros
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades no âmbito da fundação Paraense 
de radiofusão (fUNTElPa)
1.2.15. Processo nº 000479-095/2020
requerente(s): José Neres da costa, Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Municipal de Meio ambiente de itupiranga, Secre-
taria Municipal de Saúde de itupiranga/Pa.
origem: PJ de itupiranga
assunto: apurar suposto descarte irregular de resíduos por uma padaria
1.2.16. Processo nº 000236-086/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): francisco Wellington dos Santos ferreira
origem: PJ de Ulianópolis
assunto: apurar a acumulação de cargos públicos por francisco Wellington 
dos Santos ferreira em relação a um cargo de agente de informática e um 
de professor no Município de Ulianópolis.
1.2.17. Processo n.º 000572-036/2018
requerente(s): larrat Turismo e Eventos Eirelli
requerido(s): Prefeitura Municipal de Benevides
origem: 3º PJ de Benevides
assunto: apurar suposta prática de improbidade administrativa em decor-
rência de prováveis descumprimentos contratuais da Prefeitura Municipal 
de Benevides com a Empresa larrat Turismo e Eventos Eirelli.
1.2.18. Processo n.º 000375-151/2018
requerente(s): Movimento democrático Brasileiro Secção do Pará-MdB/
Pa, Núcleo de combate à improbidade e corrupção do MPE - Ncic
requerido(s): cesar Brasil Meira
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possível ato de improbidade administrativa consitente na 
violação ao princípio da publicidade, mediante a celebração do contrato nº 
003/2013, firmado entre o NGTM e a Empresa Camargo Correa S.A.
1.2.19. Processo n.º 001442-027/2019
requerente(s): Ministério Publico do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura de Tucuruí, Secretaria de Saúde de Tucuruí, Se-
cretaria de obras de Tucuruí, Ministério da Saúde.
origem: 1º PJ de Tucuruí
assunto: apurar irregularidades na execução do contrato para construção 
do centro Especializado de reabilitação.
1.2.20. Processo nº 000496-998/2019
requerente(s): antônio Sacramento Pantoja
requerido(s): Josenilton Muniz da Silva e outros
origem: PJ de Santa luzia do Pará
assunto: apurar suposto esquema de fraude em licitações públicas no Mu-
nicípio de cachoeira do Piriá após denúncia do então vice-prefeito antônio 
Sacramenta Pantoja.
1.3. Processos de relatoria da conselheira Maria do Socorro MarTiNS 
carValHo MENdo:
1.3.1. Processo n.º 000078-111/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Empresas envazadoras de água mineral.
advogados: ana carolina cavalcante da Silva - oaB/Pa 23238
Márcio de farias figueira – oaB/Pa 16489
álvaro augusto de Paula Vilhena – oaB/Pa 4771
roberto luiz corrêa – oaB/Sc 13403
origem: 3º PJ do consumidor
assunto: apurar irregularidades no processo de envasamento de água mi-
neral comercializada no Estado do Pará.
1.3.2. Processo nº 000161-087/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Brejo Grande do araguaia-Pa
origem: PJ de São João do araguaia
assunto: apurar eventual utilização irregular de ônibus escolar de propriedade 
do município de Brejo Grande do araguaia-Pa por Edmilson Paz da Silva, além 
de ausência de carteiras nacionais de habilitação compatíveis com os veículos 
escolares da frota por parte dos motoristas do referido município.
1.3.3. Processo nº 000323-151/2018
requerente(s): Núcleo de combate à improbidade e corrupção do MPE (Ncic)
requerido(s): Prefeitura Municipal de Belém/advogada: daniela camara 
Maurer oaB/SP 162540
origem: 2º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades na execução do contrato n.º 
001/2012, decorrente da concorrência pública n.º 034/2011, celebrado en-
tre a Secretaria Municipal de Urbanismo da Prefeitura Municipal de Belém e 
a Empresa andrade Gutierrez, tendo como objeto a construção do sistema 
Bus rapid Transit (BrT)
1.3.4. Processo n.º 000865-110/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará

requerido(s): associação das famílias da casa rural Hernane oliv. franco
origem: 2ª PJ de Moju
assunto: apurar supostas irregularidades cometidas no convênio n.º 
287/2010, celebrado entre a Secretaria Estadual de Educação (SEdUc) e 
a associação das famílias da casa rural Hernane oliveira franco no importe 
de r$ 180.000 (cento e oitenta mil reais).
1.3.5. Processo nº 000190-151/2019
requerente(s): regina cláudia Bentes Guimarães
requerido(s): Servidores da SESMa
origem: 3ª PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar suposta acumulação ilícita de cargos na Secretaria Munici-
pal de Saúde por parte dos servidores: Sr. cristiano Maia Borges, danielle 
ferreira de Souza e Marcia Haydee Souza da Silva
1.3.6. Processo n.º 000218-151/2018
requerente(s): Sindicato dos Trab. de Trânsito do Estado do Pará (SiNdTraN/Pa)
requerido(s): departamento de Trânsito do Estado do Pará (dETraN/Pa)
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades com relação ao contrato nº 
10/2015 (pregão eletrônico nº 07/2014), para fornecimento de infraestru-
tura de servidores, armazenamento de dados e solução de backup para o 
site secundário do dETraN/Pa
1.3.7. Processo nº 000322-344/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de curuçá - Prefeitura Municipal/advogados: Walker 
cecim carvalho oaB/Pa 3493, Nielly Glenda Braga failache – oaB/Pa 26756
origem: PJ de curuçá
assunto: apurar possíveis irregularidades no procedimento licitatório, 
Edital rdc Presencial nº. 001/2018 - SEMoUT/PMc, cujo objetivo seria 
a contratação integrada de empresa para prestação de serviços técnicos 
especializados de engenharia para elaboração de projetos e execução da 
obra referente a construção da orla da localidade do abade, cidade de 
curuçá, através de recursos do ministério da integração nacional, no valor 
de r$13.581.180,10 (treze milhões, quinhentos e oitenta e um mil, cento 
e oitenta reais e dez centavos).
1.3.8. Processo nº 000116-113/2019
requerente(s): Secretaria de Estado de cultura (SEcUlT)
requerido(s): armando cesar Pimental de Moura Palha (advogado: Pedro 
Miguel larcher das Neves félix-alves – oaB/Pa 11201) e david Salomão 
Pinto castanho Bizarro
origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto: apurar construção irregular e supressão de materiais constitu-
tivos e decorativos de imóvel classificado como interesse à preservação, 
localizado em torno de bem imóvel tombado pelo estado, sem prévia au-
torização da SEcUlT
1.3.9. Processo nº 010335-031/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): câmara de Vereadores de Santarém
origem: 9ª PJ de Santarém
assunto: apurar possível prática de ato de improbidade administrativa, 
dada a notícia de que assessor do poder legislativo de Santarém teria so-
licitado vantagem indevida para auxiliar a liberação de veículo apreendido 
pelo órgão de trânsito estadual.
1.3.10. Processo nº 000288-151/2018
requerente(s): Núcleo de combate à improbidade e corrupção do MPE (Ncic)
requerido(s): Secretaria de Estado de Esporte e lazer (SEEl)
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades no âmbito da SEEl, tendo em 
vista a possível existência de funcionários fantasmas comissionados e pa-
rentes de políticos.
1.3.11. Processo nº 000255-151/2018
requerente(s): coordenação Geral dos conselhos Tutelares
requerido(s): conselho Municipal dos direitos da criança e do adolescente 
(coMdac)
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possível descumprimento das disposições previstas na lei 
Municipal nº 9115/2015 (altera dispositivos da lei nº 8.155, de 22 de 
julho de 2002, que “altera a lei nº 7.584, de 31 de julho de 1992, que 
dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança 
e do adolescente, cria o conselho municipal dos direitos da criança e do 
adolescente, os conselhos tutelares de Belém) pela prefeitura de Belém, 
nos anos de 2016 a 2018.
1.3.12. Processo nº 000313-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): rosiana lúcia dos anjos cardoso lima. advogado: libanio 
lopes costa Neto – oaB/Pa 147
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apuração de denúncia anônima oriunda da ouvidoria geral do Mi-
nistério Público na qual relatou que a Sra. rosiana lúcia dos anjos cardoso 
supostamente ocuparia de forma indevida os cargos públicos de Monitor da 
fundação de atendimento socioeducativo do Pará (faSEPa) e de professora 
do município de Santarém em incompatibilidade de horários
1.3.13. Processo nº 001971-940/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura de Marabá, comissão Especial de licitação da SE-
VoP-Marabá e construfox construções e incorporações ltda. advogada: 
letícia collinetti fiorin oaB/Pa 23316
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apuração de possíveis atos de improbidade administrativa supos-
tamente praticados na realização e execução das concorrências públicas nº 
008/2017-cEl/SEVoP/PMM e nº 010/2017-cEl/SEVoP/PMM, bem como a 
possível ocorrência de irregularidades pela Empresa all locações.
1.3.14. Processo nº 000066-151/2016
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requerente(s): Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará 
(SiNTEPP). advogada: luene ohana costa Vasquez – oaB/Pa 22637
requerido(s): Secretaria de Estado de Educação (SEdUc)
origem: 2º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades praticadas no âmbito da SEdUc 
envolvendo as licitações: pregão eletrônico N.SrP n. 017/2015-Nlic/SE-
dUc e pregão eletrônico n. 026/2015-Nlic/SEdUc
1.3.15. Processo n.º 000162-113/2019
requerente(s): isadora costa
requerido(s): Grill Mix. advogado: daniel lima de Souza aguilar – oaB /
Pa 14139
origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto: apurar suposta prática de poluição sonora causada pelo estabe-
lecimento Grill Mix, localizado no Município de Belém
1.3.16. Processo nº 002381-131/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Em apuração
origem: 2º PJ cível e de defesa comunitária e cidadania de icoaraci
assunto: apurar a possível prática de dano ambiental, em área localizada 
na “praia vai quem quer”, no final da passagem liberdade, Ilha de Cotijuba 
distrito de Outeiro, consubstanciando especificamente no desmatamento e 
na extração ilegal de areia
1.3.17. Processo nº 002383-029/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de capanema
origem: 3º PJ de capanema
assunto: apurar a legalidade de procedimento licitatório Pregão Presencial 
nº 055/2015-SrP-PMc, cujo o objeto trata de reposição e pneus diversos, 
destinados à manutenção da Prefeitura, fundos e Secretarias do Município 
de capanema no exercício de 2015.
1.3.18. Processo n.º 000228-940/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Simone Silva Salame. advogado(a): Heide castro – oaB/Pa 25961
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: averiguar indícios de acúmulo ilegal de cargos públicos de as-
sistente social, na esfera da Prefeitura Municipal de Marabá e no instituto 
Nacional do Seguro Social (iNSS), pela servidora Simone Silva Salame
1.3.19. Processo nº 010641-031/2017
requerente(s): a coletividade
requerido(s): ismael da rocha Silva e outros. advogados: Ubirajara Ben-
tes de Souza filho – oaB/Pa 7216, igor célio de Melo dolzanis – oaB/Pa 
19567, aneilza Silva – oaB/Pa 15985, ana léa Nascimento de oliveira 
– oaB/Pa 9613, Tayana Katrine Pereira da Silva – oaB/Pa 19803, Mar-
celo Spinola Salgado – oaB/Pa 10238, José capual alves Júnior – oaB/
Pa 15438-a, Elaina Sirotheau de Sousa – oaB/Pa 27049, Wlandre Gomes 
leal – oaB/Pa 13836
origem: 9ª PJ de Santarém
assunto: apurar possível ato de improbidade administrativa decorrente da 
prática de atos que violam princípios constitucionais por suposta bula ao 
serviço de regulação para marcação de exames e consultas praticados por 
servidores públicos do Município de Santarém
1.3.20. Processo n.º 004434-032/2017
requerente(s): decorações, Engenharia e comércio lTda (dEcol)
requerido(s): Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do 
Pará (SUSiPE)
origem: 3º PJ de Paragominas
assunto: apuração de denúncia de empresa que se diz prejudicada por pos-
síveis irregularidades referentes à concorrência pública nº001/2017/cPl/
SUSiPE, que tem por objeto a execução de obra de ampliação do centro de 
triagem, metropolitano de Paragominas, no que diz respeito a habilitação.
1.3.21. Processo nº 000017-200/2014
requerente(s): José carlos ferreira araújo
requerido(s): raimundo dickson ferreira Neto, cons. Escolar da Escola 
Est. Ens. fund. e Médio Eroltildes frota aguiar
origem: 1º PJ de direitos const. fund. e def. Pat. Púb. e da Mor. adm - ananindeua
assunto: investigar possíveis irregularidades na reforma da Escola Estadu-
al Professor Eroltildes frota aguiar localizada no Município de ananindeua
1.3.22. Processo nº 000010-151/2022
requerente(s): instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (iGEPrEV)
requerido(s): renata alves faciola de Souza e outros
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: Trata-se de recurso em notícia de fato originária de representação 
formulada pelo iGEPrEV, solicitando que o Ministério Público conceda o 
improvimento do arquivamento para apuração de suposta prática de este-
lionato previdenciário.
1.3.23. Processo nº 000057-151/2022
requerente(s): instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (iGEPrEV)
requerido(s): renata alves faciola de Souza e outros.
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: Trata-se de recurso em notícia de fato originária de representação 
formulada pelo iGEPrEV, solicitando que o Ministério Público conceda o 
improvimento do arquivamento para apuração de suposta prática de im-
probidade administrativa e de estelionato previdenciário.
1.3.24. Processo nº 000042-151/2022
requerente(s): instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (iGEPrEV)
requerido(s): renata alves faciola de Souza e outros.
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto:  Trata-se de recurso em notícia de fato originária de representa-
ção formulada pelo iGEPrEV, solicitando que o Ministério Público conceda 
o improvimento do arquivamento para apuração de suposta prática de es-
telionato previdenciário.
1.3.25. Processo nº 000626-151/2021

requerente(s): instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (iGEPrEV)
requerido(s): renata alves faciola de Souza e outros
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: Trata-se de recurso em notícia de fato originária de representação 
formulada pelo iGEPrEV, solicitando que o ministério público conceda o 
improvimento do arquivamento para apuração de suposta prática de este-
lionato previdenciário.
1.3.26. Processo nº 000584-151/2021
requerente(s): instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (iGEPrEV)
requerido(s): renata alves faciola de Souza e ana rosa Silva de Maga-
lhães do Espírito Santo
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: Trata-se de recurso em notícia de fato originária de representação 
formulada pelo iGEPrEV, solicitando que o ministério público conceda o 
improvimento do arquivamento para apuração de suposta prática de este-
lionato previdenciário.
1.3.27. Processo nº 000831-151/2021
requerente(s): instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (iGEPrEV)
requerido(s): renata alves faciola de Souza e outros
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: Trata-se de recurso em notícia de fato originária de representação 
formulada pelo iGEPrEV, solicitando que o ministério público conceda o 
improvimento do arquivamento para apuração de suposta prática de este-
lionato previdenciário.
1.3.28. Processo nº 000893-151/2021
requerente(s): instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (iGEPrEV)
requerido(s): renata alves faciola de Souza e outros
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: Trata-se de recurso em notícia de fato originária de representação 
formulada pelo iGEPrEV, solicitando que o ministério público conceda o 
improvimento do arquivamento para apuração de suposta prática de este-
lionato previdenciário.
1.3.29. Processo nº 000785-151/2021
requerente(s): instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (iGEPrEV)
requerido(s): renata alves faciola de Souza e outros
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: Trata-se de recurso em notícia de fato originária de representação 
formulada pelo iGEPrEV, solicitando que o ministério público conceda o 
improvimento do arquivamento para apuração de suposta prática de este-
lionato previdenciário.
1.3.30. Processo n.º 000107-151/2020
requerente(s): Josué costa corrêa
requerido(s): Ministério Público de contas do Estado do Pará-MPc
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar suposta terceirização indevida das atividades inerentes ao 
cargo de auxiliar Ministerial de controle Externo no Ministério Público de 
contas do Estado do Pará, bem como irregularidades/ilegalidades relacio-
nadas a servidores cedidos ao MPc/Pa.
1.3.31. Processo n.º 000162-098/2018
requerente(s): aNÔNiMo
requerido(s): Prefeitura Municipal de Marapanim
origem: PJ de Marapanim
assunto: apurar suposta prática de nepotismo no Município de Marapanim
1.4. Processos de relatoria da conselheira roSa Maria rodriGUES carValHo:
1.4.1. Processo nº 000165-940/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Quiosque Voo livre, Prefeitura de Marabá
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar possível prática de improbidade administrativa referente 
ao termo de permissão de uso de bem público – Bar Voo livre
1.4.2. Processo nº 000063-113/2020
requerente(s): Edifício ouro Verde
requerido(s): HYPE
origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto: apurar suposta prática da poluição sonora provocada pelas ati-
vidades do estabelecimento HYPE clUB, localizada na travessa Quintino 
Bocaiúva, Nº 2084, entre conselheiro furtado e rua os Mundurucus
1.4.3. Processo nº 000039-009/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria de Segurança Pública e defesa Social do Estado 
(SEGUP-Pa), Motorola Solutions ltda.
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades no âmbito da SEGUP, tendo em 
vista a inexigibilidade de licitação nº 045/2020, que gerou os contrato nº 
060/2020, além dos contratos nº 054/2018 e 129/2019.
1.4.4. Processo nº 005444-040/2018
requerente(s): Projeto de assentamento ilha dos carás, STr agricultores 
e agricultoras familiares de afuá e PaE ilha dos carás
requerido(s): Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
(SEMaS) e fernando araújo das chagas
origem: 8º PJ de castanhal
Assunto: Apurar a existência de plano de manejo florestal irregular inci-
dente no projeto de assentamento na ilha dos carás, no Município de afuá.
1.4.5. Processo nº 000010-151/2020
requerente(s): Jerderson Moreira de Sena
requerido(s): instituto de Metrologia do Pará (iMETro-Pará)
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: recorrente alega que houve desvio de função de servidor público 
no cargo de auxiliar operacional.
1.4.6. Processo nº 000040-113/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade (SEMaS)
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origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto: apurar reclamação sobre danos causados nas áreas verdes in-
vadidas pela ocupação irregular, oriunda das obras de prolongamento da 
avenida João Paulo ii.
1.4.7. Processo nº 000492-383/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de São Geraldo do araguaia
origem: PJ de São Geraldo do araguaia
assunto: apurar as supostas irregularidades na contratação realizada pela 
prefeitura de São Geraldo do araguaia da Empresa iSM – Serviços e co-
mércio EirEli.
1.4.8. Processo nº 000023-151/2016
requerente(s): Servidores do Hospital abelardo Santos
requerido(s): andréa aragão, Marcelo Monteiro Mendes, Hospital regional 
dr. abelardo Santos (HraS) e iroleida
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possível ato de improbidade administrativa e assédio mo-
ral na conduta de servidores do Hospital regional abelardo Santos.
1.4.9. Processo nº 000215-040/2020
requerente(s): a coletividade
requerido(s): Município de castanhal
origem: 5º PJ de castanhal
assunto: apurar possível inconstitucionalidade de lei municipal que dispõe 
sobre implementação de sistema de transporte por moto taxistas no mu-
nicípio de castanhal.
1.4.10. Processo nº 001480-116/2013
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Municipal de Saúde - SESMa
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis atos de improbidade administrativa
1.4.11. Processo nº 000401-151/2018
requerente(s): Núcleo de combate à improbidade e corrupção do MPE (Ncic)
requerido(s): agência de defesa agropecuária do Estado do Pará (adEPará)
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades no âmbito da adEPará, com 
relação à contratação de colaborador eventual, para receber diárias à vaci-
nação contra a febre aftosa no Município de cachoeira do arari.
1.4.12. Processo nº 000287-132/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria de Educação de Jacundá
origem: Promotoria de Justiça de Jacundá
assunto: apurar possível improbidade administrativa no encerramento 
precoce do ano letivo de 2019 pelo Município de Jacundá.
1.4.13. Processo nº 000057-151/2020
requerente(s): Notícia Jornalística
requerido(s): Secretaria de Estado de Turismo (SETUr)
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar eventual ocorrência de irregularidades no procedimento de 
inexigibilidade de licitação da SETUr para contratação de empresa turística.
1.4.14. Processo nº 000948-151/2021
requerente(s): instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (iGEPrEV)
requerido(s): Sérgio castro Gomes, Marta Nassar cruz, leida Maria co-
elho Bosnic
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto:  recurso em notícia de fato. recorrente alega que há envolvimento 
de agentes públicos no suposto cometimento de estelionato previdenciário.
1.4.15. Processo nº 000011-113/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Estadual de cultura do Estado do Pará (SEcUlT) 
e fundação cultural do Município de Belém (fUMBEl)
origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto: apurar denúncia de abandono de bem protegido pelo patrimônio 
cultural, localizado na av. Nazaré, nº 708, entre Tv. rui Barbosa e Tv. Quin-
tino Bocaiúva (codEM).
1.4.16. Processo nº 000918-042/2020
requerente(s): a coletividade
requerido(s): Município de cametá
origem: 1º PJ de cametá
assunto: investigar possível violação aos princípios da administração pú-
blica, em especial, o concurso público.
1.4.17. Processo nº 000156-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Kiviane de carvalho Batista
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades com relação à acumulação indevida 
de cargos, a detonar a possibilidade de sobreposição de jornadas de trabalho.
1.4.18. Processo nº 001043-027/2020
requerente(s): Sigiloso
requerido(s): Sigiloso
origem: 2º PJ de Tucuruí
assunto: apurar o fato do Sr. inocêncio Mártires coelho ter atuado, em tese, 
em função pública no município de Tucuruí, quando ainda não tinha sido no-
meado como assessor jurídico ou procurador do município no ano de 2019.
1.4.19. Processo nº 000783-143/2021
requerente(s): Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Esta-
do do Pará - SiNTEPP- São Miguel do Guamá
requerido(s): Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá
origem: 14º cargo da Procuradoria de Justiça cível
assunto: apurar a aplicação do recurso repassado ao município de São 
Miguel do Guamá, através da PorTaria nº 1.857 de 28 de julho de 2020, 
pelo Ministério da Saúde, no valor de r$ 261.244,00 (duzentos e sessenta 
e um mil e duzentos e quarenta e quatro reais).

1.4.20. Processo nº 004762-027/2018
requerente(s): adailson dos Santos Moura e a coletividade
requerido(s): Prefeitura Municipal de Tucuruí
origem: 2º PJ de Tucuruí
assunto: apurar a existência, de fato, de vínculo empregatício entre adail-
son dos Santos Moura e o Município de Tucuruí no ano de 2017.
1.4.21. Processo nº 001107-750/2019
requerente(s): Matsu consultoria
requerido(s): Prefeitura Municipal de Moju
origem: 2ª PJ de Moju
assunto: apurar possível ato de improbidade administrativa na contratação 
de empresa especializada em coleta, transporte e manejo e destinação de 
rejeito hospitalar, pelo Município de Moju - Pa.
1.4.22. Processo nº 002805-382/2018
requerente(s): advocacia Geral da União
requerido(s): Município de floresta do araguaia
origem: 2º PJ de conceição do araguaia
assunto: apurar possível ato de improbidade administrativa e irregularida-
des na contratação, pela prefeitura, de escritório de advocacia, por inexi-
gibilidade de licitação.
1.4.23. Processo nº 000701-940/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Municipal de assistência Social de Marabá - SEaSP
origem: 11ª PJ de Marabá
Assunto: Apurar possíveis irregularidades no processo seletivo simplificado 
promovido pela secretaria municipal de assistência social da prefeitura mu-
nicipal de marabá, para contratação de servidores temporários.
1.4.24. Processo nº 000286-302/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Municipal de Educação de São francisco do Pará
origem: PJ de São francisco do Pará
assunto: apurar possível ato de improbidade administrativa e ações ou 
omissões ilegais que caracterizam a atuação do Ministério Público na Se-
cretaria Municipal de Educação de São francisco do Pará.
1.4.25. Processo nº 002131-094/2019
requerente(s): anônimo, Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Policiais Militares, Prefeitura Municipal de Santa izabel do Para
origem: 4ª PJ de defesa comunitária e cidadania, da infância, Juventude 
e dos idosos de Santa izabel do Pará.
assunto: apurar possível prática de poluição sonora provocada pelo fun-
cionamento na loja de conveniência dona iza, do Posto 07 de Janeiro, 
localizado na esquina da Br 316 e avenida 07 de Janeiro, Santa izabel-Pa.
1.4.26. Processo nº 000115-151/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará - MPE/Pa
requerido(s): Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas - SEdoP
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades com relação à emissão de duas 
Notas de Empenho: 2020NE00775 e 2020NE00776, decorrente da mo-
dalidade de licitação convite, nº15/2020 e nº 16/2020, de arquitetura e 
complementares de engenharia emitidas pela SEdoP.
1.4.27. Processo nº 003020-027/2019
requerente(s): fundo Nacional de desenvolvimento da Educação - fNdE, 
a coletividade
requerido(s): conselho de acompanhamento de controle Social do fun-
deb, Município de Tucuruí- Secretaria Municipal de Educação de Tucuruí
origem: 1º PJ de Tucuruí
assunto: apurar irregularidades na prestação de serviço de transporte 
escolar fluvial e terrestre, quanto a habilitação técnica dos condutores e 
quanto a estrutura física dos meios de transporte.
1.4.28. Processo nº 003263-477/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): construtora fator, Empresa administradora lotus, camila 
fernanda Pereira da conceição Salzer.
origem: 1º PJ dE M aMBiENTE, PaT. cUlT. e HaB. e UrB, coNS E fUNd 
- aNaNiNdEUa
assunto: apurar possíveis irregularidades ocorridas no condomínio Sky Ville 
residence, fundamentado no artigo 8º, iv da resolução 174/2017 do cNMP.
1.5. Processos de relatoria do conselheiro fraNciSco BarBoSa dE oliVEira:
1.5.1. Processo nº 000386-151/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Universidade do Estado do Pará (UEPa), ana Paula araújo 
Guimarães
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades no âmbito da UEPa, envolvendo 
acumulação indevida de cargos públicos e percepção irregular de grati-
ficações, especificamente com relação à conduta da servidora Ana Paula 
araújo Guimarães.
1.5.2. Processo nº 000159-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): lorena luiza Maria nogueira fernandes loureiro
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades com relação à acumulação in-
devida de cargos por parte dos médicos da fundação Santa casa de Mi-
sericórdia do Pará (FSCMIPA), especificamente com relação a Sra. Lorena 
luiza Maria Nogueira fernandes loureiro.
1.5.3. Processo nº 000664-093/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Banco do Brasil - agência Brasil Novo. advogados: Thiago 
Quintino – oaB/SP 218660, Magno roberto M. Barbosa – oaB/Pa 15794
origem: PJ de Brasil Novo
assunto: apurar possíveis danos aos direitos dos consumidores do Muni-
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cípio de Brasil Novo, oriundos da precariedade do serviço ofertado pela 
agência do Banco do Brasil no Município.
1.5.4. Processo nº 001217-082/2019
requerente(s): a coletividade, Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): fábio rodrigues da costa
origem: PJ de ipixuna do Pará
assunto: apurar irregularidades apontadas pelo Tribunal de contas dos Mu-
nicípios do Estado do Pará (TcMPa), no bojo do Processo nº 1150012002-
00, em virtude da não aprovação das contas da Prefeitura Municipal de 
ipixuna do Pará, exercício de 2002, praticadas em tese pelo prefeito, à 
época, José orlando freire.
1.5.5. Processo nº 000017-940/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): câmara Municipal de Marabá
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar supostos atos de improbidade administrativa na realiza-
ção do concurso Público nº 01/2011 pela câmara Municipal de Marabá e 
nomeação de servidores.
1.5.6. Processo nº 000017-151/2022
requerente(s): instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (iGEPrEV)
requerido(s): renata alves faciola de Souza e outros
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas fraudes em benefícios previdenciários denuncia-
das pelo iGEPrEV.
1.5.7. Processo nº 000661-940/2020
requerente(s): Município de Marabá – Prefeitura Municipal
requerido(s): José luiz ferreira rodrigues
origem: 4º cargo da procuradoria de Justiça criminal
assunto: apurar supostos atos de improbidade administrativa praticados, em 
tese, por José luiz ferreira rodrigues, ex-servidor público municipal, consis-
tentes em enriquecimento ilícito e dano ao erário, em razão do recebimento 
indevido de pagamentos, em desfavor da Prefeitura Municipal de Marabá.
1.5.8. Processo nº 000070-940/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): lenilson, direção da Escola ida Valmont
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa, consistente 
na cobrança de taxas para uso, por parte da sociedade civil, da quadra 
esportiva da escola ida Valmont, no Município de Marabá.
1.5.9. Processo nº 000077-940/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): fundo Municipal de Saúde de Marabá/ advogado: Ulisses 
Veiga de almeida – oaB/Pa 1429-B
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar irregularidades no processo licitatório que detinha como 
objeto investigar de forma detalhada acerca do emprego dos valores do 
fundo Municipal de Saúde da Prefeitura de Marabá, exercícios de 2011 e 
2012, com base nos indícios colhidos na inspeção realizada pelo Tribunal 
de contas dos Municípios (TcM), no período de 29/08/2012 a 06/09/2012.
1.5.10. Processo nº 000013-940/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): construtora e Empreendimentos indiana, Pillar construção e 
Serviços, Tercon construções e Serviços EirEli (advogada: Jainara Veloso 
Jasper – oaB/Pa 14991), comissão Especial de licitação da SEVoP - Marabá
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar supostas irregularidades e ato de improbidade adminis-
trativa no Processo licitatório nº 18.577/2020-PMM, modalidade Pregão 
Presencial nº 87/2020-cEl/SEVoP/PMM.
1.5.11. Processo nº 000040-940/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Marabá – Prefeitura Municipal
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar indícios de atos ilegais relativos à reiterada contratação, pelos 
gestores municipais, de servidores temporários para a administração municipal.
1.5.12. Processo nº 000470-998/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Santa luzia do Pará
origem: 4º cargo da Procuradoria de Justiça criminal
assunto: apurar representação por ato de improbidade administrativa pra-
ticado por adamor aires de oliveira, ex-Prefeito Municipal de Santa luzia 
do Pará, quanto à malversação de recursos federais, repassados pelo fNdE 
ao município, acarretando prejuízo ao erário no valor de r$135.432,75 
(cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e 
cinco centavos).
1.5.13. Processo nº 000760-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria de Estado de Educação (SEdUc), francisca Solan-
ge da costa ataíde (advogado: Gabriel da costa ataíde – oaB/Pa 26854)
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar a regularidade na conduta de francisca Solange da costa 
ataíde, servidora da SEdUc, especialmente se estaria recebendo remunera-
ção integral sem comparecer presencialmente ao serviço desde abril/2020.
1.5.14. Processo nº 000057-113/2018
requerente(s): a coletividade, Nilton Gurjão das chagas
requerido(s): o Estado, Município de Belém
origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto: apurar a situação dos prédios efetivamente tombados à nível 
Estadual e Municipal, no Município de Belém, a fim de verificar a ocorrência 
de danos efetivos ou potenciais ao patrimônio histórico municipal.
1.5.15. Processo nº 001431-029/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): construtora ca Norte, Empresa Nelson S. farias-me, cons-

trutora Norte alfa e distribuidora de Pneus caeté
origem: 3º PJ de capanema
assunto: apurar denúncias de malversação de recursos do fUNdEB, anos 
2015/2016, na contratação das empresas Nelson S. farias-me, NSf co-
mércio de livros, distribuidora de livros ltda., distribuidora de Pneus ca-
eté, construtora Norte alfa e construtora ca Norte.
1.5.16. Processo nº 001017-133/2021
requerente(s): Polymedh EirElE EPP (advogado: leandro Barbalho conde 
– oaB/Pa 12455)
requerido(s): Secretaria Municipal de Saúde de Bragança
origem: 1º PJ de Bragança
assunto: apurar supostas irregularidades no Processo licitatório Pregão 
Eletrônico SrP nº 9/2021-012, no Município de Bragança.
1.5.17. Processo nº 000377-151/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Universidade do Estado do Pará (UEPa), alcione Santos de Souza
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades no âmbito da Universidade do 
Estado do Pará UEPa, envolvendo acumulação indevida de cargos públicos 
e percepção irregular de gratificações, especificamente com relação à con-
duta da servidora alcione Santos de Souza.
1.5.18. Processo nº 000301-151/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): departamento de Trânsito do Estado do Pará (dETraN)
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possível direcionamento de licitações envolvendo o dE-
TraN/Pa e a empresa aMB construções e Serviços lTda EPP, no Proce-
dimento licitatório concorrência Nacional nº 02/2014, abarcando o valor 
aproximado de r$3.000.000 para a execução de serviços no Município de 
castanhal/Pa.
1.5.19. Processo nº 000782-940/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Nova ipixuna – Prefeitura Municipal
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar possíveis irregularidades no Processo licitatório nº 
6/2017-oo4PMNi, Pregão Presencial nº 09/2017-024PMNi, destinado a 
contratação da empresa r.M.a. dE carValHo-ME para a realização de 
shows e fornecimento de aparelhagens de som e iluminação, reservados à 
comemoração do carnaval 2017 no Município de Nova ipixuna.
1.5.20. Processo nº 000059-012/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): clever Wilson da Silva Santos
origem: PJ de Santa Barbara do Pará
assunto: apurar supostas irregularidades na prestação de contas do con-
vênio nº 036/2010, firmado entre Secretaria Executiva de Estado de Saú-
de Pública (SESPa) e associação comunidade Terapêutica laços que Nos 
Unem, de responsabilidade de seu ex-diretor Presidente, clever Wilson da 
Silva Santos.
1.5.21. Processo nº 000438-143/2020
requerente(s): Ministério Público federal e Procuradoria da república de 
Paragominas
requerido(s): francisco das chagas Sá
origem: 1º cargo de Promotor de Justiça de São Miguel do Guamá
assunto: apurar possíveis irregularidades nos processos licitatórios destina-
dos a contratação de empresa especializada em serviços de locação de veí-
culos para transporte escolar em 2013 e 2014, supostamente praticadas pelo 
ex-prefeito de São Miguel do Guamá, francisco das chagas Sá e ex-secretá-
rios de educação Maria Goretti Pinho da costa e Marcos antonio de carvalho.
1.6. Processos de relatoria do conselheiro nelson pereira medrado:
1.6.1. Processo nº 000049-132/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de Jacundá, Secretaria Municipal de 
Educação de Jacundá
origem: PJ de Jacundá
assunto: apurar suposta irregularidade na contratação de empresa de lo-
cação de veículos para transporte público de alunos da zona urbana e rural 
no Município de Jacundá.
1.6.2. Processo nº 000654-940/2020
requerente(s): SiNTEPP - subsede Marabá
requerido(s): Secretaria Municipal de Saúde de Marabá - Sms, Prefeitura 
de Marabá, c. de S. felício - Me, cleonice de Souza felício.
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar irregularidades em processo licitatório na Prefeitura Mu-
nicipal de Marabá.
Belém-Pa, 21 de junho de 2022.
fraNciSco BarBoSa dE oliVEira
Procurador de Justiça
Secretário do conselho Superior do MPPa

Protocolo: 816965
Republicada por incorreção no D.O.E. de 06 de maio de 2022
Portaria Nº 0264/2022-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:
•ALEXANDRE MOTA RODRIGUES - Período: 29/04/2022 - GEDOC nº 
119562/2022
•ANDRE LEAO ROCHA - Período: 27/04/2022 - GEDOC nº 119472/2022
•CLAYTON ANDRADE DIAS - Período: 06/04/2022 a 07/04/2022 - GEDOC 
nº 119449/2022
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•EDIELSON CORREA SARMENTO - Período: 11/04/2022 - GEdoc nº 
119461/2022
•EDIELSON CORREA SARMENTO - Período: 05/04/2022 a 08/04/2022 - 
GEdoc nº 119459/2022
•EDSON LUIZ FERREIRA TOSTES - Período: 28/04/2022 a 29/04/2022 - 
GEdoc nº 119314/2022
•ELIENAI ARAUJO DA SILVA SANTOS - Período: 29/04/2022 - GEDOC nº 
119485/2022
•EVA DE CASSIA DO CARMO GOMES - Período: 28/04/2022 - GEDOC 
nº 119831/2022
•HELLEN CRISTINA PAMPLONA CHAGAS - Período: 29/04/2022 a 
30/04/2022 - GEdoc nº 119379/2022
•JAQUELINE DE MORAES ANDRADE - Período: 25/04/2022 - GEDOC nº 
119477/2022
•LILIA LETICIA PEREIRA WANZELER - Período: 02/05/2022 - GEDOC nº 
120107/2022
•MARIA SYLVIA NEGRAO RODRIGUES OLIVIA SANTOS - Período: 
01/04/2022 - GEdoc nº 118926/2022
•RENAN LOUCHARD DA CUNHA CASTRO - Período: 26/04/2022 - GEDOC 
nº 119313/2022
•RICARDO GIL CASTELLO BRANCO - Período: 27/04/2022 a 29/04/2022 - 
GEdoc nº 119511/2022
•RODRIGO LIMA CAMPOS DO VALE - Período: 08/04/2022 - GEDOC nº 
119649/2022 e 19/04/2022 a 20/04/2022 - GEdoc nº 119652/2022
•ROSIVANE DE SOUZA MENDES - Período: 28/04/2022 a 29/04/2022 - 
GEdoc nº 119509/2022
•RUY SURUBIU DE ARAUJO TAVARES - Período: 18/04/2022 a 20/04/2022 
- GEdoc nº 119345/2022
•RUY SURUBIU DE ARAUJO TAVARES - Período: 25/04/2022 a 29/04/2022 
- GEdoc nº 119346/2022
•SABRINA BRABO DE ARAUJO CARVALHO - Período: 25/04/2022 a 
28/04/2022 - GEdoc nº 119342/2022lEila Maria MarQUES dE MoraES
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
Belém, 04 de maio de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em 
exercício
Portaria Nº 0417/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018.
coNSidEraNdo os termos do e-mail protocolizado sob o nº 9088/2022;
coNSidEraNdo que foi expedida a PorTaria nº 294/2022-MP/SUB-Ta, 
de 12/05/2022, publicada no d.o.E. de 13/05/2022, a qual instaurou 
Processo administrativo disciplinar para apurar eventuais irregularidades 
praticadas por servidor registrado sob a Matrícula n.º 999.1013, por 
infringência, em tese, ao disposto no artigo 177, ii e iV, artigo 178, Xi, 
todos da lei Estadual n.º 5.810/1994;
coNSidEraNdo que é dever da administração a apuração de 
irregularidades no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei 
Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994 - regime Jurídico Único,
r E S o l V E:
i - dETErMiNar o afastamento preventivo do servidor registrado sob a 
Matrícula nº 999.1013, ocupante do cargo de auxiliar de administração, 
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração, como 
medida cautelar e a fim de que não venha a influir na apuração da 
irregularidade, a contar de 20/06/2022.
ii - ProiBir o acesso do servidor às repartições internas deste Órgão 
Ministerial, bem como aos sistemas eletrônicos internos, a posse de 
equipamentos e documentos durante a vigência desta PorTaria.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
Belém, 20 de junho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0418/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora abaixo relacionada, licença falecimento, com ful-
cro no artigo 72, iii, da lei nº 5.810/94:
NElSilENE PErEira carValHo - Período: 13/05 a 20/05/2022 - GEdoc 
nº 128578/2022
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
Belém, 20 de junho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 3296/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, no exercício de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo a necessidade de regulamentar internamente a realiza-
ção de serviços nos prédios do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade de otimizar os controles relacionados à 
realização de serviços terceirizados nesta instituição Ministerial;
coNSidEraNdo que os serviços terceirizados são precedidos de contrato 
entre as partes, em que são estabelecidas, dentre outras, as condições 
para o seu desempenho;
coNSidEraNdo que é dever da administração Pública garantir um am-
biente de trabalho seguro, salvaguardando a integridade física dos traba-
lhadores que laborem nos prédios do Órgão;
coNSidEraNdo as atribuições das unidades administrativas estabelecidas 
na resolução nº 006/1995-cPJ.

r E S o l V E:
rESolVE:
art. 1° a realização de serviços de qualquer natureza nos prédios do 
Ministério Público passa a ser regulamentada por esta PorTaria.
art. 2º considera-se como serviço, para efeitos dessa PorTaria, 
toda atividade a ser realizada nos prédios deste Ministério Público do 
Estado do Pará que envolva demolição, conserto, instalação, montagem, 
operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção.
art. 3º os serviços a serem executados nos prédios do Ministério Público 
deverão ser realizados mediante emissão prévia de ordem de Serviço 
pelo gestor da Unidade responsável pela atividade, nos termos do modelo 
constante no anexo desta PorTaria.
§1º a unidade responsável pelo serviço deverá comunicar, por e-mail 
institucional, a respeito da execução das atividades aos setores envolvidos, 
para conhecimento, anexando a ordem de Serviço respectiva.
§2º a unidade responsável deverá, ainda, enviar a ordem de Serviço à assessoria 
Militar, via e-mail institucional, para fins de identificação e autorização de acesso 
dos prestadores de serviços terceirizados, inclusive preposto da empresa, 
responsável pela coordenação e supervisão das atividades.
§3º Havendo necessidade de publicação de aviso acerca da realização do 
serviço na intranet, a unidade responsável deverá encaminhar minuta do 
texto a ser divulgado para a Subprocuradoria-Geral de Justiça, para área 
técnico-administrativa, para aprovação e providências de encaminhamento 
à assessoria de imprensa.
art. 4º aqueles que estiverem executando serviço (servidores ou 
terceirizados) nesta instituição Ministerial devem utilizar os Equipamentos 
de Proteção individual (EPis) necessários, nos termos do previsto na Norma 
regulamentadora nº 6 (Nr 6), editada pela PorTaria MTB nº 3.214/1978 
do Ministério do Trabalho, e conforme previsão contratual.
§1º os funcionários de empresas terceirizadas que estiverem executando 
serviços neste Órgão deverão apresentar crachás de identificação e estar, 
preferencialmente, uniformizados.
art. 5º o local em que haverá a realização de serviços deverá ser sinalizado 
durante toda a execução da atividade.
§1º A sinalização deverá ser feita por placas, avisos, fitas zebradas, ou 
outros itens que se fizerem necessários para a finalidade.
art. 6º Na ordem de Serviço deverá constar expressamente:
a) o serviço a ser realizado;
b) a identificação nominal dos funcionários que executarão o serviço, se-
jam eles efetivos ou terceirizados;
c) o supervisor da empresa contratada, quando se tratar de serviço tercei-
rizado, e se o contrato assim o exigir;
d) o horário e o local da realização do serviço;
e) o fiscal do contrato;
f) a identificação nominal do(s) servidor(es) indicado(s) para realização de 
suporte técnico no dia da execução do serviço, e seu contato telefônico;
g) campos para checagem de procedimentos internos e atesto de obriga-
ções previstas em contrato, dentre os quais obrigatoriamente o relativo 
ao uso de Equipamentos de Proteção individual – EPis e da sinalização do 
local de realização do serviço;
h) campo destinado a relato sucinto das atividades realizadas, para preen-
chimento pela empresa, em caso de serviço terceirizado.
Art. 7º. As ocorrências ou possíveis irregularidades verificadas durante a 
execução do serviço deverão ser imediatamente informadas ao diretor do 
Departamento e/ou Chefia da Unidade Administrativa que emitiu a Ordem 
de Serviço, o qual submeterá a comunicação à Subprocuradoria-Geral de 
Justiça, para área técnico-administrativa, para conhecimento.
art. 8º. os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Geral de Justiça.
art. 9º. Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 20 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 3319/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições le-
gais, e considerando os termos do ofício circular nº 12/2022/PrESi, de 
24/05/2022, protocolizado no “SiP” sob o n.º 7928/2022, em 26/05/2022,
r E S o l V E:
aUToriZar a Promotora de Justiça, PaloMa SaKalEM, sem ônus para o 
Ministério Público do Estado do Pará, a se deslocar desta capital, à cidade 
de Roma - Itália, a fim de participar, como representante do MPPA, junto 
ao comitê Ministerial de defesa dos direitos das Vítimas (cMdd-Vítimas) 
- cNMP, do curso “Proteção de Vítimas criminais: Estudo comparado Eu-
ropa-Brasil", realizado pela Unidade Nacional de capacitação do Ministério 
Público (UNcMP), em parceria com a Universidade de roma, por meio da 
academia Juris roma, no período de 26 a 30/09/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 21 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 3320/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições le-
gais, e considerando os termos do ofício n.º 48/2022-cESaf-ESMP, de 
06/04/2022, protocolizado no “SiP” sob o n.º 5572/2022, em 11/04/2022,
r E S o l V E:
aUToriZar o Promotor de Justiça, MaUro GUilHErME MESSiaS doS 
SaNToS, sem ônus para o Ministério Público do Estado do Pará, a partici-
par, como palestrante, do Evento “o Sistema aPPcriM e a otimização do 
Trabalho do Ministério Público na área criminal", realizado pelo centro de 
Estudos e aperfeiçoamento funcional - Escola Superior do Ministério Pú-
blico do Estado do Tocantins - cESaf-ESMP, a ser realizado virtualmente, 
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no dia 05/05/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 21 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 816969
Portaria Nº 3307/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo a criação do diário Eletrônico do Ministério Público do 
Estado do Pará por meio da lei nº 7.396 de 13 de abril de 2010;
coNSidEraNdo a necessidade de regulamentar internamente a operacio-
nalização da ferramenta, nos termos da referida lei de regência, garantindo 
agilidade e consolidando cada vez mais o processo de integração das Uni-
dades da instituição;
coNSidEraNdo ser imprescindível a adoção de uma política de divulgação 
oficial dos atos administrativos e que possibilite racionalização e otimização 
de recursos e o crescente volume de atos a serem publicados;
coNSidEraNdo que os meios eletrônicos atualmente disponíveis permi-
tem a publicização dos atos administrativos por meio da rede mundial de 
computadores, com segurança e celeridade, em substituição ao meio físico 
(papel) tradicionalmente utilizado,
r E S o l V E:
art. 1.º o diário Eletrônico do Ministério Público - doe-MPPa instituído pela lei 
Estadual nº 7.396/2010, de 13 de abril de 2010, é o meio oficial de comuni-
cação, publicidade e divulgação dos atos administrativos do Ministério Público 
do Estado do Pará e passa a ser veiculado gratuitamente na rede mundial de 
computadores – internet, endereço www.mppa.mp.br/doemppa.
art. 2º o doe-MPPa será composto pelos cadernos:
i - caderno administrativo: destinado à publicação de atos de gestão, 
tais como decisões administrativas, resoluções, PorTarias, ordens de 
Serviços, instruções Normativas e despachos em geral.
ii - caderno Extrajudicial: destinado à publicação de atos extrajudiciais, tais 
como PorTarias de instauração e decisão de arquivamento de inquérito civil 
e procedimentos administrativos, despachos e decisões homologatórias do 
conselho Superior, extratos do compromisso de ajustamento de conduta, 
editais de convocação para audiências públicas, atas das sessões dos órgãos 
colegiados, e demais atos previstos em normas do colégio de Procuradores de 
Justiça e conselho Superior do Ministério Público.
art. 3.º o diário Eletrônico do Ministério Público terá edições diárias, de 
segunda a sexta-feira, que serão disponibilizadas, na página eletrônica do 
Ministério Público na internet, domínio www.mppa.mp.br/doemppa, a par-
tir das 8 (oito) horas, exceto nos dias de feriados nacionais, estaduais, 
municipais da cidade de Belém e no caso de suspensão de expediente no 
âmbito do Ministério Público do Estado do Pará.
§1º Poderá ser veiculada edição extraordinária, por determinação do Pro-
curador-Geral de Justiça, inclusive nos dias em que não é prevista a dispo-
nibilização do doe-MPPa.
art. 4.º considera-se como data da publicação o primeiro dia útil subse-
quente ao da disponibilização da informação no doe-MPPa.
§1.º os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao 
considerado como data da publicação.
§2.º os prazos processuais e administrativos serão automaticamente sus-
pensos quando o diário Eletrônico do Ministério Público se tornar indispo-
nível por motivos técnicos e a contagem dos prazos restabelecer-se-á a 
partir da solução do problema, de acordo com o parágrafo 1º.
§3.º a indisponibilidade referida no parágrafo anterior será aquela ocasio-
nada por problemas técnicos, cuja duração seja superior a 2 (duas) horas, 
contínuas ou intercaladas, no período compreendido entre às 8 (oito) e 18 
(dezoito) horas dos dias úteis.
§4.º constatada a indisponibilidade, deverá o departamento de informáti-
ca informar à assessoria de comunicação da Procuradoria-Geral de Justiça 
que comunicará a indisponibilidade no site do Ministério Público, na inter-
net. o mesmo comunicado será publicado na edição seguinte do diário 
Eletrônico do Ministério Público.
art. 5.º as edições serão diagramadas e editoradas com recursos de in-
formática, controladas por numeração sequenciada a partir do número 01 
(zero um), cada edição terá o mínimo de uma página ou número limitado 
de páginas e a numeração de páginas das edições do diário Eletrônico do 
Ministério Público será a partir do número 01 (zero um).
art. 6° a publicação e a divulgação dos atos processuais e administrativos 
do MPPa serão veiculadas no doe-MPPa para todos os efeitos legais, ex-
ceto para os atos com disposição legal que indique a publicação em outros 
veículos de comunicação.
Art. 7.º A publicação do Diário Eletrônico do Ministério Público ficará sob res-
ponsabilidade da assessoria de comunicação da Procuradoria-Geral de Jus-
tiça, a quem caberá a assinatura digital do documento e a sua conservação.
Parágrafo único. assinada digitalmente, a edição não poderá ser alterada.
art. 8.º os atos destinados à publicação deverão ser remetidos pelos setores 
habilitados à assessoria de comunicação da Procuradoria-Geral de Justiça, 
por E-mail, com o assunto “PUBlicaÇÃo No diário ElETrÔNico do MP”, 
até às 14 (catorze) horas do dia anterior à data da edição a que se destinam.
§1.º os arquivos enviados pelas unidades devem ser formatados em fonte 
arial, tamanho 10, sem espaços entre linhas, com alinhamento à direita.
§2.º As matérias destinadas à publicação recebidas após o horário fixado 
no caput serão publicadas na edição subsequente, exceto determinação 
específica do Procurador-Geral de Justiça.
art. 9.º após a publicação do diário Eletrônico do Ministério Público, os 
documentos respectivos não poderão sofrer modificações ou supressões, 
cabendo ao órgão responsável assegurar sua conservação.
Parágrafo único. Eventuais retificações de documentos deverão constar de 
nova publicação, sendo que a responsabilidade pela guarda dos originais é 
do órgão que encaminhar a publicação.

art. 10.º compete ao departamento de informática a manutenção e o ple-
no funcionamento dos sistemas informatizados, bem como a responsabili-
dade pelas cópias de segurança do diário Eletrônico do Ministério Público.
Parágrafo único. as publicações no diário Eletrônico do Ministério Público, 
para fins de arquivamento, serão de guarda permanente.
art. 11. o diário Eletrônico do Ministério Público terá sua primeira edição expe-
rimental, publicada em 22 de junho de 2022, sendo que, por 90 (noventa) dias, 
todos os atos continuarão a ser publicados também no Diário Oficial do Estado.
§1.º Para fins de transição da implantação do Diário Eletrônico do Ministério 
Público, durante 30 (trinta) dias serão publicados apenas os atos relativos 
ao caderno administrativo, previsto no art. 2º, inciso i desta PorTaria.
§2º a partir do 31.º (trigésimo primeiro) dia iniciará a publicação também 
do caderno Extrajudicial, estabelecido no art. 2º, inciso ii.
art. 12. os despachos do Procurador-Geral de Justiça poderão ser 
publicados, por extrato, na forma de aviso, a ser elaborado pelo Gabinete 
do Procurador-Geral de Justiça.
art. 13. os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Geral de Justiça.
art. 14. Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 21 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 816869
Portaria Nº 3297/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o ofício n.º 006/2022 – Nupeia/MPPa encaminhado a 
Procuradoria Geral de Justiça;
coNSidEraNdo a resolução n.º 003/2018-cPJ, de 01 de março de 2018 
que institui o Núcleo Permanente de incentivo à autocomposição no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará – NUPEia e dá outras providencias;
coNSidEraNdo a resolução n.º 118 de 1.º de dezembro de 2014, do con-
selho Nacional do Ministério Público – cNMP, a qual dispõe sobre a Política 
Nacional de incentivo à autocomposição no âmbito do Ministério Público e 
retrata a negociação, a mediação, a conciliação, as convenções processuais 
e as práticas restaurativas como instrumentos efetivos de pacificação social, 
através da prevenção e da resolução de conflitos e controvérsias,
r E S o l V E:
dESiGNar a Promotora de Justiça Socorro dE Maria PErEira GoMES 
doS SaNToS, coordenadora do NUPEia (Núcleo Permanente de incentivo 
à autocomposição no âmbito do Ministério Púbico do Estado do Pará), para 
participar do projeto Mutirão do acordo de Não Persecução Penal - aNPP, 
que deverá ocorrer nos dias 04, 05 e 08/07/2022, na cidade de altamira e 
nos dias 06 e 07/07/2022, na cidade de Vitória do Xingu.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 20 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 816849
..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Dispensa nº 17/2022/MPCM/PA
data: 08/06/2022
objeto: contratação de 01(uma) assinatura anual para fornecimento do 
jornal “ o diário do Pará”.
fundamento legal: art.24, ii da lei nº 8.666/93.
Valor Global: r$650,00(seiscentos e cinquenta reais)
dotação orçamentária: 01.122.1495.8766.339039
fonte: 0101
contratada: BWB NEGÓcioS PUBliciTárioS lTda
Endereço: rua Gaspar Viana, 773, - reduto cEP: 66053-090 – Belém-Pará
cNPJ nº 84.147.081/0001-47
ordenadora: Maria regina franco cunha – Procuradora Geral do MPcM/
Pa, em exercício.

Protocolo: 816721
.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho nº 2022NE00226
Valor Global: r$650,00 (seiscentos e cinquenta reais)
data: 15/06/2022
objeto: contratação de 01(uma) assinatura anual para fornecimento do 
jornal “ o diário do Pará”.
dispensa nº 17/2022/MPcM/Pa
Unidade orçamentária: 38101
Programa de Trabalho: 01122149587660000
Natureza da despesa: 33903900
fonte: 0101000000
contratada: BWB NEGÓcioS PUBliciTárioS lTda
Endereço: rua Gaspar Viana, 773,reduto, cEP 66053-090
cNPJ nº 84.147.081/0001-47
ordenadora: Maria regina franco cunha – Procuradora Geral MPcM/Pa, 
em exercício

Protocolo: 816727
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..

MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa
eXtrato de terMo aditiVo. decorreNte: PreGÃo 

eLetrÔNico Nº 043/2019. 
contratante: Prefeitura Municipal de abaetetuba/ fundo Municipal de ad-
ministração. objeto: Sistema de registro de Preço Para Eventual contrata-
ção de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de Hotelaria Para 
atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de abaetetuba e Suas 
Secretarias Municipais (SEMad, SEfiN, SEMoB, SEMEia, SEMaGri, Ga-
binete, Vice - Prefeito, Projur, controle interno e conselho Tutelar rural). 
origem: contrato nº 2019/188-cPl. contratado: N r dos Santos & cia 
ltda - Me, inscrita no cNPJ sob o nº 08.514.703/0001-39. 3º Termo aditivo 
de Prorrogação e Prazo por mais 12 (doze) meses a partir de 30 de abril de 
2022 a 30 de abril de 2023nos termos art. 57, ii § 2° da lei nº 8.666/93. 
assinado em 29 de abril de 2022. francineti Maria rodrigues carvalho - 
Prefeita Municipal.

Protocolo: 816918
PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa

aViso de cHaMada PÚBLica. cHaMada PÚBLica Nº 004/2022. 
o Município de abaetetuba/Pa, Pessoa Jurídica de direito público interno 
inscrito no cNPJ nº 05.105.127/0001-99, por intermédio da Secretaria Mu-
nicipal de agricultura e abastecimento torna público o crEdENciaMENTo 
de profissionais, pessoas físicas, com residência ou sediado(as)s no Muni-
cípio do Abaetetuba com a finalidade de fomentar, por meio de Aquisição, 
de Matapis, em apoio ao atendimento aos ribeirinhos e pescadores artesa-
nais. a entrega dos envelopes contendo os documentos de habilitação se 
dará no período de 22 de junho a 05 de julho 2022, no horário de 08:00 
às 13:00 h, na sala da comissão Permanente de licitação, prédio da Pre-
feitura Municipal de abaetetuba, sito a rua Siqueira Mendes, 1359, Bairro 
centro - abaetetuba/Pa. o Edital com informações está disponibilizado no 
Portal da Transparência de abaetetuba (https://www.abaetetuba.pa.gov.
br) e no Portal do TcM/Pa (https://www.tcm.pa.gov.br), podendo ser soli-
citado pelo e-mail da comissão Permanente de licitação (licita2@abaete-
tuba.pa.gov.br). francineti Maria rodrigues carvalho - Prefeita Municipal.

Protocolo: 816921
PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa

eXtrato de terMo aditiVo. decorreNte: disPeNsa Nº 025/2021. 
contratante: Prefeitura Municipal de abaetetuba/ fundo Municipal de as-
sistência Social. objeto: locação de imóvel Para funcionamento do centro 
de referência de assistência Social - cras São lourenço no Município de 
abaetetuba/Pa. origem: contrato nº 2021/121. contratado: antoinette 
Maria Bittencourt lobato, inscrita no cPf sob o nº 062.430.962-20. 1º 
Termo aditivo de Prazo contratual por mais 12(doze) meses, a partir de 24 
de Junho de 2022 a 24 de Junho de 2023 nos termos art. 57, ii, § 2º da lei 
8.666/93. Josiane da costa Baia - Secretário Municipal assistência Social.

Protocolo: 816922
PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa-seMec

resULtado de JULGaMeNto. toMada de PreÇo Nº 003/2022. 
a Secretaria Municipal de Educação de abaetetuba, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado do julgamento do re-
curso administrativo interposto pela empresa T da c Soares Eireli, inscrita 
no cNPJ Nº 31.057.234/0001-07, decide-se pelo recebimento do recurso 
interposto, pois tempestivo, para no mérito decidir Pela improcedência do 
Recurso Administrativo. A Decisão foi Ratificada Pelo Secretário Municipal 
de Educação. A Cópia da decisão administrativa e da ratificação encon-
tra-se à disposição dos interessados na sala da comissão Permanente de 
licitação da Prefeitura Municipal de abaetetuba, sito a rua Siqueira Men-
des, nº 1359 - Bairro: Centro - CEP: 68440-000 Abaetetuba/Pa. Jefferson 
felgueiras de carvalho - Secretário de Educação

aViso de LicitaÇÃo. toMada de PreÇos Nº 003/2022/
reaBertUra. 

a Prefeitura Municipal de abaetetuba, através da Secretaria Municipal de Edu-
cação, torna público aos interessados, a reabertura da Tomada de Preço nº 
003/2022, para o dia 23/06/2022, às 10:00hs, horário local, que tem por ob-
jeto: construção da Emeif São José, com duas Salas de aula - Na localidade 
Igarapé São José, a fim de Atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação, do Município de abaetetuba/Pa. a reabertura será realizada na 
Sala da cPl na Prefeitura Municipal de abaetetuba sito a rua Siqueira Men-
des, nº 1359 - Bairro: Centro - CEP: 68440-000 Abaetetuba/Pa. Jefferson 
felgueiras de carvalho - Secretário Municipal de Educação.

eXtrato de terMo aditiVo. decorreNte: PreGÃo 
eLetrÔNico Nº 035/2021. 

contratante: Prefeitura Municipal de abaetetuba/ fundo Municipal de Edu-
cação. objeto: contratação de Empresa Especializada Para Prestação dos 
Serviços de Transporte Escolar fluvial, Visando atender os alunos da rede 
Pública Municipal e Estadual de Ensino do Município de abaetetuba, conforme 
Especificações e Quantidades no Termo de Referência, ao Longo de 12 Me-
ses. origem: contratos nº 2022/032 e 2022/033. contratado: MWB ferrreira 
Prestadora de Serviços, inscrita no cNPJ sob o nº 21.649.516/001-31. 1º 

Termo aditivo de alteração Qualitativa e Quantitativa resultando no acréscimo 
do objeto contratual no percentual de 21,82% do valor inicial dando ao aditivo 
o valor de r$ 559.806,06 contratual na forma do § 1° do art. 65, ii, alínea B 
da Lei nº 8.666/93. Assinado em 04 de abril de 2022. Jefferson Felgueiras de 
carvalho - Secretário Municipal de Educação

decorreNte: PreGÃo eLetrÔNico Nº 035/2021. 
contratante: Prefeitura Municipal de abaetetuba/ fundo Municipal de 
Educação. objeto: contratação de Empresa Especializada Para Prestação 
dos Serviços de Transporte Escolar fluvial, Visando atender os alunos da 
rede Pública Municipal e Estadual de Ensino do Município de abaetetu-
ba, Conforme Especificações e Quantidades no Termo de Referência, ao 
longo de 12 Meses. origem: contratos nº 2022/032 e 2022/033. con-
tratado: MWB ferrreira Prestadora de Serviços, inscrita no cNPJ sob o nº 
21.649.516/001-31. 2º Termo aditivo de reequilíbrio Econômico financei-
ro resultando no valor mensal de r$576.409,36 na forma do § 1° do art. 
65, ii, “d” da lei nº 8.666/93. assinado em 19 de Maio de 2022.
Jefferson Felgueiras de Carvalho - Secretário Municipal de Educação.

Protocolo: 816923

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

MUNicÍPio de aLtaMira
aViso de sUsPeNsÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 041/2022 com o objeto: registro de 
preços para futura e eventual contratação de empresa para locação de 
veículos para atender a Prefeitura Municipal de altamira, Secretarias su-
bordinadas, Secretarias ordenadoras e a sede da Subprefeitura no distrito 
de castelo dos Sonhos. SUSPENSo temporariamente para ajustes no Edital 
e sem data definida de abertura.  Altamira, 20 de junho de 2022
claudomiro Gomes da Silva
Prefeito Municipal

Protocolo: 816925

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRAGANÇA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BraGaNÇa
aViso de LicitaÇÃo. toMada de PreÇo2/2022-008. tiPo MeNor PreÇo. 
objeto: contratação de empresa especializada para a construção de 06 
(seis) pontes em concreto, a fim de atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de infra Estrutura Urbana e rural, do município de Bragança/Pa. 
abertura: 07/07/2022 às 10:00. Edital e informações no site: www.tcm.
pa.gov.br e site www.braganca.pa.gov.br. Marianne Souza da Silva - Presi-
dente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 816928

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
eXtratos de coNtratos. carta coNVite Nº 09/2022-PMc. 

objeto: reforma do Ginásio Poliesportivo da Matinha, de forma a atender 
as Necessidades desta Prefeitura Municipal de cametá. fundamento legal: 
lei federal nº 8.666/93. coNTraTo Nº cc01.09/2022 - PMc. contratante: 
Prefeitura Municipal de cametá. cNPJ nº 05.105.283/0001-50. contrata-
do: l de Souza oliveira Eireli, cNPJ nº 12.664.806/0001-63. Valor Total 
r$ 301.451,98. Vigência: 17/06/2022 a 16/06/2023. ordenador: Victor 
correa cassiano, Prefeito de cametá.

carta coNVite Nº 08/2022-PMc. 
objeto: construção de Uma Ponte Em Madeira, Na localidade de Tabatinga 
- distrito de carapajó, de forma a atender as Necessidades desta Prefei-
tura Municipal de cametá. fundamento legal: lei federal nº 8.666/93. 
coNTraTo nº cc01.08/2022 - PMc.contratante: Prefeitura Municipal de 
cametá. cNPJ nº 05.105.283/0001-50. contratado: rl Serviços de cons-
truções & comercio ltda, cNPJ nº: 42.296.474/0001-72. Valor Total r$ 
146.957,32. Vigência: 14/06/2022 a 14/06/2023. ordenador: Victor cor-
rea cassiano, Prefeito Municipal de cametá.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 052/2021-PMc. 
objeto: registro de Preços Para futura Eventual contratação de Empre-
sa Especializada em fornecimento de refeição (Tipo Marmitex), lanche 
E Buffet, visando atender a Prefeitura Municipal de Cametá. Fundamento 
legal: lei federal nº 8.666/93. coNTraTo Nº 21.PE.052/2021-PMc/SMS. 
contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de Saú-
de, cNPJ nº 11.311.333/0001-58. contratada: Neurizan de Miranda afon-
so 60018933220, cNPJ nº 16.614.424/0001-86, Valor Total r$ 8.497,50. 
Vigência: 20/06/2022 a 20/06/2023. ordenador: Klenard attilio ranieri.
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eXtratos de terMos aditiVos. esPÉcie: 1º terMo aditiVo 
ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 071/2021-PMc. 

objeto do contrato: aquisição de Equipamentos Para academia de Esporte ao 
ar livre. contratado: K. M. Batista cardoso Eireli, cNPJ: 20.200.321/0001-
47. o objeto do termo aditivo é a prorrogação do prazo de vigência deste 
instrumento pelo período de 12 (doze) meses, iniciando em 20.05.2022 e 
finalizando em 20.05.2023.  Ordenador: Victor Correa Cassiano.
esPÉcie: 1º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 

Nº 072/2021-PMc. 
objeto do contrato: aquisição de Equipamentos Para academia de Esporte ao ar 
livre. contratado: a. S. Miranda comércio de alimentos e Serviços de Transporte 
Eireli, cNPJ: 14.800.196/0001-03. o objeto do termo aditivo é a prorrogação do 
prazo de vigência deste instrumento pelo período de 12 (doze) meses, iniciando 
em 20.05.2022 e finalizando em 20.05.2023.  Ordenador: Victor Correa Cassiano.

Protocolo: 816929
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 1506001-2022. 

origem: Pregão Eletrônico nº 013/2022 - PMc. contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de capanema/Pará. contratada(o): Eremaster distribuidora de fer-
ragens e ferramentas ltda cnpj:37.278.673/0001-18. objeto: aquisição de 
recargas de Extintores, Placas de Sinalização de Emergência, luminária de 
emergência, extintores novos e demais acessórios para uso nas edificações 
públicas pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de capanema/Pa. 
Valor Global: r$ 29.210,00(vinte e nove mil, duzentos e dez reais). Vigência: 
por 12(dose) meses, contados a partir da data de sua assinatura. data da 
assinatura: 15/06/2022. ordenador: francisco ferreira freitas Neto

eXtrato de reGistro de PreÇo. reGistro de PreÇo Nº 
013/2022, ViNcULada ao Pe Nº 013/2022-PMc-srP. 

objeto: aquisição de recargas de Extintores, Placas de Sinalização de 
Emergência, luminária de Emergência, Extintores Novos e demais acessó-
rios para uso nas edificações públicas pertencentes a Secretaria de Saúde 
do Município de capanema. Vencedor: Eremaster distribuidora de ferra-
gens e ferramentas ltda, cNPJ 37.278.673/0001-18, com valor unitário: 
item-Valor Unitário: 05-r$ 29,21. iTENS fracaSSadoS: 01, 02, 03, 04, 
06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12. Vigência: 12(dose) meses, contados a partir 
da data de sua assinatura. Em 14/06/2022. laise Martins leal - Pregoeira.

aViso de LeiLÃo. LeiLÃo Nº 001/2022. 
leilão público, presencial, do tipo “Maior laNcE”, para alienação de bens 
móveis inservíveis à administração Pública Municipal, no estado em que se 
encontram, o qual será conduzido pela leiloeira deste município, senhora 
laise Martins leal, mediante as condições estabelecidas neste Edital e seu 
anexo i. data: 11/07/2022 às 11 horas. Edital e anexo: www.capanema.
pa.gov.br.  francisco ferreira freitas Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 816931
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
aViso de LicitaÇao. toMada de PreÇo Nº 002/2022 - PMcP. 
Tipo Menor preço global; aberturada habilitação e Proposta: dia 12/07/2022 
às 10:30h, objeto: contratação de empresa especializada, para execução de 
obra de reforma de UBS nas localidades: Vila São Pedro, Boca Nova, Grota 
Seca, Nova colônia, Pacui claro, Santa luzia na zona rural,Bairro Gasolina e 
flor de Nim no município de Capitão Poço - Pará, conforme condições e espe-
cificações estabelecidas no Edital e seus anexos.A realizar-se na sala da CPL
-PMcP. o edital encontra-se disponível G-oBraS- TcM-Pa, sala da cPl-PMcP, 
localizada na avenida Moura carvalho, 1255, Tatajuba, capitão Poço/Pa.

eXtrato dos coNtratos, decorreNtes da cHaMada 
PÚBLica Nº 001/2022. 

contratante: fundo Municipal de Educação de capitão Poço - Pa. objeto: 
aquisição de Gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados a Me-
renda Escolar do Município de capitão Poço. contrato nº 2022.300501con-
tratado: Grupo informal representante: daniel cavalcante Sales cPf nº 
742.768.912-72. Valor global r$ 717.973,75 (setecentos e dezessete mil 
e novecentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos). Vigência 
30/05/2022 à 31/12/2022. contrato nº 2022.300502. contratado: coope-
rativa de Produtores e comercialização dos agric. familiares cooprocofan 
cNPJ: 32.916.754/0001-82. Valor global r$ 1.071.505,55(um milhão e se-
tenta e um mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Vi-
gência 30/05/2022 a 31/12/2022. contrato nº 2022.300503. contratado: 
adelino alves de Moura cPf: 742.768.912-72. Valor global r$39.840,70 
(trinta e nove mil e oitocentos e quarenta reais e setenta centavos). Vi-
gência 30/05/2022 á 31/12/2022. contrato nº 2020220325. contratado: 
cooperativa agricola, Pecuaria e Extrativa do Municipio de irituia - coape-
mi cNPJ nº 04.243.356/0001-07 Valor global r$ r$ 128.030,17(cento e 
vinte e oito mil e trinta reais e dezessete centavos). Vigência 22/03/2020 
à 31/12/2020.

Protocolo: 816933

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

MUNicÍPio de cUMarU do Norte - Pa
errata aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 033/2022.
Processo licitatório nº 049/2022. objeto contratação de empresa para 
Prestação de serviços de malharia e confecções em geral. oNdE SE lÊ, 
Propostas: 30/06/2022 às 09h00min, lEia-SE Propostas: 06/07/2022 às 
09h00min. Publicado nos jornais: Diário Oficial da União - Seção 3 nº 115, 
Pag: 385 no dia 21/06/2022, IOEPA Impressa Oficia do Estado do Para nº 
35.012, Pag: 187 no dia 20/06/2022 e diário do Pará caderno Economia 
B10 no dia 20/06/2022.

Protocolo: 816935
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

retiFicaÇÃo
Na publicação do dia 13/06/2022, circulada no IOEPA nº 35.006, 
pag. 106, onde se lê: 31/03/2023. Leia-se: 31/12/2022. francisco da-
vid leite rocha. Prefeito Municipal.

Protocolo: 816939
aViso de LicitaÇÃo

O Prefeito Municipal de Goianésia do Pará, resolve publicar o resul-
tado do PreGÃo eLetroNico: Nº PE 17/2022-PMGP, homologado em 
21/06/2022, o ato de adjudicação proferido pelo Pregoeiro no dia 09/06/2022, 
ao objeto: registro de preços para eventual aquisição de pneus, câmaras de 
ar e protetor de câmaras, na manutenção da frota de veículos, para aten-
der as necessidades das secretarias e fundos municipais da prefeitura de 
Goianésia do Pará - Pa. contratante: Prefeitura Municipal de Goianésia do 
Pará, cNPJ: 83.211.433/00014-13, em favor das empresas: f dE S oliVEi-
ra coMErcio dE PEcaS Para, cNPJ: 22.132.004/0001-66, valor total r$ 
172.359,00; iMPacTo coMÉrcio dE PEÇaS, locaÇÃo E SErViÇoS EirEli, 
cNPJ: 08.870.944/0001-21, valor total r$ 497.860,00; M G SoarES filHo 
coMErcio, loc. E SErViÇoS lTda, cNPJ: 03.730.830/0001-62, valor r$ 
1.333.639,96; MEGa aUTo cENTEr lTda, cNPJ: 22.101.048/0001-29, valor 
total r$ 467.883,00; PaTo MacHo rENoVadora dE PNEUMaTicoS lTda, 
cNPJ: 44.992.132/0001-12, valor total r$ 125.392,00. francisco david leite 
rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 816937
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
eXtrato de coNtrato

origem: concorrência n° 001/2022-PMi-c; objeto: “contratação de Pessoa 
Jurídica para Urbanização da orla em Pavimento aterrado no Município de 
igarapé-Miri”. contrato nº 001.1/2022-PMi-c, contratada: fÊNiX loGiSTica, 
coMÉrcio E locaÇÕES dE MaQUiNaS EirEli, (09.368.158/0001-93), Valor 
Global r$ 6.416.015,86. Vigência: 20/06/2022 até 20/06/2023. contratante: 
Prefeitura Municipal de igarapé-Miri, ordenador: roberto Pina oliveira.

Protocolo: 816942
PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri

eXtrato de coNtrato
origem: Tomada de Preços n° 003/2022-PMi-TP; objeto: “contratação 
de pessoa jurídica para construção de terminal de integração rodoviário 
do Município de igarapé-Miri”. contrato nº 003.1/2022-PMi-TP, contrata-
da: l. PaNToJa corrEa EirEli (34.628.240/0001-57), Valor Global r$ 
1.979.893,85. Vigência: 20/06/2022 até 20/06/2023. contratante: Prefei-
tura Municipal de igarapé-Miri, ordenador: roberto Pina oliveira.

Protocolo: 816943
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE INHANGAPI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iNHaGaPi/Pa
coNcUrso PÚBLico N.º 01/2022

eXtrato do editaL de aBertUra N.º 01/2022, de 22 de JUNHo de 2022.
a Prefeitura Municipal de inhangapi/Pa torna pública a realização de concur-
so público destinado a selecionar candidatos para o provimento efetivo nos 
cargos de níveis fundamental, médio técnico e superior para preenchimento 
de vagas dos quadros de carreiras da Prefeitura Municipal de inhangapi/Pa; 
1) daS iNforMaÇÕES: o Edital completo e seus anexos estão disponíveis 
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no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br e no quadro de 
avisos da Prefeitura Municipal de inhangapi/Pa; 2) daS iNScriÇÕES: Via 
internet, no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br; 3) do 
Valor daS iNScriÇÕES: Nível fundamental: r$ 55,00; Nível Médio Técnico: 
r$ 65,00 e Nível Superior: r$ 80,00. inhangapi/Pa, 21 de junho de 2022, 
Egilásio alves feitosa, Prefeito Municipal de inhangapi/Pa.

Protocolo: 816944
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MÃE DO RIO

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
objeto: contratação de empresa especializada em execução de serviços de 
drenagem e pavimentação asfáltica de vias urbanas do município de Mãe 
do rio - Pa. Em conformidade com o convenio nº85/2022-SEdoP, projeto 
básico, planilha orçamentaria, memorial descritivo e cronograma físico finan-
ceiro. Para atender as necessidades da Prefeitura Municipal. Na Modalidade: 
Tomada de preço nº 2/2022-00007. Vencedor (es): J. a construcons civil 
lTda, inscrita no cNPJ sob o nº22.328.699/0001-56, com o valor total de 
r$2.252.667,89. Vencedor(as) desse certame nos termos da ata de Sessão 
de julgamento, o seu objeto. Homologo e adjudico a licitação na forma da 
lei nº8.666/93 - Jose Villeigagnon rabelo oliveira. Em 15 de junho de 2022.
Jose Villeigagnon rabelo oliveira
Prefeito Municipal

eXtrato de coNtrato
oriGeM: toMada de PreÇo Nº 2/2022-00007. 

contratante: Prefeitura Municipal de Mãe do rio - Pa, cNPJ 
nº05.363.023/0001-84. contrato nº 20220408. contratada(o): J a cons-
trucons civil lTda, Valor de r$.2.252.667,89. Vigência dos contratos: 
15/06/2022 a 31/12/2022. data de assinatura: 15/06/2022.
Joao Victor da Silva castro
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 816945

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo
ProcESSo Nº 9.519/2022-PMM, PrEGÃo PrESENcial Nº 033/2022 -cEl/
SEVoP/PMM, referente à rEGiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE rEcaPaGEM dE PNEUS dES-
TiNadoS a aTENdEr aS NEcESSidadES do SErViÇo dE SaNEaMENTo 
aMBiENTal dE MaraBá - SSaM Empresa: rEcaNorTE rEcaPaGEM dE 
PNEUS lTda, cNPJ N° 07.373.737/0001-07, Valor Global: r$ 362.415,43 
(trezentos e sessenta e dois mil quatrocentos e quinze reais e quarenta e 
três centavos). Situação: HoMoloGado. Publique-se o resultado do pro-
cesso em tela que seja elaborado, atendendo ao princípio da vinculação 
ao instrumento convocatória de acordo com a lei de licitações, a aTa dE 
rEGiSTro dE PrEÇoS e o competente coNTraTo adMiNiSTraTiVo e 
convoque a vencedora do referido certame para celebrá-lo. Marabá-Pa, 17 
de junho de 2022. Múcio Eder andalécio - diretor Presidente.

Protocolo: 816946
aViso de LicitaÇÃo

Processo de LicitaÇÃo N° 13.051/2022-PMM - ModaLidade 
coNcorrÊNcia (srP) Nº 015/2022-ceL/seVoP/PMM 

- Tipo Menor Preço Por item. data da Sessão: 25/Julho/2022 - 09:00h 
(horário local). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na faBricaÇÃo dE MÓVEiS EM Mdf 
E MadEira, dESTiNadoS a SUPrir aS NEcESSidadES da SEcrETaria 
MUNiciPal dE EdUcaÇÃo - SEMEd E daS UNidadES ViNcUladaS. re-
cursos: Erário Municipal. integra do Edital e informações: Sala da cEl/
SEVoP/PMM - Prédio da Secretaria Municipal de obras - SEVoP, rod. Br 
230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08h às 12h e das 
14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no por-
tal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. franklin carneiro 
da Silva - Presidente da cEl/SEVoP/PMM.

Protocolo: 816949
aViso de LicitaÇÃo

Processo de LicitaÇÃo N° 12.470/2022-PMM - ModaLidade 
toMada de PreÇos Nº 031/2022-ceL/seVoP/PMM 

- Tipo Menor Preço Global. data da Sessão: 15/julho/2022 - 09:00h (ho-
rário local). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para 
EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE rEforMa E aMPliaÇÃo da EMEf NaGiB 
MUTraN, localiZada Na aVENida caSTElo BraNco, S/N, Vila caPiS-
TraNo dE aBrEU, ZoNa rUral do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: 
Salário Educação /fundeb /Erário Municipal. integra do Edital e informa-
ções: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da Secretaria Municipal de obras 
- SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 
08h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.
gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. 
franklin carneiro da Silva - Presidente da cEl/SEVoP/PMM.

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 12.466/2022-PMM - ModaLidade 

toMada de PreÇos Nº 032/2022-ceL/seVoP/PMM - 
Tipo Menor Preço Global. data da Sessão: 18/julho/2022 - 09:00h (horário lo-
cal). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo 
doS SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo dE MUro E MoUrÃo Na EMEf airToN 
SENNa, localiZada Na Vila BaNdiNHa, ZoNa rUral do MUNicÍPio dE 
MaraBá/Pa. recursos: Salário Educação /fundeb /Erário Municipal. integra 
do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da Secretaria Mu-
nicipal de obras - SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Mara-
bá, Pará, das 08h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@
maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/
Marabá. franklin carneiro da Silva - Presidente da cEl/SEVoP/PMM.

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 11.464/2022-PMM - ModaLidade 

toMada de PreÇos Nº 033/2022-ceL/seVoP/PMM - 
Tipo Menor Preço Global. data da Sessão: 19/julho/2022 - 09:00h (horário 
local). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXE-
cUÇÃo doS SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo dE UMa QUadra coBErTa Na 
EMEf EVaNdro doS SaNToS ViaNa, localiZada Na aVENida MarcoS 
MUTraN, Morada NoVa, No MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: Sa-
lário Educação /fundeb /Erário Municipal. integra do Edital e informações: 
Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da Secretaria Municipal de obras - SE-
VoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08h às 
12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, 
ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. franklin 
carneiro da Silva - Presidente da cEl/SEVoP/PMM.

Protocolo: 816952
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ

serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo N° 061/2022-ceL/ssaM/PMM

Processo Nº 8.260/2022-PMM
PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 029/2022-cEl/SEVoP/PMM
aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 061/2022-cEl/SSaM/PMM. objeto: rEGiS-
Tro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE BaTEriaS aUToMoTiVaS, 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES do SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiEN-
Tal dE MaraBá-Pa-SSaM. Empresa: MaTEUS coMÉrcio dE PEÇaS E SEr-
ViÇoS lTda, cNPJ Nº 14.737.889/0001-07, Empresa:  MoNTrEal coMÉcio, 
locaÇÕES E SErViÇoS EirEli, cNPJ Nº 31.034.046/0001-55. com Valor 
Global de r$ 270.815,00 (duzentos e setenta mil oitocentos e quinze reais). 
Vigência da Presente ata: 12 (doze) meses, não podendo ser prorrogada. 
Marabá-Pa, 15 de junho de 2022. Múcio Eder andalécio - diretor Presidente.

Protocolo: 816960
aViso de LicitaÇÃo

Processo de LicitaÇÃo N° 11.851/2022-PMM - ModaLidade 
toMada de PreÇos Nº 021/2022-ceL/seVoP/PMM - 

Tipo Menor Preço Global. data da Sessão: 21/julho/2022 - 09:00h (ho-
rário local). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para 
EXEcUÇÃo daS oBraS dE PaViMENTaÇÃo E UrBaNiZaÇÃo Na aVENida 
MiNaS GEraiS, No Bairro BElo HoriZoNTE, MUNicÍPio dE MaraBá/
Pa. recursos: caiXa/Erário Municipal. integra do Edital e informações: 
Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da Secretaria Municipal de obras - SE-
VoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08h às 
12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, 
ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. franklin 
carneiro da Silva - Presidente da cEl/SEVoP/PMM.

Protocolo: 816955
aViso de LicitaÇÃo

Processo de LicitaÇÃo N° 13.320/2022-PMM - ModaLidade 
toMada de PreÇos Nº 034/2022-ceL/seVoP/PMM - 

Tipo Menor Preço Global. data da Sessão: 20/julho/2022 - 09:00h (ho-
rário local). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para 
EXEcUÇÃo daS oBraS dE drENaGEM NaS rUaS NoSSa SENHora da 
coNcEiÇÃo, JoÃo dEl rEi, TraVESSa Pará E aVENida doS GaViÕES, 
No Bairro liBErdadE, NUclEo cidadE NoVa, MUNicÍPio dE MaraBá/
Pa. recursos: Erário Municipal. integra do Edital e informações: Sala da 
cEl/SEVoP/PMM - Prédio da Secretaria Municipal de obras - SEVoP, rod. 
Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08h às 12h e das 
14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no por-
tal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. franklin carneiro 
da Silva - Presidente da cEl/SEVoP/PMM.

Protocolo: 816956
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ

serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
eXtrato do coNtrato Nº 050/2022-ssaM

Extrato do contrato Nº 050/2022-SSaM. Processo administrativo Nº 
29.138/2021-cEl/SEVoP/PMM. Pregão Presencial (SrP) Nº 083/2021-
cEl/PMM, ata de registro de Preços Nº 020/2022-cEl/SEVoP/PMM. re-
ferente à aQUiSiÇÃo dE PEÇaS dE rEPoSiÇÃo (Marca STHil) Para 
MaNUTENÇÃo E MaTErial dE coNSUMo daS MáQUiNaS roÇadEiraS 
UTiliZadaS NoS SETorES dE liMPEZa UrBaNa E rUral do MUNicÍPio 
DE MARABÁ, firmado entre o SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 
MaraBá - SSaM e a empresa MaQforTE coMÉrcio E SErViÇoS lTda, 
cNPJ sob o Nº 35.354.843/0001-70, Valor Global: r$ 188.816,50 (cento 
e oitenta e oito mil oitocentos e dezesseis reais e cinquenta centavos). 
Período de Vigência: o presente contrato terá sua duração diretamente 
vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentários. dotação or-
çamentária: 15.452.0020.2.126 operacionalização dos Serviços Urbanos. 
Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo. Marabá Pa, 15 
de junho de 2022. Múcio Eder andalécio - diretor Presidente.

Protocolo: 816957
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terMo de ratiFicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 019/2022 - ceL/seVoP/PMM

PROCESSO N.º 9.021/2022-PMM. Ratifico e Homologo a solicitação da Se-
cretaria Municipal de administração, quanto a “coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE PlaNEJaMENTo, orGaNiZaÇÃo E 
EXEcUÇÃo do coNcUrSo PÚBlico Para ProViMENTo dE carGo EfE-
TiVo dE ProfESSorES coM NÍVEl SUPErior, Para aTENdEr aS NEcES-
SidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo”, com a Empresa: 
fundação de amparo e desenvolvimento da Pesquisa - fadESP, Pessoa 
Jurídica, com cNPJ: 05.572.870/0001-59. Vigência: 12 (doze) meses, a 
contar a partir da assinatura do contrato, não gerando receita e nem des-
pesas para o Município de Marabá em retribuição aos serviços contratados. 
fundamentação: artigo 24, inciso Xiii, da lei nº 8.666/93.
Marabá -Pa, 20 de junho de 2022.
José Nilton de Medeiros
Secretário Municipal de administração

Protocolo: 816971
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ

secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas
EXTraTo ao coNTraTo Nº 317/2022/SEVoP, Processo administrativo nº 
4.149/2022-cEl/SEVoP/PMM, autuado na modalidade PrEGÃo PrESEN-
cial (SrP) Nº 015/2022-cEl/PMM, que gerou a ata de registro de Pre-
ços Nº 049/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
aQUiSiÇÃo dE MaTErial UTiliTário Para aTENdEr a SEVoP, Empre-
sa: KElfoNTE iNdUSTria E coMErcio dE MaTErial ElETrico EirEli, 
cNPJ: 32.371.749/0001-31; valor r$ 60.889,95 (Sessenta mil, oitocentos 
e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), assinatura 20/06/2022 
Vigência: 31/12/2022. fábio cardoso Moreira, Secretário de obras.

Protocolo: 816972
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo srP eLetrÔNico Nº 048-2022-cPL/PMM. 
Processo licitatório nº 7.730/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS Para o 
SErViÇo dE aTENdiMENTo MÓVEl dE UrGÊNcia. UaSG: 927495. onde 
sagraram-se vencedoras as empresas: loTUS MEdical lTda inscrita no 
cNPJ sob nº 25.386.146/0001-48, vencedora dos itens: 12 e 13 perfazendo 
o valor total de r$ 23.539,60 (Vinte e três mil, quinhentos e trinta e 
nove reais e sessenta centavos), cirUrGicaS MUllET iMPorTadora E 
EXPorTadora dE EQUiPaMENToS HoSPiTalarES E odoNT inscrita no 
cNPJ sob nº 34.055.837/0001-50, vencedora do item: 03 perfazendo o 
valor total de r$ 28.452,00 (Vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e 
dois reais), MEdPlUS HoSPiTalar coMErcio E SErVicoS lTda inscrita 
no cNPJ sob nº 34.075.280/0001-19, vencedora do item: 02 perfazendo 
o valor total de r$ 11.760,00 (onze mil, setecentos e sessenta reais), 
BraSil dEVicES EQUiPaMENToS HoSPiTalarES EirEli inscrita no cNPJ 
sob nº 34.680.592/0001-51, vencedora dos itens: 04, 08, 09, 10 e 11 
perfazendo o valor total de r$ 32.918,00 (Trinta e dois mil, novecentos 
e dezoito reais), HiPErfar MaTEriaiS HoSPiTalar E MEdicaMENToS 
lTda inscrita no cNPJ sob nº 36.028.477/0001-22, vencedora dos itens: 
01 e 17 perfazendo o valor total de r$ 954,00 (Novecentos e cinquenta 
e quatro reais), pelo que HoMoloGo o resultado. Marabá 20/06/2022 - 
luciano lopes dias - Secretaria Municipal de Saúde - SMS - PorTaria nº 
307/2022-GP.

Protocolo: 816961
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 063/2022-cPL/PMM, 
ProcESSo Nº 11.476/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por item/lote. Modo 
de disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 07/07/2022. Horá-
rio: 09:00 (horário de Brasília-df). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E SUPriMENToS dE iNfor-
MáTica, E SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo dE iMPrESSoraS E rEcarGaS 
dE ToNErS, Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia 
Social, ProTEÇÃo E aSSUNToS coMUNiTárioS - SEaSPac, E Pro-
GraMaS E ProJEToS ViNcUladoS. UaSG: 927877. Íntegra do Edital no 
site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, informações: Sala da cPl/PMM 
- edifício Ernesto frota, situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, 
lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. 
Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min 
às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 
21/06/2022.
aNToNia BarroSo MoTa GoMES
Pregoeira cPl/PMM
PorTaria nº 831/2022-GP

Protocolo: 816964
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo srP eLetrÔNico Nº 039-2022-cPL/PMM. 
Processo licitatório nº 7.397/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MoBiliárioS, EQUiPaMENToS E UTENSÍlioS 
dE coZiNHa Para SUPrir aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE aSSiSTÊNcia Social, ProTEÇÃo E aSSUNToS coMUNiTárioS 
- SEaSPac, BEM coMo doS ProJEToS E ProGraMaS ViNcUladoS a 
ESTa SEcrETaria. UaSG: 927877. onde sagraram-se  vencedoras as 
empresas: crS - coMErcio E SErVicoS lTda inscrita no cNPJ sob nº 
06.029.507/0001-54, vencedora dos itens: 02, 10, 12, 25, 29, 39, 46, 
50, 60, 65, 66, 75, 80 perfazendo o valor total de r$ 48.412,20 (Quarenta 
e oito mil quatrocentos e doze reais e vinte centavos), PoNTo iNfo 
coMErcio E SErVicoS dE iNforMaTica EirEli inscrita no cNPJ sob nº 
08.255.726/0001-87, vencedora dos itens: 24, 40, 45, 69, 71 perfazendo 
o valor total de r$ 65.585,00 (Sessenta e cinco mil quinhentos e oitenta 
e cinco reais), officE do BraSil iMPorTacao E EXPorTacao EirEli 
inscrita no cNPJ sob nº 11.094.173/0001-32, vencedora do item: 67 
perfazendo o valor total de r$ 7.440,00 (Sete mil quatrocentos e quarenta 

reais), SilVa & oliVEira lTda inscrita no cNPJ sob nº 18.938.547/0001-
06, vencedora dos itens: 34, 58, 59, 68, 72, 84 perfazendo o valor total de 
r$ 28.660,30 (Vinte e oito mil seiscentos e sessenta reais e trinta centavos), 
BEaTriZ BrUST dE SoUZa inscrita no cNPJ sob nº 22.327.937/0001-09, 
vencedora do item: 36 perfazendo o valor total de r$ 60,00 (sessenta 
reais), B2G MEdical coMErcio dE ProdUToS MEdicoS E cirUrGicoS 
lTda inscrita no cNPJ sob nº 22.808.990/0001-21, vencedora dos itens: 
15, 16, 37, 42, 44, 54, 57, 62, 77, 82, 83 perfazendo o valor total de 
r$ 19.560,00 (dezenove mil quinhentos e sessenta reais), V G dE 
SoUSa fErrEira lTda inscrita no cNPJ sob nº 23.912.114/0001-03, 
vencedora dos itens: 04, 08, 09, 19, 23, 26, 30, 31, 32, 33, 85 perfazendo 
o valor total de r$ 302.090,00 (Trezentos e dois mil e noventa reais), 
MV ElETroNicoS EirEli inscrita no cNPJ sob nº 27.895.281/0001-44, 
vencedora do item: 17 perfazendo o valor total de r$ 35.535,00 (Trinta e 
cinco mil quinhentos e trinta e cinco reais),oMEGa ProdUToS E SErVicoS 
EirEli inscrita no cNPJ sob nº 31.354.105/0001-72, vencedora dos itens: 
52, 53, 76 perfazendo o valor total de r$ 9.730,00 (Nove mil setecentos 
e trinta reais), araGorN SUPriMENToS E MaNUTENcao EirEli inscrita 
no cNPJ sob nº 31.586.441/0001-40, vencedora dos itens: 03, 20, 27 
perfazendo o valor total de r$ 43.340,00 (Quarenta e três mil trezentos e 
quarenta reais),Jr coMErcio E SErVicoS EirEli inscrita no cNPJ sob nº 
31.911.796/0001-68, vencedora dos itens: 18, 74, 79 perfazendo o valor 
total de r$ 15.449,45 (Quinze mil quatrocentos e quarenta e nove reais e 
quarenta e cinco centavos),PraX - diSTriBUidora & SErVicoS EirEli 
inscrita no cNPJ sob nº 36.761.673/0001-01, vencedora dos itens: 01, 22, 
35, 38, 43, 56, 61, 63 perfazendo o valor total de r$ 34.491,80 (Trinta e 
quatro mil quatrocentos e noventa e um reais e oitenta centavos),BraGa 
diSTriBUiora, coMErcio E SErVicoS lTda inscrita no cNPJ sob nº 
42.122.046/0001-23, vencedora dos itens: 05, 06, 07, 14, 21, 28, 41, 47, 
48, 49, 51, 55, 70, 73 perfazendo o valor total de r$ 212.878,20 (duzentos 
e doze mil oitocentos e setenta e oito reais e vinte centavos),arGoS lTda 
inscrita no cNPJ sob nº 42.262.411/0001-03, vencedora do item: 64 
perfazendo o valor total de r$ 3.114,55 (Três mil cento e quatorze reais 
e cinquenta e cinco centavos), pelo que HoMoloGo o resultado. Marabá 
20/06/2022 - Nadjalucia oliveira lima - Secretaria Municipal de assistência 
Social- SEaSPac - PorTaria nº 224/2017-GP.

Protocolo: 816967

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
retiFicaÇÃo

toMada de PreÇos Nº tP 007/2022-PMP. 
o Município de Pacajá, torna público para conhecimento dos interessados 
a Retificação do Aviso de Licitação publicado no Diário Oficial do Estado, 
nº 35.012, Segunda-feira, 20 de junho de 2022, pág. 192, atinente a li-
citação na seguinte modalidade e características: Tomada de Preço Nº TP 
007/2022-PMP. Tipo: menor preço global. objeto: contratação de empresa 
especializada de engenharia para execução de serviços de pavimentação 
de 1.362 metros de vias em bloquetes no bairro do Tozetti no município de 
Pacajá/PA de acordo com as especificações e informações técnicas cons-
tantes dos anexos integrantes do Edital. onde se lê: abertura das propos-
tas e sessão de disputa: dia 05 de julho de 2022, às 08h00Min, na sede 
da Secretaria Municipal de Educação - localizada na av. João Miranda dos 
Santos, 69, Bairro Novo Horizonte, na Sala do Setor de licitação. leia-se: 
abertura das propostas e sessão de disputa: dia 08 de julho de 2022, às 
08h00Min, na sede da Secretaria Municipal de Educação - localizada na av. 
João Miranda dos Santos, 69, Bairro Novo Horizonte, na Sala do Setor de 
licitação formalização de consultas: o inteiro teor do Edital e seus anexos 
poderão ser adquiridos pelo site do portal da transparência do município 
https://pacaja.pa.gov.br na aba direita: Editais e contratos de liciTaÇÕES 
e pelo mural do TcM/Pa- GEo oBraS http://geoobras.tcm.pa.gov.br. Paca-
já/Pa, 15 de junho de 2022. aNdrÉ rioS dE rEZENdE, Prefeito de Pacajá.

Protocolo: 816973

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

eXtrato de terMo de HoMoLoGaÇÃo
FUNdo MUNiciPaL de saÚde de PaU d’arco-Pa.

Termo de Homologação referente ao PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 
012/2022-fMS, Processo n° 017.2022, objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS 
ViSaNdo fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada for-
NEciMENTo dE MEdicaMENToS (aTENÇÃo BáSica E coNTroladoS) 
Para SErEM UTiliZadoS No SiSTEMa dE SaÚdE PÚBlica do MUNi-
cÍPio dE PaU d’arco-Pa, No EXErcÍcio dE 2022, Homologado as 
empresas: (01) alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda 
- ME, cNPJ: 21.581.445/0001-82, com o valor r$ 15.889,00 - (02) 
araUJo SilVa farMacia EirEli, cNPJ: 29.880.307/0001-06,  com 
o valor r$ 100.560,70 - (03) c. c. ViEira MoraiS NETo lTda, cNPJ: 
17.033.801/0001-56, com o valor r$ 4.144,00 - (04) d P aGUiar Ei-
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rEli, cNPJ: 33.834.782/0001-13, com o valor r$ 129.169,50 - (05) 
d.l HoSPiTalar diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda, cNPJ: 
03.602.727/0001- 37, com o valor r$ 19.514,00 - (06) diSTriBUidora 
oMEGa lTda EPP, cNPJ: 11.187.037/0001-97, com o valor r$ 19.514,00 
- (07) f cardoSo & cia lTda, cNPJ: 04.949.905/0001-63, com o valor 
r$ 5.066,70 - (08) florESTa coMErcio dE arTiGo dE PErfUMaria 
lTda, cNPJ: 04.860.635/0001-10, com o valor r$ 110.318,15 - (09) HM 
cirUrGica lTda, cNPJ: 30.981.531/0001-73, com o valor r$ 14.385,00 
- (10) ParafarMa MEdicaMENToS E HoSPiTalar lTda-EPP, cNPJ: 
04.860.742/0001-48, com o valor r$ 120.113,40  e (11) ProfarM coM. 
dE MEd. E MaT. HoSP. lTda, cNPJ: 00.545.222/0001-90, com o valor r$ 
145.829,50, Pelo que HOMOLOGO o resultado final.
Pau d´arco - Pa, 15/06/2022,
clEidSoN fErrEira cHaVES
Gestor do fundo Municipal de Saúde.

Protocolo: 816975
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de aLteraÇÃo. PreGÃo eLetroNico Nº 015/2022. 

objeto a Prefeitura Municipal de Placas, TorNa PÚBlica a publicação da 
alteração do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 015/2022, do tipo menor preço por 
item, cujo objeto resumido é: registro de Preços para seleção de proposta 
mais vantajosa para futura e eventual aquisição de Mat. de construção 
e Mat. Elétrico para atender as demandas do fundo Mun. de Educação/
fUNdEB, fundo Mun. de Saúde e Prefeitura Municipal de Placas e as Se-
cretárias Municipais a ela vinculadas. daS alTEraÇÕES ProMoVidaS: in-
formo que o Edital sofreu alterações, especificamente na Especificação de 
itens que constam no Termo de Referência por isso deverão ser verificadas 
pelos interessados na alteração do Edital, o qual se encontra disponível na 
íntegra no Portal da transparência do Município: https://placas.pa.gov.br/ 
e outras informações: Junto à Equipe do Pregão aqui tratado através do 
e-mail:licitação@placas.pa.gov.brem dias úteis, de segunda a sexta-feira, 
de 8h às 14h. Por trata-se de errata que atinge a formulação de proposta 
dos interessados, fica a data do Pregão Eletrônico nº015/2022 transferida 
para o dia 05/07/2022 às 9h. Permanece inalterada todas as demais clau-
sulas, exigências do Edital e seus anexos. Shayane Nayara farias Kostov 
- Pregoeira Municipal.
eXtratos de terMos aditiVos. esPÉcie: 3º terMo aditiVo 

ao coNtrato Nº 20200190. 
contratante: Prefeitura municipal de Placas. contratado: auto 4x4 Serviços 
de Peças automotivas ltda Epp. objeto: contratação de Empresa Para Pres-
tação de Serviço de locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Para atender a 
Prefeitura Municipal. alteração: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 
original, nos termos do art. 57, da lei 8.666/93 Vigência 01/05/2022 até 
31/12/2022. assinatura 29/04/2022. Por conta da prorrogação do contrato e 
por se tratar de serviço de caráter contínuo, fica aditivado o valor global do 
contrato, alterando sua totalidade para r$ 1.107.200,00 (Um milhão cento e 
sete mil e duzentos reais) fica acrescentado mais 32 (trinta e dois) meses do 
item 079269 - locação de caminhonete 4X4 - Motor a diesel pelo uso de 04 
carros por oitos meses, no valor de r$ 276.800,00 (duzentos e setenta e seis 
mil e oitocentos reais).ordenador: leila raquel Possimoser

esPÉcie: 3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20200191. 
contratante: fundo Municipal de Educação. contratado: auto 4x4 Servi-
ços de Peças automotivas ltda Epp. objeto: contratação de Empresa Para 
Prestação de Serviço de locação de Veiculos E Maquinas Pesadas Para 
atender o fundo Municipal de Educação. alteração: Prorrogação do prazo 
de vigência do contrato original, nos termos do art. 57, da lei 8.666/93 
Vigência 01/05/2022 até 31/12/2022. assinatura 29/04/2022. Por conta 
da prorrogação do contrato e por se tratar de serviço de caráter contínuo, 
fica aditivado o valor global do contrato, alterando sua totalidade para R$ 
352.800,00 (trezentos e cinquenta e dois mil e e oitocentos reais).fica 
acrescentado mais 08 (oito) meses do item 079269 - locação de caminho-
nete 4X4 - Motor a diesel no valor de r$ 69.200,00 (sessenta e nove mil e 
duzentos reais).ordenador: ana Patrícia Galucio de Sousa

esPÉcie: 3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20200193. 
contratante: fundo Municipal de Saude. contratado: auto 4x4 Serviços de Peças 
automotivas ltda Epp. objeto: contratação de Empresa Para Prestação de Serviço 
de locação de Veiculos E Maquinas Pesadas Para atender a secretaria municipal 
de Saude. alteração: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original, nos 
termos do art. 57, da lei 8.666/93 Vigência 01/05/2022 até 31/12/2022. assinatura 
29/04/2022.Por conta da prorrogação do contrato e por se tratar de serviço de cará-
ter contínuo, fica aditivado o valor global do contrato, alterando sua totalidade para 
r$ 276.800,00(duzentos e setenta e seis e oitocentos reais).fica acrescentado mais 
08 (oito) meses do item 079269 - locação de caminhonete 4X4 - Motor a diesel 
pelo uso de 01 carro por oitos meses, no valor de r$ 69.200,00 (sessenta e nove mil 
e duzentos reais). ordenador: Gilberto Bianor dos S. Paiva

eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 20220168; 
origem: Pregão Eletronico 002/2022. contratante: fundo Municipal de 
Saúde cnpj 12.566.342/0001-52 contratada (o) Martins e Santos comer-
cio de combustivel cnpj 14.469.809/0001-71, objeto: aquisição de com-
bustivel automotivo Para o funcionamento do fundo Municipal de Saude.
Valor Total r$ 221.563,50 (duzentos e vinte e um mil quinhentos e ses-
senta e três reais e cinquenta centavos). Vigência: 08 de junho de 2022 
extinguindo-se em 31 de dezembro de 2022; assinatura: 08/06/2022.

Protocolo: 816979

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
eXtrato de terMo aditiVo. esPÉcie: 1º terMo aditiVo ao 

coNtrato Nº 2021.037.00-Pe/PMr-srP. 
fundamento legal: lnciso ii do art. 57, da lei federal no 8.666/93. Partes: 
Secretaria Municipal de Meio ambientee Turismo E i. S. Soluções e locações 
Eireli,inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 18.551.696/0001-00. objeto: contratação 
de Empresa Para locação de Veículos leves, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turismo de rurópolis/Pa. Vigência: 
12 (doze) Meses inicio 21/06/2022 e termino 21/07/2023. celebrado: 21 de 
junho de 2022. Signatários: Marciano lira de almeida,Secretário Municipal e 
ivan das Graças Silva,representante legal da Empresa.

eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 001.200622-dL. 
origem: dispensa nº 022/2022-SEMEcd. contratante: Secretaria Municipal 
de Educação e cultura - SEMEcd. contratado: campos & ramos ltda, cNPJ 
26.760.904/0001-09. objeto: contratação de Empresa Especializada em 
Execução de Serviço na Manutenção e reparo da Escola Municipal de Ens. 
fundamental amaro albertino, localizada na rodovia Transamazônica, Km 
155, Na Vicinal do Transparana. Valor: r$ 30.724,44 (trinta mil, setecentos 
e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos), sobre os valores do 
efetivo recebimento dos pretendidos pelo contrato. Exercício: 2022-Secre-
taria Municipal de Educação e cultura - SEMEcd. 12.361.0005.2.024 - Ma-
nutenção das atividades da SEMEcd. 3.3.90.39.00 - outros Serv. de ter. 
Pessoa Jurídica. fonte: 15001001. Vigência: 20/06/2022 a 20/08/2022. 
data da assinatura: 20/06/2022. aluizio r. costa Pires - Presidente da 
comissão de licitação.

Protocolo: 816980

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°066/2022
PreGÃo eLetrÔNico Nº 042/2022/srP/FUNdeB

objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa espe-
cializada na aquisição de MoBiliÀrio EScolar, com fornecimento de fraciona-
da, conforme demanda, para suprir as necessidades da parte administrativa do 
fundo Municipal de Educação de Santana do araguaia - Pá, ( fUNdEB - fundo 
Nacional de desenvolvimento da Educação Básica, lei 14113) e órgãos ligados á 
rede pública de ensino do Município de Santana do araguaia - Pá.
abertura no dia 05/07/2022 ás 08h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsara-
guaia.pa.gov.br/transparência, www.portaldecompraspublicas.com.br, 
TcM - Pá e sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.
adenilton da Silva
Secretário Municipal de Educação

Protocolo: 816981
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa

retiFicaÇÃo
No Aviso de Licitação, Publicado na IOEPA no dia 21/06/2022 Diário Oficial 
n°35.014 pag 199
Pregão Eletrônico n° 045/2022/SrP/PMSa,
onde se lê: abertura no dia 28/07/2022 as 08h00min
se lê: abertura no dia 12/07/2022 as 08h00min
Eduardo alves conti
Prefeito Municipal

Protocolo: 816983
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa

secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo
retiFicaÇÃo

No Aviso de Licitação, Publicado na IOEPA no dia 21/06/2022 Diário Oficial 
n°35.014 pag 199
Pregão Eletrônico n° 046/2022/SrP/fUNdEB,
onde se lê: abertura no dia 27/07/2022 as 08h00min
se lê: abertura no dia 05/07/2022 as 11h00min
adenilton da Silva
Secretário Municipal de Educação

Protocolo: 816984
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo caetaNo de odiVeLas
aViso de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico N° 005/2022. 

a Prefeitura Municipal de São caetano de odivelas, torna público aos inte-
ressados que realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico Nº 
005/2022-SrP, tipo menor preço, registro de Preços para futura e eventual 
contratação de Empresa Especializada na confecção e fornecimento de 
Uniformes para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São 
caetano de odivelas-Pa. abertura: 05/07/2022, às 09:30hs. a retirada 
dos editais e seus anexos encontram-se disponíveis na sala de licitações, 
sito na av. floriano Peixoto, nº 01 - Bairro centro - cEP: 68.775-000, São 
caetano de odivelas - Pará, no horário de 08:00 às 13:00h, de segun-
da a sexta, Mural de licitações/TcM-Pa, www.portaldecompraspublicas.
com.br ou pelo site (www.saocaetanodeodivelas.pa.gov.br). informações: 
E-mail: cplsaocaetano21@gmail.com. Brenda da Silva Barbosa - Pregoeiro.

Protocolo: 816987
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

retiFicaÇÃo
Na Matéria Veiculada no dia 13 DE JUNHO de 2022, Diário Oficial - 
n°35.006, pagina 109 referente ao contrato n° 20220305 - PrEGÃo ElE-
TrÔNico PE016/2022 - SrP - contratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: SaNcHES TraNSPorTES EirEli EPP 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para fUTUra E EVENTUal PrES-
TaÇÃo dE SErViÇoS dE liMPEZa, ESGoTaMENTo dE foSSa SÉPTica E 
locaÇÃo dE BaNHEiroS QUiMicoS, Para aTENdEr aS SEcrETariaS: 
SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMfi, SEMTUr, SEMEl, SEMcUlT, SEMaGri, 
SEMUrB e SEMoB Vigência: 02/07/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: r$ 
50.630,00 (cinquenta mil, seiscentos e trinta reais) - data da assinatura: 
02/07/2022. onde se Lê: Vigência: 02/07/2022 a 31/12/2022 e data da 
assinatura: 02/07/2022. Leia - se: Vigência: 02/06/2022 a 31/12/2022 e 
data da assinatura: 02/06/2022.
Joao clEBEr dE SoUSa TorrES
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 816989
PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa

eXtrato de coNtrato
coNtrato N° 20220325 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2022 - srP 
- contratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contra-
tado: f. a. liMa SErViÇoS EirEli - objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para fUTUra E EVENTUal PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE liMPEZa, ES-
GoTaMENTo dE foSSa SÉPTica E locaÇÃo dE BaNHEiroS QUiMicoS, 
Para aTENdEr aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMfi, SEMTUr, 
SEMEl, SEMcUlT, SEMaGri, SEMUrB e SEMoB. Vigência: 13/06/2022 a 
31/12/2022 - Valor Global: r$ 42.300,00 (quarenta e dois mil, trezentos 
reais) - data da assinatura: 13/06/2022.
Joao clEBEr dE SoUSa TorrES
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 816990
PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa

eXtrato de coNtrato
coNtrato N° 20220327 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2022 - srP - 
contratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - con-
tratado: ElETro ilUMiNar-SErV. E MaTEriaiS ElET. lTda-ME - objeto: 
aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS, fErraMENTaS E MaTErial ElÉTrico, 
Para MaNUTENÇÃo dE PrÉdioS PUBlicoS E ilUMiNaÇÃo PÚBlica, 
aTENdENdo aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE SErVi-
ÇoS UrBaNoS - SEMUrB. Vigência: 13/06/2022 a 31/12/2022 - Valor Glo-
bal: r$ 262.424,77 (duzentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e vinte e 
quatro reais e setenta e sete centavos) - data da assinatura: 13/06/2022.
Joao clEBEr dE SoUSa TorrES
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 816993
PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa

eXtrato de coNtrato
coNtrato N° 20220328 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2022 - srP - 
contratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - con-
tratado: KElfoNTE coMErcio VarEJiSTa dE MaTErial ElETrico EirE-
li - objeto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS, fErraMENTaS E MaTErial 
ElÉTrico, Para MaNUTENÇÃo dE PrÉdioS PUBlicoS E ilUMiNaÇÃo 
PÚBlica, aTENdENdo aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE 
SErViÇoS UrBaNoS - SEMUrB. Vigência: 13/06/2022 a 31/12/2022 - Va-
lor Global: r$ 260.349,80 (duzentos e sessenta mil, trezentos e quarenta e 
nove reais e oitenta centavos) - data da assinatura: 13/06/2022.
Joao clEBEr dE SoUSa TorrES
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 816995

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

.

adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
a Prefeitura Municipal de São João do araguaia torna público que adjudi-
cou e homologou referente a TP/2022.002-PMSJa, oBJETo: coNTraTa-
ÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SErViÇo dE ENGENHaria, Para 
coNSTrUÇÃo dE 07 (SETE) PoNTES EM coNcrETo arMado ZoNa rU-
ral do MUNiciPio dE SÃo JoÃo do araGUaia-Pa. ProPoNENTE: V S 
coNSTrUÇÕES EirEli, inscrita sob o nº cNPJ: 26.695.623/0001-10, com 
o valor total r$ 3.037.119,83 (Três milhões, trinta e sete mil e cento e 
dezenove reais e oitenta e três centavos). Acima classificado e vencedor 
do certame, para realizar o objeto desta licitação.
São João do araguaia - Pa, 19 de abril de 2022.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 0204180001. 

coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE Sao Joao do araGUaia. 
coNTraTado(a): V S coNSTrUÇÕES EirEli, inscrita sob o nº cNPJ: 
26.695.623/0001-10, oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEciali-
Zada EM SErViÇo dE ENGENHaria, Para coNSTrUÇÃo dE 07 (SETE) 
PoNTES EM coNcrETo arMado ZoNa rUral do MUNiciPio dE SÃo 
JoÃo do araGUaia-Pa. Valor ToTal do coNTraTo: r$ 3.037.119,83 
(Três milhões, trinta e sete mil e cento e dezenove reais e oitenta e três 
centavos). fUNÇÃo ProGraMáTica: atividade: 15.452.0008.1-008 - 
Construção e Manutenção de Pontes e Bueiro, Classificação Econômica: 
4.4.90.51.00 - obras e instalações. ViGÊNcia: 19/04/2022 á 31/12/2022 
daTa da aSSiNaTUra: 19 de abril de 2022.
Marcellanne cristina Sobral Martins

Protocolo: 816997

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
coNVocaÇÃo

toMda de PreÇo Nº 2/2022-006
objeto: coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS Para a rEViTaliZaÇÃo da orla 
do rio GUaMá, a fiM dE aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá.
a comissão Permanente de licitação do Município de SÃo MiGUEl do GUa-
Má/Pa, por meio da Presidente, coNVoca as licitantes M & B ENGENHaria 
lTda-EPP e MaiS BraSil coNSTrUTora EirEli, para conclusão da fase de 
habilitação que ocorrerá no dia 23 de junho de 2022 às 11:30 horas, no local 
previsto no instrumento convocatório para abertura do certame.
EdiVaNE TriSTÃo doS SaNToS alVES
comissão de licitação
Presidente
eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato No: 20210170 
oriGEM: iNEXiGiBilidadE No 6/2021-00034. coNTraTaNTE: fUNdo 
MUNiciPal dE EdUcaÇÃo. coNTraTada(o): M P dE JESUS dES. E li-
cENciaMENTo dE ProG. dE coMPUTador lTda, cNPJ:14.217.473/0001-
50. oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para forNE-
ciMENTo dE licENÇa dE USo dE SofTWarE (locaÇÃo) Para GESTÃo 
EScolar aPlicado EXclUSiVaMENTE ao SETor PÚBlico, a fiM dE 
aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo. 
ViGÊNcia: 02 de Junho de 2022 à 31 de dezembro de 2022.
criSTiaNa GriMoUTH TaVEira
SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222787 ; 

oriGEM: iNEXiGiBilidadE Nº 6/2022-0007; coNTraTaNTE.: Prefeitura Mu-
nicipal de São Miguel do Guamá; coNTraTada(o): Pinheiro filho Sociedade 
individual de advocacia, cNPJ: 44.553.604/0001-30; oBJETo: contratação 
de serviços técnicos com o fito de apurar e reaver as deduções inconstitucio-
nais realizadas pela União nos repasses mensais de cotas do fPM, dessa for-
ma atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá/
Pa .ViGÊNcia: 08 de junho de 2022 a 31 de dezembro de 2022
EdUardo SaMPaio GoMES lEiTE
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 817000
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 2106001-2022. 

origem: Tomada de Preços nº 2/2022-004. contratante: Município de São Se-
bastião da Boa Vista, cnpj nº 05.105.143/0001-81. contratado: atcon Enge-
nharia ltda, cNPJ nº 40.419.922/0001-52. objeto: contratação de Empresa de 
Engenharia para a Execução de Serviços de revitalização da Praça da Matriz, 
Município de São Sebastião da Boa Vista - Estado do Pará, conforme convênio 
fdE nº 015/2022-SEPlad. Valor Total: r$ 655,433,10 (seiscentos e cinquenta e 
cinco mil quatrocentos e trinta e três reais e dez centavos). data da assinatura: 
21/06/2022. Vigência: de 21 de junho a 31 de dezembro de 2022.

resULtado de JULGaMeNto. 
o fundo Municipal de Saúde de São Sebastião da Boa Vista/Pa, torna públi-
co para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas e Ha-
bilitação de que trata o Pregão Eletrônico nº 9/2022-011 que teve como ob-
jetivo o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de recarga de cilindros de oxigênio me-
dicinal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de 
São Sebastião da Boa Vista- Pa, conforme especificações e quantidades es-
timadas constantes no Termo de referência, dEcido pela HoMoloGaÇÃo 
do resultado do Processo administrativo nº 23.05.2022.002/cPl tendo a 
empresa: r ferreira de oliveira filho ltda cNPJ: 05.748.513/0001-07,ven-
cedora dos itens01, 02 e 03. Benedito Moraes Barreto Junior - Secretário.
O Município de São Sebastião da Boa Vista/Pa, torna público para 
conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas e Ha-
bilitação de que trata o Pregão eletrônico nº 9/2022-010 que teve 
como objetivo o registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa especializada no fornecimento de passagens fluviais nos trechos 
São Sebastião da Boa Vista /Belém e Belém/ São Sebastião da Boa Vista e 
Transporte de cargas, para atender as necessidades da Prefeitura Secre-
tarias e fundos do Município de Sebastião da Boa Vista - Pa, conforme es-
pecificações e quantidades estimadas constantes no Termo de Referência, 
dEcido pela HoMoloGaÇÃo do resultado do Processo administrativo nº 
28.03.2022.0001/cPl tendo as empresas: M lira Pantoja Junior ltda cNPJ: 
43.217.347/0001-01vencedora dos itens 01,03, 04,05, 06, 08, 10, 11,12, 
13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28 e 29  e V & S comercio e Servicos 
de Navegacao ltda cNPJ: 11.040.305/0001-43 vencedora dos itens02, 07, 
09, 014, 015, 018, 022 e 025. Getúlio Brabo de Souza - Prefeito.

Protocolo: 817002
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de soUre
aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2022-Pe/srP
a Prefeitura Municipal de Soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra 
E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para PrESTa-
ÇÃo dE SErViÇo dE TraNSPorTE dE carGa SEca, ViSaNdo aTENdEr 
aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE/Pa. a abertura 
será no dia 06/07/2022 as 08:30 horário de Brasília. o Edital e seus anexos 
estão disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br informações 
e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.
aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico Nº 039/2022-Pe/srP
a Prefeitura Municipal de Soure-Pa, torna público a todos os interessados 
ao processo licitatório que tem como rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra 
E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para forNE-
ciMENTo dE GENEroS aliMENTÍcioS, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSi-
dadES da SEcrETaria MUNiciPal dE
edUcaÇÃo do MUNiciPio de soUre/Pa. a abertura será no dia 07/07/2022 
as 08:30 horário de Brasília. o Edital e seus anexos estão disponíveis em www.por-
taldecompraspublicas.com.br informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.
aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico Nº 040/2022-Pe/srP
a Prefeitura Municipal de Soure-Pa, torna público a todos os interessados ao pro-
cesso licitatório que tem como rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para locaÇÃo dE ESTrUTUraS 
Para EVENToS, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MU-
NiciPal dE SoUrE/Pa. a abertura será no dia 06/07/2022 as 14:00 horário de 
Brasília. o Edital e seus anexos estão disponíveis em www.portaldecompraspu-
blicas.com.br informações e-mail: pregoeirosoure@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo - toMada de PreÇo Nº 041/2022
a Prefeitura Municipal de Soure-Pa, torna público a todos os interessados ao pro-
cesso licitatório que tem como rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para forNEciMENTo dE MaTE-
rial odoNToloGico, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE SoUrE/Pa. a abertura será no dia 08/07/2022 as 08:30 horário 
de Brasília. o Edital e seus anexos estão disponíveis em https://soure.pa.gov.br/
portal-da-transparencia/ informações e-mail: sourelicitacao@gmail.com.
carlos augusto de lima Gouvêa
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 817003

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA ALTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra aLta
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de Terra alta/Pa, comunica a quem faça interessar, 
que o Pregão Eletrônico n;°005/2022-PMTa realizado dia 20/05/2022 foi 
dada como fracaSSada, e informa que realizará licitação em nova data, 
modalidade: Pregão Eletrônico - Tipo Menor Preço por lote 005/2022-
PMTa, objeto: coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica Para a aQUiSiÇÃo 
dE PaTrUlHa aGrÍcola Para aTENdEr aS NEcESSidadES da PrE-
fEiTrUra MUNiciPal dE TErra alTa - Pará. abertura: 08/07/2022, às 
10:00hs. No site www.portaldecompraspublicas.com.br

Protocolo: 817005

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ-aÇU / Pa
aViso de reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo

o Município de Tomé açu, amparado nos termos da lei federal 8.666/93, 
artigo 49, e Súmula nº 473 do STf, torna público a rEVoGaÇÃo do processo 
licitatório na modalidade PrEGÃo ElETroNico Nº 9/2022-0206001 - SrP, 
cujo objeto é o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal aQUiSi-
ÇÃo dE MoBiliário GEral, ElETrodoMÉSTicoS E ElETrÔNicoS ViSaN-
do aTENdEr ÀS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE ToMÉ-aÇU 
E aS dEMaiS SEcrETariaS QUE coMPÕEM a ESfEra adMiNiSTraTiVa
MUNiciPal. Tendo como princípio o interesse da administração, conveni-
ência administrativa e da autotutela, para que se proceda a revisão da Ter-
mo de referência e posteriormente publicação da nova data do certame. 
carlos antônio Vieira - Prefeito Municipal.

Protocolo: 817006

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2022-037PMt. 

o Município de TUcUMÃ, através da PrEfEiTUra MUNiciPal, por inter-
médio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 09:00 
horas do dia 05 dE JUlHo dE 2022, na modalidade PrEGÃo PrESENcial  
Nº 9/2022-037PMT, tipo menor preço por loTE UNico, cujo coNTraTa-
ÇÃo dE PESSoa JUridica ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS 
dE aSSESSoria TÉcNica Para a rEcUPEraÇÃo dE crÉdiToS E iNcrE-
MENToS dE rEcEiTa No MUNicÍPio dE TUcUMÃ-Pa, de acordo com o que 
determina a legislação vigente, a realizar-se na Sala de reuniões do de-
partamento de licitações, informações Gerais: o edital está disponível na 
rua do café, S/Nº, Setor Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e 
também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, 
no endereço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 21 
dE JUNHo dE 2022. NadiEllY SoUSa rocHa - Pregoeira.

Protocolo: 817009

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº. 20220053
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº. 021/2022PMt-Pe-srP

coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE TrairÃo, cNPJ: 
10.221.760/0001-82.
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa Para aQUiSiÇÃo dE PNEUS E cÂMaraS dE ar dESTiNadoS a aTEN-
dEr a PrEfEiTUra MUNiciPal E fUNdoS.
coNTraTada: J. d. c. dE oliVEira EirEli, cNPJ: 28.694.274/0001-47 
com o valor global de r$ 3.435.330,00(Três Milhões, Quatrocentos e Trinta 
e cinco Mil, Trezentos e Trinta reais).
data da assinatura: 10/06/2022, vigência: 12 (doze) meses.
Trairão-Pa, 10 de junho de 2022, Pedro José Honório lino, Presidente da cPl.

Protocolo: 817010
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eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº. 20220054
oriUNda do PreGÃo eLetrÔNico Nº. 020/2022PMt-Pe-srP

coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE TrairÃo, cNPJ: 
10.221.760/0001-82.
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa Para aQUiSiÇÃo dE BoTiJÕES E rEcarGa dE GáS dE coZiNHa dES-
TiNadoS a aTENdEr a PrEfEiTUra MUNiciPal dE TrairÃo E fUNdoS.
coNTraTada: SaNToS & fErNaNdES lTda, cNPJ: 45.293.303/0001-88 
com o valor global de r$ 244.418,00 (duzentos e Quarenta e Quatro Mil, 
Quatrocentos e dezoito reais).
data da assinatura: 14/06/2022, vigência: 12 (doze) meses.
Trairão-Pa, 14 de junho de 2022, Pedro José Honório lino, Presidente da cPl.

Protocolo: 817011

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

PUBLica PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-00029 Processo 
adMiNistratiVo Nº 920220029. 

oBJETo: contratação de pessoa física ou jurídica para locação de veículos 
a serem utilizados no transporte escolar de alunos da rede Pública de Ensi-
no do Município de Uruará, conforme exigências estabelecidas neste Edital 
e seus anexos. data da abertura: 05 de julho de 2022. Horário 09 horas 
local: www.portaldecompraspublicas.com.br. o edital encontra-se disponí-
vel no endereço rua 15 de novembro nº 526, nos dias úteis, no horário das 
08 às 12 horas e portal do TcM/Pa

Protocolo: 817013

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de VitÓria do XiNGU
aViso de LicitaÇÃo - toMada de PreÇo Nº. 2/2022-012-PMVX

oBJETo: construção de 05 microssistemas de abastecimento de água lo-
calizados nas comunidades Joa, São francisco, ramal dos cocos, km 20 e 
Tuba Porto do Belo Monte, no município de Vitória do Xingu, neste Estado, 
conforme coNVÊNio Nº 027/2022 - SEdoP/Pa. aBErTUra: 08/07/2022, 
às 09:00 horas. local P/ rETirada E iNforMaÇÕES: o Edital estará 
disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, www.vitoriadoxingu.
pa.gov.br e também poderão ser lidos ou obtidas cópias na sede do depar-
tamento de Suprimentos e Serviços, situado na avenida Manoel félix de 
farias s/n, Bairro centro, Vitória do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. 
Vitória do Xingu/Pa, 21/06/2022. Marcelo andoke - Presidente da cPl.

Protocolo: 817015

.

.

ParticULares
.

Francisco de assis Moreira araújo cPF 437469692-04, torna Público 
que requereu à SEMMA LO para lavrar e beneficiar Ouro no Igarapé Goiaba, 
Mun. itaituba Processo 734/2022

Protocolo: 817089
João Alberto Alves de Farias, torna público que recebeu da Secre-
taria estadual de Meio ambiente e sustentabilidade - seMas, a con-
cessão da licença de operação - 13540/2022, válida até 12/06/2027 para 
atividade de Piscicultura nativa em viveiro escavado e barragem, para a 
propriedade Haras alterosa, localizada a Estrada r. Tropical SN, Km 02, 
Zona rural, Paragominas/Pa.

Protocolo: 817082
RENATO GARCIA LOPES, portador do CNH Nº 044563202-80, ins-
crito no cPF nº 082.312.798-22, torna púbico que recebeu da Secre-
taria Municipal de Meio ambiente SEMa/PorTEl a licença de atividade 
rural lar nº 008/2022 com validade até 15/06/2025, referente ao imóvel 
denominado fazenda chapada Vale do Boi, localizado a margem esquerda 
do rio aruanã, vicinal da Maré, adentro 40 KM, Vila Balbinot - Zona rural 
- Portel -Pa.

Protocolo: 817083
Francisco de assis Moreira araújo cPF 437469692-04, torna publico 
Que recebeu da SEMMa lo 116/2022, válida até 2/6/2023 para lavrar E 
beneficiar Ouro no Igarapé Goiaba, Mun. Itaituba Processo 493/2021

Protocolo: 817086

sUeLeN toZZo FoLetto GoMes e outros  , cPF 013.842.131-55, 
torna público que recebeu da SEMaS a lar Nº 12740/2017 com validade 
06/07/2022 e aUTEf Nº 273727/2021 com validade 22/06/2022 do imóvel 
faZENda odila - Municipio de Óbidos, Pará.

Protocolo: 817078
edinaldo albino da silva, cPF: 743.844.651-49, fazenda Nossa Se-
nhora aparecida, localizada Br-222, rondon do Pará, recebeu da SEcMa a 
lar nº 013/2022 sob protocolo nº 388/2021.

Protocolo: 817093
altair Hildebrand clemente, cPF: 968.923.159-68, fazenda Santa 
Juliana, localizada Br-222, rondon do Pará, recebeu da SEcMa a lar nº 
014/2022 sob protocolo nº 039/2022.

Protocolo: 817094
Nome PAULO EDUARDO ALVES DE SOUZA, portador do CPF 
000.386.562-21, rG nº 6509089 - fazenda Soberana, localizada à ro-
dovia Br 230 - KM 30 - Zona rual - aTM/iTB, vicinal da nove, lotes 30 e 
32 da gleba 09, município de altamira - Pa. Torna público que rEcEBEU 
da SEMaT (Secretaria Municipal da Gestão do Meio ambiente e Turismo) 
de altamira - Pa o licENciaMENTo aMBiENTal rUral - lar, sob o n° 
003/2022, validade: 10/06/2024 para a aTiVidadE rUral dE PEcUária 
em altamira/Pa.

Protocolo: 817096

.

.

eMPresariaL
.

a iHs-cessÃo de iNFraestrUtUra s.a, inscrita no cNPJ/MF sob 
o nº 15.811.119/0001-11, torna público que requereu a SEMMa (Se-
cretaria Municipal de Meio ambiente) do município de Tucuruí/Pa a licença 
Prévia (lP) e licença instalação (li) para atividade de estação rádio base 
(telefonia celular), situado em rua GH, Qd-33, N°01, Jardim Marilucy, Tu-
curuí/Pa (94050001_ PaENT).

Protocolo: 817074
A empresa ANDRE REZENDE RIBEIRO 61729345204, Tv São Pedro, 
Nº 214 - anexo, Bairro: campina, cEP:66.023-570, Belém/Pa, cNPJ: 
46.276.334/0001-93, inscrição Estadual: 15.832.072-7, torna público que 
requereu a licença de operação para atividade de comercialização e ma-
nejo de recursos aquáticos vivos junto a SEMaS/Pa.

Protocolo: 817068
AGROFLORESTAL NOVO HORIZONTE LTDA FILIAL, torna públi-
co que recebeu da seMas, aUTEf nº 274085/2022 com validade até 
03/06/2024, respectivamente, para Plano de Manejo florestal Sustentado 
na fazenda lote 38 setor a, no Município de Prainha/Pa.

Protocolo: 817071
A empresa ARAUJO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA inscrita no 
cNPJ sob o nº 10.456.740/0001-90, processo nº 2021/0000036605, 
torna público que solicitou da SEcrETaria ESTadUal dE MEio aMBiENTE 
- SEMaS, a licENÇa dE oPEraÇÃo para a atividade de TraNSPorTE ro-
doViário dE ProdUToS PEriGoSoS, localizada avenida São francisco 
nº 2668, Bairro cidade Nova, Marabá/Pa.

Protocolo: 817028
traNsete traNsPorte seGUro Ltda, localizado na avenida Ja-
manxim, s/N, setor industrial em Novo Progresso/Pa, registrada 
sob o cNPJ 05.464.895/0011-00, torna público que requereu junto a Se-
cretaria de Municipal de Meio ambiente SEMMa/NP a licença Prévia, licen-
ça de instalação e licença de operação através do Processo n° 1027/2022 
no dia 09/06/2022, para atividade de depósito de agrotóxico.

Protocolo: 817030
B t crUViNeL coMercio de ProdUtos aGroPecUarios Ltda, 
localizado na rua 30 de outubro, Lote 09, Quadra 288 em Novo 
Progresso/Pa, registrada sob o cNPJ 17.268.078/0001-94, torna público 
que requereu junto a Secretaria de Municipal de Meio ambiente SEMMa/NP 
a renovação da licença de operação através do Processo n° 1001/2022 
no dia 06/06/2022, para atividade de comércio atacadista de defensivos 
agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do Solo.

Protocolo: 817032
Araguaia Indústria de Óleos e Proteínas S.A. torna público que re-
quereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e 
turismo - seMMaTUr/Pa em 07/06/2022 a renovação de sua licença de 
operação n°. 131/2018 para fabricação de ração balanceada e alimentos 
preparados para animais na Estrada Gleba rio Maria, s/n, lote 11, zona 
rural, Xinguara/Pa.

Protocolo: 817033
raQUeL c MeNdoNca coMercio de coUros Ltda, iNscrita 
No cNPJ N° 46.180.547/0001-17, TorNa PÚBlico QUE rEcEBEU da 
SEMMa/SaNTarÉM a licENÇa dE oPEraÇÃo Nº 2022/0112, Para EXEr-
cEr a aTiVidadE dE cUrTiMENTo E oUTraS PrEParaÇÕES dE coUro 
(SEcaGEM E SalGa dE coUro) E coMÉrcio aTacadiSTa dE coUroS, 
lÃS, PElES E oUTroS SUBProdUToS NÃo-coMESTÍVEiS dE oriGEM 
aNiMal coMo SaNGUE fETal BoViNo, BUcHo, VErGalHo, ESÔfaGo E 
VEia aorTa, SiTUado Na rUa SÃo criSTÓVÃo (ESTrada do ViGia), 
SN, Bairro ViGia, cEP 68020-650, MUNicÍPio dE SaNTarÉM, ESTado 
do Pará.

Protocolo: 817045
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Nova cerâmica Paraná, cNPJ 33.174.403/0001-06 torna público Que 
requereu a SEMMa lo para industrializar argila em cerâmica de uso na 
construção civil no Mun. de itaituba Processo 754/2022

Protocolo: 817047
raFa coMercio de coMBUstÍVeis e LUBriFicaNtes eireLLi, cNPJ nº 
44.470.443/0001-11, torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio 
ambiente de Primavera - SEMMa/PriMaVEra a renovação da lo N°004/2021 para 
a atividade de Posto revendedor de combustível para veículos automotores com 
revenda de GlP ,localizada no Município de Primavera, Estado do Pará.

Protocolo: 817054
editaL Nº 5, de 22 de JUNHo de 2022
Vi coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de serVi-
dor do MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
resULtado deFiNitiVo da aNÁLise dos Pedidos de iseNÇÃo
1. Relação definitiva de candidatos que solicitaram revisão e, após análise dos 
argumentos recursais, tiveram seus pedidos de isenção do pagamento da taxa 
de inscrição deferidos, nos termos do subitem 10 do Edital nº. 1, de 13 de maio 
de 2022, na seguinte ordem: número de inscrição em ordem crescente.
1.1 Nos termos do parágrafo único do art. 1º da lei Estadual nº 6.988/2007
Não houve.
1.2 Nos termos do decreto federal nº 6.135/2007
330001646/ 330002237/ 330003750/ 330003831/ 330008525/ 330008601/ 
330009094/ 330010461/ 330013501/ 330013859/ 330014878/ 330017984/ 
330018312/ 330019218/ 330021424/ 330021914/ 330023316/ 330023592/ 
330023653/ 330024805/ 330026440/ 330028329/ 330028923/ 330032435/ 
330032671/ 330035373/ 330036795/ 330037028/ 330038221/ 330040533/ 
330040976/ 330042183/ 330042874/ 330043244/ 330043267/ 330043441.
2. os candidatos cujos recursos foram indeferidos poderão consultar os 
motivos no site www.consulplan.net. o candidato, para participar do certa-
me, poderá acessar o referido endereço eletrônico até o prazo limite esti-
pulado no Edital nº 1, de 13 de maio de 2022, para gerar o daE e efetuar 
o pagamento até o seu vencimento.
Belém/Pa, 22 de junho de 2022.
coNSUlPlaN

Protocolo: 817050
raFa coMercio de coMBUstÍVeis e LUBriFicaNtes eireLLi, cNPJ 
nº44.434.568/0001-96, torna público que requereu a Secretaria Munici-
pal de Meio ambiente de Primavera - SEMMa/PriMaVEra a renovação da lo 
N°005/2021 para a atividade de Posto revendedor de combustível para veículos 
automotores tendo como atividade de apoio , o comercio varejista de Gás lique-
feito de Petróleo (GlP), localizada no Município de Primavera, Estado do Pará.

Protocolo: 817056
MaraJo - coMercio de MaQUiNas e Motores Ltda - caMPo 
Norte, cNPJ: 15.682.084/0001-68, torna público que recebeu da Se-
cretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa / capanema, a licença de 
operação nº 072/2022.

Protocolo: 817057
PaBJt01
a cLaro s.a., inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60, torna público 
que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Bom Jesus do 
Tocantins - (SEMMa), a licença de operação Nº 001/2022, para a atividade 
de Torre de Telefonia Móvel (PaBJT01) localizado na rua São Geraldo, Nº 
515, Bairro: centro, Bom Jesus do Tocantins/Pa.

Protocolo: 817060
cLaro s.a., inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60, torna público que 
recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turismo (SEMMaT) de 
Benevides a licença de operação para a atividade de Torre de Telefonia 
Móvel (PaBVS01) localizada no clube campestre canutama, Bairro liber-
dade, Benevides - Pa, sob o Nº 111/2022.
cLaro s.a., inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60, torna público que 
recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turismo (SEMMaT) de 
Benevides a licença de operação para a atividade de Torre de Telefonia 
Móvel (PaBVS02) localizada na Br 316, Km 24, Bairro Santa rosa, Benevi-
des - Pa, sob o Nº 112/2022.
cLaro s.a., inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60, torna público que 
recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turismo (SEMMaT) de 
Benevides a licença de operação para a atividade de Torre de Telefonia 
Móvel (PaBVS03) localizada na av. Martinho Monteiro, Bairro Murinin, Be-
nevides - Pa, sob o Nº 113/2022.

Protocolo: 817063
Palmyra do Brasil Indústria e Comércio de Silício Metálico e Re-
cursos Naturais Ltda., cNPJ 04.872.297/0025-03, torna público que 
recebeu da SEMaS/Pa a aUETf nº 274083, processo n° 2022/3186, com 
validade até 23/05/2024 para atividade de exploração econômica de ma-
deira e lenha em área de floresta plantada, localizada na propriedade Re-
florestamento Água Azul I, CNPJ 04.872.297/0025-03 e Inscrição Estadual  
nº 15.569.491-0, situada na rodovia Pa 263, Vicinal ccM, S/N -  Parte 
Reflorestamento Água Azul I, Zona Rural, município de Breu Branco, PA.

Protocolo: 817024
Palmyra do Brasil Indústria e Comércio de Silício Metálico e Re-
cursos Naturais Ltda., cNPJ 04.872.297/0025-03, torna público que 
recebeu da SEMaS/Pa a licença de atividade rural (lar) nº 13934/2022, 
processo n° 2022/5142, com validade até 23/05/2027 para atividade de 
Reflorestamento em Área Alterada e/ou Sub - Utilizada, localizada na pro-
priedade Reflorestamento Água Azul I, CNPJ 04.872.297/0025-03 e Inscri-
ção Estadual  nº 15.569.491-0, situada na rodovia Pa 263, Vicinal ccM, 
S/N -  Parte Reflorestamento Água Azul I, Zona Rural, município de Breu 
Branco, Pa.

Protocolo: 817026

MiNistÉrio da ecoNoMia
BaNco da aMaZÔNia s.a.
sociedade de ecoNoMia Mista de caPitaL aBerto
cNPJ 04.902.979/0001-44  -  Nire 15300005132
asseMBLeia GeraL eXtraordiNÁria de acioNistas
edital de convocação
São convidados os acionistas do Banco da amazônia S.a., companhia aberta, a par-
ticipar da assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 24 de junho de 
2022, às 15h, no 15° andar do Edifício Sede, na avenida Presidente Vargas nº 800, 
Auditório Lamartine Nogueira, Belém (PA) - CEP 66017-901, a fim de:
1.  deliberar sobre a proposta de revisão da remuneração dos membros 
estatutários para vigorar no período de junho/2022 a março/2023; e
2.  deliberar sobre eleição de membro do conselho de administração.
Participação na assembleia - informações Gerais:
•  A participação do acionista poderá ser pessoal, por procurador devida-
mente constituído, via Plataforma digital ou via Boletim de Voto a distância 
por meio da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão. o Banco da amazônia, visando a 
segurança de todos e em cumprimento às medidas sanitárias, recomenda 
a adoção do Boletim de Voto a distância, mesmo diante da possibilidade de 
participação presencial e via Plataforma digital.
•  De acordo com o disposto na Medida Provisória n° 931, de 30.03.2020, 
e na instrução cVM nº 481, de 17.12.2009 e alterações posteriores, além 
da possibilidade de participação presencial e de voto à distância, será dis-
ponibilizada Plataforma digital para que os acionistas possam acompanhar 
a assembleia e exercer seu direito de voto.
•  O Banco disponibilizará para essa Assembleia o sistema de votação à 
distância, conforme previsto nos artigos 21-a e seguintes da instrução 
cVM nº 481/2009 e alterações, cujas orientações de envio pelos acionistas 
estão expressas no documento disponibilizado no sítio eletrônico da comis-
são de Valores Mobiliários e na página da rede mundial de computadores 
do Banco da amazônia - www.bancoamazonia.com.br.  Será permitido que 
seus acionistas enviem boletins de voto à distância por meio de seus res-
pectivos agentes de custódia; através da apresentação do boletim de voto 
à distância devidamente preenchido e documentos de identidade com foto 
em qualquer agência do Banco Bradesco S.a (opção válida somente para 
acionistas com ações escrituradas junto ao Banco escriturador) ou, ainda, 
diretamente ao Banco da amazônia
•  Para participar e deliberar na Assembleia, os acionistas devem observar 
as seguintes orientações:
a) excepcionalmente, será dispensado o depósito do instrumento de man-
dato, nos termos do art. 126 da lei nº 6.404/1976 e alterações posterio-
res, na sede do Banco da amazônia. os instrumentos de procuração, os 
documentos de identificação e de posição acionária serão recebidos por 
meio do endereço eletrônico secre@bancoamazonia.com.br em até 48 ho-
ras antes da realização da assembleia, ou seja, até às 15 horas do dia 22 
de junho de 2022;
b) excepcionalmente, para as assembleias ora convocadas, não será ne-
cessário o reconhecimento de firma nas procurações outorgadas pelos 
acionistas aos seus representantes, assim como será dispensada a auten-
ticação dos documentos que acompanharem o boletim de voto a distância. 
as procurações outorgadas na forma eletrônica pelos acionistas aos seus 
representantes deverão utilizar certificados emitidos pela Infraestrutura de 
chaves Públicas Brasileira - icP-Brasil;
c) para participação presencial, o acionista deverá comparecer à assem-
bleia munido de documento que comprove a sua identidade e, também, de 
comprovante de titularidade das ações de emissão da Sociedade expedido 
pelo custodiante. o comprovante de titularidade será dispensado para o 
titular de ações escriturais custodiadas no Bradesco. os acionistas, seus 
representantes ou procuradores, que optarem pela participação presencial 
deverão fazer uso obrigatório de máscara protetora;
d) para participação remota, por meio da Plataforma digital, ocorrerá median-
te credenciamento prévio com antecedência mínima de 48 horas da realização 
da assembleia, ou seja, até às 15 horas do dia 22 de junho de 2022, cujas 
solicitações deverão ser encaminhadas ao endereço eletrônico secre@banco-
amazaonia.com.br acompanhada dos documentos para participação;
e) o envio de boletins de voto a distância por meio da B3 - Brasil, Bolsa, 
Balcão dispensa a necessidade de credenciamento prévio. Para participa-
ção na modalidade de voto à distância, o preenchimento e envio do boletim 
deverão ser realizados até o dia 17 de junho de 2022 (inclusive).
documentos à disposição dos acionistas: este anúncio de convocação e 
a Proposta do conselho de administração contendo todas as informações 
exigidas pela regulamentação vigente. referidos documentos estão à dis-
posição dos acionistas na Secretaria Executiva do Banco da amazônia, na 
av. Presidente Vargas, nº 800 - 13º andar, Belém (Pa), e estão sendo, 
inclusive, disponibilizados no Site www.bancoamazonia.com.br - relação 
com investidores, estando também disponíveis nos sites da B3 - Brasil, 
Bolsa e Balcão e cVM.
Eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários poderão ser obtidos 
no site www.bancoamazonia.com.br - relações com investidores - atendi-
mento aos investidores.
Belém (Pa), 30 de maio de 2022.
aNdrEa Maria raMoS lEoNEl
Presidente do conselho de administração

Protocolo: 817022
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FAZENDA SANTA TEREZA S.A., CNPJ/MF Nº: 04.930.913/0001-68.Relatório da Diretoria: Senhores acionistas. Em cumprimento às 
determinações Legais e Estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas., as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2021, 
permanecendo a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Redenção-Pa, 30 de abril de 2022. À Diretoria. 

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021 
ATIVO 2021 2020 PASSIVO 2021 2020 

 CIRCULANTE 
 DISPONIBILIDADES  
 Caixa/Bancos  
 Aplicações Financeiras  
 Contas a Receber 
 Impostos a Recuperar 
 Estoques  
 NÃO CIRCULANTE 
 REALIZ. A LONGO PRAZO 

Emprest. E Adiantamntos 
 Títulos e Valores Mobiliários 
 INVESTIMENTOS 
 Investimentos em Soc. Ligada 
 Investim.em Outras Empresas 
 IMOBILIZADO 
 Imóveis Rurais 
 Bens Imóveis 
 Pastagens  
 Obras de Infra-Estrutura 
 Instalações Pecuárias  
 Edificações 
 Veículos 
 Máquinas e Motores 
 Aparelhos e Equipamentos 
 Móveis e Utensílios 
 Gado e Animais 
 Cultivo de Lavouras 
 (-) Depreciações Acumuladas 
 TOTAL DO ATIVO 

 37.831.896,68 
 37.831.896,68 
     3.245.498,87 
     4.736.220,97 
     3.268.316,30 
         18.460,54 
   26.563.400,00 
  12.493.202,06 
   1.492.332,57 
     1.492.332,57 

               0,00 
    472.889,31 
      458.000,00    
       14.889,31 

  10.527.980,18 
  1.289.364,37 
        7.257,91 
    677.495,05 
    522.150,02 
 1.367.376,65 
    446.321,99 
  1.917.713,50 
  3.778.938,35 
     824.341,13 
      267.578,27 
   7.716.784,91 
      495.440,32 
(8.782.782,29) 

  50.325.098,74 

31.487.916,20 
31.487.916,20 

2.013.971,77 
3.941.833,51 
3.173.020,65 

690,27 
22.358.400,00 

13.289.876,52 
2.976.352,01 
2.976.352,01 

0,00 
472.889,31 
458.000,00 
14.889,31 

9.840.635,20 
1.289.364,37 

7.257,91 
677.495,05 
522.150,02 

1.101.069,65 
428.703,49 

1.542.366,91 
3.701.588,86 

667.975,05 
244.326,21 

7.430.214,91 
495.440,32 

(8.267.317,55) 
44.777.792,72 

 CIRCULANTE  
 Fornecedores  
 Obrigações Sociais e Trabalhistas  
 Obrigações Tributárias 
 NÃO CIRCULANTE 
 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 Financiamentos 
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 Capital Social Integralizado 
 (-) Ações em Tesouraria 
 Reservas de Lucros a Realizar 
 Reserva Legal 
 Lucros/Prejuízos Acumulados 
 Lucros/Prejuízos do Exercício 
 TOTAL DO PASSIVO  

3.062.925,57 
2.725.059,04 

195.688,26 
142.178,27 

4.306.939,96 
4.306.939,96 
4.306.939,96 

42.955.233,21 
6.800.000,00 
(719.128,81) 

14.634.384,87 
768.441,31 

13.648.504,66 
7.823.031,18 

50.325.098,74 

1.914.240,64 
1.475.475,53 

223.478,60 
215.286,51 

5.115.350,05 
5.115.350,05 
5.115.350,05 

37.748.202,03 
6.800.000,00 
(719.128,81) 
2.650.000,00 

- 
19.206.934,05 
9.810.396,79 

44.777.792,72 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

 RECEITA OPERACIONAL 2021 2020 
 (+) Receita Bruta de Vendas 
 (-) Dedução das Vendas 
 (=) Receita Líquida das Vendas 
 (-) Custos s/ Produtos Vendidos 
 (=) Lucro Bruto 
 (+) Receitas Financeiras 
 (+) Outras Receitas Eventuais 
 (+) Outras Receitas Operac. (Produção) 
 (-) Custos dos Rebanhos  
 (-) Custos da Produção Agrícola 
 (-) Encargos de Depreciações 
 (-) Despesas Gerais e Administrativas 
 (-) Despesas Tributárias 
 (-) Despesas Financeiras 
 Encargos do exercício-Amortiz. Diferido 
 (=) Lucro/Prejuízo Operacional 
 (+) Lucro na Alienação de Imobilizado 
 (-) Perda na Alienação de Imobilizado   
(=)Resultado do Exer.antes do I.Renda 
 LUCRO DO EXERCÍCIO FINDO  

21.783.704,93 
(427.467,09) 

21.356.237,84 
(5.739.800,00) 

15.616.437,84 
135.967,57 

6.467,58 
10.835.617,89 

(13.999.471,82) 
(7.832,00) 

(608.595,17) 
(3.183.128,99) 

(794.100,17) 
(248.461,98) 

- 
7.752.900,75 

73.630,43 
(3.500,00) 

7.823.031,18 
7.823.031,18 

16.466.135,81 
(328.124,48) 

16.138.011,33 
(4.771.200,00) 

11.366.811,33 
96.210,02 
57.433,38 

10.988.700,00 
(8.956.366,85) 

(270,00) 
(518.254,43) 

(2.326.136,33) 
(617.790,31) 
(279.940,02) 

- 
9.810.396,79 

- 
- 

9.810.396,79 
9.810.396,79 

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA 
As Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 
31/12/2021 foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, determinadas pela Lei 6.404/76, 
como a seguir discriminado:a) A Demonstração do Fluxo de 
Caixa foi elaborada pelo método indireto;b)O regime adotado 
para registro e apropriação de direitos, Obrigações, Custos e 
Rendas, é o de competência do exercício; c) O Estoque de  
bovinos está avaliado pelo valor 
de mercado; d)O Imobilizado 
compõe-se de terras, máquinas, 
equipamentos pecuários, 
tratores, móveis e utensílios, 
rebanho bovino de cria e 
animais de trabalho, registrados 
ao custo de aquisição, e as 
depreciações calculadas de 
acordo com as taxas admitidas e 
as quotas levadas ao Resultado 
do Exercício; e)O Realizável a 
Longo Prazo é constituído 
basicamente de empréstimos e 
adiantamentos a pessoas 
ligadas; f)Os Investimentos são 
contabilizados a preço de custo 
e ajustado por equivalência 
patrimonial; g)O Exigível a 
Longo Prazo é composto 
basicamente de Financiamento 
para investimentos na atividade 
rural;h) O Capital Social é 
composto de 647 Ações 
Nominativas, sem valor nominal, 
no valor total de 
R$6.800.000,00, sendo 520 
Ações Ordinárias, no valor de 
R$5.454.960,00 e 127 Ações 
Preferenciais no valor de 
R$1.345.040,00. Declaramos 
que as informações aqui 
contidas são verdadeiras e nos 
responsabilizamos por elas, A 
sociedade não possui Conselho 
Fiscal instalado, assim como não 
possui Auditoria Independente. 
Redenção (PA), 31 de dezembro 

de 2021. FERNANDO 
CARVALHO DO VAL,  CPF  

                    DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
   Discriminação    Capital 

Integralizado 
Reservas de 

Capital 
Reservas de 

Lucros 
Lucros/Prej. 
Acumulados 

Total  
Geral 

 Saldo em 31/12/19 
 Resultado do Exercício 
 Saldo em 31/12/20 
  Lucros a Realizar 
  Reserva Legal 
  Distribuição de Lucros 
  Resultado do Exercício 

    Saldo em 31/12/21 

6.080.871,19 
0,00 

6.080.871,19 
 
 
 

0,00 
6.080.871,19 

0,00 
0,00 
0,00 

 
  768.441,31 

 
0,00 

 768.441,31 

2.650.000,00  
0,00 

2.650.000,00 
11.984.384,87 

 
 

0,00 
14.634.384,87 

19.206.934,05 
9.810.396,79 

29.017.330,84 
(11.984.384,87) 

(768.441,31) 
(2.616.000,00) 

7.823.031,18 
21.471.535,84 

27.937.805,24 
9.810.396,79 

37.748.202,03 
0,00 
0,00 

(2.616.000,00) 
7.823.031,18 

42.955.233,21 
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2021 2020 
 Resultado do Exercício 
 Ajuste p/conciliar o result. às dispon. geradas p/ ativid. operac. 
 Depreciação e Amortização 
 Sub Total 
 Variações nos Ativos e Passivos  
 (Aumento) Redução em contas a receber 
 (Aumento) Redução nos estoques 
 Aumento (Redução) em fornecedores 
 Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar 
 Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais 
 Aumento (Redução) de Empréstimos e Financiamentos 
 Sub Total 
 Total das operações 
 Disp. Líquidas geradas pelas atividades operacionais 
 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 
 Aumento do Ativo Imobilizado 
 Recebimento de clientes 
 Recebimento de aplic. Financeiras 
 Disp. Líquidas aplicadas nas ativ. de Investimentos 
 Sub Total 
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 
 Pagamento de juros   
 Disp. Líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos 
 Variação de Caixas e equivalentes 
 Redução de valores equivalentes de disp. de caixa 
 Disp. e valores equivalentes no início do exercício 
 Disp. e valores equivalentes no final do exercício 

7.823.031,18 
 

608.595,17 
8.431.626,35 
8.497.696,85 

(95.295,65) 
(4.205.000,00) 

1.249.583,51 
(27.790,34) 
(73.108,24) 

(808.841,09) 
4.537.245,04 

12.968.871,39 
12.968.871,39 

 
687.344,98 

- 
79.865,54 

767.210,52 
0,00 

 
201.443,21 
201.443,21 

13.937.525,12 
13.937.525,12 
5.955.805,28 
7.981.719,84 

9.810.396,79 
 

518.254,43 
10.328.651,22 
7.452.954,33 

228.071,15 
(5.878.800,00) 

418.235,69 
77.179,99 

109.068,11 
(1.333.046,61) 

1.073.662,66 
11.402.313,88 
11.402.313,88 

 
(767.415,05) 

- 
25.842,93 

(741.572,12) 
0,00 

 
264.163,73 
264.163,73 

10.924.905,49 
10.924.905,49 
4.969.100,21 
5.955.805,28 

69 n° 692.745.848-49. Diretor Presidente. JOSÉ DOURADO DE SOUSA, Técnico em Contabilidade CRC-DF nº 12.565-T/PA. 
 

Protocolo: 817039
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