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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o   Nº 1.527,  de 3 de Maio de 2021
Homologa o decreto nº 209/2021-GaB/PMa, de 15 de abril de 2021, edita-
do pela Prefeita Municipal de almeirim, que declara “situação de emergên-
cia”, em virtude de inundação nas áreas naquele Município.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando o decreto nº 209/2021-GaB/PMa, de 15 de abril de 2021, 
editado pela Prefeita Municipal de almeirim, que declara “situação de 
emergência” em áreas daquele Município, afetadas por inundação;
considerando o Parecer Técnico nº 004/2021/4º GBM, que opinou pelo 
reconhecimento de situação de emergência no Município de almeirim;
considerando que compete ao Governador do Estado homologar o referido 
ato, nos termos do art. 5º do decreto nº 891, de 10 de julho de 2020;
considerando as informações constantes no Processo nº 2021/432012, 
r E S o l V E:
art. 1º Homologar o decreto nº 209/2021-GaB/PMa, de 15 de abril de 
2021, editado pela Prefeita Municipal de almeirim, que declara “situação 
de emergência”, em áreas daquele Município, pelo prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 3 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 651703

d e c r e t o   Nº  1.528,  de 3 de Maio de 2021
regulamenta o Procedimento administrativo de reparação de danos pre-
visto na lei Estadual nº 8.972, de 13 de janeiro de 2020, e dá outras 
providências.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
considerando o Procedimento administrativo de reparação de danos intro-
duzido pela lei Estadual nº 8.972, de 13 de janeiro de 2020;
considerando a necessidade de o Estado do Pará utilizar-se do Procedi-
mento administrativo de reparação de danos para conferir celeridade e 
eficiência à solução de conflitos envolvendo Poderes, órgãos e entidades da 
administração Estadual, seus agentes, e o particular;
considerando a necessidade de regulamentar o Procedimento administra-
tivo de reparação de danos, uma vez que a lei nº 8.972, de 2020, assim 
exigiu,
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d E c r E T a:
caPÍtULo i

das disPosiÇÕes Gerais
art. 1º rege-se por este decreto o Procedimento administrativo de repa-
ração de danos (Pard) previsto na lei Estadual nº 8.972, de 13 de janeiro 
de 2020, abrangendo os danos causados a terceiros por agente público, 
agindo nessa qualidade, e ao Erário por agente público ou por particular, 
pessoa física ou jurídica.
§ 1º o Pard deve servir à apuração do nexo de causalidade entre a condu-
ta do agente público ou do particular e o dano causado, repercutindo sobre 
a patrimonialidade material do Estado ou de terceiros. 
§ 2º a decisão proferida pela autoridade competente no Pard deverá ser 
compatível com jurisprudência majoritária, enunciados de caráter vincu-
lante e legislação vigente, adotando-se critérios objetivos para determina-
ção da reparação ou do valor a ser ressarcido. 
art. 2º a admissibilidade, instauração, processamento, decisão e cumpri-
mento relativos ao Pard são competência da Procuradoria-Geral do Esta-
do, envolvendo os Poderes, órgãos ou entidades públicos referidos no art. 
1º, caput e parágrafo único, da lei nº 8.972, de 2020.
Parágrafo único. Do PARD resultará a concessão de tutela ressarcitória, 
assentada em decisão do Procurador-Geral do Estado, que visa à recons-
tituição do patrimônio ofendido pela conduta lesiva ou à obtenção de re-
sultado equivalente.
art. 3º o Pard destina-se à apuração de danos emergentes, de natureza 
patrimonial e material, originados de relação extracontratual e que deman-
dem apuração objetiva, na forma do art. 128 da lei nº 8.972, de 2020.
§ 1º Em caráter excepcional, serão admitidos no Pard os lucros cessantes 
e pensionamento, quando decorrentes de danos objetivamente aferíveis, 
devendo ser apurados e fixados de acordo com critérios objetivos e uni-
formes, assentados em jurisprudência majoritária, precedentes de caráter 
repetitivo, enunciados de súmulas vinculantes e na legislação vigente. 
§ 2º Não estão compreendidos no âmbito do Pard os danos morais ou 
estéticos e o ressarcimento ao Erário ou ao agente público estadual de 
vantagens financeiras indevidamente pagas ou descontadas em razão de 
vínculo funcional, respectivamente, cuja solução deve ocorrer na forma 
da legislação vigente, especialmente da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 
1994, e lei nº 4.491, de 28 de novembro de 1973.
Art. 4º Na hipótese de o evento danoso também ensejar apuração por 
meio de procedimento sancionatório ou disciplinar, caberá à Administração 
certificar-se de sua existência, anexando as peças respectivas ao pedido de 
instauração de Pard, para que o Procurador-Geral do Estado, no exercício 
de juízo de admissibilidade, delibere sobre a conexão entre os procedimen-
tos e a conveniência do sobrestamento da reparação de danos, em decisão 
motivada que deverá avaliar também os riscos de prescrição. 
art. 5º a Procuradoria-Geral do Estado poderá requisitar a quaisquer auto-
ridades públicas estaduais as informações, documentos, avaliações, perí-
cias ou providências necessárias à instrução do Pard.
art. 6º o Pard poderá ser instaurado por iniciativa do interessado ou de 
Poder, órgão ou entidade em cujo âmbito se deu a ocorrência dos fatos, de-
vendo contemplar também a apuração do direito regressivo quando identi-
ficado o agente público causador do dano e houver indício de dolo ou culpa. 
§ 1º o requerimento do interessado deverá estar acompanhado de decla-
ração por ele firmada, sob as penas da lei, acerca da inexistência de ação 
judicial ou, ainda, de pedido de suspensão do processo judicial, por até 
120 (cento e vinte) dias úteis, quando não houve citação do Estado e a 
ação estiver fundada nas mesmas razões de fato e de direito que baseiam 
o pedido administrativo de reparação de danos.
§ 2º Quando realizada a citação da ação judicial de que trata o § 1º deste 
artigo, o pedido de suspensão do processo por até 120 (cento e vinte) dias 
úteis dependerá, para o acolhimento e admissibilidade do Pard, da anuên-
cia expressa do Estado, a critério do Procurador-Geral do Estado.

caPÍtULo ii
do daNo

art. 7º o dano indenizável, para efeito da reparação de danos disciplinada 
por este decreto, exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
i - ocorrência no âmbito de relação extracontratual;
ii - lesão a direito ou bem juridicamente tutelado;
iii - prejuízo efetivamente sofrido, assim considerado aquele de ocorrência 
certa;
iV - ser passível de apuração objetiva, que permita a determinação precisa 
de obrigação de fazer ou não fazer ou a quantificação objetiva da prestação 
pecuniária, na forma prevista neste decreto.
Parágrafo único. o dano admissível no Pard deve ser subsistente, ou seja, 
não ter sido reconhecido pelo próprio agente causador de modo a exaurir a 
reparação, caso em que a solução deverá ser formalizada diretamente no 
âmbito do Poder, órgão ou entidade envolvido na ocorrência, que adotará 
as medidas necessárias para preservar o Erário e garantir o efetivo ressar-
cimento ao interessado.
art. 8º os danos causados por agente público, agindo nessa qualidade, 
podem resultar de ação ou omissão na prestação de serviços públicos, apu-
rando-se, a partir dessa ocorrência, respectivamente, a responsabilidade 
objetiva ou subjetiva estatal.
art. 9º São excludentes da responsabilidade civil estatal, para os efeitos do 
Pard, os danos materiais emergentes que: 
i - resultem de fato exclusivo da vítima ou de terceiro(s); ou
ii - decorram de caso fortuito ou força maior.
art. 10. É atenuante da responsabilidade civil estatal, para os efeitos do 
Pard, a culpa ou fato concorrente da vítima ou de terceiros.

caPÍtULo iii
dos atos PreParatÓrios do ProcediMeNto 

adMiNistratiVo de reParaÇÃo de daNos
seção i

da sindicância ou auditoria Prévia
art. 11. O PARD será, preferencialmente, precedido de sindicância ou audito-
ria prévia, observado o disposto no art. 105, § 1º, da Lei nº 8.972, de 2020.
§ 1º a sindicância ou auditoria prévia será instaurada pela autoridade 
competente do Poder, órgão ou entidade onde o fato se deu, servirá  à 
apuração de indícios de autoria e materialidade da conduta e do dano 
causado e à antecipação de provas, e indicará , em relatório final, a pos-
sível existência de nexo de causalidade, a obrigação de fazer ou não fazer 
apta à reparação do dano ou, quando esta for inviável, a quantificação da 
indenização pretendida.
§ 2º os autos da sindicância ou auditoria prévia acompanharão pedido 
da autoridade competente à Procuradoria-Geral do Estado, servindo para 
subsidiar o juízo de admissibilidade e instauração do Pard, ao qual serão 
anexados como peça informativa, nos termos do art. 129, parágrafo único, 
da Lei nº 8.972, de 2020, não vinculando a decisão final do procedimento.
art. 12. a sindicância terá caráter investigativo e será conduzida por co-
missão formada por 03 (três) servidores estáveis, com prazo de 15 (quin-
ze) dias úteis para conclusão dos trabalhos, prorrogável uma única vez, 
por igual período. 
art. 13. a auditoria prévia seguirá a legislação aplicável à apuração prepa-
ratória de eventos danosos ao Erário, no âmbito das unidades de controle 
interno de cada Poder, órgão ou entidade interessados.

seção ii
do Juízo de admissibilidade

art. 14. Na reparação de danos a terceiros ou ao Erário, o requerimento 
do interessado ou provocação de autoridade serão dirigidos ao Procurador-
Geral do Estado, a quem cabe decidir sobre a instauração do PARD após 
parecer da área consultiva da Procuradoria-Geral do Estado, observados, 
no que couberem, os seguintes requisitos:
i - se o requerimento atende o disposto no art. 15 da lei nº 8.972, de 
2020, e §§ 1º e 2º do art. 6º deste decreto;
ii - se a provocação está acompanhada de sindicância ou auditoria prévia, 
caso instauradas;
iii – se transcorrido o prazo de prescrição incidente;
iV - se o dano é de natureza patrimonial, material e extracontratual, além 
de objetivamente aferível, nos termos deste decreto;
V - se o dano decorre de ação ou omissão de agente público, com possibili-
dade de configurar a responsabilidade objetiva ou subjetiva estatal;
VI - em caso de identificação do agente público causador, recomendar sua 
intimação no ato de instauração do Pard, para os efeitos regressivos futuros;
Vii - indicação da obrigação apta à reparação do dano ou, se for o caso, do 
montante atualizado da indenização pretendida; e
Viii - se o evento danoso também ensejou apuração por meio de procedi-
mento sancionatório ou disciplinar, para decisão sobre a conexão entre os 
procedimentos e a conveniência do sobrestamento da reparação de danos, 
desde que não haja risco de prescrição.
§ 1º No PARD ao Erário, de iniciativa da Administração, após o parecer 
de admissibilidade e antes da decisão do Procurador-Geral sobre sua ins-
tauração, o terceiro potencial causador do dano será notificado para, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar seu interesse sobre a solução do 
conflito pela via administrativa, ficando ciente de que seu silêncio implicará 
anuência tácita à instauração. 
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, havendo expressa recusa do terceiro 
potencial causador à instauração do PARD, ficará prejudicada sua admissi-
bilidade, sujeitando-se o conflito à solução pela via judicial. 
§ 3º Preenchidos os requisitos e admitido o requerimento ou a provocação, 
será o Pard instaurado por meio de portaria, que designará o Procurador 
do Estado responsável pela instrução (Procurador-instrutor), dentre os in-
tegrantes da área contenciosa correlata ao objeto do processo.
§ 4º inadmitido o requerimento ou a provocação, o Procurador-Geral do 
Estado determinará a ciência do interessado ou do Poder, órgão ou enti-
dade provocante.
§ 5º contra a decisão proferida pelo Procurador-Geral na etapa de admis-
sibilidade caberá um único pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) 
dias úteis, dirigido à própria autoridade, sem efeito suspensivo.
§ 6º No exercício da admissibilidade, o Procurador-Geral do Estado poderá 
declarar suficiente ao PARD a apuração feita no âmbito da sindicância, 
auditoria prévia ou procedimento sancionatório precedente e conexo, es-
pecialmente quando entender exauridas as provas, reconhecido o evento 
danoso e identificado o agente causador, caso em que os procedimentos 
preparatórios serão admitidos como determinantes da solução do litígio, 
sem prejuízo do exercício do contraditório e ampla defesa pelo interessado.

caPÍtULo iV
do ProcediMeNto adMiNistratiVo de reParaÇÃo de daNos

seção i
do Procedimento administrativo de reparação 

de danos a terceiros
art. 15. o Pard a terceiros, de iniciativa do interessado, observará o se-
guinte rito:
i - o requerimento será protocolizado na Procuradoria-Geral do Estado, em 
até 05 (cinco) anos contados do ato ou fato que houver dado causa ao dano;
ii - o requerimento deve atender os requisitos do art. 15 da lei nº 8.972, de 
2020, inclusive indicando o valor da indenização pretendida, se for o caso;
III - caberá ao Procurador-Geral do Estado, após parecer jurídico exarado 
pela área consultiva da Procuradoria-Geral do Estado, decidir sobre a ad-
missibilidade do Pard;
iV - admitido o requerimento, o Pard será instaurado por meio de portaria 
do Procurador-Geral do Estado, que designará Procurador-instrutor entre 
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integrantes da área contenciosa competente, registrará os dados do pro-
cesso de origem, se houver, o fundamento legal e o prazo para conclusão 
dos trabalhos, que não poderá ser superior a 120 (cento e vinte) dias úteis;
V - instaurado o Pard, a data de protocolo do requerimento servirá como 
marco para suspensão, nos termos da legislação pertinente, da prescrição 
da ação de ressarcimento contra o Estado, até decisão final da Administra-
ção e pelo prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias úteis, após o qual a 
prescrição voltará a correr;
Vi - quando houver indício de que o dano patrimonial sob apuração resul-
tou de conduta dolosa ou culposa de agente público, este será notificado 
da existência do processo, para fins regressivos, sendo-lhe assegurado o 
exercício do contraditório e ampla defesa;
Vii - realizada a instrução, na forma dos arts. 38 a 59 da lei nº 8.972, 
de 2020, o Procurador-instrutor intimará o interessado e o agente públi-
co envolvido para oferecerem alegações finais, querendo, no prazo de 10 
(dez) dias úteis;
VIII - oferecidas ou não as alegações finais de que trata o inciso VII deste 
artigo, o Procurador-Instrutor emitirá relatório circunstanciado do feito, 
reportando-se a todos os atos praticados e indicando expressamente os 
parâmetros para cumprimento da obrigação reparatória ou sua quantifica-
ção, se for o caso, a fim de subsidiar decisão superior;
iX - a decisão caberá ao Procurador-Geral do Estado, no prazo de 20 (vin-
te) dias úteis, observado o limite de alçada fixado no art. 5º, §§ 2° e 3o 
da lei complementar nº 041, de 29 de agosto de 2002, e deverá abordar 
a existência do dano e nexo causal, a culpa ou dolo do agente público en-
volvido, se for o caso, indicando também eventuais causas excludentes ou 
atenuantes da responsabilidade civil estatal;
X - deferida a reparação do dano, deve a decisão fixar a obrigação de fazer 
ou não fazer capaz de recompor o patrimônio afetado, ou, se inviável, a 
indenização correspondente, observando também o disposto no § 2º do 
art. 3º deste decreto e sem prejuízo da obrigação de caráter regressivo;
Xi - o interessado e, quando for o caso, também o agente público envolvi-
do, serão notificados da decisão, podendo dela recorrer, no prazo e forma 
previstos na lei nº 8.972, de 2020, e neste decreto;
Xii - caso o interessado concorde com os termos da decisão, os autos do 
Pard serão remetidos à Procuradoria da câmara de conciliação, Mediação 
e arbitragem da Procuradoria-Geral do Estado, para negociação e celebra-
ção de acordo extrajudicial com o particular;
Xiii – o acordo extrajudicial referido no inciso Xii deste artigo, quando 
envolver obrigação de pagar, inclusive os lucros cessantes e o pensiona-
mento previstos no § 1º do art. 3º deste decreto, será encaminhado pela 
Procuradoria-Geral do Estado à homologação judicial, nos termos previstos 
no Código de Processo Civil, o que lhe conferirá caráter de título executivo 
judicial, submetendo-se, quanto ao pagamento, ao regime constitucional 
de precatórios e obrigações de pequeno valor, salvo o pensionamento em 
parcelas mensais, cujo cumprimento do acordo judicialmente homologado 
caberá à Secretaria de Estado de Planejamento e administração.
art. 16. o Pard a terceiros, quando instaurado por provocação de autori-
dade competente à Procuradoria-Geral do Estado, seguirá o rito previsto 
nos incisos i e iii a Xiii do art. 15 deste decreto, no que for aplicável.

seção ii
do Procedimento administrativo de reparação de danos ao erário
art. 17. o Pard ao Erário, de iniciativa do interessado, observará, no que 
couber, o rito previsto no art. 15 deste decreto e o seguinte:
i - o requerimento deverá ser dirigido ao Procurador-Geral do Estado, ob-
servados os requisitos do art. 15 da lei nº 8.972, de 2020, conterá resumo 
dos fatos e indicará a forma pretendida para reparação do dano, inclusive 
o montante atualizado da indenização, se for o caso;
ii - o protocolo do requerimento suspende, nos termos da legislação per-
tinente, a prescrição da ação de ressarcimento ao Erário, até decisão final 
da administração, observado o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias 
úteis para conclusão do PARD, após o qual a prescrição voltará a correr;
iii - admitido o requerimento, será instaurado o Pard ao Erário mediante 
portaria do Procurador-Geral do Estado, na forma do art. 15, inciso iV, 
deste decreto, intimando-se os interessados;
iV - o Pard ao Erário deve ser instruído com a documentação necessária à 
delimitação do fato, sua autoria e prejuízos causados, anexando como peça 
informativa quaisquer expedientes de apuração que tenham precedido a 
instauração;
V - os interessados devem ser intimados para, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, indicar as provas que ainda pretendem produzir, indeferindo-se, 
motivadamente, aquelas consideradas impertinentes, desnecessárias ou 
protelatórias, na forma do art. 116 da Lei nº 8.972, de 2020;
Vi - encerrada a instrução, deve o Procurador-instrutor intimar os interessa-
dos para oferecerem, no prazo de 10 (dez) dias úteis, suas alegações finais;
VII - oferecidas ou não as alegações finais de que trata o inciso VI deste 
artigo, o Procurador-Instrutor emitirá relatório circunstanciado do feito, 
para subsidiar a decisão quanto ao requerimento, reportando-se aos atos 
praticados, ao conjunto probatório produzido, à existência ou não de dano 
indenizável, à indicação do particular ou agente público responsável pelo 
dano, determinando precisamente a obrigação de fazer ou não fazer ou 
a quantificação objetiva dos valores a serem ressarcidos, com expressa 
referência dos parâmetros utilizados para esse fim;
Viii - a decisão do Pard ao Erário compete ao Procurador-Geral do Estado, 
observado o limite previsto no art. 5º, §§ 2° e 3º da Lei Complementar nº 
041, de 2002, e dela serão intimados os interessados;
iX - caso o responsável pelo dano ao Erário concorde com os termos da 
decisão, os autos serão encaminhados à Procuradoria da câmara de conci-
liação, Mediação e arbitragem da Procuradoria-Geral do Estado para cele-
bração de acordo extrajudicial que disporá sobre a forma de adimplemento 
da obrigação e as sanções aplicáveis à hipótese de descumprimento, valen-
do como título executivo extrajudicial, cientificando-se a respeito o Poder, 
órgão ou entidade interessado;

X - caso o interessado discorde da decisão, poderá interpor recurso, com 
efeito suspensivo, ao Governador do Estado, em razões dirigidas ao Procu-
rador-Geral, a quem caberá exercer o juízo de retratação; e
Xi - não havendo interposição de recurso ou sendo este extemporâneo, 
a decisão proferida pelo Procurador-Geral será levada a cumprimento, no 
prazo e forma deste decreto.
art. 18.  o Pard ao Erário poderá ser instaurado também por provocação 
de autoridade competente ou, de ofício, por ato motivado do Procurador-
Geral do Estado, observado, no que couber, o rito previsto nos arts. 15 e 
17 deste decreto.
Parágrafo único. instaurado o Pard ao Erário por iniciativa da administra-
ção, deve-se intimar o suposto causador do dano acerca de sua existência 
e para integrar o procedimento.

seção iii
da tutela ressarcitória

Art. 19. A tutela ressarcitória deve expressar orientação administrativa 
uniforme envolvendo a apuração e decisão do Pard e conterá, obrigatoria-
mente, exposição fundamentada sobre a existência do dano, os elementos 
relativos ao nexo causal, a identificação do responsável, inclusive em cará-
ter regressivo, e a forma da reparação que deve ocorrer, preferencialmen-
te, por meio de obrigação de fazer ou não fazer. 
Parágrafo único.  Aplicam-se às obrigações de fazer ou não fazer fixadas no 
PARD as disposições dos arts. 247 a 251 do Código Civil Brasileiro e arts. 
536 e 537 do Código de Processo Civil, no que couber.
art. 20. a obrigação de fazer resultante do Pard poderá ser executada 
pelo Estado, pelo agente ou particular causador do dano ou por terceiro(s).
§ 1º Caso a obrigação de fazer só possa ser executada por terceiro(s), o 
responsável pelo dano objetivamente considerado arcará com os custos de 
seu cumprimento, incluindo despesas acessórias necessárias à execução 
da obrigação.
§ 2º alternativamente, a reconstituição do patrimônio ofendido poderá 
ocorrer mediante entrega de bem da mesma natureza e em condições 
análogas ao que foi extraviado ou avariado, desde que a parte o aceite 
expressamente, ouvido o Procurador-Instrutor e, se for o caso, após ava-
liação prévia do Poder, órgão ou entidade interessado. 
§ 3º No Pard ao Erário, havendo urgência ou risco de perecimento de bens 
ou direitos, devidamente comprovados, independentemente de prévia in-
timação do interessado, poderá a administração executar imediatamente 
a obrigação de fazer ou determinar sua execução, após o que intimará o 
interessado para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, presumin-
do-se o silêncio como concordância tácita.
art. 21. a obrigação de não fazer resultante do Pard poderá ser executada 
pelo Estado, pelo agente ou pelo particular causador do dano.
§ 1º a obrigação de não fazer poderá ser extinta, a critério da administra-
ção, caso o interessado de boa-fé demonstre que se tornou impossível a 
abstenção, que envidou todos os esforços para mitigar o prejuízo causado 
e que não é cabível a conversão da obrigação em pagamento. 
§ 2º caso praticado o ato cuja abstenção se impunha pela obrigação de 
não fazer, a administração poderá, mediante intimação prévia do interes-
sado e assegurada sua manifestação no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 
determinar seu desfazimento, incluindo na reparação dos danos os valores 
correspondentes, sem prejuízo das sanções aplicáveis. 
§ 3º Havendo urgência, devidamente comprovada, e independentemente 
de prévia intimação, poderá a administração executar a obrigação de não 
fazer ou determinar o seu desfazimento, intimando posteriormente o inte-
ressado para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, presumindo-se 
o silêncio como concordância tácita.
art. 22. Para efeito das obrigações de fazer ou não fazer, em especial nas 
hipóteses de urgência, será admitida a tutela específica de obtenção de re-
sultado prático equivalente, devidamente justificada pelo Procurador-Ins-
trutor e por decisão do Procurador-Geral do Estado, observado o disposto 
no art. 57 da lei nº 8.972, de 2020.
art. 23. Para garantir a orientação administrativa uniforme de que tratam 
os arts. 128 e 132 da Lei nº 8.972, de 2020, o relatório circunstanciado do 
PARD deverá especificar a forma de quantificação dos danos, quando for o 
caso, a partir da utilização dos seguintes critérios:
I - painel, sistema ou plataforma oficial de preços sob gestão da Administração;
ii - em caso de bem submetido ao Sistema de registro de Preços, na 
forma da legislação aplicável, os valores consignados na respectiva ata de 
registro de Preços; 
III - preços obtidos em aquisições recentes efetuadas pelos Poderes, ór-
gãos ou entidades estaduais, anexando-se os respectivos contratos ou 
equivalentes; 
iV - preço de mercado, obtido mediante cotação junto a 03 (três) forne-
cedores localizados, preferencialmente, na região de ocorrência do dano;
V - tabelas de preços de mercado pesquisados por instituições especializa-
das e, em se tratando de tutela ressarcitória decorrente de perda total de 
veículo automotor, a Tabela fiPE - fundação instituto de Pesquisas Econô-
micas poderá ser adotada; e
VI - arbitramento ou perícia a cargo de órgão oficial, oportunizando-se aos 
interessados a apresentação de quesitos, conforme art. 473 do Código de 
Processo civil.

seção iV
dos recursos e seus efeitos

Art. 24. Da decisão final proferida no PARD caberá recurso hierárquico ao 
Governador do Estado, observados os prazos e forma previstos nos arts. 
69 a 81 da lei nº 8.972, de 2020. 
art. 25. o recurso hierárquico não terá efeito suspensivo, que poderá ser 
atribuído pela autoridade competente para decidir o Pard, mediante des-
pacho motivado, desde que fundado no justo receio de prejuízo de difícil 
ou incerta reparação. 
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Parágrafo único.  No PARD ao Erário, a decisão que fi xar a reparação pelo 
interessado poderá ser impugnada mediante recurso, com efeito suspensivo.
art. 26. o recurso será dirigido ao Procurador-Geral do Estado, que poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mes-
mo prazo, fazê-lo subir devidamente informado.

caPÍtULo V
do cUMPriMeNto 

seção i
do cumprimento na reparação de danos a terceiros

Art. 27. O cumprimento das obrigações de fazer ou não fazer fi xadas em 
razão do Pard a terceiros se dará na forma e prazo estabelecidos na deci-
são e no acordo extrajudicial celebrado entre o Estado e o interessado, sem 
obrigatoriedade de homologação judicial.
Parágrafo único.  Na hipótese do caput deste artigo, proferida a decisão e 
celebrado o acordo extrajudicial, os autos serão remetidos ao Poder, órgão 
ou entidade interessado para acompanhar o cumprimento, cabendo ao ti-
tular ou unidade responsável, ao fi nal, informar à Procuradoria-Geral do 
Estado a quitação ou inadimplemento, para arquivamento ou providências 
pertinentes à execução do acordo.
art. 28. Tratando-se de obrigação de pagar, inclusive que envolva os lucros 
cessantes e o pensionamento previstos no § 1º do art. 3º deste decreto, o 
cumprimento será pactuado em acordo extrajudicial levado à homologação 
judicial, na forma dos arts. 515, inciso III e 784, inciso IV do Código de 
Processo civil, submetendo-se o pagamento ao rito e procedimento das 
Requisições de Pequeno Valor ou Precatório, salvo o pensionamento em 
parcelas mensais, cujo cumprimento do acordo judicialmente homologado 
compete à Secretaria de Estado de Planejamento e administração, obser-
vando-se sempre a não incidência de juros moratórios, honorários de su-
cumbência e outros encargos, conforme art. 133 da lei nº 8.972, de 2020. 
art. 29. caso o particular repute não adimplidas as obrigações, total ou 
parcialmente, deverá manifestar-se por escrito à Procuradoria-Geral do Es-
tado, no prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias úteis, contado 
do encerramento do prazo para cumprimento, apontando de forma especí-
fi ca as razões de sua irresignação, sob pena de preclusão.

seção ii
do cumprimento na reparação de danos ao erário

art. 30. concluído o Pard ao Erário, o causador do dano será intimado 
para, no prazo máximo de 30 (trinta dias) úteis, recolher o valor do preju-
ízo suportado pela fazenda Pública ou apresentar pedido de parcelamento, 
lavrando-se acordo extrajudicial, na forma deste decreto.
§ 1º Tratando-se o causador do dano de agente público, com vínculo esta-
dual ativo, poderá optar pelo recolhimento integral por meio do documento 
de arrecadação Estadual (daE), ou, no mesmo prazo previsto no caput 
deste artigo, requerer o parcelamento do débito à Procuradoria-Geral do 
Estado que, em caso de deferimento, fi xará o número de parcelas para qui-
tação, não superior a 60 (sessenta), e a forma de recolhimento, mediante 
desconto em folha de pagamento, devidamente autorizado, ou por docu-
mento de arrecadação Estadual (daE), observada a legislação aplicável.
§ 2º Tratando-se o causador do dano de particular, poderá optar pelo 
recolhimento integral por meio do documento de arrecadação Estadual 
(daE), ou, no mesmo prazo previsto no caput deste artigo, requerer o 
parcelamento do débito à Procuradoria-Geral do Estado que, em caso de 
deferimento, fi xará o número de parcelas para quitação, não superior a 60 
(sessenta), também por daE.
§ 3º Não havendo o recolhimento integral do débito ou o pedido de parce-
lamento no prazo previsto no caput deste artigo, a Procuradoria-Geral do 
Estado providenciará a remessa de cópia dos autos à Secretaria de Estado 
da fazenda, para inscrição em dívida ativa, na forma da legislação vigente.
§ 4º Em qualquer caso, antes da inscrição do débito em dívida ativa e a 
critério exclusivo da Procuradoria-Geral do Estado, ouvido o titular do Po-
der, órgão ou entidade interessado, o causador do dano poderá solicitar a 
conversão da indenização em medidas ou ações capazes de reconstituir o 
patrimônio público lesionado ou produzir resultado equivalente.

caPÍtULo Vi
do direito reGressiVo

art. 31. Paga a indenização pela administração, o agente público causador 
do dano, caso comprovada sua culpa ou dolo, será intimado pela Procura-
doria-Geral do Estado ou pelo Poder, órgão ou entidade envolvido, a critério 
do Procurador-Geral do Estado, para, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
úteis, recolher o valor suportado pela fazenda Pública, atualizado moneta-
riamente, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. 
art. 32. o agente público poderá optar entre recolher integralmente ou 
parcelar o valor do débito com o Erário, neste caso mediante autorização 
para desconto, em folha de pagamento, de parcela mensal da remuneração 
ou proventos, respeitados os limites fi xados na legislação aplicável.
art. 33. Escoado o prazo previsto no art. 31 deste decreto sem que o agen-
te público causador do dano se manifeste acerca do pagamento do débito 
com o Erário, a Procuradoria-Geral do Estado deverá, no prazo de até 30 
(trinta) dias úteis, adotar as medidas regressivas cabíveis, sem prejuízo 
da inscrição do débito em dívida ativa, na forma da legislação aplicável.
art. 34. o agente público causador do dano que for desligado durante o 
desconto em folha de pagamento deverá quitar o restante do débito em 
até 60 (sessenta) dias úteis, sob pena de adoção das medidas regressivas 
cabíveis, inclusive inscrição em dívida ativa.
art. 35. as medidas regressivas são de competência da Procuradoria-Geral 
do Estado quando envolvam a inscrição em dívida ativa e/ou a cobrança 
extrajudicial ou judicial.

caPÍtULo Vii
das disPosiÇÕes FiNais

art. 36. fica o Procurador-Geral do Estado autorizado a editar atos norma-
tivos complementares necessários à plena implementação deste decreto. 
art. 37. as despesas decorrentes da aplicação deste decreto correrão à 
conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vi-
gente dos Poderes, órgãos e entidades interessados.
art. 38. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 3 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

d e c r e t o   Nº 1.529,  de 3 de Maio de 2021
atualiza o regulamento de Uniformes do corpo de Bombeiros Militar do 
Pará (rUcBMPa) e dá outras providências.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
considerando a necessidade de dar pleno uso ao decreto nº 2.181, de 
14 de setembro de 2018, publicado no Diário Ofi cial nº 33.701, de 17 de 
setembro de 2018;
considerando a atualização do regulamento de Uniformes do corpo de 
Bombeiros Militar do Pará de acordo com o decreto nº 320, de 24 de se-
tembro de 2019, publicado no Diário Ofi cial nº 33.993, de 25 de setembro 
de 2019;
considerando a atualização do regula mento de Uniformes do corpo de 
Bombeiros Militar do Pará de acordo com o decreto nº 676, de 09 de abril 
de 2020, publicado no Diário Ofi cial nº 34.177, de 09 de abril de 2020 
(Edição Extra);
Considerando a necessidade dos Ofi ciais possuírem o uniforme 1º A a 
pronto emprego para cerimônias e eventos sociais que a ocasião requer;
considerando os militares da reserva remunerada que são convocados 
para exercer funções na atividade meio ou que participam de cerimônias 
e eventos aos quais necessitam utilizar uniforme adequado e devidamente 
identifi cado como da reserva;
considerando a necessidade da faculdade de utilização de uniformes 1º f e 
1º G por cabos e soldados em cerimônias e representações;
considerando a institucionalização de novas honrarias na corporação e a 
necessidade de atualização de utilização de barretas e medalhas no âmbito 
do cBMPa;
Considerando a possibilidade de confecção de uniformes históricos do 
cBMPa para exposição em memoriais do corpo de Bombeiros Militar do 
Pará ou utilização em cerimônias com autorização do comandante-Geral,
d E c r E T a:
art. 1º fica alterado o regulamento de Uniformes do corpo de Bombeiros 
Militar do Pará, aprovado pelo decreto Estadual nº 2.181, de 14 de se-
tembro de 2018, com as alterações promovidas pelo decreto Estadual nº 
320, de 24 de setembro de 2019, e pelo decreto Estadual nº 676, de 09 
de abril de 2020.
Parágrafo único. o anexo Único do decreto Estadual nº 2.181, de 2018, 
passa a vigorar com as alterações previstas no anexo Único deste decreto.
art. 2º a atualização de que trata este decreto não gera direito, presente 
ou futuro, ao bombeiro militar de novo pagamento ou acréscimo do auxílio 
fardamento referente ao decreto Estadual nº 2.181, de 2018, e realizado 
na forma da lei Estadual nº 4.491, de 28 de novembro de 1973.
art. 3º o prazo para a utilização do Uniforme 1º a, 1º f Variação “a” e 1º 
G Variação “a” é até 30 de novembro de 2021.
art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 3 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

aNeXo ÚNico
art. 1º altera os itens 1.4; 1.5; 2.1.1, alínea “a”; 2.1.7, alínea “a”; 5.1.1, 
alínea “b”; e o quadro da figura 102 do regulamento de Uniformes do corpo 
de Bombeiros Militar do Pará passando a vigorar com a seguinte redação:
“1.4. fica autorizado o uso de uniformes pelos militares da reserva remu-
nerada, que forem convocados por qualquer natureza, no expediente e no 
comparecimento a cerimônias cívicas ou militares, comemorativas de da-
tas nacionais e estaduais ou atos sociais solenes, utilizando o distintivo de 
militar da reserva, exceto o uso de luvas e platinas de comandante-Geral 
que é privativa ao titular da função, devendo os antigos comandantes-Ge-
rais utilizarem as luvas e platinas do posto.
1.5. É vedado o uso de uniformes específi cos dos ofi ciais, subtenentes e 
sargentos por cabos e soldados, exceto o 1º f variação “a” ou 1º G varia-
ção “a” facultado o uso em cerimônias e representações informando a seu 
comandante ou chefe imediato; 
………………………………………………
2.1.1. ……………………………………..
a) Posse obrigatória para Ofi ciais;
………………………………………………
2.1.7. ……………………………………...
a) Posse obrigatória para Ofi ciais, Subtenentes e Sargentos. Facultada aos 
cabos e Soldados.
………………………………………………
5.1.1. …………………………………….
b) Uso: as disposições das barretas obedecem à ordem de precedência 
prescrita neste regulamento (conforme item 5.2). Serão utilizadas nas 
túnicas (exceto do uniforme 1º H), 3º a, do lado esquerdo, dispostas em 
cinco fi leiras de três barretas, totalizando quinze ou em no máximo oito 
fi leiras de quatro barretas a partir de dezesseis, totalizando trinta e duas, 
observando-se as seguintes prescrições:
………………………………………………
figura 102 - Posicionamento de barretas (tangenciando o bolso superior 
esquerdo ou posição correspondente).

 

esquerdo ou posição correspondente).
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6.50. ………………………………………………
PoSTo/GradUaÇÃo aBrEViaTUra

coroNEl BM cEl BM
TENENTE coroNEl BM TcEl BM

MaJor BM MaJ BM
caPiTÃo BM caP BM

1º TENENTE BM 1º TEN BM
2º TENENTE BM 2º TEN BM

aSPiraNTE a oficial BM aSP BM
cadETE BM cad BM

alUNo do cUrSo dE HaBiliTaÇÃo dE oficiaiS BM al cHo BM
SUBTENENTE BM STEN BM

alUNo do cUrSo dE aPErfEiÇoaMENTo dE SarGENToS BM al caS BM
1º SarGENTo BM 1º SGT BM
2º SarGENTo BM 2º SGT BM
3º SarGENTo BM 3º SGT BM

alUNo do cUrSo dE forMaÇÃo dE SarGENToS BM al cfS BM
caBo BM cB BM

Soldado BM Sd BM
alUNo do cUrSo dE forMaÇÃo dE PraÇaS BM al cfP BM

VolUNTário ciVil Vc

art. 2º inclui os itens 1.2.4; 1.9, alínea “l”; 2.1.6, alínea “c”; 2.1.6, 1º f 
Variação “a”; 2.1.6, Versão Masculina, 1a; 2.1.6, Versão feminina, 1a; 
2.1.7, alínea “d”; 2.1.7, 1º G Variação “a”; 2.1.7, Versão Masculina, 1a; 
2.1.7, Versão feminina, 1a; item 2.4.5.1; 5.1.1, alínea “b”, subitem 6; 
5.1.6, alínea “b”, subitem 4; item 6.14.1; item 6.14.2, item 6.20.2.1, no 
regulamento de Uniformes do corpo de Bombeiros Militar do Pará com a 
seguinte redação:
“1.2.4. Poderão ser confeccionados uniformes históricos, mantidas a ori-
ginalidade, de acordo com a época ao qual eram utilizados para exposição 
em memoriais do corpo de Bombeiros Militar do Pará ou utilizados em 
cerimônias alusivas à história do CBMPA com autorização formal e positiva 
do comandante-Geral.
………………………………………………
1.9. ………………………………………
l) Uso de uniformes sem cobertura ocorrerá exclusivamente em ativida-
des administrativas no interior da UBM durante o período de expediente, 
sendo obrigatório para solenidades, representações, serviço operacional 
e administrativo, em instrução, em trânsito e quando determinado pelo 
comandante da corporação ou da unidade.
………………………………………………
2.1.6. ……………………………………..
c) autorizado aos cabos e Soldados da banda de música, conforme 1ºf 
Variação “a”.
………………………………………………
1º f Variação “a”

Versão Masculina
………………………………………………
1a. Bibico para a Variação “a” exclusivo para cabos e soldados
………………………………………………
Versão feminina
………………………………………………
1a. Bibico para a Variação “a” exclusivo para cabos e soldados
………………………………………………
2.1.7. ……………………………………..
d) autorizado aos cabos e Soldados da banda de música, conforme 1º f 
Variação “a”
………………………………………………
1º G Variação “a”

Versão Masculina
………………………………………………

1a. Bibico para a Variação “a” exclusivo para cabos e soldados
………………………………………………
Versão feminina
………………………………………………
1a. Bibico para a Variação “a” exclusivo para cabos e soldados
………………………………………………
2.4.5.1 Uniforme de Serviço 4º E variação a
a) Posse obrigatória e exclusiva para Ofi ciais e Praças pertencentes à Co-
ordenadoria Estadual de defesa civil ou que estejam envolvidos em ações 
de defesa civil;
b) Utilizado exclusivamente nas ações de prevenção e resposta.

figura 017 a
(alterado pelo decreto nº 320, de 24 de setembro de 2019)
composição única para as versões masculina e feminina
1. Gorro com pala de defesa civil;
2. colete laranja;
3. camisa de malha meia manga laranja ou azul;
4. calça operacional ou bermuda operacional;
5. Bota cano curto com calça ou tênis com bermuda.
Itens obrigatórios:
1. Brasão do cBMPa;
2. Símbolo da defesa civil do Estado;
3. Cadarço de identifi cação.
………………………………………………
5.1.1 ………………………………………
b) ………………………………………….
6. deverá ser evitada a existência de uma única barreta, isolada, acima de 
fi leira composta por quatro barretas.
………………………………………………
5.1.6 ……………………………………..
b) …………………………………………
4. deverá ser evitada a existência de uma única medalha, isolada, acima 
de fi leira composta por quatro medalhas.
6.14.1 calça operacional
a) confeccionada em tecido construção em tela “rip stop” 67% algodão e 
33% poliéster, na cor azul marinho;
b) Feitio: Cós postiço entretelado com 4,5cm largura, fechamento através 
de fecho metálico embutido, 7 passantes inseridos na parte inferior do 
cós, Vista embutida com zíper, 2 bolsos frontais embutidos com abertura 
oblíqua tipo faca (forro dos bolsos na mesma tonalidade da calça), 2 bolsos 
laterais (fi xados a 35cm abaixo da costura da junção do cós, adequada 
conforme o tamanho, medindo 18x16cm), com base na altura dos joelhos, 
com prega macho ao centro, com portinholas proporcionais ao bolso, fe-
chamento através de velcro interno em toda a sua extensão na cor azul 
marinho e abertura de 3cm na portinhola da perna direita para colocação 
de caneta (no dianteiro), aplicação de reforço de 30cm de comprimento 
no mesmo tecido nas pernas dianteiras, posicionados a 20cm medidos a 
partir da junção do gancho no entrepernas, fi xado com costura matelassê;
c) costura X, edredom entre os dois tecidos, reforço em arco no mesmo te-
cido da calça no traseiro, na região que circunda o gancho nas entrepernas, 
traseiro com palas, 2 bolsos traseiros chapados com cantos chanfrados 
com portinholas e fechamento através de velcro interno de uma extremi-
dade à outra;
d) Costuras com máquina de pregar cós para colocação do cós, fechamento 
das ilhargas em fechadeira 2 agulhas paralelas, fi xação das palas e gancho 
traseiro em fechadeira, fechamento do entrepernas em interlock bitola mí-
nima 10mm, máquina reta 2 agulhas paralelas para o pesponto da vista e 
gancho traseiro, fi xação dos bolsos, zíper, laterais e traseiros, máquina reta 
1 agulha para bainhas dos bolsos e matelassê, travetes nas extremidades 
dos bolsos, fi nal da vista, fi xação dos passantes e na junção dos ganchos 
por sobre a costura de segurança do interlock, overlock nas partes desfi an-
tes do tecido, pontos por cm: 3,5 a 4,0 em todas as costuras e overlock.
e) aviamentos: linha pés/algodão ou 100% poliéster nº 80 (oitenta), nas 
operações de fechamento, fi xação e pespontos, linha pés/algodão ou 100% 
poliéster nº 120 (cento e vinte) no overlock e demais operações, as cores 
das linhas e cadarços dos zíperes e velcro deverão estar de acordo com a 
tonalidade do tecido, o gancho do fechamento do cós deverá ser metálico 
inoxidável, zíper de poliéster ou poliamida.
………………………………………………
6.14.2 Bermuda operacional
a) confeccionada em tecido construção em tela “rip stop” 67% algodão e 
33% poliéster, na cor azul marinho;
b) Feitio: Cós postiço entretelado com 4,5cm largura, fechamento através 
de fecho metálico embutido, 7 passantes inseridos na parte inferior do 
cós, Vista embutida com zíper, 2 bolsos frontais embutidos com abertura 
oblíqua tipo faca (forro dos bolsos na mesma tonalidade da calça), 2 bolsos 
laterais (fi xados a 35cm abaixo da costura da junção do cós, adequada 
conforme o tamanho, medindo 18x16cm), com base na altura dos joelhos, 
com prega macho ao centro, com portinholas proporcionais ao bolso, fe-
chamento através de velcro interno em toda a sua extensão na cor azul 
marinho e abertura de 3cm na portinhola da perna direita para colocação 
de caneta (no dianteiro), aplicação de reforço de 30cm de comprimento 
no mesmo tecido nas pernas dianteiras, posicionados a 20cm medidos a 
partir da junção do gancho nas entrepernas, fi xado com costura matelassê.
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c) costura X, edredom entre os dois tecidos, reforço em arco no mesmo te-
cido da calça no traseiro, na região que circunda o gancho nas entrepernas, 
traseiro com palas, 2 bolsos traseiros chapados com cantos chanfrados 
com portinholas e fechamento através de velcro interno de uma extremi-
dade à outra;
d) Costuras com máquina de pregar cós para colocação do cós, fechamento 
das ilhargas em fechadeira 2 agulhas paralelas, fixação das palas e gancho 
traseiro em fechadeira, fechamento do entrepernas em interlock bitola mí-
nima 10mm, máquina reta 2 agulhas paralelas para o pesponto da vista e 
gancho traseiro, fixação dos bolsos, zíper, laterais e traseiros, máquina reta 
1 agulha para bainhas dos bolsos e matelassê, travetes nas extremidades 
dos bolsos, final da vista, fixação dos passantes e na junção dos ganchos 
por sobre a costura de segurança do interlock, overlock nas partes desfian-
tes do tecido, pontos por cm: 3,5 a 4,0 em todas as costuras e overlock.
e) aviamentos: linha pés/algodão ou 100% poliéster nº 80 (oitenta), nas 
operações de fechamento, fixação e pespontos, linha pés/algodão ou 100% 
poliéster nº 120 (cento e vinte) no overlock e demais operações, as cores 
das linhas e cadarços dos zíperes e velcro deverão estar de acordo com a 
tonalidade do tecido, o gancho do fechamento do cós deverá ser metálico 
inoxidável, zíper de poliéster ou poliamida.
………………………………………………
6.20.2.1 Bota cano curto
a) 100% couro 1.8mm à 2.0mm de espessura, hidrofugado (repelente a 
água e sol);
b) língua e traseira em densidade: 1000, repelente à água e a raios UV 
através de flúor carbono;
c) forração com sistema nylon smach aerado, possibilitando respiração e 
secagem rápida da bota; 
d) altura do cano máxima de 19 cm; altura do cano na parte interna a 
partir da palmilha até 16 cm - 6.0” Pol;
e) Solado de borracha antiderrapante ultraflexível, couro legítimo, cor pre-
to, forro antibacteriano, impermeável à água, palmilha gel removível, co-
larinho espumado”.

Protocolo: 651704

decreto de 3 de Maio de 2021
Excepciona do decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, que revogou a 
cessão de servidores ocupantes dos cargos de Professor e de Especialista 
em Educação a outros Órgãos e/ou entes da administração Pública Muni-
cipal, Estadual e federal.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, da constituição Estadual e na forma prevista 
no parágrafo único do art. 2º do decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, e
considerando as informações constantes no Processo nº 2021/ 1076058,
d E c r E T a:
art. 1º fica excepcionada a cessão da servidora criSTiNa SUEli da SilVa 
loPES, ocupante do cargo de Especialista de Educação, classe iii, matrí-
cula funcional nº 5901394/1, no interesse do respectivo Órgão e do Ser-
viço Público.
art. 2º compete à Secretária de Estado de Educação editar os atos neces-
sários à fiel execução deste Decreto, para efetivação da cessão da servido-
ra supracitada, conforme dispõe o decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019. 
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 3 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
designar rÔMUlo rodoValHo GoMES, Secretário adjunto de Gestão 
operacional da Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social/
SEGUP, para responder, interinamente, no período de 1º a 31 de maio de 
2021, pela Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPa, sem prejuízo das 
atividades de sua função originária.
Palácio do GoVErNo, 3 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 3 de Maio de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado Pará, e
considerando o disposto no art. 88, §1º, inciso i c/c o art. 90, ambos da 
lei Estadual nº 5.251, de 31 de julho de 1985.
considerando o teor do ofício nº. 566/2021-chefe de Gabinete, de 20 de 
abril de 2021, do chefe de Gabinete do comandante-Geral;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº. 
2021/410105,
d E c r E T a:
art. 1º. colocar à disposição do Ministério Público do Estado do Pará, o 2º 
TEN QoaPM rG 21501 fraNK roBErTo liMa MaToS, a contar de 20 de 
abril de 2021;
art. 2º. fica agregado, o 2º TEN QoaPM rG 21501 fraNK roBErTo liMa 
MaToS, em razão de ter passado à disposição do Ministério Público do Es-
tado do Pará, a contar de 20 de abril de 2021.
art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 3 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 3 de Maio de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X da constituição Estadual e,
considerando o disposto no art. 20, inciso iii do decreto Estadual nº. 892, 
de 11 de novembro de 2013, o qual regulamenta a convocação de Policiais 
Militares da reserva remunerada prevista no art. 105-a da lei Estadual nº. 
5.251, de 31 de julho de 1985;
considerando as informações constantes no Processo nº. 2021/397488,

d E c r E T a:
art. 1º fica dispensado, ex officio, o 2º TEN QoEPM rr rG 18663 ElEil-
SoN liMa PiNHEiro, a contar de 12 de abril de 2021, convocado pelo de-
creto publicado no Diário Oficial do Estado nº. 34.414, de 20 de novembro 
de 2020 (Edição Extra).
art. 2º Este decreto entra em vigor a contar da data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 3 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 3 de Maio de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii, Vii e X da constituição Estadual e,
considerando o disposto no artigo 20, inciso iii do decreto Estadual nº. 
892, de 11 de novembro de 2013, o qual regulamenta a convocação de 
Policiais Militares da reserva remunerada prevista no art. 105-a da lei 
Estadual nº. 5.251, de 31 de julho de 1985;
considerando as informações constantes no Processo nº. 2021/368998,
d E c r E T a:
art. 1º fica dispensado, ex officio, o SUB TEN QPMP-0 rr rG 17681 Mar-
coS NaZarENo da SilVa lUcaS, a contar de 24 de março de 2021, con-
vocado pelo Decreto de 15 de março de 2021, publicado no Diário Oficial 
do Estado nº. 34.519, de 16 de março de 2021.
art. 2º Este decreto entra em vigor a contar da data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 3 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
revogar designação de daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira, dele-
gada-Geral adjunta para responder pela delegacia-Geral de Polícia civil, a 
contar de 26 de abril de 2021.
Palácio do GoVErNo, 3 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

decreto de 3 de Maio de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
considerando os termos do Processo nº. 2021/392120,
r E S o l V E:
art. 1º. Exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 098, de 1º de janeiro de 
2015, JoElSoN cHaVES da SilVa do cargo em comissão de Gerente ii, 
código GEP-DAS-011.3, com lotação na Fundação de Atendimento Socioe-
ducativo do Pará - faSEPa, a contar de 13 de abril de 2021.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 3 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 3 de Maio de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
considerando os termos do Processo nº. 2021/392120,
r E S o l V E:
art. 1º. Nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 098, de 1º de janeiro de 
2015, EMErSoN daS GraÇaS ValadarES do cargo em comissão de Ge-
rente II, código GEP-DAS-011.3, com lotação na Fundação de Atendimento 
Socioeducativo do Pará - faSEPa, a contar de 13 de abril de 2021.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 3 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
tornar sem efeito o decreto datado de 3 de setembro de 2020, publicado 
no Diário Oficial do Estado nº 34.335, de 3 de setembro de 2020, que 
nomeou SaNdra Maria da SilVa fErrEira para exercer o cargo em co-
missão de Coordenador, código GEP-DAS-011.5, com lotação na Fundação 
ParáPaz.
Palácio do GoVErNo, 3 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com a lei nº. 8.097, de 1º de janeiro de 2015, iSa-
BElla dE NaZarETH oliVEira do cargo em comissão de coordenador de 
Núcleo de Licitação, Contratos e Convênios, código GEP-DAS-011.4, com 
lotação na fundação ParáPaz, a contar de 29 de abril 2021.
Palácio do GoVErNo, 3 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com a lei nº. 8.097, de 1º de janeiro de 2015, PaUlo 
HENriQUE SoUSa SaNToS para exercer o cargo em comissão de coordena-
dor de Núcleo de Licitação, Contratos e Convênios, código GEP-DAS-011.4, 
com lotação na fundação ParáPaz, a contar de 29 de abril 2021.
Palácio do GoVErNo, 3 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 
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decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com a lei nº. 8.097, de 1º de janeiro de 2015, NilSoN liMa 
DA COSTA do cargo em comissão de Coordenador, código GEP-DAS-011.5, com 
lotação na fundação ParáPaz, a contar de 29 de abril de 2021.
Palácio do GoVErNo, 3 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com a lei nº. 8.097, de 1º de janeiro de 2015, alUiZio 
LOBATO TORRES para exercer o cargo em comissão de Coordenador, códi-
go GEP-daS-011.5, com lotação na fundação ParáPaz.
Palácio do GoVErNo, 3 dE Maio dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 651705
d e c r e t o Nº 1522, de 29 de aBriL de 2021

abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor da fundação 
amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas - FAPESPA, órgão da 
administração Pública Estadual, crédito especial no valor de r$ 31.000,00 
para atender à programação constante nesse decreto.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V da constituição Estadual, combinando com 
o art. 42 da lei 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a 
autorização contida no art. 1º da lei nº 9.236, de 25 de março de 2021, 
referente à ação orçamentária coVidPará.
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
da FAPESPA, órgão da Administração Pública Estadual, crédito especial no 
valor de r$ 31.000,00 (Trinta e Um Mil reais), para atender à programação 
abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

782011957114907693 - faPESPa 0101 339039 31.000,00

                                                                                           ToTal 31.000,00

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

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

782011912212978338 – faPESPa 0101 339039 31.000,00

                                                                                            ToTal 31.000,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 29 de abril de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o  Nº 1523, de 3 de Maio de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, no 
valor de r$ 102.842.783,16 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 
orçamentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
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$ 102.842.783,16 (cento e dois 
Milhões, oitocentos e Quarenta e dois Mil, Setecentos e oitenta e Três 
reais e dezesseis centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

071011545114897645 - SEdoP 0301 444042 4.833.333,34
211010618115028838 - SEGUP 0301 339039 3.325.320,00
291012678214867429 - SETraN 0324 449051 3.338.914,99
291012678214867432 - SETraN 0324 449051 9.611.712,77
291012678214867505 - SETraN 0324 444042 1.733.502,06

901011030215077582 - fES 0301 449051 70.000.000,00
901011030215078877 - fES 0301 445042 10.000.000,00

ToTal 102.842.783,16

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do 
exercício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 3 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o  Nº 1524, de 3 de Maio de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, no 
valor de r$ 4.387.794,57 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 
orçamentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 4.387.794,57 (Quatro Milhões, 
Trezentos e oitenta e Sete Mil, Setecentos e Noventa e Quatro reais e 
cinquenta e Sete centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

901011030115078874 - fES 0103 339030 1.749.325,00

901011030215078877 - fES 0103 445042 2.638.469,57

ToTal 4.387.794,57

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

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

901011030215078288 - fES 0103 339039 1.749.325,00

901011030215078289 - fES 0103 444042 2.638.469,57

ToTal 4.387.794,57

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 3 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o Nº 1525, de 3 de Maio de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do fundo 
Estadual de Saúde - FES, órgão da Administração Pública Estadual, crédito 
especial no valor de r$ 46.980.457,25 para atender à programação 
constante nesse decreto.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V da constituição Estadual, combinando com 
o art. 42 da lei 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a 
autorização contida no art. 1º da lei nº 9.236, de 25 de março de 2021, 
referente à ação orçamentária coVidPará.
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do FES, órgão da Administração Pública Estadual, crédito especial no valor 
de r$ 46.980.457,25 (Quarenta e Seis Milhões, Novecentos e oitenta Mil, 
Quatrocentos e cinquenta e Sete reais e Vinte e cinco centavos), para 
atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

901011030215077684 – fES 0301 335043 78.072,12
901011030215077684 – fES 0349 335043 2.774.028,00
901011030215077684 – fES 0349 339093 253.972,00
901011030215077684 – fES 0149 334181 43.874.385,13
                                                                                           ToTal 46.980.457,25

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

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

901011030215078878 - fES 0301 335043 78.072,12
901011030215078878 - fES 0349 335043 2.774.028,00
901011030215078878 - fES 0349 339093 253.972,00
901011030215078288 - fES 0149 334181 43.874.385,13
                                                                                            ToTal 46.980.457,25

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 3 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 651695

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 674/2021-ccG de 3 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/456080,
r E S o l V E:
autorizar JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade, a viajar para Brasília – df, no período 
de 6 a 8 de maio de 2021, a fim de participar de reuniões institucionais com 
a Fundação Getúlio Vargas e Ministério do Meio Ambiente, devendo res-
ponder pelo expediente do órgão, na ausência do titular, RAUL PROTÁZIO 
roMÃo, Secretário adjunto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE Maio dE 2021. 
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 675/2021-ccG de 3 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/421766,
r E S o l V E:
exonerar, a pedido, aNa PaUla VilaS BoaS SoUZa do cargo em comissão 
de Coordenador do Núcleo de Licitações, código GEP-DAS-011.3, com lota-
ção na Secretaria de Estado de Educação, a contar de 16 de abril de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE Maio dE 2021. 
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 676/2021-ccG de 3 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
coNSidEraNdo os termos do processo nº. 2021/421766,
r E S o l V E:
nomear BrUNo rafaEl dE SoUSa liMa para exercer o cargo em comissão 
de coordenador do Núcleo de Licitações, código GEP-DAS-011.3, com lota-
ção na Secretaria de Estado de Educação, a contar de 30 de abril de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE Maio dE 2021. 
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 677/2021-ccG de 3 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/463365,
r E S o l V E:
nomear rodriGo PiNHEiro rodriGUES para exercer o cargo em comis-
são de Assessor de Imprensa II, código GEP-DAS-012.3, com lotação na 
Secretaria de Estado de comunicação, a contar de 27 de abril de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 678/2021-ccG de 3 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/466985,

r E S o l V E:
exonerar WESlEY carValHo dE alMEida do cargo em comissão de 
Chefe de Unidade Mista, código GEP-DAS-011.3, com lotação na Secretaria 
de Estado de Saúde Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE Maio dE 2021.
iraN aTaÍdE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
Portaria Nº 679/2021-ccG de 3 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/466985,
r E S o l V E:
exonerar SaMUEl raMalHo da SilVa do cargo em comissão de assessor, 
código GEP-DAS-012.4, com lotação na Secretaria de Estado de Saúde 
Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 680/2021-ccG de 3 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/466985,
r E S o l V E:
i. exonerar raiMUNda cHaVES corrEa do cargo em comissão de assis-
tente de Centro de Saúde, código GEP-DAS-012.1, com lotação na Secre-
taria de Estado de Saúde Pública, a contar de 23 de abril de 2021.
ii. nomear alESSaNdra NoBrE caValcaNTE para exercer o cargo em 
comissão de Assistente de Centro de Saúde, código GEP-DAS-012.1, com 
lotação na Secretaria de Estado de Saúde Pública, a contar de 1º de maio 
de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 681/2021-ccG de 3 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/466985,
r E S o l V E:
i. exonerar JoÃo VicTor GoUVÊa MiraNda do cargo em comissão de 
Chefe de Unidade Mista, código GEP-DAS-011.3, com lotação na Secretaria 
de Estado de Saúde Pública, a contar de 30 de abril de 2021.
ii. nomear rafaEl do NaSciMENTo MiraNda para exercer o cargo em 
comissão de Chefe de Unidade Mista, código GEP-DAS-011.3, com lotação 
na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 682/2021-ccG de 3 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/466985,
r E S o l V E:
i. exonerar liZaNdra TaKENaSHi BaSEGGio BoNNa do cargo em comis-
são de Chefe de Unidade Mista, código GEP-DAS-011.3, com lotação na 
Secretaria de Estado de Saúde Pública, a contar de 24 de abril de 2021.
ii. nomear TaiaNa rUTE SoUSa coUTo para exercer o cargo em comissão 
de Chefe de Unidade Mista, código GEP-DAS-011.3, com lotação na Secre-
taria de Estado de Saúde Pública.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

errata da Portaria Nº. 654/2021-ccG, de 27 de aBriL de 
2021, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do estado Nº. 34.565, de 
28 de aBriL de 2021.
onde se lê:  “(...) Coordenador de Segurança(...).”
Leia-se: “(...) Coordenador de Segurança de Unidade Prisional(...).”
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

errata da Portaria Nº. 656/2021-ccG, de 27 de aBriL de 
2021, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do estado Nº. 34.565, de 
28 de aBriL de 2021.
onde se lê:  “(...) Gerente de Segurança(...)”
Leia-se: “(...) Gerente de Segurança de Unidade Prisional,(...)”.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Protocolo: 651706
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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 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, 3 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 254/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e coNSidE-
raNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
CONSIDERANDO o processo n° 2020/1093912, de 22 de dezembro de 2020;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de aNaNiNdEUa/Pa, no dia 23/12/2020.

Servidor objetivo

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

diretoria, lotado na diretoria de Gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 651335
Portaria Nº 247/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e coNSidE-
raNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994; e
CONSIDERANDO o processo n° 2021/370236, de 09 de abril de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaliNoPÓliS/Pa, no período de 12 a 16/04/2021.

Servidor objetivo

MariValdo MaciEl dE carValHo, cPf 294.251.312-87, 
matrícula funcional nº 5046912/ 4, assessor, lotado na 

diretoria de Gestão de logística.

 dar apoio logístico, no referido município.
 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 30 de abril de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 248/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e coNSidE-
raNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994; e
coNSidEraNDO o processo n° 2021/424354, de 23 de abril de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaliNoPÓliS/Pa, no período de 26 a 30/04/2021.

Servidor objetivo

ESTElo MacEdo BaraTa, cPf 253.707.582-04, matrícula 
funcional nº 3392007/2, ocupante do cargo Gerente, lotado 

na diretoria de Gestão de logística.

 dar apoio logístico, no referido município.
 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (  quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 30 de abril de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 249/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e coNSidE-
raNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994; e
CONSIDERANDO o processo n° 2021/370239, de 09 de abril de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaliNoPÓliS/Pa, no período de 12 a 16/04/2021.

diÁria
.

Portaria Nº 245/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e coNSidE-
raNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
CONSIDERANDO o processo n° 2021/446708 de 28 de abril de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o colaborador eventual abaixo relacionado a se deslocar para o 
município de MaracaNÃ/alGodoal/Pa, no período de 29 a 30/04/2021.

Servidor objetivo

PaUlo cicEro BarroS da rocHa, cPf 604.064.532-68, cargo 
colaborador Eventual, lotado na diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao colaborador eventual acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 30 de abril de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 246/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e coNSidE-
raNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
CONSIDERANDO o processo n° 2021/446138, de 28 de abril de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de MaracaNÃ/alGodoal/Pa, no dia 29/04/2021.

Servidor objetivo

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

operacional ii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico ao servidor do cerimonial, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 30 de abril de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 251/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e coNSidE-
raNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
CONSIDERANDO o processo n° 2021/456666, de 30 de abril de 2021;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho SaNTa-
rÉM/iTaiTUBa/SaNTarÉM/Pa, no período de 03 a 04/05/2021.

Servidor objetivo

TaliTa cUNHa dE faria liBEral, cPf: 512.545.812-00, matrí-
cula funcional nº 5945811/ 1, cargo assessor Especial ii, lotada 

no centro regional de Governo do Baixo amazonas.
cumprir agenda institucional, 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, 3 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 252/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e coNSidE-
raNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
CONSIDERANDO o processo n° 2021/453974, de 29 de abril de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de MaracaNÃ/Pa, no dia 30/04/2021.
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 211/2021-PGe.G., de 30 de abril de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais... 
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2021/211973.
rESolVE: 
Prorrogar, por 30 (trinta) dias o período de aplicação do Suprimento de 
fundos concedido ao servidor denis Máximo ferreira, identidade funcional 
nº 5852544/3, pela PorTaria Nº 135/2021-PGE.G., de 08.03.2021, 
publicada no doE nº 34511, de 09.03.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se. 
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia 
Procuradora-Geral adjunta administrativa 

Protocolo: 651465
Portaria Nº 213/2021-PGe/GaB., de 03 de maio de 2021
o Procurador-Geral do Estado, no uso das suas atribuições legais …
rESolVE:
1 – TorNar SEM EfEiTo a recondução das Procuradoras do Estado aNa 
cláUdia SaNTaNa doS SaNToS aBdUlMaSSiH, identidade funcional nº 
5763975/1, SilVaNa ElZa PEiXoTo rodriGUES, identidade funcional nº 
5859298/1 e TaTiaNa cHaMoN SEliGMaNN lEdo, identidade funcional 
nº 5634407/2, nas funções de Procuradoras-corregedoras, constante na 
Portaria 452/2019-PGE/GaB., de 08/07/2019, publicada em 10/07/2019;
2 – rEcoNdUZir a Procuradora do Estado SilVaNa ElZa PEiXoTo rodri-
GUES, identidade funcional nº 5859298/1, a contar de 31/07/2019, com 
mandato de 02 (dois) anos;
3 – rEcoNdUZir a Procuradora do Estado aNa cláUdia SaNTaNa doS 
SaNToS aBdUlMaSSiH, identidade funcional nº 5763975/1, a contar de 
08/10/2020, com mandato de 02 (dois) anos;
4 – rEcoNdUZir a Procuradora do Estado TaTiaNa cHaMoN SEliGMaNN 
lEdo, identidade funcional nº 5634407/2, a contar de 28/01/2021, com 
mandato de 02 (dois) anos;
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 651466
Portaria Nº 212/2021-PGe.G., de 30 de abril de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso de suas atribuições 
legais….
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2020/712912;
rESolVE:
dESiGNar, os servidores fernando Saraiva de Souza filho, identida-
de funcional nº 55587574/2, cezar de Souza casseb, identidade funcio-
nal nº 57214677/2 e Patrícia Garcia de Souza, identidade funcional nº 
57192733/2, para compor a Comissão de Avaliação de Bens Móveis Inser-
víveis desta Procuradoria-Geral do Estado.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 651484
Portaria Nº 218/2021-PGe.G., de 03 de maio de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais... 
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2021/343063 e lau-
do médico 73310.
rESolVE: 
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença assistência à servidora Shirley Pe-
reira Pires, identidade funcional nº 57174482/2, no período de 13.03 a 
11.04.2021, de acordo com o laudo médico nº 73310 da SEPlad.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se. 
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia 
Procuradora-Geral adjunta administrativa 

Protocolo: 651682

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 214/2021-PGe.G., de 03 de maio de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais... 
coNSidEraNdo o disposto no art. 81 da lei 5.810/94, PaE 2021/451999 
e apresentação do laudo Médico da SEPlad nº 73071.
rESolVE:
coNcEdEr, 180 (cento e oitenta) dias de licença saúde à servidora lilian 
Mendes Haber, identidade funcional nº 5859280/1, no período de 22.03 a 
17.09.2021, de acordo com o laudo médico nº 73071 da SEPlad.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa
Portaria Nº 215/2021-PGe.G., de 03 de maio de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais...
coNSidEraNdo o disposto no art. 81 da lei 5.810/94, PaE 2021/359895 
e apresentação do laudo Médico da SEPlad nº 73335.
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença saúde à servidora odaleia Maria 
costa Pereira, identidade funcional nº 57224227/1, no período de 07.04 a 
06.05.2021, de acordo com o laudo médico nº 73335 da SEPlad.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Servidor objetivo

ESTElo MacEdo BaraTa, cPf 253.707.582-04, matrícula 
funcional nº 3392007/2, ocupante do cargo Gerente, lotado 

na diretoria de Gestão de logística.

 dar apoio logístico, no referido município.
 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 30 de abril de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 250/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e coNSidE-
raNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994; e
CONSIDERANDO o processo n° 2021/370237, de 09 de abril de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaliNoPÓliS/Pa, no período de 12 a 16/04/2021.

Servidor objetivo

 EliSSaNdro GoMES dE fariaS, cPf 832.410.274-49, 
matrícula funcional nº 5946370/ 1, ocupante do cargo 

aSSESSor adMiNiSTraTiVo iii, lotado na diretoria de 
Gestão de logística.

 dar apoio logístico, no referido município.
 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (  quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 30 de abril de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

 Protocolo: 651631

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

eXtrato de Portaria Nº 028/2021 – Fc/cMG, 
de 03 de Maio de 2021

fundamento legal: lei federal nº 8.666/93 contrato: nº 001/2016 con-
tratada: claro S/a fiscal: SaMUEl TaVarES riBEiro, cPf nº 914.793.122-
15. fiscal Suplente: WENdEll MaTHEUS dUTra liMa, cPf 012.820.072-38
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga a PorTaria 
Nº 009/2021 – fc/cMG, de 11 de fevereiro de 2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 651615
eXtrato de Portaria Nº 027/2021 – Fc/cMG, 

de 03 de Maio de 2021
fundamento legal: lei federal nº 8.666/93 contrato: nº 004/2021 Em-
presa: coMPaNHia do PaPEl EirEli EPP; fiscal: lariSSa dE oliVEira 
BriTo, cPf nº 016.536.232-41. Suplente: SolaNGE rEGiNa oEiraS da 
SilVa, cPf nº 319.606.772-68. Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 26 de abril de 2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 651611

.

.

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 282/2021 – di/cMG, 
de 03 de Maio de 2021

 Objetivo: a serviço do Governo do Estado; Fundamento Legal: Lei n° 
5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: Brasília/df; Período: 
26 a 29/04/2021; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousa-
da); Servidor: caP QoPM Khistian Batista castro, cPf nº 749.574.572-
04; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 651426
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secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 361/2021-daF/sePLad, de 30 de aBriL de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
CONSIDERANDO, o que dispõe o art. 81 da Lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, o Laudo Médico n°: 71686, e os termos do Processo nº 
2021/438835,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 104 (cento e quatro) dias de licença para 
Tratamento de Saúde à servidora SilVia NaZarE MENdES dE fariaS, 
id. funcional nº. 4162/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, 
lotada na coordenadoria de Saúde ocupacional e Segurança do Trabalho, 
no período de 17/01/2021 a 30/04/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 30 dE 
aBril dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

 Protocolo: 651512
Portaria Nº 363/2021-daF/sePLad, de 03 de Maio de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
CONSIDERANDO, o que dispõe o art. 81 da Lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, o Laudo Médico n°: 73123, e os termos do Processo nº 
2021/452046,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 90 (noventa) dias de licença para Tratamen-
to de Saúde à servidora EdNa lUiZa SilVa dE oliVEira, id. funcional nº. 
3026/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotada na coor-
denadoria de logística e Gestão, no período de 29.03.2021 a 26.06.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

 Protocolo: 651525
Portaria Nº 362/2021-daF/sePLad, de 03 de Maio de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
CONSIDERANDO, o que dispõe o art. 81 da Lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, o Laudo Médico n°: 73121, e os termos do Processo nº 
2021/452046,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 30 (trinta) dias de licença para Tratamento 
de Saúde ao servidor BrUNo calaNdriNE alMEida, id. funcional nº. 
57191355/1, ocupante do cargo de assistente administrativo/assessor 
Técnico ii, lotado no Núcleo de controle interno, no período de 26/04/2021 
a 25/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

 Protocolo: 651523

Portaria Nº 106, de 3 de Maio de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1518, de 29 de abril de 2021, 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 2021 e, conside-
rando o(s) decreto(s) n° 1523, de 03/05/2021.
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 2021, 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.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Portaria Nº 216/2021-PGe.G., de 03 de maio de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o disposto no art. 81 da lei 5.810/94, PaE 2021/359895 
e apresentação do laudo Médico da SEPlad nº 73334.
rESolVE:
coNcEdEr, 14 (quatorze) dias de licença saúde ao servidor Kaldy Ney 
Pinto Barbosa, identidade funcional nº 55589380/1, no período de 24.03 a 
06.04.2021, de acordo com o laudo médico nº 73334 da SEPlad.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa
Portaria Nº 217/2021-PGe.G., de 03 de maio de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o disposto no art. 81 da lei 5.810/94, PaE 2021/343063 
e apresentação do laudo Médico da SEPlad nº 73311.
rESolVE:
coNcEdEr, 20 (vinte) dias de licença saúde à servidora Simone Santana 
fernandez de Bastos, identidade funcional nº 5112354/1, no período de 
22.03 a 10.04.2021, de acordo com o laudo médico nº 73311 da SEPlad.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 651680

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de eLiMiNaÇÃo de docUMeNtos nº 001/2021
a Presidente da comissão Permanente de avaliação de documentos 
da Procuradoria-Geral do Estado do Pará – cPadPGE/Pa, designado 
pela PorTaria Nº 776/2017, de 01/12/2017, faz saber que nesta data 
procedeu à eliminação da listagem de documentos de nº 002/2020 
com 607 (seiscentos e sete processos) e listagem de nº 003/2020 com 
736 (setecentos e trinta e seis processos) disponível no site da PGE/Pa, 
da Procuradoria civil, Trabalhista e administrativa – PcTa, e também 
a primeira listagem da área administrativa com 84.576 (com oitenta e 
quatro mil e quinhentos e setenta e seis páginas) de acordo com a Tabela 
de Temporalidade da atividade Jurídica e administrativa da Procuradoria-
Geral do Estado do Pará (doE nº 33.516 de 13.12.2017). devidamente 
relacionados no Edital de ciência de Eliminação de documentos publicado 
no Diário Oficial do Estado Nº 34.536 de 29/03/2021
Belém, 29 de abril de 2021.
débora Solange oliveira lima
Presidente da cPadPGE/Pa
alessandra Maria Mendonça de oliveira
Membro cPadPGE/Pa
lilian Mendes Haber
Membro da cPadPGE/Pa
rosângela Teixeira Monteiro
Membro da cPadPGE/Pa

Protocolo: 651253

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria aGe Nº 039/2021-GaB, de 03 de maio de 2021.
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 2021/464130.
rESolVE:
i – conceder Suprimento de fundos ao servidor luis fernando Bittencourt 
dos Santos, matrícula nº 51855599/4, cPf Nº 307.472.282-72, ocupante 
do cargo de Gerente, lotado nesta aGE;
ii – o valor do suprimento corresponde a r$ 4.000,00 (quatro mil reais) e 
destina-se a atender despesas de pronto pagamento desta aGE;
iii – a despesa a que se refere o item anterior correrá por conta de recur-
sos próprios do Estado e terá a classificação: 11108.04.122.1297-8409, 
conforme a natureza das despesas:
 – 3.33.90.30-96 - r$ 2.000,00-Material de consumo  – 3.33.90.39-96 - 
r$ 2.000,00-outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica iV – o valor 
referido no item ii vincula-se aos seguintes prazos: 60 (sessenta) dias a 
contar da data da emissão da ordem Bancária para aplicação e 15 (quinze) 
dias após o período de aplicação para prestação de contas.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

 Protocolo: 651613
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Unidade(s) orçamentária(s), conforme o artigo 5º, § 2º da lei nº 9.105, 
de 21 de julho de 2020 - ldo 2021, da forma abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

181011442215008211 - SEJUdH 0301 335041 300.000,00

901011030215078288 - fES 0103 339033 750.000,01

ToTal 1.050.000,01

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

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

181011442215008211 - SEJUdH 0301 339030 300.000,00
901011030215078288 - fES 0103 334041 750.000,01

ToTal 1.050.000,01

iii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 651696

.

.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

.

.

errata
.

errata da Matéria 625082, publicada no doe Nº 34.483 (pag. 9) de 
05/02/2021. onde se lê: Natureza de despesa: 33.90.39; 
Leia-se: Natureza de despesa: 33.90.33
ordenador: Jorge luiz Guimarães Panzera.

Protocolo: 651504

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 234 de 03 de Maio de 2021
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. coNSidE-
raNdo que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe sobre a 
supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos contratos, 
convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades do 
Poder Executivo do Estado do Pará; coNSidEraNdo que deverá ser de-
signado um fiscal de contrato, convênio ou termo de cooperação; e CON-
SidEraNdo os termos do despacho da coordenadoria de administração e 
Serviços, que dispõe sobre a designação de fiscal de contrato, nos autos 
do Processo administrativo Eletrônico nº 2021/230434, de 01/03/2021;
rESolVE: i – dESiGNar o servidor Thiago de Sousa lucio, matrícula nº 
5950242/2, ocupante da função de assistente administrativo, lotado na 
coordenadoria de administração e Serviços, para atuar como fiscal do 
Contrato Administrativo nº 019/2021, firmado com a empresa LOTTUS CO-
MÉrcio dE aliMENToS E BEBidaS EirElli, cNPJ nº 34.018.264/0001-
94, que tem como objeto o fornecimento de água Mineral Natural embala-
da em garrafões de 20 litros, frascos tipo granada de 300 ml e garrafas pet 
de 500 ml, em conformidade com as especificações, qualidade e condições 
gerais estabelecidas no Termo de referência - anexo i do Edital, o forneci-
mento pela contratada à contratante, consoante estabelecido no Processo 
Licitatório Nº 2020/363503. Passam a fazer parte integrante deste Contra-
to, sob a forma de anexos, como se nele fossem transcritos.
ii – dESiGNar a servidora ana raquel Pereira carvalho, matrícula nº 
5956729/1, 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, 03 de maio de 
2021. ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 651301

aNeXo a Portaria Nº 106, de 3 de Maio de 2021
árEa/UNidadE orÇa-
MENTária/GrUPo dE 
dESPESa/SUBGrUPo 

dE dESPESa

foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

dEfESa Social
SEGUP

outras despesas 
correntes 3.325.320,00 0,00 0,00 0,00 3.325.320,00

contrato Global
 0301 3.325.320,00 0,00 0,00 0,00 3.325.320,00

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

cEaSa
Pessoal e Encargos 

Sociais 109.513,60 0,00 0,00 0,00 109.513,60

folha de Pessoal
 0101 109.513,60 0,00 0,00 0,00 109.513,60

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 74.833.333,34 0,00 0,00 0,00 74.833.333,34

obras e instalações
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0301 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

outras despesa de 
investimentos

 0301 4.833.333,34 0,00 0,00 0,00 4.833.333,34
SETraN

investimentos 14.684.129,82 0,00 0,00 0,00 14.684.129,82
obras e instalações

 0324 14.684.129,82 0,00 0,00 0,00 14.684.129,82
PolÍTica Social

SESPa
investimentos 12.638.469,57 0,00 0,00 0,00 12.638.469,57

reforma
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0103 2.638.469,57 0,00 0,00 0,00 2.638.469,57

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0301 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

ProGraMa/
orGÃo foNTE 2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal
desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

4.833.333,34 0,00 0,00 0,00 4.833.333,34

SEdoP
 0301 4.833.333,34 0,00 0,00 0,00 4.833.333,34

infraestrutura e 
logística 14.684.129,82 0,00 0,00 0,00 14.684.129,82

SETraN
 0324 14.684.129,82 0,00 0,00 0,00 14.684.129,82

Manutenção da 
Gestão 109.513,60 0,00 0,00 0,00 109.513,60

cEaSa
 0101 109.513,60 0,00 0,00 0,00 109.513,60

Saúde 82.638.469,57 0,00 0,00 0,00 82.638.469,57
SEdoP

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0301 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00
SESPa

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 2.638.469,57 0,00 0,00 0,00 2.638.469,57
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0301 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
Segurança Pública 3.325.320,00 0,00 0,00 0,00 3.325.320,00

SEGUP
 0301 3.325.320,00 0,00 0,00 0,00 3.325.320,00

foNTE 2º QUadriMESTrE - 2021
Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         109.513,60 0,00 0,00 0,00 109.513,60

0103 - fES - recursos 
ordinários 2.638.469,57 0,00 0,00 0,00 2.638.469,57

0301 - recursos ordinários 88.158.653,34 0,00 0,00 0,00 88.158.653,34
0324 - royaltie Mineral 14.684.129,82 0,00 0,00 0,00 14.684.129,82

ToTal 105.590.766,33 0,00 0,00 0,00 105.590.766,33

Portaria Nº 107, de 03/05/2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.160, de 06 de janeiro de 
2021, lei orçamentária anual - loa 2021
rESolVE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 1.050.000,01 (Hum Milhão, cinquenta Mil de reais e Um 
centavo), na(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) 
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rídica de direito privado, com sede na cidade de ananindeua, Estado do 
Pará, na rodovia Br 316, Km 04, Sala Horizonte, Bairro Guanabara, cEP: 
67.110-000, inscrita no cNPJ nº 24.784.257/0001-40, neste ato represen-
tado por ricardo YoSHio YaMada laMarÃo.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

 Protocolo: 651370
citaÇÃo Por editaL

GdiL/diPre Nº 033/2021
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência Social do Estado do Pará;
considerando deferimento do Tribunal de contas do Estado do Pará – TcE, 
para fins de registro, nos autos dos processos deste Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará, determinando o registro dos atos de 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões em conformidade com 
a norma legal ou regulamentar;
Pelo presente Edital ciTaMoS/NoTificaMoS os(as) interessados(as), seus 
representantes legais ou mandatários, nos autos dos processos adminis-
trativos, abaixo arrolados, com fulcro no art. 154, caput, do regulamento 
Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, a fim de 
comparecer neste iGEPrEV, para retirada da via original de sua Portaria 
com o carimbo da corte de contas, mediante apresentação de documento 
de identificação com foto e/ou apresentação da procuração em via original 
ou cópia, se for o caso.

N° ProcESSo
 iGEPrEV

ProcESSo
TcE iNTErESSado(a)

1 2019/338002 2014/50613-9 Eunice da conceição lima Veras
2 2019/338002 2014/50680-9 lucia de fatima Guedes alves
3 2019/338002 2015/51034-6 Sidonias Tenório do Vale
4 2019/234512 2014/76891-0 Marcio Sillas albuquerque
5 2019/361647 2014/50967-0 raimundo leopoldo laminas
6 2019/361647 2015/51754-9 Manoel cardoso rodrigues
7 2019/110987 2014/03061-7 Guilhermina moura Quaresma
8 2019/338492 2018/51720-6 Teresinha Maria Siqueira de castro
9 2019/338492 2018/51799-6 ana lucia Botelho da costa
10 2019/338492 2018/51857-0 Maria ilma de Moura Teixeira
11 2019/338492 2018/51916-5 raimunda do rozario Matos
12 2019/338492 2018/52024-4 Benedito Mendes da costa freitas
13 2019/492733 2015/87219-4 Mariane castro Moura
14 2013/337733 2007/53949-9 dinamar da Silva Santos
15 2019/316845 2018/50636-7 Maria Eugenia Brito da Silva
16 2019/316822 2017/52596-7 charles Marques Barreto
17 2019/333615 2013/51758-1 Myralba Joyce costa da Silva
18 2019/333615 2013/52867-9 Marcos de Jesus Maia
19 2019/333615 2013/53619-0 oceanira ribeiro de freitas
20 2019/333615 2014/50478-0 ana Maria Veira de araujo
21 2019/356547 2015/50580-1 lázaro da Silva
22 2019/356547 2015/50750-1 Maria lúcia de Sena araújo
23 2019/341865 2008/51933-0 antônio dos Santos romano
24 2019/341884 2017/53544-0 raimundo daniel lopes
25 2019/337924 2018/50755-2 alberto Vieira de Miranda filho
26 2019/337924 2018/51387-2 Maria de Nazaré da Silva
27 2019/337924 2018/51518-6 Maria izabel reis
28 2019/341916 2014/51133-2 raimunda Gouvea Magno
29 2019/341916 2014/51183-1 Maria de Jesus Barbosa da costa
30 2019/341916 2014/51312-3 Edith de oliveira Neto
31 2019/341916 2015/51031-3 olga Sueli ribeiro de castro Puga
32 2021/419227 2017/53633-0 Waldomiro rozendo da costa
33 2021/419046 2017/52656-2 Maridalena azevedo costa Brito
34 2021/419046 2017/52667-5 adilson raimundo Pinto Monteiro

35 2021/419046 2017/52769-0 Maria djanira dos Santos almeida
Bruno augusto Hortêncio da Gama

36 2021/419046 2017/52807-0 olimpio Martins ramos
37 2021/419046 2017/50997-1 alexandrina da Silva Gomes
38 2021/419046 2017/51564-6 Therezinha Esquerdo da Silva
39 2021/419046 2017/51707-3 Maria Marta Mendes da Silva

 40  2021/419046  2017/51471-2

alessandra farias Moraes
alberto Jânio farias cassuli
 Aline Vitória Farias Cassuli
 Wendy Naely farias cassuli

 Natalli farias cassuli
Joana farias cassuli

41 2021/419046 2017/51516-9 Jose Gabriel Neves de Souza
42 2021/419046 2017/50873-1 Maria das dores Barbosa Vieira
43 2021/419299 2019/51635-5 João Bezerra de Souza
44 2021/364292 2017/52745-2 Edna Barros Maia
45 2021/364292 2017/52948-0 Mario crisostomo dos reis
46 2021/364292 2017/51467-6 osvaldo Gomes da Silva
47 2020/74886 2018/5112-0 agnaldo de castro Silva
48 2020/491309 2018/50843-1 Maria de Jesus lima Marques
49 2021/266738 2019/50837-9 José Maria da Silva
50 2021/266902 2019/52139-9 daniel Gonzaga da Silva

Belém, 03 de maio de 2021. ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa 
loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV.

Protocolo: 651292

diÁria
.

Portaria Nº 236 de 03 de Maio de 2021
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 o Processo nº 2021/453966 (PaE), de 29/04/2021.
rESolVE: i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo a Max Wander campelo de 
oliveira, matrícula nº 57204785/3, servidor da Secretaria de Educação do 
Estado Pará – SEdUc, ocupante do cargo de Motorista, a viajar ao muni-
cípio de Santarém/Pa, no período de 30/04/2021 a 10/05/2021, com o 
objetivo de conduzir o Caminhão – Unidade Móvel.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 10 e ½ (dez 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, 03 de maio de 
2021. ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

 Protocolo: 651349
Portaria Nº 235 de 03 de Maio de 2021
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 o Processo nº 2021/415781 (PaE), de 20/04/2021.
rESolVE: i – aUToriZar a servidora Marcella Yumi da rocha Takeshita, 
matrícula n° 5948298/1, ocupante da função de Técnico Previdenciário B, 
a viajar aos municípios de castanhal/Pa, Santa izabel do Pará/Pa e Santo 
Antônio do Tauá/PA, no período de 19/05/2021 a 21/05/2021, a fim de re-
alizar diligências relativas aos processos n° 2020/690972, n° 2020/583859 
e n° 2020/90171.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 03 de maio de 
2021. ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 651330
Portaria Nº 237 de 03 de Maio de 2021
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 o Processo nº 2021/464906 (PaE), de 03/05/2021.
rESolVE:
 i - aUToriZar o servidor Keytson deny Gomes Portugal, matrícula nº 
5929454/3, ocupante do cargo de coordenador de Tecnologia da informa-
ção, a viajar ao município de Santarém/Pa, no período de 05/05/2021 a 
15/05/2021, a fim de organizar a infraestrutura de informática da Unidade 
Móvel - Caminhão do IGEPREV.
ii- coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes 10 e ½ (dez 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, 03 de maio de 2021.
 ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

     Protocolo: 651690
Portaria Nº 238 de 03 de Maio de 2021
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 o Processo nº 2021/464936 (PaE), de 03/05/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor alessandro de Moraes Barros, matrícula nº 
5890933/1, ocupante do cargo de Motorista/Gerente, a viajar ao município 
de Santarém/PA, no período de 05/05/2021 a 10/05/2021, a fim de orga-
nizar a infraestrutura da Unidade Móvel - Caminhão do IGEPREV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 10 e ½ (dez 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, 03 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

 Protocolo: 651692

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do aPostiLaMeNto contrato administrativo: 07/2021
Processo: 2021/78960
data da assinatura: 23/04/2021
Exercício: 2021 e 2022
objeto: o presente instrumento tem o objetivo de apostilar a cláusu-
la Quarta, referente a fonte de recursos do contrato administrativo nº 
07/2021, com fundamento na Lei n° 8.666/1993.
contratada: KGa dESENVolViMENTo E TEcNoloGia EirEli, pessoa ju-
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do Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará, reservas, 
reformas e pensões militares. 
o custo global deste contrato administrativo é de r$ 10.925.000,00 (dez 
milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais).
contratado: aGENda aSSESSoria PlaNEJaMENTo E iNforMáTica lTda, 
com sede rua Barão de Melgaço, nº 3988, Bairro centro Norte, cEP: 
78.005-300, cuiabá/MT, inscrita no cNPJ/Mf nº 00.059.307/0001-68, nes-
te ato representado por seu Sócio EDSON JACINTHO DA SILVA.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 03 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 651693
eXtrato do 5º terMo aditiVo de coNtrato
contrato de administrativo nº 06/2018
Pregão Eletrônico SrP nº 05/2017
Processo: 2018/130081
data da assinatura: 30/03/2021
Vigência: 02/04/2021 até 01/06/2021
Exercício: 2021
objeto: o presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do con-
trato pelo período de 02 (dois) meses, com fundamento no art. 57, inciso 
ii e §2º c/c art. 65, inciso ii da lei nº 8.666/1993.
O custo global deste 5° Termo Aditivo é de R$ 5.605,76 (Cinco mil e seis-
centos e cinco reais e setenta e seis centavos).
contratado: lG SErViÇoS ProfiSSioNaiS EirEli - ME, Pessoa Jurídica 
de direito Privado, com sede na travessa São Sebastião, nº 888, Bairro 
Sacramenta, na cidade de Belém/Pa, cEP: 66.123-620, inscrita no cNPJ/
Mf sob nº. 06.028.733/0001-10, neste ato representado por lÚcia dE 
fáTiMa do NaSciMENTo.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 30 de março de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do igeprev

Protocolo: 651694

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 056 de 03 de Maio de 2021.
Base legal: arts. 98 e 99 da lei nº 5.810/1994 – Processo 2021/312244
Nome: debora rocha de almeida Souza
Matrícula: 54187627/2
cargo: assistente administrativo
lotação: Gabinete
concessão: 30 (trinta) dias / Triênio: segunda parcela - 04/03/2009 a 
03/03/2012
Período: 03/05 a 01/06/2021

Protocolo: 651556

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº. 055 de 03 de Maio de 2021.
Nome: Marcia criSTiNa SaNToS SilVa
Matrícula: 5902669/1
cargo: Especialista em Educação classe i
lotação: Biblioteca
concessão: 45 (quarenta e cinco) dias
Período: 25/02 a 10/04/2021
laudo Médico: 73344 – Processo 2021/353915.

 Protocolo: 651677

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 058/2021-eGPa
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE rio Maria E a EScola dE GoVEr-
NaNÇa PÚBlica do ESTado do Pará – EGPa.
oBJETo: Garantir a troca mútua de esforços para o aperfeiçoamento da 
atividade de capacitação dos servidores públicos da acordada e do Poder 
Executivo do Estado do Pará.
cláUSUla QUarTa – da ViGÊNcia: o presente termo vigerá a partir da 
data de sua assinatura pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser prorro-
gado de comum acordo entre as partes, por igual período.
daTa da aSSiNaTUra: 03/05/2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora Geral da EGPa e Sra. Marcia ferreira lopes – Prefeita do 
Município de rio Maria/Pa.
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 059/2021-eGPa
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE MoJU E a EScola dE GoVErNaNÇa 
PÚBlica do ESTado do Pará – EGPa.
oBJETo: Garantir a troca mútua de esforços para o aperfeiçoamento da 
atividade de capacitação dos servidores públicos da acordada e do Poder 
Executivo do Estado do Pará.
cláUSUla QUarTa – da ViGÊNcia: o presente termo vigerá a partir da 
data de sua assinatura pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser prorro-
gado de comum acordo entre as partes, por igual período.

eXtrato de coNtrato
contrato de administrativo nº 021/2021
Pregão eletrônico srP nº 05/2021
Processo: 2021/152616
data da assinatura: 30/03/2021
Vigência: 03/05/2021 até 02/05/2022
Exercício: 2021 e 2022
considerando o doE 34.567 onde o presidente deste instituto juntamente 
com a diretoria Executiva – dirEX resolveu tornar público: casos referen-
tes ao recebimento indevido pós óbito do beneficiário; 
Considerando que a Administração Pública só pode atuar nos termos da lei 
e para atingir exclusivamente ao interesse público nos termos da consti-
tuição federal; 
considerando que o regime de Previdência Estadual, reorganizado por esta 
lei, visa assegurar o direito relativo à previdência aos servidores públicos 
tem por determinação legal do art. 2º da lei complementar nº 039/2002 
de obedecer aos princípios e diretrizes pré-estabelecidos, inclusive a proi-
bição de criar, majorar ou estender qualquer benefício ou serviço sem a 
correspondente fonte de custeio total, de forma a preservar o seu equilí-
brio financeiro-atuarial. Considerando que cabe ao INSTITUTO DE GESTÃO 
PrEVidENciária do ESTado do Pará – iGEPrEV a gestão e a execução 
de todos os benefícios previdenciários, cabendo inclusive a execução, a 
coordenação e a supervisão de todos os procedimentos operacionais de 
concessão de benefício do regime Básico de Previdência, nos termos do 
art. 60-a da lei complementar nº 039/02;
considerando que a lei nº 8.492/1992 determina que os atos praticados 
que acarretem lesão ao erário são considerados como atos de improbidade 
administrativa, art. 10 da lei;
considerando que fraudes praticadas contra a Previdência afetam direta e 
indiretamente a toda a sociedade, atacando o seu patrimônio, pois se o dé-
ficit na Previdência for maior do que a entrada das contribuições/recursos, 
o sistema previdenciário entrará em colapso, deixando seus segurados sem 
a garantia de seus benefícios adquiridos por direito; 
Considerando que as fraudes previdenciárias configuram-se como lesão 
aos cofres públicos e ao patrimônio deste instituto de Gestão Previdenciá-
ria do Estado do Pará - iGEPrEV; 
considerando que, no âmbito das atribuições do instituto de Gestão Previ-
denciária do Estado do Pará, identificaram-se possíveis fraudes no recebi-
mento de benefícios previdenciários, em decorrência de saques indevidos 
após a morte de beneficiários. O que ensejou, inclusive, a adoção de provi-
dências judiciais na esfera cível quanto ao ressarcimento do erário; 
considerando que tais providências foram iniciadas em 2019 e comunica-
das aos órgãos de controle externo em 2020, quando identificou-se que 
havia diversos casos envolvendo recebimentos indevidos de benefícios pre-
videnciários após o óbito do segurado; 
considerando os prejuízos causados, até o momento, a este instituto de 
Gestão Previdenciária, em decorrência de fraude previdenciária, chegam 
a r$ 15.715.692,53 (quinze milhões, setecentos e quinze mil, seiscentos 
e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos), valor histórico a ser 
atualizado com base no índice iPca-E; 
Considerando que esse valor histórico baseou-se em 350 casos, encami-
nhados tanto ao Ministério Público Estadual, especificamente às Promoto-
rias de Justiça de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade adminis-
trativa da capital; como à Policial civil, por meio de sua diretoria Estadual 
de combate à corrupção, para as providências cabíveis no âmbito de suas 
atuações; 
considerando que há muito a ser apurado no âmbito desta autarquia Pre-
videnciária quanto aos casos de fraude e estelionato previdenciário, bem 
como quanto ao levantamento de valores recebidos indevidamente, tendo 
em vista a grande quantidade de beneficiários vinculados a este Instituto; 
considerando a gravidade do tema e a importância da preservação do fun-
do Previdenciário do qual sai os recursos necessário para o sistema Previ-
denciário do Estado do Pará;
considerando a vasta documentação acostada nos autos da Sindicância 
administrativa nº 459/2020, ainda em trâmite, que corrobora a gravidade 
das ações fraudulentas encontradas em nosso sistema que acarretaram em 
um prejuízo enorme ao fundo Previdenciário;
Considerando que a gestão correta, eficiente e transparente do Fundo Previ-
denciário é de interesse público de toda sociedade de forma direta e indireta;
considerando a pesquisa realizada nas pautas de julgamento do TcE/Pa, 
onde foi verificada que na sessão de 14/04/2021, ocorreu o julgamento do 
Processo nº 50576-1/2018, que trata de representação formulada pelo Mi-
nistério Público de contas do Estado do Pará - MPc/Pa contra este instituto 
Previdenciário, que na oportunidade os conselheiros aprovaram proposta 
de voto que recomenda uma série de medidas a serem adotadas por este 
instituto em razão de indícios de pagamentos indevidos de benefícios entre 
os anos de 2010 a 2018. de acordo com a apuração realizada pelo setor 
técnico da corte de contas, estima-se que o prejuízo ao erário estadual 
seja de r$ 252.440.836,36;
considerando que o Tribunal de contas do Estado do Pará em recente deci-
são proferida no dia 14/04/2021, decidiu e apresentou proposta, contidas 
no voto do relator do processo, foram acolhidas, por unanimidade, pelo 
plenário do TcE/Pa, determinando ao instituto de Gestão Previdenciária do 
Estado do Pará – igeprev que apure e promova as devidas responsabiliza-
ções, com vistas à reparação do erário, em relação a todos os benefícios 
em que foram constadas irregularidades, em conformidade com o Relatório 
Técnico emitido pela Secex
realiza-se a publicação do extrato do contrato com o seguinte objeto: 
o presente termo tem como objeto contratação de empresa especializada 
por um período de 12 (doze) meses, visando análise de conformidade nos 
Benefícios dos Servidores inativos e Pensionistas vinculados ao instituto 
de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV e nos Benefícios 
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da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 24, ii, da lei fede-
ral nº 8.666/93, considerando a exclusividade do serviço.
Valor GloBal: r$ r$ 2.999,80 (dois mil, novecentos e noventa e nove 
reais e oitenta centavos).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
• Funcional Programática/ Atividade: 17101.04.126.1508.8238
• Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Fazenda
• Natureza da Despesa: 44.90.52 - Equipamento e Material Permanente
• Fonte de Recursos: 0131/0331-Operações de Crédito Externas/PROFIS-
co ii Externas/BaNco iNTEraMEricaNo dE dESENVolViMENTo-Bid
ordENador rESPoNSáVEl: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior, SE-
crETário dE ESTado da faZENda.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 30 de abril de 2021.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

 Protocolo: 651379

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado da Fazenda, resolve ratificar o Termo de Dispensa 
de licitação do Processo administrativo nº 002021730001055-5 para a con-
tratação de empresa para atender as necessidades da Secretaria de Estado 
da fazenda do Estado do Pará, através da empresa P.r.B QUiNTo MaToS.
Valor : r$ r$ 2.999,80 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais e 
oitenta centavos).
Belém/Pa, 30 de abril de 2021.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

 Protocolo: 651381

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 767, 03 de Maio de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando ainda o processo nº 2021/451051 -cEcoMT-
MErcadoriaS EM TrÂNSiTo. rESolVE:
coNcEdEr a servidora MarGarETE GoMES NEVES, assistente adminis-
trativo, Matricula nº03247805/1, portadora do cPf nº 189.943422-49, Su-
primento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), o 
qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 4.000,00 (Quatro Mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEcoMT-
MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, não subordinada ao processo normal de 
aplicação, referente ao mês de Maio do exercício corrente, e deverão ser 
aplicados em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de Contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor administrativo, em exercício
Portaria Nº 768, 03 de Maio de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando ainda o processo nº 2021/448799 - cEcoMT-
BaSE –caNdirU. rESolVE:
conceder ao servidor Jairo MEScoUTo da SilVa, agente de Portaria, 
Matricula nº 5139665/1, portadora do cPf nº 263.902.212-15, Suprimento 
de fundos no valor total de
R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), o qual deverá observar a classificação 
orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEcoMT-Ba-
SE caNdirU, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente 
ao mês de Maio do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
A prestação de Contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em Exercício
Portaria Nº 766, 03 de Maio de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando ainda o processo nº 2021/441558- cEraT 
-ParaGoMiNaS. rESolVE:
coNcEdEr a servidora EdNa coNSTÂNcia GoMES da rocHa ESTácio, 
cargo datilografa, matricula nº50202/1, portadora do cPf nº 117.274.382-
72, Suprimento de fundos no valor total de r$ 700,00 (Setecentos reais), 
o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 – coVid-Pará
33.90.39 - SErViÇo dE TErcEiro PESSoa JUrÍdica: r$ 700,00 (Sete-
centos reais)

daTa da aSSiNaTUra: 03/05/2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora Geral da EGPa e Sra. Maria Nilma Silva – Prefeita do Muni-
cípio de MoJU/Pa.

Protocolo: 651668

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 052 de 03 de Maio de 2021
Processo: 2021/456081
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: cumprimento à agenda e demandas institucionais/EGPa.
Servidor: EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl, matrícula nº 5650267/2 
/ 6 e ½ (seis e meia) / 30/04 a 06/05/2021.
origem: Belém
destino: Marabá, redenção, Pau d’arco, rio Maria, Xinguara, água azul do 
Norte, ourilândia, Tucumã.
 Portaria Nº 053 de 03 de Maio de 2021
Processo:2021/440709.
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: cumprimento à agenda e demandas institucionais/EGPa.
Servidor: EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl, matrícula nº 5650267/2, 
/ 1 e ½ (uma e meia) / 28 a 29/04/2021.
origem: Belém
destino: Paragominas
PaUla da GraÇa frEirE MacHado
diretora de administração e finanças/EGPa.

Protocolo: 651531

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo do 1º tac do coNtrato Nº 05/2020/seFa
Publicada no Diário Oficial nº 34.504 de 02/03/2021, sob o núme-
ro do Protocolo: 632069
oNde se LÊ:
data da assinatura: 26/02/2021.
Leia-se:
data da assinatura: 24/02/2021.

Protocolo: 651283
Portaria Nº 748, de 30.04.2021, publicada no doe nº 34.571, de 
0305.2021
onde se lê: 17101.04.123.1424.8244 – dESENVolViMENTo dE coMPE-
TÊENciaS E HaBilidadES ProfiSSioNaiS Na arEa faZENdária – foN-
TE: 0301 – rEcUrSoS ordiárioS
Leia-se: 17101.04.128.1508.8887 – caPaciTaÇÃo dE aGENTE PÚBlico 
– foNTE 0101 – rEcUrSoS ordiárioS.
ordenador: anídio Moutinho da conceição
diretor administrativo, em exercício

 Protocolo: 651347

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1º
contrato: 042/2020/SEfa.
data da assinatura: 30/04/2021.
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo 
de vigência do contrato pelo período de 12(doze) meses, e o reajuste das 
tarifas no percentual de 5,53%(cinco vírgula cinqüenta e três por cento), 
conforme cláusula nona do contrato.
Vigência:. 31/05/2021 a 30/05/2022
orçamento: 17101.04.123.1508.8251
Natureza da despesa: 33.90.36
fonte de recursos: 0101
Valor mensal estimado: r$ 1.055,30
Valor anual: r$ 12.663,60
contratado: fraNSSiSco aSSiS rodriGUES fErNaNdES, cPf: 
222.899.922-91
Endereço: avenida castelo Branco, S/N, centro, São Geraldo do araguaia-Pa
ordenador, em exercício: anidio Moutinho da conceição

 Protocolo: 651639

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 05/2021
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, inscrita no cNPJ 
n.º 05.054.903/0001-79 e a empresa  P.r.B QUiNTo MaToS, pessoa jurí-
dica inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 31.405.857/0001-15.
do oBJETo do coNTraTo: aquisição de 20 (vinte) de aparelhos telefôni-
cos tipo headset.
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Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104001730, de 03/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002677/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: alvaro americo Piedade Pinheiro – cPf: 096.748.292-53
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XlS/Pas/automovel/9BrB29BT6d2013546
Portaria n.º202104001732, de 03/05/2021 - 
Proc n.º 122021730000441/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: carlos Jader Souza da Silva – cPf: 466.931.222-72
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo SPacEfoX cl Ma/Pas/automovel/9BWPB45Z8f4063975
Portaria n.º202104001734, de 03/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002596/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Miguel reinaldo fernandes Paula – cPf: 453.686.512-87
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.8 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69Z0fB102807
Portaria n.º202104001736, de 03/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002632/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose Maria dos Santos Pinheiro – cPf: 049.093.722-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69V0JG116975
Portaria n.º202104001738, de 03/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002614/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Elio de Souza Paula – cPf: 166.982.232-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 18l aT PrEMiEr/Pas/automovel/9BGJP7520lB194500
Portaria n.º202104001740, de 03/05/2021 - 
Proc n.º 42021730001101/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio raimundo leite Marques – cPf: 608.447.792-53
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U9lT009433
Portaria n.º202104001742, de 03/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002627/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose da Silva Gomes – cPf: 069.482.432-15
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi20flEX/Pas/automovel/9BrBdWHE7G0269292
Portaria n.º202104001744, de 03/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002666/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Elenilson dos Santos Melo – cPf: 795.381.852-34
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla Gli18 cVT/Pas/automovel/9BrBl3HE5J0147538
Portaria n.º202104001746, de 03/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002619/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: lydimar duarte Mesquita Junior – cPf: 165.436.532-72
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69X0cB306727
Portaria n.º202104001748, de 03/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002639/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antoniel Mesquita da Silva – cPf: 147.655.602-44
Marca/Tipo/chassi
i/VW SPacEfoX SPorT.Gii/Pas/automovel/8aWPB45Z0Ba534046
Portaria n.º202104001750, de 03/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002656/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jarles Terra Jaques – cPf: 373.593.472-20
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo Gol Tl McV/Pas/automovel/9BWaG45U4JP012833
Portaria n.º202104001752, de 03/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002650/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: lucival de Brito foro – cPf: 189.962.132-68
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69r0fG415690
Portaria n.º202104001754, de 03/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002538/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: olindo lopes de Brito – cPf: 105.997.702-87
Marca/Tipo/chassi
i/VW SPacEfoX TrENd Gii/Pas/automovel/8aWPB05ZXca518947

foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEraT-Pa-
raGoMiNaS, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente 
ao mês de Maio do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(Trinta) dias a contar da data do recebimento.
A prestação de Contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição diretor de administração, em Exercício

 Protocolo: 651355

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo - ceeat- iPVa/itcd
Notificamos o sujeito passivo Dibens Leasing SA Arrendamento Mercantil, 
cNPJ nº 65.654.303/0001-73, intimando da decisão da 2ª câmara Permanen-
te de Julgamento do Tribunal administrativo de recursos fazendários - Tarf 
em sessão realizada em 25/06/2020, relativa ao aiNf n. 092016510003490-
2, que negou provimento ao recurso Voluntário n. 16816.
Belém-Pá, 03 de Maio de 2021.
WElliNGToN MoNTEiro cardoSo
coord. Exec. Esp. de adm. Tributária do iPVa/iTcd

 Protocolo: 651420
editaL de NotiFicaÇÃo- ceeat- iPVa/itcd
Notificamos o sujeito passivo JOÃO RIBEIRO FRANCO NETO, CPF nº 
635.100.495-00, intimado da decisão do órgão julgador de 1ª instância, 
relativo ao aiNf n. 072017510008808-5, que decidiu pela ProcEdÊNcia 
Parcial do crédito tributário.
Belém-Pá, 03 de Maio de 2021.
WElliNGToN MoNTEiro cardoSo
coord. Exec. Esp. de adm. Tributária do iPVa/iTcd

Protocolo: 651435
editaL de NotiFicaÇÃo- ceeat- iPVa/itcd
Notificamos o sujeito passivo BFB LEASING SA ARRENDAMENTO MER-
caNTil, cNPJ nº 43.425.008/0001-02, intimando da decisão da 1ª câ-
mara Permanente de Julgamento do Tribunal administrativo de recursos 
fazendários - Tarf em sessão realizada em 18/12/2019, relativa ao aiNf n. 
192017510000033-1, que negou provimento ao recurso Voluntário n. 16141.
Belém-Pá, 03 de Maio de 2021.
WElliNGToN MoNTEiro cardoSo
coord. Exec. Esp. de adm. Tributária do iPVa/iTcd

 Protocolo: 651432
editaL de NotiFicaÇÃo- ceeat- iPVa/itcd
Notificamos o sujeito passivo ANTÔNIO MORBACH NETO, CNPJ nº 
984.986.498-20, intimando da decisão da 2ª câmara Permanente de Jul-
gamento do Tribunal administrativo de recursos fazendários - Tarf em 
sessão realizada em 25/06/2020, relativa ao aiNf n. 032017510016254-0, 
que negou provimento ao recurso Voluntário n. 16516.
Belém-Pá, 03 de Maio de 2021.
WElliNGToN MoNTEiro cardoSo
coord. Exec. Esp. de adm. Tributária do iPVa/iTcd

Protocolo: 651442

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202101000495 de 03/05/2021 - 
Proc n.º 002021730002520/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Thirso ferreira de Sousa – cPf: 488.563.712-00
Marca: VW/NIVUS CL TSI AD 200 Tipo: Pas/Automóvel
Portaria n.º202101000497 de 03/05/2021 - 
Proc n.º 002021730002624/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Wilson Pantoja Gomes – cPf: 229.258.562-68
Marca: CHEV/ONIX PLUS 10MT LT2 ECONOFLEX Tipo: Pas/Automóvel
Portaria n.º202101000499 de 03/05/2021 - 
Proc n.º 122021730000496/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Jonas Tadeu Nascimento castello – cPf: 454.047.632-72
Marca: CHEV/ONIX PLUS 10TAT LTZ Tipo: Pas/Automóvel
Portaria n.º202101000503 de 03/05/2021 - 
Proc n.º 002021730002625/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: João Tiago de carvalho – cPf: 076.662.922-87
Marca: i/cHEV TracKEr PrEMiEr 1.2 aUT. EcoNoflEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000501 de 03/05/2021 - 
Proc n.º 122021730000446/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Simão carlos Silva da Paixão – cPf: 066.418.222-49
Marca: VW/GOL 1.0 MANUAL Tipo: Pas/Automóvel
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Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104001782, de 03/05/2021 - 
Proc n.º 0420217300011963/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2020 
a 31/12/2020
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de transferencia de propriedade em veículo beneficiado pela 
isenção, placa qdq8591
interessado: coriolano Sousa rocha – cPf: 673.870.122-53
Marca/Tipo/chassi
ford/EcoSPorT fSl 1.6/Mis/camioneta/9BfZB55PXf8505614

Protocolo: 651483

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

contrato Nº: 058/2021
Objeto: Prestação de serviços de Clínicas e Profissionais de Psicologia para 
atendimento, sob demanda, e por deliberação da área técnica competente, 
quando necessário, aos empregados do Banco do Estado do Pará S.a., lota-
dos em suas unidades de Belém, região Metropolitana e interior do Estado, 
através de atendimento presencial e/ou tele atendimento.
Valor Total Estimado de até: r$ 30.530,64 (trinta mil, quinhentos e trinta 
reais e sessenta e quatro centavos)
data de assinatura: 03.05.2021
Vigência: 03.05.2021 a 02.05.2022
fundamento legal da contratação: credenciamento nº 026/2020
Contratado: CONSAUDE – Consultório de Profissionais de Saúde S/S LTDA
Endereço: Travessa rui Barbosa, nº 1180 Bairro: Nazaré
cEP: 66035-220 Belém/Pa
Telefone: (91) 3183-4331
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 651560
contrato Nº: 060/2021
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de recepcionista, para atender a demanda do Banpará, conforme espe-
cificações, exigências e condições estabelecidas no termo de referência e 
demais anexos do edital.
Valor Total Estimado de até: r$ 303.315,84 (trezentos e três mil, trezentos 
e quinze reais e oitenta e quatro centavos)
data de assinatura: 03.05.2021
Vigência: 03.05.2021 a 02.05.2022
fundamento legal da contratação: Pregão Eletrônico nº 026/2020
contratado: liMPar liMPEZa E coNSErVaÇÃo lTda.
Endereço: rua José Marcelino de oliveira, alameda Bom Jardim, nº 02 – 
Sala a - Bairro: centro
cEP: 67030-015  ananindeua/Pa
Telefone: (91) 3282-0822
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 651552

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo Nº:  004
contrato Nº:  045/2013
Objeto do Contrato: Locação de 01 (um) bem imóvel urbano, localizado 
na Av. Pedro Miranda, nº 1733, bairro Pedreira, para fins de instalação e 
funcionamento de uma agência Bancária do BaNPará.
Modalidade da contratação: dispensa de licitação nº 024/2013
data de assinatura do aditivo: 03.05.2021
Vigência do aditivo: 02.05.2021 a 01.05.2022
objeto do aditivo: Prorrogação de vigência e inclusão de cláusula de Tra-
tamento de dados Pessoais
fundamento legal do aditivo:  artigo 62 §3º, i, da lei nº 8.666/93.
Valor Mensal do aluguel: r$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
contratado: lucas Empreendimentos e administradora ltda./aurora Em-
preendimentos, Participações e administradora ltda.
Endereço:  av. Pedro Miranda Nº 11670 – Bairro: Pedreira
cEP:  66080-000  Belém/Pa
Telefone: (91) 3084-4020 ordenador responsável: Braselino carlos da as-
sunção Sousa da Silva

Protocolo: 651638

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

Nº do termo de cooperação: 001/2021
Partes: Banco do Estado do Pará S. A., instituição financeira, com sede 
em Belém/Pa, na avenida Presidente Vargas, nº 251, Bairro: centro, cEP: 
66.010-000, inscrita no cNPJ: 04.913.711/0001-08, e a aSSociaÇÃo 
BIOTEC-AMAZÔNIA, associação de direito privado sem fins lucrativos e de 
interesse coletivo, qualificada como Organização Social pelo Decreto nº 
1849/2017, nos termos da lei nº 5.980/1996 e o decreto nº 3.876/2000, 

Portaria n.º202104001756, de 03/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002638/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: chrystopher de Jesus cordovil libonati – cPf: 606.463.302-68
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132E3175851
Portaria n.º202104001758, de 03/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002655/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: roberci da Silva Gonzaga Junior – cPf: 429.566.252-68
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69V0HB175167
Portaria n.º202104001760, de 03/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002622/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose roberto da Silva cruz – cPf: 304.145.122-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio WK aTTrac 1.4/Pas/automovel/9Bd17307MB4350698
Portaria n.º202104001762, de 03/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002649/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Samuel Natan de lima – cPf: 184.798.552-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132d3101471
Portaria n.º202104001764, de 03/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002633/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco carlos dantas Pessoa – cPf: 062.084.522-87
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd adVENTUrE/Pas/automovel/9Bd37417dH5098738
Portaria n.º202104001766, de 03/05/2021 - 
Proc n.º 42021730001112/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Timoteo dos Santos Brandao – cPf: 147.673.252-34
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE cl MBV/Pas/automovel/9BWdB45U7JT156041
Portaria n.º202104001768, de 03/05/2021 - 
Proc n.º 122021730000600/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose augusto ferreira da Silva – cPf: 062.530.832-87
Marca/Tipo/chassi
VW/Polo Mf/Pas/automovel/9BWal5BZ0KP596778
Portaria n.º202104001770, de 03/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002690/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: ricardo de Morais Mendonca – cPf: 592.151.512-49
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132d3096761
Portaria n.º202104001772, de 03/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002592/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Joao Batista dos reis – cPf: 057.658.542-49
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd135019c2214500
Portaria n.º202104001774, de 03/05/2021 - 
Proc n.º 42021730001057/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose dos Santos de almeida – cPf: 188.001.142-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69V0KG343928
Portaria n.º202104001776, de 03/05/2021 - 
Proc n.º 82021730000667/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Gilcley Silva dias – cPf: 655.306.752-04
Marca/Tipo/chassi
VW/T croSS Hl TSi aE/Pas/automovel/9BWBJ6Bf4l4080514
Portaria n.º202104001778, de 03/05/2021 - 
Proc n.º 42021730001347/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jason rodrigues Martins – cPf: 204.943.602-59
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo Gol Tl McV/Pas/automovel/9BWaG45U4HP032266
Portaria n.º202104001780, de 03/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002113/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose Nicanor ribeiro riker – cPf: 387.949.422-34
Marca/Tipo/chassi
cHEV/TracKEr T a lT/Pas/automovel/9BGEB76H0MB222896
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II - DESIGNAR, para exercer Função Gratificada, padrão FG-3, a servidora 
lotada na SEÇÃo dE TraNSPorTES, conforme relacionada abaixo.

MaTrÍcUla NoME carGo NoMENclaTUra da fG

54194776/1 ETiaNE dE SoUZa fErrEira aGENTE adMiNiS-
TraTiVo SEcrETaria do dEParTaMENTo

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM 
03.05.2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

 Protocolo: 651464

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 590 de 29 de aBriL de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2021/208623.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora WalciclEa alVES BaTiSTa, matrícula nº. 57174865/1, cargo de 
Enfermeiro, regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada no Gabinete do 
Secretário com atuação no Núcleo de demandas Judiciais, goze de licença 
Prêmio, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 
29.04.2017 a 28.04.2020.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 14.06.2021 a 13.07.2021, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 03.05.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 024 de 27 de aBriL de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo PaE 
nº. 2021/221117.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, o 
servidor daliaNE GUiMarÃES GalÚcio, matrícula nº. 5900758/1, cargo 
de Técnico de Enfermagem, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado 
no 9º centro regional de Saúde – Santarém, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao Triênio de 02.07.2012 a 01.07.2015.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.04.2021 a 30.05.2021 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 03/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 651288

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º termo aditivo ao contrato 08.2018- Processo nº 2017/540667, 
2021/284014 e 2020/884357
empresa LiMPar LiMPeZa e coNserVaÇÃo Ltda - ePP,
do objeto: o presente termo aditivo tem como objeto a repactuação dos 
preços do Contrato firmado entre as partes, nos termos previstos em sua 
cláusula decima segunda, em decorrência da convenção coletiva de Tra-
balho – 2021/2022 – SEac-Pa X SiNElPa/Pa, registrada em 05/02/2021 
no MTE sob n°PA000067/2021.
do valor: 1- com a presente repactuação, valor atual anual do contrato 
passará para o valor r$ 571.427,40 (Quinhentos setenta um mil, qua-
trocentos vinte sete reais e quarenta centavos), resultando um aumento 
de r$ 78.467,40 (Setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta sete reais 
e quarenta centavos). perfazendo o percentual de aumento de 13,73%. 
2- o valor atual mensal do contrato passará para o valor de r$ 47.618,95 
(Quarenta sete mil, seiscentos e dezoito reais e noventa cinco centavos), 
resultando no aumento de r$ 6.538,95 (Seis mil, quinhentos e trinta oito 
reais e noventa cinco centavos). 3- Os efeitos financeiros decorrentes do 
acréscimo vigoram a partir de 01/01/2021.
da dotação orçamentária: 908338 / 908288, Elemento de despesa: 
339037 e fonte de recurso: 0103006360.
Da Ratificação: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do Contrato 
nº 08.2018, não alteradas por este instrumento.
data da assinatura: 03/05/21.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

 Protocolo: 651333

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico 
srP Nº 008/sesPa/2021.

a Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de seu Pregoeiro, comu-
nica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico SrP do tipo 
“MENor PrEÇo Por iTEM”, conforme abaixo:
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo 
dE SEriNGaS E aGUlHaS Para GaraNTir a rEaliZaÇÃo daS aÇÕES 
dE VaciNaÇÃo da caMPaNHa NacioNal dE VaciNaÇÃo coNTra o Sa-

inscrita no cNPJ: 26.791.074/0001-87, sediada na avenida Perimetral da 
ciência, KM , Guamá, Belém/Pa.
objeto: Estabelecer parceria para a viabilização de cooperação técnico-
científica, tendo em vista a avaliação, prospecção e execução de projetos 
em bioeconomia e o desenvolvimento de atividades de interesse comum 
das instituições partícipes e a execução de projetos, estudos e pesquisas, 
com foco nas áreas de biodiversidade, biotecnologia e bionegócios.
Valor: r$-0,00
data da assinatura: 03.05.2021
Vigência: 03.05.2021 a 02.05.2024
foro: Belém
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 651591

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 317 de 30 de aBriL de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do Decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no DOE N° 28.508/18.07.1997.
coNSidEraNdo o decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 
34.240 de 01/06/2020;
coNSidEraNdo o teor do Processo nº 2021/161694.
r E S o l V E:
cEdEr, a contar de 08.02.2021, a PrEfEiTUra MUNiciPal dE BElÉM / 
SEcrETaria MUNiciPal dE UrBaNiSMo, para o exercício de cargo em 
comissão daS 201.8 – Subcoordenador de ações Estratégicas da coorde-
nação da organização de ordem Pública, o servidor JoSÉ lUiS EliaS dE 
alMEida, matrícula nº 104736/5, cargo EcoNoMiSTa, lotado na UNidadE 
dE rEfErÊNcia ESPEcialiZada – MaTErNo iNfaNTil, pelo período de 
02 (dois) anos, com ônus para o órgão cedente, mediante reembolso pelo 
órgão cessionário, em conformidade ao Decreto nº 795 de 29/05/2020, 
publicado no doE nº 34.240 de 01/06/2020.
Portaria N° 318 de 30 de aBriL de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do Decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no DOE N° 28.508/18.07.1997.
coNSidEraNdo o decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 
34.240 de 01/06/2020;
coNSidEraNdo o teor do Processo nº 2021/67034.
r E S o l V E:
cEdEr, a contar de 15.01.2021, a PrEfEiTUra MUNiciPal dE BElÉM / 
SEcrETaria MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo, para o exercício de cargo 
em comissão daS 201.09 – diretor do departamento de Gestão de contra-
tos coorporativos, o servidor claUdio do NaSciMENTo ValE, matrícula 
nº 5693594/3, cargo EcoNoMiSTa, lotado na diViSÃo dE coNTrolE dE 
doENÇaS TraNSMiSSÍVEiS, pelo período de 02 (dois) anos, com ônus 
para o órgão cedente, mediante reembolso pelo órgão cessionário, em 
conformidade ao decreto nº 795 de 29/05/2020, publicado no doE nº 
34.240 de 01/06/2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
30.04.2021.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em exercício.

Protocolo: 651286
Portaria N° 0316 de 29 de aBriL de 2021
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,
E coNSidEraNdo o teor do Processo de nº 2021/ 369189.
r E S o l V E:
DISPENSAR, para fins de Regularização Funcional, a contar de 01/06/1986, 
a servidora MARIA AMÉLIA MIRANDA DA FONSECA, matrícula n° 722863/1, 
do cargo de aGENTE dE SaÚdE, lotada no cENTro dE SaÚdE da TErra 
firME.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
29.04.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em exercício.

   Protocolo: 651281
Portaria Nº 0319 de 03 de Maio de 2021
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 2021/429141.
r E S o l V E:
I - CESSAR, a contar de 23/04/2021, a Função Gratificada, padrão FG-
3, do servidor lotado na SEÇÃo dE TraNSPorTES, conforme relacionado 
abaixo.

MaTrÍcUla NoME carGo PorTaria QUE coNcE-
dEU a fG NoMENclaTUra da fG

57231603/1 SilVio faro da SilVa MoToriSTa 0306/18, doE Nº 
33.608 dE 02.05.18

SEcrETaria do dEPar-
TaMENTo
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rENTES a QUESTÃo do coNTrolE Social rElacioNado ao coNTrolE 
da coVid 19, acordo coM docUMENTo EM aNEXo.
BElÉM/florESTa araGUaia/ BaNNacH/BElÉM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 854 de 13 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BaNNacH
PErÍodo: dE 02/05/2021 a 08/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54247631 / MaUro roBErTo caMPoS fErrEira / 428.735.092-87
oBJETiVo: aSSESSoraMENTo TÉcNico adMiNiSTraTiVo aoS coNSE-
lHEiroS dUraNTE ViSiTa iN loco aoS cMS dE florESTa do ara-
GUaia/Pa E BaNNacH/Pa a fiM dE dESENVolVEr aS aTiVidadES iNE-
rENTES ao coNTrolE Social E aVEriGUar E lEVaNTar dadoS iNE-
rENTES a QUESTÃo do coNTrolE Social rElacioNado ao coNTrolE 
da coVid 19, dE acordo coM docUMENTo EM aNEXo.
BElÉM/ florESTa do araGUaia/ BaNNacH/BElÉM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 855 de 13 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: rEdENÇÃo, dESTiNo: BaNNacH
PErÍodo: dE 02/05/2021 a 08/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
00000 / HEldoN alVES da SilVa / 658.835.192-53
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa iN loco aoS cMS dE florESTa do ara-
GUaia/Pa E BaNNacH/Pa E faZEr lEVaNTaMENTo dE caSoS do coVid 
NoS rEfEridoS MUNicÍPioS, dE acordo coM docUMENTo EM aNEXo.
rEdENÇÃo/ florESTa do araGUaia/BaNNacH/rEdENÇÃo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 856 de 13 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BaNNacH
PErÍodo: dE 02/05/2021 a 08/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
102090-1 / oSMar fErrEira NEVES / 223.980.582-04
oBJETiVo: coNdUZir coNSElHEiroS do cES/Pa E TÉcNico do cES/
Pa, aoS MUNicÍPioS da rEGiÃo do araGUaia/Pa, florESTa do ara-
GUaia/Pa E BaNNacH/Pa, dE acordo coM docUMENTo EM aNEXo.
BElÉM/florESTa do araGUaia/ BaNNacH/ BElÉM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 857 de 13 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTarÉM
PErÍodo: dE 10/05/2021 a 14/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5957944 / EliZÂNGEla do Socorro da SilVa MoNTEiro / 681.756.392-53
oBJETiVo: rEaliZar o TrEiNaMENTo dE iNSPEÇÃo NoS SiSTEMaS dE 
aBaSTEciMENTo dE áGUa E ProPorcioNar forNEciMENTo dE áGUa 
coM QUalidadE Pra PoPUlaÇÃo E aSSiM ProMoVEr a PrEVENÇÃo do 
coVid No MUNicÍPio dE SaNTarÉM/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 858 de 13 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 21/04/2021 a 23/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54182362 / cHriScia fErNaNdES daMoUS / 574.050.002-82
57174260 / roSa HElENa riBEiro caSTro / 158.409.562-87
oBJETiVo: rEaliZar TrEiNaMENTo Para EQUiPE dE MÉdicoS E EN-
fErMEiroS QUE irÃo aTUar Na UNidadE dE SUPorTE aVaNÇado do 
SaMU, Para fiNS dE HaBiliTaÇÃo da UNidadE dE SUPorTE aVaNÇa-
da, iTEM oBriGaTÓrio Para a HaBiliTaÇÃo coNforME PorTaria dE 
CONSOLIDAÇÃO N° 03 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 859 de 13 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTarÉM
PErÍodo: dE 10/04/2021 a 14/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541928281 / roBErTa da SilVa SoUZa / 734.050.512-15
oBJETiVo: rEaliZar o TrEiNaMENTo E SUPErViSÃo doS ProGraMaS 
VSPEa, ViGiaGUa/SiSaGUa, diScUTir SoBrE aS dirETriZES dE MoNi-
ToraMENTo da QUalidadE da áGUa dE coNSUMo HUMaNo, TrEiNa-
MENTo EM iNSPEÇÃo SaNiTária dE SiSTEMaS E SolUÇÕES colETiVaS 
dE aBaSTEciMENTo dE áGUa, No MUNicÍPio dE SaNTarÉM/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 860 de 13 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS

raMPo; a caMPaNHa NacioNal dE VaciNaÇÃo coNTra iNflUENZa E 
aS aÇÕES dE VaciNaÇÃo dE roTiNa No ESTado do Pará, VaciNaÇÃo 
dE roTiNa E aTENdiMENTo dE VaciNaÇÃo EM caSoS dE BloQUEio Va-
ciNal No aNo dE 2020. E TaMBÉM, coNSidEraNdo a rEcENTE PaNdE-
Mia do coVid-19, caUSada PElo NoVo coroNaVÍrUS (SarS-coV-2) 
E Para ProTEÇÃo da PoPUlaÇÃo o MiNiSTÉrio da SaÚdE ProMoVE a 
caMPaNHa NacioNal dE VaciNaÇÃo coNTra o coVid-19.
daTa da aBErTUra: 14/05/2021.
Horário: 09h:00min. (Horário de Brasília).
local: Portal de compras do Governo federal – UaSG: 925856.
dotação orçamentária: 908288/908302
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0349008725/0149001435/0349001435
ENTrEGa do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br  ou www.compraspara.pa.gov.br.
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com o prego-
eiro responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br. Belém (Pa), 03 
de maio 2021.
carloS aUGUSTo caMPoS fErrEira
PrEGoEiro/cPl/SESPa

Protocolo: 651401

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

4º terMo aditiVo ao coNVÊNio assisteNciaL Nº 03/2018
Processo nº 2021/80056
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto prorrogar por 30 (trinta) 
dias a contar do término da vigência do 3º Termo aditivo a utilização dos 
leitos de Unidades de Terapia intensiva – UTi e leitos clínicos ambos para 
atendimento exclusivo de pacientes diagnosticados com a coVid-19, com 
pagamento total no valor de r$ 1.004.997,00, em conformidade com o 
documento descritivo anexo a este termo aditivo.
data da assinatura: 01/05/2021
Vigência: 02/05/2021 à 31/05/2021
dotação orçamentária: 907684; Elemento de despesa: 335043; fonte de 
recurso: 0349008725; ação: 263898.
convenente: HoSPiTal NoVE dE aBril Na ProVidÊNcia dE dEUS con-
cedente: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
ordenador: roMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 651559

.

.

diÁria
.

Portaria N° 850 de 12 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 19/04/2021 a 25/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57197785 / EliSa dE oliVEira alMEida / 642.968.492-04
oBJETiVo: rEaliZar TESTaGEM/acoNSElHaMENTo Na aÇÃo dE PrE-
VENÇÃo/diaGNÓSTico coM ÊNfaSE Para coVid19 NoS SEGUiNTES 
MUNicÍPioS: aBaETETUBa E BarcarENa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 851 de 12 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 19/04/2021 a 25/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
115525/1 / Maria lUiZa SaNToS dE SoUZa / 137.632.102-53
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo Na MoBiliZaÇÃo, TriaGEM E 
cadaSTraMENTo Na aÇÃo dE PrEVENÇÃo/diaGNÓSTico coM TESTa-
GEM, acoNSElHaMENTo coM ÊNfaSE Para coVid 19 NoS SEGUiNTES 
MUNicÍPioS: aBaETETUBa E BarcarENa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 852 de 12 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 19/04/2021 a 25/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
72056351 / KlEBEr MarcElo MiraNda do NaSciMENTo / 649.330.912-34
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE TÉcNica QUE irá rEaliZar TriaGEM/
cadaSTraMENTo, TESTaGEM E acoNSElHaMENTo Na aÇÃo dE PrEVEN-
ÇÃo/diaGNÓSTico coM ÊNfaSE Para coVid 19 NoS SEGUiNTES MUNi-
cÍPioS: aBaETETUBa E BarcarENa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 853 de 13 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 6 diárias e meia  Valor: r$ 1.542,97
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BaNNacH
PErÍodo: dE 02/05/2021 a 08/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
51611182 / JoSE dE riBaMar SaNToS dE aSSiS / 361.991.842-20
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa iN loco aoS MUNicÍPioS dE florESTa do 
araGUaia E BaNNacH/Pa, a fiM dE dESENVolVEr aS aTiVidadES iNE-
rENTES ao coNTrolE Social E aVEriGUar E lEVaNTar dadoS iNE-
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oBJETiVo: rEaliZar o dEScarEGaMENTo E ENTrEGa dE MaTEriaiS E 
EQUiPaMENToS E PoSTErioMENTE rEaliZar ToMBaMENTo No HoSPi-
Tal rEGioNal PÚBlico do SUdESTE EM MaraBá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 868 de 13 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MUaNá
PErÍodo: dE 24/03/2021 a 24/03/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5929277 / GioVaNNa dE MiraNda ViEira / 036.472.802-75
oBJETiVo: ParTiciPaÇÃo da diSTriBUiÇÃo daS VaciNaS NoS MUNi-
cÍPioS dE MUaNá, cUrraliNHo E SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa, EM 
ViaGEM PElo GraESP.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 869 de 13 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 06/04/2021 a 08/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572316781 / WaldEViNo GUErrEiro forMiGoSa / 643.152.902-20
oBJETiVo: coNdUZir o SErVidor Para rEaliZar o dEScarEGaMENTo 
E ENTrEGa dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS E PoSTErioMENTE rEaliZar 
ToMBaMENTo No HoSPiTal rEGioNal PÚBlico do SUdESTE EM MaraBá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 870 de 13 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iriTUia
PErÍodo: dE 31/03/2021 a 31/03/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
coNcUrSada / aNa PaUla oliVa rEiS  / 617.292.052-91
 / laENa coSTa doS rEiS / 005.084.692-28
5955770 / lorENa alVES MENdES / 969.785.032-15
59580341 / NaYara da cUNHa MaTiaS / 885.191.632-20
5947337 / TaTiaNY raiol PEralTa da rocHa / 581.969.602-63
oBJETiVo: acoMPaNHar o iNÍcio da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo Na 
coMUNidadE QUiloMBola dE SÃo JoSÉ dE PaTaUaTEUa No MUNicÍPio 
dE iriTUia coM o EXcElENTiSSiMo GoVErNador HEldEr BarBalHo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 871 de 13 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: iriTUia
PErÍodo: dE 31/03/2021 a 31/03/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572063401 / olacir SilVa dE carValHo / 666.017.462-15
572056461 / ValdiMilSoN loPES MoNTEiro / 454.827.992-04
oBJETiVo: coNdUZir aS SErVidoraS QUE irÃo acoMPaNHar o iNÍ-
cio da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo Na coMUNidadE QUiloMBola dE 
SÃo JoSÉ dE PaTaUaTEUa No MUNicÍPio dE iriTUia coM o EXcElEN-
TiSSiMo GoVErNador HEldEr BarBalHo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
 Portaria N° 872 de 13 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: NoVo rEParTiMENTo
PErÍodo: dE 23/03/2021 a 25/03/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59562801 / GilSoN PaUliNo coSTa dE QUadroS / 795.663.912-34
oBJETiVo: dar aPoio ao dEScarrEGaMENTo dE MaTEriaiS TÉcNicoS 
HoSPiTalarES No MUNicÍPio dE NoVo rEParTiMENTo
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 873 de 13 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: NoVo rEParTiMENTo
PErÍodo: dE 23/03/2021 a 25/03/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5585605/1 / VicTor ValÉrio dE SoUZa WaNdErlEY / 592.274.942-00
oBJETiVo: coNdUÇÃo dE carro oficial da SESPa Para ENTrEGa doS 
MaTEriaiS  HoSPiTalarES No MUNicÍPio dE NoVo rEParTiMENTo
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 874 de 13 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo fraNciSco do Pará
PErÍodo: dE 14/04/2021 a 14/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
/ rUTE lEila doS rEiS florES / 146.306.302-44
571907611 / SirlENE doS aNJoS BriTo / 278.663.272-20
oBJETiVo: realizar supervisão junto com o 3ºcrS e municipio de São 
Francisco do Pará, sobre um caso suspeito de cólera.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 21/04/2021 a 23/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
86746/1 / fraNciSco rEGiNaldo MoraES / 122.427.482-20
oBJETiVo: conduzir os Srs. Para rEaliZar TrEiNaMENTo EQUiPE SaMU 
oBJETiVaNdo HaBiliTaÇÃo dE UNidadE SaMU dE SUPorTE aVaNÇado 
JUNTo ao MS No MUNicÍPio dE caPaNEMa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 861 de 13 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 19/04/2021 a 23/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
58931041 / MarÍlia lEÃo MaGalHÃES / 946.336.062-04
5157994 / roSiclEia da SilVa SoUSa fErrEira / 401.886.392-68
oBJETiVo:  rEaliZar aTiVidadES do PlaNo dE aÇÃo Para o coNTro-
lE E ErradicaÇÃo da SÍfiliS coNGÊNiTa No Pará, coM oS ProfiS-
SioNaiS dE SaÚdE, No MUNiciPio dE aBaETETUBa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 862 de 30 de Março de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 03/04/2021 a 04/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
/ iNGrid JUliaNa MoUrao SaNTa BriGida / 030.822.442-62
oBJETiVo: fiScaliZar a diSTriBUiÇÃo dE VaciNaS coNTra a coVid-19 
NoS MUNicÍPioS dE alTaMira, coNcEiÇÃo do araGUaia E MaraBá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 863 de 12 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 8 diárias e meia  Valor: r$ 1.419,93
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: ViGia
PErÍodo: dE 29/03/2021 a 06/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190621-1 / Eladio fErrEira da SilVa filHo / 223.610.652-15
oBJETiVo: coNdUZir a UNidadE MÓVEl da aÇÃo iTiNEraNTE dE coM-
BaTE ao coVid - 19 Para oS MUNicÍPioS dE SaNTo aNTÔNio do TaUá, 
colarES E ViGia.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 864 de 13 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alTaMira
PErÍodo: dE 21/04/2021 a 24/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5958048 / PaUlo alEXaNdrE MESQUiTa dE SaNTaNa / 720.432.882-53
oBJETiVo: rEaliZar aValiaÇÃo TÉcNica do SiSTEMa dE aBaSTEci-
MENTo dE áGUa, o QUal É oriUNdo dE PoÇo TUBUlar ProfUNdo 
(PoÇo arTESiaNo), BEM coMo dE Toda a rEdE dE diSTriBUiÇÃo Hi-
dráUlica, do HoSPiTal rEGioNal PÚBlico da TraNSaMaZÔNica, No 
MUNicÍPio dE alTaMira.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 865 de 13 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BrEVES
PErÍodo: dE 07/04/2021 a 10/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
51466581 / dUrValiNa SErrao PiNTo / 251.887.712-68
5957191 / JoSUÉ lEiTE doS PaSSoS / 020.464.612-07
5959205 / TaNia lUcia alVES da SilVa / 590.253.102-06
oBJETiVo: rEaliZar aÇÃo dE fiScaliZaÇÃo, oriENTaÇÃo, PrEVEN-
ÇÃo ao coVid 19, EM cUMPriMENTo ao dEcrETo 800 dE 31 dE Maio 
dE 2020 - aTUaliZaÇÕES. licENciaMENTo do SErViÇo dE HEModiáli-
SE do HoSPiTal rEGioNal PÚBlico do MaraJÓ.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 866 de 13 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: rEdENÇÃo
PErÍodo: dE 06/04/2021 a 09/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572050811 / aNToNio MarcoS da SilVa SaraiVa / 265.899.902-04
oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE EQUiPaMENToS HoSPiTalarES aTÉ o 
MUNicÍPio dE rEdENÇÃo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 867 de 13 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 06/04/2021 a 08/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59581351 / adErloN da SilVa liMa / 704.562.592-87
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Portaria N° 882 de 14 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BaiÃo
PErÍodo: dE 12/04/2021 a 16/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5958056 / caMila STEfaNY SilVa dE SoUZa / 019.863.082-43
oBJETiVo: coM a fiNalidadE dE coordENar o ProcESSo dE di-
GiTaÇÃo doS dadoS doS VaciNadoS No SiSTEMa dE iNforMaÇÃo 
da caMPaNHa NacioNal coNTra coVid-19, Para ViaBiliZaÇÃo da 
TraNSParÊNcia ENTrE aS doSES rEcEBidaS E doSES aPlicadaS dE 
VaciNa coVid-19 E corriGir falHaS dE diGiTaÇÃo E rESGaTE dE 
doSES aPlicadaS dE VaciNa EM TEMPo rEal.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 883 de 14 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aNaJáS
PErÍodo: dE 04/04/2021 a 04/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955693 / MarcUS faBiaNo MENdES dE carValHo coUra / 
138.422.808-07
oBJETiVo: ParTiciPaÇÃo da diSTriBUiÇÃo daS VaciNaS NoS MUNicÍ-
PioS dE cHaVES, afUá E aNaJáS, EM ViaGEM PElo GraESP.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 884 de 13 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo fraNciSco do Pará
PErÍodo: dE 14/04/2021 a 14/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5214440 / Mario aUGUSTo MarQUES da SilVa / 076.427.842-87
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE dE ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica QUE rE-
aliZará SUPErViSÃo JUNTo coM o 3ºcrS E MUNiciPio dE SÃo fraN-
ciSco do Pará, SoBrE UM caSo SUSPEiTo dE cÓlEra.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
 Portaria N° 885 de 14 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 19/04/2021 a 23/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5177286-4 / aNdrÉa caroliNa cHaGaS dE MiraNda / 394.635.832-20
57192488-1 / HoBErdaN da SilVa MoNTEiro / 633.211.902-06
590666313 / JaNE BarrEira do carMo / 753.239.152-34
 / SErGio ricardo da coNcEicao riBEiro / 186.563.742-49
oBJETiVo: rEaliZar aTiVidadES do PlaNo dE aÇÃo Para o coNTrolE 
E ErradicaÇÃo da SÍfiliS coNGÊNiTa No Pará, coM oS ProfiSSioNaiS 
dE SaÚdE, No MUNiciPio dE aBaETETUBa. SEcrETário adJUNTo dE 
GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 887 de 14 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aBaETETUBa
PErÍodo: dE 19/04/2021 a 23/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572056421 / JoSE aNdrE da SilVa PErEira / 796.427.562-34
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE TÉcNica QUE ESTará rEaliZaNdo aTi-
VidadES do PlaNo dE aÇÃo Para o coNTrolE E ErradicaÇÃo da 
SÍfiliS coNGÊNiTa No Pará, coM oS ProfiSSioNaiS dE SaÚdE, No 
MUNiciPio dE aBaETETUBa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 888 de 14 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SoUrE
PErÍodo: dE 10/04/2021 a 10/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57194316/1 / rEiNaldo GoMES do SacraMENTo / 740.167.332-00
oBJETiVo: a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da 4ª ENTrEGa/2ª faSE 
da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra a coVid 19 Para oS MUNicÍPioS 
dE SoUrE, SalVaTErra, SaNTa crUZ do arari, cacHoEira do arari 
E PoNTa dE PEdraS - 7º crS EM ViaGEM PElo GrUPo aÉrEo dE SEGU-
raNÇa PÚBlica - GraESP.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
 Portaria N° 889 de 14 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias Valor: r$ 334,10
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 08/04/2021 a 09/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57194007-1 / WaNdErSoN da coNcEiÇÃo SilVa / 818.066.982-34
oBJETiVo: a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da 4ª ENTrEGa da 2ª faSE 
/ caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra a coVid 19 Na rEdE dE frio do 
MUNicÍPio dE caSTaNHal, coM Parada Na rEdE dE frio do MUNicÍPio 
dE SaNTa iZaBEl do Pará oNdE rEaliZará aS MESMaS aTiVidadES a 
SEr coNdUZido PElo MoToriSTa do dSG roNaN cUSTÓdio da coSTa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Portaria N° 875 de 14 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: TUcUMa, dESTiNo: oUrilaNdia do NorTE
PErÍodo: dE 19/04/2021 a 24/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
00000 / lUÍS carloS MaGNo fErrEira / 087.718.392-91
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTaSiN loco ao cMS dE oUrilÂNdia do NorTE/Pa 
Para VErificar E faZEr o lEVaNTaMENTo dE caSoS do coVid No MUNi-
cÍPio aSSiM coMo rEUNir coM a MESa dirETora do cMS dE TUcUMÃ/Pa.
TUcUMÃ/ oUrilÂNdia do NorTE/ BElÉM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 876 de 14 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: oUrilaNdia do NorTE
PErÍodo: dE 15/04/2021 a 17/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
00000 / lUÍS carloS MaGNo fErrEira / 087.718.392-91
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTaSiN loco ao cMS dE TUcUMÃ/Pa Para VE-
rificar E faZEr o lEVaNTaMENTo dE caSoS do coVid No MUNicÍPio 
aSSiM coMo rEUNir coM a MESa dirETora do cMS dE TUcUMÃ/Pa.
BElÉM/ TUcUMÃ/ oUrilÂNdia do NorTE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 877 de 14 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: TUcUMa, dESTiNo: oUrilaNdia do NorTE
PErÍodo: dE 19/04/2021 a 24/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
/ daNilo JordÃo dE MENESE / 007.572.193-73
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTaS iN loco ao cMS dE oUrilÂNdia do Nor-
TE/Pa Para VErificar E faZEr o lEVaNTaMENTo dE caSoS do coVid 
No MUNicÍPio aSSiM coMo rEUNir coM a MESa dirETora do cMS dE 
oUrilÂNdia do NorTE/Pa.
TUcUMÃ/ oUrilÂNdia do NorTE/ rEdENÇÃo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 878 de 14 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: rEdENÇÃo, dESTiNo: oUrilaNdia do NorTE
PErÍodo: dE 15/04/2021 a 17/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
/ daNilo JordÃo dE MENESE / 007.572.193-73
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTaS iN loco ao cMS dE TUcUMÃ/Pa Para VE-
rificar E faZEr o lEVaNTaMENTo dE caSoS do coVid No MUNicÍPio 
aSSiM coMo rEUNir coM a MESa dirETora do cMS dE TUcUMÃ/Pa.
rEdENÇÃo/ TUcUMÃ/ oUrilÂNdia do NorTE.
 SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 879 de 14 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 9 diárias e meia  Valor: r$ 2.255,11
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 14/04/2021 a 23/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59581351 / adErloN da SilVa liMa / 704.562.592-87
59579721 / aloNSo Vilar PiNHEiro / 697.543.732-72
57195771 / raiMUNdo WaGNEr corrEa SilVa / 398.842.792-68
oBJETiVo: rEaliZar lEVaNTaMENTo E iNVENTário dE BENS PaTriMoNiaiS 
No HoSPiTal rEGioNal PÚBlico doS caETÉS No MUNicÍPio dE caPaNEMa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 880 de 14 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 10/04/2021 a 11/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5082498/1 / MarcEliNo GUilHErME cordEiro diNiZ / 298.827.292-15
oBJETiVo: a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da 4ª ENTrEGa da 2ª 
faSE / caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra a coVid 19, aValiaÇÃo E 
MoNiToraMENTo Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE BarcarENa - 6º crS a 
SEr coNdUZido PElo MoToriSTa do dSG aNTÔNio JoSÉ SoUZa SardiNHa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 881 de 14 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 10/04/2021 a 11/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55586822/1 / aNToNio JoSÉ SoUZa SardiNHa / 330.164.882-72
oBJETiVo: coNdUZir o TÉcNico da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES MarcE-
liNo GUilHErME cordEiro diNiZ a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo 
da 4ª ENTrEGa/2ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra a coVid 
19, aValiaÇÃo E MoNiToraMENTo Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE 
BarcarENa - 6º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
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 Portaria N° 897 de 15 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alTaMira
PErÍodo: dE 11/04/2021 a 16/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955310 / JaMillY SHallUaM SilVa dE liMa / 009.855.792-00
oBJETiVo: rEaliZar aPoio Para a diGiTaÇÃo daS ficHaS dE NoTifi-
caÇÕES NoS SiSTEMaS dE NoTificaÇÃo dE coVid-19 dEVido À SUB-
NoTificaÇÃo EM alGUNS MUNicÍPioS do 10º crS (alTaMira, UrUará, 
BraSil NoVo).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
 Portaria N° 898 de 15 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BrEVES
PErÍodo: dE 10/05/2021 a 15/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0501719 / SidNEY HUMBErTo TriNdadE / 152.674.582-87
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo, MoNiToraMENTo E aPoio ÀS aÇÕES 
dE coNTrolE da Malária (BUSca aTiVa, diaGNÓSTico PrEcocE, Tra-
TaMENTo iMEdiaTo doS caSoS PoSiTiVoS, iNSTalaÇÕES dE MildS, 
coNTrolE VETorial E MoNiToraMENTo, aNáliSE E aTUaliZaÇÃo doS 
SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo dE ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica- SiVEPMa-
lária E VETorES-Malária), NoS MUNicÍPioS dE BrEVES E BaGrE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
 Portaria N° 899 de 15 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BrEVES
PErÍodo: dE 10/05/2021 a 15/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5585023-3 / fraNK roBErT SilVa dE QUEiroZ / 454.124.302-44
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo, MoNiToraMENTo E aTUaliZaÇÃo 
doS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo dE ViGilÂNcia EPidEMiolÓGica - Si-
VEP-Malária E SiVEP-VETorES, NoS MUNicÍPioS dE BrEVES E BaGrE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 649009

eXtrato de adesÃo a ata de reGistro de PreÇos Nº 015/2020, 
do PreGÃo eLetrÔNico srP N°. 003/2019-dGL-sePLad da se-
cretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo.
Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SRP N°. 
003/2019-dGl-SEPlad - Processo administrativo nº. 2019/26957 da Se-
cretaria de Estado de Planejamento e administração - SEPlad.
oBJETo: registro de preços para eventual contratação de empresa espe-
cializada na prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva 
de mão de obra, de vigilância patrimonial armada e desarmada, compre-
endendo o fornecimento de uniformes e a disponibilização de todas as 
ferramentas e equipamentos de proteção individuais necessários à sua 
execução, nos termos da lei 7.102/83, da Portaria nº 3.233/2012-dG/
dPf e legislação correlata, para atender às necessidades das unidades dos 
órgãos e entidades do Poder Executivo em diversos municípios do Estado 
do Pará.
ViGÊNcia: 13/08/2020 a 12/08/2021.
EMPrESa: caNTÃo ViGilÂNcia E SEGUraNÇa lTda., inscrita no cNPJ nº. 
14.966.650/0003-62.
Endereço: Trav. Quintino Bocaiuva, nº 2129, Bairro da condor, Belém/Pa, 
cEP 66.033-620.
SoliciTaNTE da adESÃo: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica - 
SESPa - ProcESSo Nº. 2021/335165.

loTE Viii-rEGiÃo dE iNTEGraÇÃo-rEGiÃo BaiXo aMaZoNaS (alENQUEr, alMEriM, BElTErra, cUrU-
Çá, faro, JUrUTi, MoJUÍ doS caMPoS, MoNTE alEGrE, ÓBidoS, oriXiMiNá, PraiNHa, SaNTarÉM, 

TErra SaNTa)

iTEM dEScriÇÃo UNd QTdE. 
Solic.

Valor 
UNiTário 
MENSal

Valor ToTal 
MENSal

54 PoSTo dE SEG. arMada, 24H, SEG. a doM. PoSTo/
MÊS 3 r$ 

19.639,00 r$ 58.917,00

ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS 
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 651701

 Portaria N° 890 de 14 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: caSTaNHal, dESTiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 10/04/2021 a 11/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57194007-1 / WaNdErSoN da coNcEiÇÃo SilVa / 818.066.982-34
oBJETiVo: a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da 4ª ENTrEGa da 2ª 
faSE / caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra a coVid 19 Na rEdE dE frio 
do MUNicÍPio dE caPaNEMa - 4º crS E SÃo MiGUEl do GUaMá - 5º 
crS a SEr coNdUZido PElo MoToriSTa do dSG roNaN cUSTÓdio da 
coSTa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
 Portaria N° 891 de 14 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias Valor: r$ 334,10
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 08/04/2021 a 09/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572317281 / roNaN cUSTodio da coSTa / 846.974.232-91
oBJETiVo: coNdUZir o TÉcNico da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES WaN-
dErSoN da coNcEiÇÃo SilVa a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da 
4ª ENTrEGa / 2ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra a coVid 
19 Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE caSTaNHal - 3º crS, coM Pa-
rada Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE SaNTa iZaBEl do Pará oNdE 
SErÃo rEaliZadaS aS MESMaS aTiVidadES.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
 Portaria N° 892 de 14 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: caSTaNHal, dESTiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 10/04/2021 a 11/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572317281 / roNaN cUSTodio da coSTa / 846.974.232-91
oBJETiVo: coNdUZir o TÉcNico da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES WaN-
dErSoN da coNcEiÇÃo SilVa a fiM dE rEaliZar a diSTriBUiÇÃo da 
4ª ENTrEGa / 2ª faSE da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra a coVid 
19 Na rEdE dE frio doS MUNicÍPioS dE caPaNEMa - 4º crS E SÃo 
MiGUEl do GUaMá - 5º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
 Portaria N° 893 de 14 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa
PErÍodo: dE 03/04/2021 a 03/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54240192 / lUiZ carloS BaHia NUNES / 615.520.892-15
oBJETiVo: ParTiciPaÇÃo da diSTriBUiÇÃo daS VaciNaS MUNicÍPioS 
dE PoNTa dE PEdra, MUaNá, cUrraliNHo E SÃo SEBaSTiÃo da Boa 
ViSTa, EM ViaGEM PElo GraESP.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
 Portaria N° 894 de 14 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: aNaJáS
PErÍodo: dE 04/04/2021 a 04/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54240192 / lUiZ carloS BaHia NUNES / 615.520.892-15
oBJETiVo: ParTiciPaÇÃo da diSTriBUiÇÃo daS VaciNaS MUNicÍPioS 
dE cHaVES, afUá E aNaJáS, EM ViaGEM PElo GraESP.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
 Portaria N° 895 de 14 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 20/04/2021 a 20/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572206673 / adriaNa SoUSa TaPaJoS / 885.850.852-15
572063261 / BárBara arETHa carNEiro alMEida / 866.512.422-53
57614762 / lUcidalVa dE oliVEira GadElHa / 247.303.432-04
oBJETiVo: rEUNiÃo coM a coordENaÇÃo dE ENdEMiaS E SUPErViSÃo 
TÉcNica ao laBoraTÓrio dE ENToMoloGia do 6º crS-BarcarENa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
 Portaria N° 896 de 14 de abril de 2021
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 20/04/2021 a 20/04/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5161371-1 / JoSE Nilo caBral Maia / 223.997.202-53
oBJETiVo: TraNSPorTar SErVidorES QUE irÃo ParTiciPar dE rEU-
NiÃo coM a coordENaÇÃo dE ENdEMiaS E SUPErViSÃo TÉcNica ao 
laBoraTÓrio dE ENToMoloGia do 6º crS-BarcarENa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
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destino: Maracanã /Pa- Brasil  período: 06 /05/2021  Nº de diárias: 0,5 meia
Servidor: ana Patrícia da Gama Bittencourt
cPf: 633.538.062.53
Mat: 57190872
cargo: Médica Veterinária
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva

Protocolo: 651287
Portaria Nº 285 de diária de  03/05/2021
lei  fundamental : dEcrETo Nº 2819 dE 06/09/1994
Objetivo: Realizar qualificação dos óbitos COVID-19, conforme solicitação 
da ci Nº 14/2021, no município de curuçá.
origem: castanhal/Pa- Bra
destino: curuçá /Pa- Brasil  período: 04 /05/2021  Nº de diárias: 0,5 meia
Servidor: ana Patrícia da Gama Bittencourt
cPf: 633.538.062.53
Mat: 57190872
cargo: Médica Veterinária
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva

Protocolo: 651284
Portaria Nº 289 de diária de  03/05/2021
lei  fundamental : dEcrETo Nº 2819 dE 06/09/1994
Objetivo: Conduzir servidores que irão realizar qualificação dos óbitos CO-
Vid-19, conforme solicitação da ci Nº 14/2021, no município de Maracanã.
origem: castanhal/Pa- Bra
destino: Maracanã /Pa- Brasil  período: 06 /05/2021  Nº de diárias: 0,5 meia
Servidor: cícero alves ferreira
cPf: 108.102.502.68
Mat: 0478954
cargo: Motorista
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva 

Protocolo: 651302
Portaria Nº 292 de diária de  03/05/2021
lei  fundamental : dEcrETo Nº 2819 dE 06/09/1994
Objetivo: Conduzir servidores que irão realizar qualificação dos óbitos CO-
Vid-19, conforme solicitação da ci Nº 14/2021, no município de igara-
pé-açú.
origem: castanhal/Pa- Bra
destino: igarapé-açú /Pa- Brasil  período: 10/05/2021  Nº de diárias: 0,5 meia
Servidor: Benedito José de lima da Silva
cPf: 233.862.232.49
Mat: 5705304
cargo: Motorista
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva

Protocolo: 651304
Portaria Nº 291 de diária de  03/05/2021
lei  fundamental : dEcrETo Nº 2819 dE 06/09/1994
Objetivo: Realizar qualificação dos óbitos COVID-19, conforme solicitação 
da ci Nº 14/2021, no município de igarapé-açú..
origem: castanhal/Pa- Bra
destino: igarapé-açú /Pa- Brasil  período: 10 /05/2021  Nº de diárias: 0,5 meia
Servidor: ana Patrícia da Gama Bittencourt
cPf: 633.538.062.53
Mat: 57190872
cargo: Médica Veterinária
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva

Protocolo: 651291
Portaria Nº 295 de diária de  03/05/2021
lei  fundamental : dEcrETo Nº 2819 dE 06/09/1994
Objetivo: Conduzir servidores que irão realizar qualificação dos óbitos CO-
Vid-19, conforme solicitação da ci Nº 14/2021, no município de Terra alta.
origem: castanhal/Pa- Bra
destino: Terra alta /Pa- Brasil  período: 12/05/2021  Nº de diárias: 0,5 meia
Servidor: Vitor Jorge fernandes Pereira
cPf: 173.260.952.72
Mat: 1086516
cargo: Motorista
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva 

Protocolo: 651308
Portaria Nº 298 de diária de  03/05/2021
lei  fundamental : dEcrETo Nº 2819 dE 06/09/1994
Objetivo: Conduzir servidores que irão realizar qualificação dos óbitos COVID-19, 
conforme solicitação da ci Nº 14/2021, no município de São João da Ponta.
origem: castanhal/Pa- Bra
destino: São João da Ponta /Pa- Brasil  período: 14/05/2021  Nº de diá-
rias: 0,5 meia
Servidor: Sergio da costa carvalho
cPf: 104.639.682.04
Mat: 1036585
cargo: Motorista
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva 

Protocolo: 651310
Portaria Nº 286 de diária de  03/05/2021
lei  fundamental : dEcrETo Nº 2819 dE 06/09/1994
Objetivo: Conduzir servidores que irão realizar qualificação dos óbitos CO-
Vid-19, conforme solicitação da ci Nº 14/2021, no município de curuçá
origem: castanhal/Pa- Bra
destino: curuçá /Pa- Brasil  período: 04 /05/2021  Nº de diárias: 0,5 meia
Servidor: Edmilson alves cavalcante filho
cPf: 218.055.632.20
Mat: 0503399
cargo: Motorista
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva 

Protocolo: 651299

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

Portaria Nº 284 de diária de  03/05/2021
lei  fundamental : dEcrETo Nº 2819 dE 06/09/1994
Objetivo: Realizar qualificação dos óbitos COVID-19, conforme solicitação 
da ci Nº 14/2021, no município de curuçá.
origem: castanhal/Pa- Brasil
destino: curuçá/Pa- Brasil  período: 04 /05/2021  Nº de diárias: 0,5 meia
Servidor: Maria Nilcirene Pereira
cPf: 330.060.082.00
Mat: 5231060
cargo: ag. Portaria
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva 

Protocolo: 651271
Portaria Nº 287 de diária de  03/05/2021
lei  fundamental : dEcrETo Nº 2819 dE 06/09/1994
Objetivo: Realizar qualificação dos óbitos COVID-19, conforme solicitação 
da ci Nº 14/2021, no município de Maracanã.
origem: castanhal/Pa- Brasil
destino: Maracanã/Pa- Brasil  período: 06 /05/2021  Nº de diárias: 0,5 meia
Servidor: Maria Nilcirene Pereira
cPf: 330.060.082.00
Mat: 5231060
cargo: ag. Portaria
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva 

Protocolo: 651275
Portaria Nº 290 de diária de  03/05/2021
lei  fundamental : dEcrETo Nº 2819 dE 06/09/1994
Objetivo: Realizar qualificação dos óbitos COVID-19, conforme solicitação 
da ci Nº 14/2021, no município de igarapé-açú..
origem: castanhal/Pa- Brasil
destino: igarapé-açú/Pa- Brasil  período: 10 /05/2021  Nº de diárias: 0,5 meia
Servidor: Maria Nilcirene Pereira
cPf: 330.060.082.00
Mat: 5231060
cargo: ag. Portaria
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva 

Protocolo: 651276
Portaria Nº 293 de diária de  03/05/2021
lei  fundamental : dEcrETo Nº 2819 dE 06/09/1994
Objetivo: Realizar qualificação dos óbitos COVID-19, conforme solicitação 
da ci Nº 14/2021, no município de Terra alta...
origem: castanhal/Pa- Brasil
destino: Terra alta /Pa- Brasil  período: 12 /05/2021  Nº de diárias: 0,5 meia
Servidor: Maria Nilcirene Pereira
cPf: 330.060.082.00
Mat: 5231060
cargo: ag. Portaria
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva 

Protocolo: 651277
Portaria Nº 296 de diária de  03/05/2021
lei  fundamental : dEcrETo Nº 2819 dE 06/09/1994
Objetivo: Realizar qualificação dos óbitos COVID-19, conforme solicitação 
da ci Nº 14/2021, no município de São João da Ponta.
origem: castanhal/Pa- Bra
destino: São João da Ponta /Pa- Brasil  período: 14 /05/2021  Nº de diá-
rias: 0,5 meia
Servidor: Maria Nilcirene Pereira
cPf: 330.060.082.00
Mat: 5231060
cargo: ag. Portaria
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva

Protocolo: 651280
Portaria Nº 294 de diária de  03/05/2021
lei  fundamental : dEcrETo Nº 2819 dE 06/09/1994
Objetivo: Realizar qualificação dos óbitos COVID-19, conforme solicitação 
da ci Nº 14/2021, no município de Terra alta.
origem: castanhal/Pa- Bra
destino: Terra alta /Pa- Brasil  período: 12 /05/2021  Nº de diárias: 0,5 meia
Servidor: ana Patrícia da Gama Bittencourt
cPf: 633.538.062.53
Mat: 57190872
cargo: Médica Veterinária
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva

Protocolo: 651294
Portaria Nº 297 de diária de  03/05/2021
lei  fundamental : dEcrETo Nº 2819 dE 06/09/1994
Objetivo: Realizar qualificação dos óbitos COVID-19, conforme solicitação 
da ci Nº 14/2021, no município de São João da Ponta.
origem: castanhal/Pa- Bra
destino: São João da Ponta /Pa- Brasil  período: 14 /05/2021  Nº de diá-
rias: 0,5 meia
Servidor: ana Patrícia da Gama Bittencourt
cPf: 633.538.062.53
Mat: 57190872
cargo: Médica Veterinária
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva

Protocolo: 651296
Portaria Nº 288 de diária de  03/05/2021
lei  fundamental : dEcrETo Nº 2819 dE 06/09/1994
Objetivo: Realizar qualificação dos óbitos COVID-19, conforme solicitação 
da ci Nº 14/2021, no município de Maracanã.
origem: castanhal/Pa- Bra
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Nome do Servidor Matrícula  
José Maria ferreira Galvão 0504973 Motorista

Período: 22 a 29/04/2021 Quantidade: 2,0 (duas) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

  Protocolo: 650336
diÁria
Portaria Nº 191 08 de aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: de realizar capacitação do Programa ViGiaGUa, Gal e coleta  de água
origem: caPaNEMa/Pa – destino(s): SaNTa lUZia/Pa.

Nome do Servidor Matrícula cargo

rubens Souza de oliveira 0504790 ag. de Saúde

raimundo Nonato Batista do Nascimento 0504626 ag. Saúde de Pública

Período:26 a 28/04/2021 Quantidade: 1,5 (uma e meia) diária
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 192  08 de aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para realizar capacitação 
do Programa ViGiaGUa, Gal e coleta  de água.
origem: caPaNEMa/Pa – destino(s): SaNTa lUZia/Pa.

Nome do Servidor Matrícula  

antonio Soares Menezes 0505329 Motorista

Período: 26 a 28/04/2021 Quantidade: 1,5 (uma e meia) diária
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

  Protocolo: 650343
diÁria
Portaria Nº 108 09 de aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: de realizar monitoramento dos procedimentos regulados através 
do (SEr).
origem: caPaNEMa/Pa – destino(s): BraGaNÇa, cacHoEira do Piriá,
NoVa TiMBoTEUa, oUrÉM E SaliNÓPoliS

Nome do Servidor Matrícula cargo

rejane Brandão Pinto 57191120-1 Enfermeira

Érica corrêa de oliveira 57194361-1 ag. de Portaria

Maria lucicleide da Silva Gadelha 57206713-1 ag. de artes Práticas

Período:12 a 16/04/2021 Quantidade: 2,5 (duas e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 108  09 de aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores,para realizar monitora-
mento dos procedimentos regulados através do (SEr).
origem: caPaNEMa/Pa – destino(s): BraGaNÇa, cacHoEira do Piriá,
NoVa TiMBoTEUa, oUrÉM E SaliNÓPoliS

Nome do Servidor Matrícula  

luiz Maria alves felipe filho 57206795-1 Motorista

Período: 12 a 16/04/2021 Quantidade: 2,5 (duas e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

  Protocolo: 650368
diÁria
Portaria Nº 156 de 01 de aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: de realizar visita técnica junto a equipe e avaliação do programa 
Saúde Mental.
origem: capanema/Pa - destino (s): BraGaNÇa/PriMaVEra/SaliNoPo-
liS/TracUaTEUa/Pa

Nome do Servidor Matrícula cargo
Janni lucci oliveira Soares 5571731-4 comissionado
almicélia Souza de araujo 5472288-3 assistente Social

Período: 19 a 23/04/2021 Quantidade: 2,0 (dUaS) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 157 de 01 de aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para realizar visita técni-
ca junto a equipe e avaliação do programa Saúde Mental
origem: capanema/Pa – destino (s):BraGaNÇa/PriMaVEra/SaliNoPo-
liS/TracUaTEUa/Pa

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

Período: Período: 19 a 23/04/2021 Quantidade: 2,0 (dUaS) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 650397

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria Nº240 de 28 de abril de 2021
a diretora do 4º centro regional de Saúde no uso de suas atribuições, e
considerando a lei Estadual Nº 6.821 de 25 de janeiro de 2006 que altera 
dispositivos da lei nº 6.569, de 6 de agosto de 2003, que “dispõe sobre a 
criação da Escola de Governo do Estado do Pará - EGPa e dá outras provi-
dências. Publicação doE Nº 30.610, de 26/01/2006;
considerando a lei Estadual Nº 8.096 de 01 de janeiro de 2015 - dispõe 
sobre a nova estrutura da administração Pública do Poder Executivo Esta-
dual, e dá outras providências.
considerando a mudança no quadro de servidores neste 4º centro regio-
nal de Saúde;
resolve:
art. 1º - alterar a representação de adc na EGPa, designando a servidora 
Maria leliane alves Moraes, matricula 57215401-3 para a suplência de 
adc (agente de desenvolvimento em capacitação) em substituição a Maria 
Karem dos Santos fernandes.
art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação
Publique-se, registre-se e cumpra-se
Patricia de fátima lima da Silva
diretora do 4ºcrS/SESPa

Protocolo: 651263

errata
.

errata de Portaria de diÁria
errata da Portaria de diária Nº. 114 de 17 de março de 2021, a 
respeito do número da portaria. Publicada no DOE nº 34.569 de 
30/04/2021.
oNde se LÊ: 114 de 17 de março de 2021.
Leia-se: 144 de 17 de março de 2021.
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Patrícia de fátima lima da Silva
diretora do 4ºcrS/SESPa

 Protocolo: 651340

.

.

diÁria
.

diÁria
Portaria Nº 220 14 de aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: de reunir com o jurídico, cPl e Setor de compras
origem: caPaNEMa/Pa - destino (s): BElÈM/Pa.

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

Edinei da Silva costa 54180767/2 ag. administrativo

Período: 22 a 23/04/2021 Quantidade: 1,5 (Uma e meia) diária
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 221  25 de aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para reunir com o jurídi-
co, cPl e Setor de compras
origem: caPaNEMa/Pa – destino(s): BElÈM/Pa.

Nome do Servidor Matrícula  
José Maria ferreira Galvão 0504973 Motorista

Período: 22 a 23/04/2021 Quantidade: 1,5 (Uma e meia) diária
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

 Protocolo: 650328
diÁria
Portaria Nº 181 07 de aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: de capacitar Enfermeiros e Técnicos responsável pelas salas de 
vacinas e sistema SiES e Si-PNi, e treinamento de Hanseníase
origem: caPaNEMa/Pa - destino(s):SaNTarÉM- NoVo /Pa.

Nome do Servidor Matrícula cargo
Nádia cristina figueiredo ferreira Santos 55588852-1 Enfermeira

Jaime Sales Maia Júnior 1086623 Guarda de Endemias
irene costa dos Santos

108812-1
ag. de Portaria

108812-1 ag. de Portaria

Período22 a 29/04/2021 Quantidade: 2,0 (duas) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria Nº 181  07 de aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, capacitar Enfermeiros 
e Técnicos responsável pelas salas de vacinas e sistema SiES e Si-PNi, e 
treinamento de Hanseníase
origem: caPaNEMa/Pa – destino(s): SaNTarÉM-NoVo/Pa.
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Portaria Nº 144 a 146 de 15 de abri de 2021.
objetivo: acompanhar os servidores que irão dar apoio técnico nas ações 
de imunização da campanha Nacional de Vacinação contra coVid-19, re-
alizada pela Vigilância Sanitária do município.
origem: Barcarena-Pa  destino(s): Tailândia -Pa
Período: 22 a 24/04/2021.
Servidor (es):
5946253-1/Solange lira Macedo/coord. Endemias
5905179-2/acleo angelo rodrigues da Possa/coord. daf
92266-1/francisco lessa da Silva/ag.administrativo
5900744-1/Elielda da Silva feio da costa/Téc.Enfermagem
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa

Protocolo: 651419

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 63 de 03 de Maio de 2021
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
faBÍola PaiVa riBEiro – MÉdica VETEriNária - Mat. 57197952/1
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa  Valor
908302 0103000000 339033  90,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre 
para o município de Soure.
ordenador: renata Bronze Mattos.

 Protocolo: 651669

diÁria
.

Portaria N° 60 de 03 de Maio de 2021
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 10/05/2021 a 14/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59484361 / rENaTa BroNZE MaTToS / 004.436.952-29
oBJETiVo: SUPErViSioNar aS aÇÕES dE caMPo da EQUiPE dE VS/7º-
crS Na idENTificaÇÃo daS SUBNoTificaÇÕES dE caSoS dE co-
Vid-19, idENTificaÇÃo daS SUBNoTificaÇÕES dE caSoS dE ÓBiToS 
Por coVid-19, MoNiToraMENTo daS aÇÕES dE coMBaTE frENTE a 
PaNdEMia da coVid-19 E aValiaÇÃo doS rEGiSTroS dE doSES dE 
VaciNaS aPlicadaS No coMBaTE ao aGraVo.
dirETora iNTEriNa do 7º crS/SESPa: rENaTa BroNZE MaTToS.
Portaria N° 61 de 03 de Maio de 2021
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 10/05/2021 a 14/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571979521 / faBiola PaiVa riBEiro / 616.324.652-72
oBJETiVo: rEaliZar a idENTificaÇÃo daS SUBNoTificaÇÕES dE ca-
SoS dE coVid-19, idENTificaÇÃo daS SUBNoTificaÇÕES dE caSoS 
dE ÓBiToS Por coVid-19, MoNiToraMENTo daS aÇÕES dE coMBaTE 
frENTE a PaNdEMia da coVid-19 E aValiaÇÃo doS rEGiSTroS dE 
doSES dE VaciNaS aPlicadaS No coMBaTE ao aGraVo.
dirETora iNTEriNa do 7º crS/SESPa: rENaTa BroNZE MaTToS.
Portaria N° 62 de 03 de Maio de 2021
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 10/05/2021 a 14/05/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955649/1 / fraNciaNE TriNdadE dE corrÊa SErra  / 688.098.082-15
oBJETiVo: rEaliZar a idENTificaÇÃo daS SUBNoTificaÇÕES dE ca-
SoS dE coVid-19, idENTificaÇÃo daS SUBNoTificaÇÕES dE caSoS 
dE ÓBiToS Por coVid-19, MoNiToraMENTo daS aÇÕES dE coMBaTE 
frENTE À PaNdEMia da coVid-19 E aValiaÇÃo doS rEGiSTroS dE 
doSES dE VaciNaS aPlicadaS No coMBaTE ao aGraVo.
dirETora iNTEriNa do 7º crS/SESPa: rENaTa BroNZE MaTToS

Protocolo: 651673

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

Portaria Nº 156 de 03/04/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar cadaSTraMENTo EM iNSTiTUiÇÃo BaNcária 
BaNPará, coM fiNalidadE dE SUBSTiTUiÇÃo da dirEÇÃo do 5ºcrS/
SESPa.
VEÍcUlo oficial S10, Placa rfW-4d40
PErÍodo: 29 a 30/04/2021
QUaNTidadE: 0,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): BElÉM-Pa.
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo

HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra 59596251 dirETor dE cENTro rEGioNal

SHirlEY ViViaNE NaTo 59533341 cHEfE dE diViSÃo

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
  Protocolo: 651460

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  6ª REGIONAL

.

Portaria Nº 127 de 15 de abri de 2021.
objetivo: realizar busca de material de consumo (EPi).
origem: Barcarena-Pa  destino(s): Belém-Pa
Período: 15/04/2021.
Servidor (es):
5884063-1/alexandre Hennington de faria/Motorista
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 128 a 131 de 15 de abri de 2021.
objetivo: realizar supervisão nas ações desenvolvidas no Programa da 
dengue, voltadas aos Sistemas SisPNcd, SiSloG, liraa SiES-área Pra-
guicida.
origem: Barcarena-Pa  destino(s): Moju -Pa
Período: 26 a 30/04/2021.
Servidor (es):
57210072-1/adriana Pereira Baia/ag.controle Endemias
498576/Manoel dos Santos lobato/ag. Saúde Pública
54190022-1/rosana Sosinho furtado Margalho/Enfermeira
724394-1/idalgino dos Santos cabral/Motorista
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 132 e 133 de 15 de abri de 2021.
objetivo: realização de inspeção Sanitária de retorno em indústria de 
água envasada adicionada de sais minerais para verificação de cumprimen-
to de 1ª Inspeção para fins de renovação de Licença de Funcionamento.
origem: Barcarena-Pa  destino(s): Tailândia -Pa
Período: 22 e 23/04/2021.
Servidor (es):
57195000-1/Kelen regina Teixeira Silva/Enfermeira
5092833-1/dionízio alcântara dos Santos/ag. ViSa
5884063-1/alexandre Hennington de faria/Motorista
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 134 e 135 de 15 de abri de 2021.
objetivo: realização de inspeção Sanitária de retorno em indústrias de 
Palmito em Conserva e Águas Envasadas para verificação de cumprimento 
de 1ª Inspeção para fins de renovação de Licença de Funcionamento.
origem: Barcarena-Pa  destino(s): abaetetuba -Pa
Período: 26 a 29/04/2021.
Servidor (es):
57195000-1/Kelen regina Teixeira Silva/Enfermeira
5092833-1/dionízio alcântara dos Santos/ag. ViSa
5884063-1/alexandre Hennington de faria/Motorista
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
Portaria Nº 136 a 143 de 20 de abri de 2021.
objetivo: atuar como interlocutor por ocasião das ações da Policlínica inti-
nerante da SESPa nos municípios de abrangência.
origem: Barcarena-Pa  destino(s): municípios de abrangência 6º crS/
SESPa
Período: 09 e 10/04/2021; 13/04/2021;16/04/2021; 19/04/2021 .
Servidor (es):
5887712-2/cleidson José Souza da Silva/diretor
57207629-1/Edilson alves e Silva/Motorista
5884063-1/alexandre Hennington de faria/Motorista
ordenador de despesa: cleidson José Souza da Silva
diretor 6º crS/SESPa
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destino: itaituba /Pa – Brasil
Período: 03/05/2021 a 04/05/2021 N° de Diárias: 1,5 diárias (uma diária e meia)
Servidor:
Edinaldo de Souza alves
cPf: 206.451.712-04
Matrícula: 500872
cargo: Motorista ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 651273

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de coNtrato NÚMero do coNtrato: 003/2021. Pro-
cesso Nº: 2021/219199 oBJETo: contratação de empresa para presta-
ção de serviços de MaNUTENÇÃo corrETiVa dE aParElHoS dE ar coN-
dicioNado, pelo período de 6 (SEiS) meses, para atender as necessida-
des do 9ºcrS/SESPa E SUaS diViSoES (caPS,UrE,ENdEMiaS) conforme 
especificações estabelecidas no Termo de Referência, em caráter emergen-
cial. coNTraTaNTE: 9º centro regional de Saúde da Secretaria de Saúde 
Pública do Estado do Pará-9ºCRS/SESPA. CNPJ N°: 05.054.929/0001-17 
coNTraTado: rN SErViÇoS cNPJ 40.423.539/0001-78 fUNdaMENTa-
ÇÃo lEGal: lEi Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSo ii. Valor: r$ 17.100,00 
(dezesete mil, cem reais). ViGÊNcia: 29/04/2021 a 28/10/2021 doTa-
ÇÃo orÇaMENTária: 908288 ElEMENTo dE dESPESa: 3390-39 foNTE: 
0132000000 foro: Santarém daTa da aSSiNaTUra: 29/04/2021 ENdE-
REÇO DO CONTRATADO: Passagem Nazaré, N° 03 A, Bairro sacramenta, 
cEP 66.120-350 – Belém – Pa. Santarém (Pa), 30 de abril de 2021. aline 
Nair liberal cunha diretora de centro regional

Protocolo: 651454

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria N° 169/2021, de 03/05/2021
Portaria coletiva
objetivo: Tratar de demandas do Tfd, regulação, ouvidoria, SaMU e Órte-
se e Prótese com Coordenadores Estaduais
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Belém
Servidor: 57225206/3 / PaUla KEllY SoUZa da coSTa (aSSiSTENTE So-
cial) / 4,5 diárias (completa) de 03/05/2021 a 07/05/2021
Servidor: 5892360/1 / roNaldo coSTa da coNcEiÇÃo (agente adminis-
trativo) / 4,5 diárias (completa) de 03/05/2021 a 07/05/2021
ordenador de despesa:
Maurício Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 651486
Portaria N° 168/2021, de 30/04/2021
Portaria coletiva
objetivo: realizar junto a coordenação de ViSaT municipal visita técnica 
de avaliação do preenchimento das fichas de notificações compulsória em 
saúde do trabalhador, emissão de CAT e inserção das fichas no sistema 
SiNaN Net
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Porto de Moz
Servidor: 5426421 / GElcidES SoarES ModESTo (Técnica Pat. clínica) / 
4,5 diárias (completa) de 03/05/2021 a 07/05/2021
Servidor: 5900489/1 / roSilENE cordEiro corrEa (Técnica de Enfer-
magem) / 4,5 diárias (completa) de 03/05/2021 a 07/05/2021
 ordenador de despesa:
Maurício Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 651490
Portaria N° 161/2021, de 29/04/2021
Portaria individual
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores para Capacitar as regula-
ções dos referidos municípios quanto a operacionalização do Sistema SEr 
aMBUlaTorial
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Uruará, Medicilândia e Brasil Novo
Servidor: 0505756/ MaNoEl dE liMa fErrEira (agente de Saúde Públi-
ca) / 5,5 diárias (completa) de 03/05/2021 a 08/05/2021
ordenador de despesa:
Maurício Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 651493
Portaria N° 160/2021, de 29/04/2021
Portaria coletiva
objetivo: capacitar as regulações dos referidos municípios quanto a ope-
racionalização do Sistema SEr aMBUlaTorial
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria de desiGNar serVidor N° 28/2021, 03 de Maio de 
2021. A DIRETORA DO 9° CENTRO REGIONAL DE SAÚDE/SESPA, usan-
do das atribuições legais, CONSIDERANDO, a Lei n° 5.810 de 24.01.94. 
coNSidEraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60. rESolVE: 
Designar como fiscal de contrato a servidora Maria do Socorro Carvalho de 
Brito, Matricula 57174669/2, celebrado com a empresa rN SErViÇoS que 
tem como objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de 
MaNUTENÇÃo corrETiVa dE aParElHoS dE ar coNdicioNado, pelo 
período de 6 (SEiS) meses, para atender as necessidades do 9ºcrS/SES-
PA E SUAS DIVISOES (CAPS, URE, ENDEMIAS) conforme especificações 
estabelecidas no Termo de referência, em caráter emergencial. rEGiS-
TrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aline Nair liberal cunha. dirETora 
DO 9°CRS.

Protocolo: 651449

errata
.

errata de diÁria.
Portaria de diÁria Nº 11 de 16 de Janeiro de 2021. Publicado 
no Diário Oficial Nº 34.495 de 18 de Fevereiro de 2021. Protocolo: 
628395
Servidores:
Jociney José Pedroso da Silva.
onde se lê.
cPf 009.752.162-001.
Leia-se.
cPf 009.752.162-01.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
aline Nair liberal cunha.
DIRETORA DO 9° CENTRO REGIONAL DE SAÚDE

Protocolo: 651303
errata de diÁria
Portaria Nº 21 de 23 de Fevereiro de 2021. Publicado no diário 
Oficial n° 34.502 de 26 de Fevereiro de 2021. Protocolo: 630902
Servidores:
Mario da conceição lira Brasil
Valmir costa Sarmento
onde se lê
Período: 21/02/2021 a 26/02/2021 / N° de Diária: 5,5 (cinco diárias e meia)
Leia-se
Período: 22/02/2021 a 26/02/2021 / N° de Diária: 4,5 (quatro diárias e meia)
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aline Nair liberal cunha
dirETora do 9° CENTRO REGIONAL DE SAÚDE

Protocolo: 651354

diÁria
.

Portaria Nº 97 de 29 de abril 2021
Fundamento Legal: DECRETO N° 2819 DE 06 SETEMBRO DE 1994.
Objetivo: Capacitação dos profissionais desta Secretaria Municipal de Saú-
de, no Sistema diGiSUS.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Mojuí dos campos/ Pa – Brasil
Período: 13/05/2021 a 14/05/2021 / N° de Diária: Duas meias diárias
Servidor:
irnando Siqueira da Trindade
cPf: 414.772.352-72
Matrícula: 5895988
cargo: Enfermeiro
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 651369
Portaria Nº 98 de 29 de abril 2021
Fundamento Legal: DECRETO N° 2819 DE 06 SETEMBRO DE 1994.
Objetivo: Conduzir o servidor que estará realizando capacitação dos profis-
sionais desta Secretaria Municipal de Saúde, no Sistema diGiSUS.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Mojuí dos campos/ Pa – Brasil
Período: 13/05/2021 a 14/05/2021 / N° de Diária: Duas meias diárias
Servidores:
ademir Quaresma ferreira
cPf:149.025.832-91
cargo: Motorista.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 651373
Portaria Nº96 de 28 de abril de 2021
Fundamento Legal: DECRETO N° 2819 DE 06 SETEMBRO DE 1994.
objetivo: conduzir a equipe ao município de itaituba, que irão participar 
da reunião com Secretários de Saúde da Região do Tapajós para alinha-
mento do início de realização de cirurgias eletivas no Hospital regional do 
Tapajós HRT.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
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Portaria Nº 200 de 22 de abril  de 2021
Nome: abrahão raimundo alab Tavares.
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/Siape: 502772.
cPf: 257.067.722-15.
Período: 26 a 30.04.2021
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção, Pau d’arco e rio Maria
objetivo: conduzir a equipe da vigilância em saúde
ordenador de despesas: andréa ribeiro da cunha câmara
 rEPUBlicado Por TEr Saido iNcorrETo No doE Nº 34.561 de 
23/04/2021

Protocolo: 651488
Portaria Nº 218 de 03 de Maio de 2021
Nome: José ivanaldo Sales da Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504825.
cPf: 146.608.142-20.
Período: 03 a 07.05.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Santana do araguaia e Santa Maria das Barreiras
objetivo: conduzir os técnicos da Vigilância em Saúde.
ordenador de despesas: andréa ribeiro da cunha câmara.

Protocolo: 651510
Portaria Nº 219 de 03 de Maio de 2021
Nome: Manoel da Paz ribeiro dos Santos.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 505060.
cPf: 260.470.632-68.
Período: 03 a 07.05.2021
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: cumaru do Norte
objetivo: conduzir os técnicos da vigilância em Saúde
ordenador de despesas: andréa ribeiro da cunha câmara.

Protocolo: 651519
Portaria Nº 215 de 03 de Maio de 2021.
Nome: divino de Sousa Espindula.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504755.
cPf: 246.720.762-53.
Nome: ivanilto Sales da Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 505129.
cPf: 350.190.771-00.
Nome: Nestor de Souza oliveira
cargo: agente de Saúde Pública
Matrícula/Siape: 498815
cPf: 154.362.762-53
Período: 10 à 14.05.2021
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia)
origem: conceição do araguaia-Pa
destino: Santana do araguaia
objetivo: realizar supervisão, avaliação e orientação quanto as ações de 
controle da dengue
ordenador de despesas: andréa ribeiro da cunha câmara.

 Protocolo: 651456

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 216 de 03 de Maio de 2021.
TS.Efeito a Portaria 168/05.04.2021
Nome: Maria aparecida da costa.
cargo: agente de controle de Endemias.
Matrícula/Siape: 5151449-1.
cPf: 318.631.162-49.
Nome: Jhonatas Bispo da Silva.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5897583-1.
cPf: 886.588.302-25.
Período: 26 a 30.04.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Xinguara e agua azul do Norte.
objetivo: realizar auditoria e Monitoramento nos sistema de informação: 
SiM (Sistema de informação Mortalidade); SiNaSc (Sistema informação 
Nascido Vivo).
ordenador de despesas: andrea ribeiro da cunha câmara.

Protocolo: 651480

destino (s): Uruará, Medicilândia e Brasil Novo
Servidor: 57224680 / aNdrEaNE fraNciSca doS SaNToS (TEc. dE EN-
fErMaGEM) / 5,5 diárias (completa) de 03/05/2021 a 08/05/2021
Servidor: 57224755 / dilMa fErNaNdES PErEira BEZErra (TEc. dE EN-
fErMaGEM) / 5,5 diárias (completa) de 03/05/2021 a 08/05/2021
Servidor: 57224791/1 / EdUardo SoUZa NoVaES (TEc. dE ENfErMa-
GEM) / 5,5 diárias (completa) de 03/05/2021 a 08/05/2021
Servidor: 5927849/1 / SUElEN MacHado doS SaNToS (diretora da 
doca) / 5,5 diárias (completa) de 03/05/2021 a 08/05/2021
 ordenador de despesa:
Maurício Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 651495

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº 211 de 03 de Maio de 2021.
Nome: Marcilene Silva alves.
cargo: farmacêutica-Bioquímica.
Matrícula/Siape: 5939876-1.
cPf: 530.291.512-04.
Período: 03 a 07.05.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: agua azul do Norte e Xinguara.
objetivo: monitoramento dos casos notificados no SINSM e ILTB (infecção 
lactente por tuberculose) Estratégias de Saúde e farmácia básica, orienta-
ções  quanto aos pedidos de medicamento de Hanseníase e tuberculose, 
orientações quanto ao pedido de Talidomida, conforme indicador do Pro-
grama de Qualificação  das Ações de Vigilância em Saúde PQAVS
ordenador de despesas: andrea ribeiro da cunha câmara.

Protocolo: 651313
Portaria Nº 212 de 03 de Maio de 2021.
Nome: olívia cristina dias ferreira.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 57205107-2.
cPf: 702.928.332-53.
Período: 03 à 07.05.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: agua azul do Norte e Xinguara.
Objetivo: monitoramento dos casos notificados no SINAN nos Hospitais/
maternidades e Estratégicas de Saúde, de Sífilis Adquirida, Sífilis em Ges-
tantes e Congênita, conforme Programa de Qualificação das ações de Vigi-
lância em Saúde PQaVS.
ordenador de despesas: andréa ribeiro da cunha câmara.

Protocolo: 651306
Portaria Nº 213 de 03 de Maio de 2021.
Nome: Jhonatas Bispo da Silva.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5897583-1.
cPf: 886.588.302-25.
Nome: Emilio fernando de carvalho Moraes Netto.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5832314-2.
cPf: 375.464.062-34.
Período: 10 a 14.05.2021.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Santa Maria das Barreiras
objetivo: Monitoramento das ações de controle da Hanseníase e indicado-
res do Sinan conforme PQaVS
ordenador de despesas: andrea ribeiro da cunha câmara.

Protocolo: 651364
Portaria Nº 214 de 03 de Maio de 2021.
Nome: Edilene Maria caldas dos Santos.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/ Siape: 0094420-014.
cPf: 249.131.032-53. Período: 03 a 07.05.2021
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Santana do araguaia e Santa Maria das Barreiras
objetivo: realizar monitoramento das ações de Vigilância em Saúde am-
biental: Programas ViGiaGUa, ViGiSSolo E VSPEa.
ordenador de despesas: andréa ribeiro da cunha câmara

Protocolo: 651431
Portaria Nº 217 de 03 de Maio de 2021
Nome: abrahão raimundo alab Tavares.
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/Siape: 502772.
cPf: 257.067.722-15.
Período: 03 a 05.05.2021
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: agua azul do Norte e Xinguara
objetivo: conduzir a equipe da vigilância em saúde
ordenador de despesas: andréa ribeiro da cunha câmara

Protocolo: 651500
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rESolVE:
rEMoVEr, o período de férias da servidora EriKa BarBoSa BEZErra, 
Técnico de Enfermagem matrícula n° 57196712/3, pertencente ao Quadro 
de Pessoal ativo do Hol.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola,
Belém, 19 de abril de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

     Protocolo: 651346

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 297/2021/caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
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 2020/547455
rESolVE:
dESiGNar a servidora cYNara MElo dE SoUZa, matrícula nº 5607256/2, 
ocupante do cargo de Nutricionista, lotada na Gerência do Banco de leite 
Humano, (91) 4009-2318 e do E-mail: cynaramelosouza@yahoo.com.br; 
para exercer o encargo de Fiscal do Contrato nº058/2021, firmados pela 
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do ESTado do Pará - fS-
cMP e a empresa cardoSo & cia lTda , cNPJ nº 04.949.905/0001-63, 
para aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar - diVErSoS;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 29 de abril de 2021.
BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 651532
Portaria Nº 298/2021/caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
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 2020/547455
rESolVE:
dESiGNara servidora cYNara MElo dE SoUZa, matrícula nº 5607256/2, 
ocupante do cargo de Nutricionista, lotada na Gerência do Banco de leite 
Humano, (91) 4009-2318 e do E-mail: cynaramelosouza@yahoo.com.br; 
para exercer o encargo de Fiscal do Contrato nº059/2021, firmados pela 
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do ESTado do Pará - fS-
cMP e a empresa SilVa dElGado lTda ME , cNPJ nº 393.709/0001-06, 
para aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar - diVErSoS;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 29 de abril de 2021.
BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

 Protocolo: 651534
Portaria Nº 295/2021/caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
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 2020/547455
rESolVE:
dESiGNara servidora cYNara MElo dE SoUZa, matrícula nº 5607256/2, 
ocupante do cargo de Nutricionista, lotada na Gerência do Banco de leite 
Humano, (91) 4009-2318 e do E-mail: cynaramelosouza@yahoo.com.br; 
para exercer o encargo de Fiscal do Contrato nº056/2021, firmados pela 
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do ESTado do Pará - fS-
cMP e a empresa diMalaB ElETroNicS do BraSil EirEli EPP, cNPJ nº 
472.743/0001-90, para aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar 
- diVErSoS;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 29 de abril de 2021.
BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

 Protocolo: 651528
Portaria Nº 296/2021/caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
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 2020/547455
rESolVE:
dESiGNara servidora cYNara MElo dE SoUZa, matrícula nº 5607256/2, 
ocupante do cargo de Nutricionista, lotada na Gerência do Banco de leite 
Humano, (91) 4009-2318 e do E-mail: cynaramelosouza@yahoo.com.br; 
para exercer o encargo de Fiscal do Contrato nº057/2021, firmados pela 

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
4º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 130/2018-HoL
data assinatura:03/05/2021
Processo nº:2020/1042438
Justificativa: ProrroGar a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 12 (doze) meses
Vigência: 04/05/2021 a 03/05/2022
Valor Total do aditivo: r$ 1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta 
mil reais)
orçamento: 10.302.1507.8288.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado HoSPiTal PorTo diaS lTda
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

 Protocolo: 651252

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 260/2021 – GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo os termos contido no processo nº 2021/380358 (PaE) de 
12/04/2021.
rESolVE:
diSTraTar a pedido a partir de 01/12/2020, a servidora aNa aNGElica 
dE araUJo MEdEiroS, Médico, matrícula nº 5957633/1, lotada na Uni-
dade de atendimento imediato – Uai, admitida sob o regime o regime das 
leis complementares 007/91 e 77/2011 – Servidor Temporário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 30 de abril de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 651255
Portaria Nº 255/2021 – GaB/dG/HoL
 o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
 coNSidEraNdo o disposto do art. 72, inciso iii, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e ainda o processo de n° 2021/386253;
 rESolVE:
 i – autorizar o afastamento da servidora aNNE carolliNE florES dE 
SoUZa BarBoSa TEiXEira, ocupante da função comissionado (Enfermei-
ra), matricula nº 5950385/1, a contar de 02/04/2021, por um período de 
08 (oito) dias, decorrente do falecimento de MiGUEl MENdES BarBoSa 
NETo (Pai) sem prejuízo de sua remuneração.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola,
Belém, 20 de abril de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

   Protocolo: 651352
Portaria Nº 254/2021 – GaB/dG/HoL
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
CONSIDERANDO, o que dispõe o Parágrafo Único do art. 91 da Lei n° 
5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda a apresentação dos registros 
civil de Nascimento nº 066050 01 55 2021 1 00287 001 0125067 13 e o 
procsesso nº 2021/365380;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor MaUrilio SaNToS daNTaS, matrícula nº 
5951641/1, ocupante do cargo de auxiliar operacional, lotado na divisão 
de Manutenção, 10 (dez) dias de licença paternidade, no período de 02 a 
11/04/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 12 de abril de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

    Protocolo: 651344
Portaria Nº 253/2021 - GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo o período de férias da servidora EriKa BarBoSa BEZEr-
ra que seriam gozados no período de 30/03/2021 a 28/04/2021, referente 
ao aquisitivo de 20/12/2019 a 19/12/2020.
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Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e LEONARDO JOSE 
alHo BriTo, contratação em caráter de substituição, autorizada através do 
Processo nº 2021/271462, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: TEcNico dE ENfErMaGEM
data da admissão: 05/03/2021
Vigência:05/03/2021 a 31/08/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e MANOELA CABRAL 
MarTiNS, contratação em caráter de substituição, autorizada através do Pro-
cesso nº 2021/271462, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: TEcNico dE ENfErMaGEM
data da admissão: 05/03/2021
Vigência: 05/03/2021 a 31/08/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e MARIA DO SOCOR-
ro SoUSa PEiXoTo, contratação em caráter de substituição, autorizada 
através do Processo nº 2021/331901, não acarretando acréscimo de des-
pesas ao erário.
cargo: TEcNico dE ENfErMaGEM
data da admissão: 25/03/2021
Vigência: 25/03/2021 a 20/09/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e MARIA JOANA 
GoNÇalVES loBaTo, contratação em caráter de substituição, autorizada 
através do Processo nº 2021/331901, não acarretando acréscimo de des-
pesas ao erário.
cargo: TEcNico dE ENfErMaGEM
data da admissão: 08/04/2021
Vigência: 08/04/2021 a 04/10/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e MARIA HELENA DA 
SilVa lEal, contratação em caráter de substituição, autorizada através 
do Processo nº 2021/271462, não acarretando acréscimo de despesas ao 
erário.
cargo: TEcNico dE ENfErMaGEM
data da admissão: 05/03/2021
Vigência: 05/03/2021 a 31/08/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e PAULO WARLLE-
SoN NUNES coSTa, contratação em caráter de substituição, autorizada 
através do Processo nº 2021/271462, não acarretando acréscimo de des-
pesas ao erário.
cargo: TEcNico dE ENfErMaGEM
data da admissão: 05/03/2021
Vigência: 05/03/2021 a 31/08/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e PEDRO FILIPE AN-
GEliM ViEGaS, contratação em caráter de substituição, autorizada atra-
vés do Processo nº 2021/331901, não acarretando acréscimo de despesas 
ao erário.
cargo: TEcNico dE ENfErMaGEM
data da admissão: 08/04/2021
Vigência: 08/04/2021 a 04/10/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e QUICIANO DE NA-
ZarE, contratação em caráter de substituição, autorizada através do Pro-
cesso nº 2021/331901, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: TEcNico dE ENfErMaGEM
data da admissão: 19/04/2021
Vigência: 19/04/2021 a 17/10/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e RAFAEL COSTA 
NoNaTo da SilVa, contratação em caráter de substituição, autorizada 
através do Processo nº 2021/271462, não acarretando acréscimo de des-
pesas ao erário.
cargo: TEcNico dE ENfErMaGEM
data da admissão: 11/03/2021
Vigência: 11/03/2021 a 06/09/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e RENATA MIRANDA 
rodriGUES, contratação em caráter de substituição, autorizada através do 
Processo nº 2021/331901, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: TEcNico dE ENfErMaGEM
data da admissão: 08/04/2021
Vigência: 08/04/2021 a 04/10/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e ROSANIRA SOUSA 
BriTo, contratação em caráter de substituição, autorizada através do Pro-
cesso nº 2021/331901, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: TEcNico dE ENfErMaGEM
data da admissão: 08/04/2021
Vigência: 08/04/2021 a 04/10/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e ROOSIANE FER-
rEira roSario rodriGUES, contratação em caráter de substituição, au-
torizada através do Processo nº 2021/271462, não acarretando acréscimo 
de despesas ao erário.
cargo: TEcNico dE ENfErMaGEM
data da admissão: 11/03/2021
Vigência: 11/03/2021 a 06/09/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e ROSIVAM TUPI-
NaMBa da SilVa TaPaJoS, contratação em caráter de substituição, auto-
rizada através do Processo nº 2021/271462, não acarretando acréscimo 
de despesas ao erário.
cargo: TEcNico dE ENfErMaGEM
data da admissão: 11/03/2021
Vigência: 11/03/2021 a 06/09/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e SILVANA PATRICIA 
dE frEiTaS cardoSo, contratação em caráter de substituição, autoriza-
da através do Processo nº 2021/271462, não acarretando acréscimo de 
despesas ao erário.
cargo: TEcNico dE ENfErMaGEM
data da admissão: 05/03/2021
Vigência: 05/03/2021 a 31/08/2021.

fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do ESTado do Pará - fS-
cMP e a empresa P r N SilVa E coMÉrcio dE MaTEriaiS HoSPiTalarES 
lTda , cNPJ nº 156.192/0001-18, para aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNi-
co HoSPiTalar - diVErSoS;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 29 de abril de 2021.
BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

 Protocolo: 651529
Portaria Nº 299/2021/caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
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 2020/547455
rESolVE:
dESiGNara servidora cYNara MElo dE SoUZa, matrícula nº 5607256/2, 
ocupante do cargo de Nutricionista, lotada na Gerência do Banco de leite 
Humano, (91) 4009-2318 e do E-mail: cynaramelosouza@yahoo.com.br; 
para exercer o encargo de Fiscal do Contrato nº060/2021, firmados pela 
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do ESTado do Pará - fS-
cMP e a empresa forMiS iNSTrUMENToS dE MEdiÇÃo lTda, cNPJ nº 
197.931.0001-92, para aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar 
- diVErSoS (álcool Etílico, Espatula, lâmina e Tubos);
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 29 de abril de 2021.
BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 651536

adMissÃo de serVidor
.

Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e ARNALDO PINTO 
MacEdo, contratação em caráter de substituição, autorizada através do Pro-
cesso nº 2021/331901, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
data da admissão: 30/03/2021
Vigência: 30/03/2021 a 25/09/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e AIDA DA SILVA 
NEriS, contratação em caráter de substituição, autorizada através do Pro-
cesso nº 2021/271462, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: TEcNico dE ENfErMaGEM
data da admissão: 11/03/2021
Vigência: 11/03/2021 a 06/09/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e ANTONIA HERLA LO-
PES da SilVa, contratação em caráter de substituição, autorizada através do 
Processo nº 2021/271462, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: TEcNico dE ENfErMaGEM
data da admissão: 05/03/2021
Vigência: 05/03/2021 a 31/08/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e CARLOS MICHEL 
fErrao SaNToS, contratação em caráter de substituição, autorizada atra-
vés do Processo nº 2021/271462, não acarretando acréscimo de despesas 
ao erário.
cargo: TEcNico dE ENfErMaGEM
data da admissão: 05/03/2021
Vigência: 05/03/2021 a 31/08/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e DEJEANE DO SO-
corro PErEira doS SaNToS, contratação em caráter de substituição, 
autorizada através do Processo nº 2021/331901, não acarretando acrésci-
mo de despesas ao erário.
cargo: TEcNico dE ENfErMaGEM
data da admissão: 20/04/2021
Vigência: 20/04/2021 a 16/10/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e EDILENE CARRERA 
PiNTo BaTalHa, contratação em caráter de substituição, autorizada através do 
Processo nº 2021/331901, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: TEcNico dE ENfErMaGEM
data da admissão: 08/04/2021
Vigência: 08/04/2021 a 04/10/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e JIMMY DA CUNHA 
NaSciMENTo, contratação em caráter de substituição, autorizada através do 
Processo nº 2021/331901, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: TEcNico dE ENfErMaGEM
data da admissão: 08/04/2021
Vigência: 08/04/2021 a 04/10/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e JOSIELEM GUIMA-
raES MoraES PiNTo, contratação em caráter de substituição, autorizada 
através do Processo nº 2021/331901, não acarretando acréscimo de des-
pesas ao erário.
cargo: TEcNico dE ENfErMaGEM
data da admissão: 10/04/2021
Vigência: 10/04/2021 a 06/10/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e JULIANA LISBOA 
MarTiNS, contratação em caráter de substituição, autorizada através do Pro-
cesso nº 2021/271462, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: TEcNico dE ENfErMaGEM
data da admissão: 11/03/2021
Vigência: 11/03/2021 a 06/09/2021.
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Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e GUSTAVO CUNHA 
cHErMoNT, contratação em caráter de substituição, autorizada através do 
Processo nº 2021/271462, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: MEdico-coM ESPEcialidadE
data da admissão: 17/03/2021
Vigência:17/03/2021 a 12/09/2021.
Partes: fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e HIRLEY GABRIEL 
rEiMao NoroNHa, contratação em caráter de substituição, autorizada 
através do Processo nº 2021/248088, não acarretando acréscimo de des-
pesas ao erário.
cargo: MEdico
data da admissão: 19/03/2021
Vigência:19/03/2021 a 14/09/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e LUCIANO MOURA DE 
aSSUNÇao, contratação em caráter de substituição, autorizada através do 
Processo nº 2021/248088, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: MEdico
data da admissão: 05/04/2021
Vigência:05/04/2021 a 01/10/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e TAIANA EMY WATA-
NaBE TorrES, contratação em caráter de substituição, autorizada através do 
Processo nº 2021/271462, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: MEdico-coM ESPEcialidadE
data da admissão: 01/04/2021
Vigência:01/04/2021 a 27/09/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e MARCIO YAGO 
corrEa Gaia GESTEr, contratação em caráter de substituição, autori-
zada através do Processo nº 2021/248088, não acarretando acréscimo de 
despesas ao erário.
cargo: MEdico
data da admissão: 08/03/2021
Vigência:08/03/2021 a 03/09/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e MARIANA DINIZ 
araUJo, contratação em caráter de substituição, autorizada através do Pro-
cesso nº 2021/271462, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: MEdico-coM ESPEcialidadE
data da admissão: 17/03/2021
Vigência:17/03/2021 a 12/09/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e GUILANE LIMA 
aNaiSSi, contratação em caráter de substituição, autorizada através do Pro-
cesso nº 2021/248088, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: MEdico
data da admissão: 12/03/2021
Vigência:12/03/2021 a 07/09/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e ROSSANA PAOLA 
caValcaNTE dE oliVEira, contratação em caráter de substituição, auto-
rizada através do Processo nº 2021/271462, não acarretando acréscimo 
de despesas ao erário.
cargo: MEdico-coM ESPEcialidadE
data da admissão: 01/04/2021
Vigência:01/04/2021 a 27/09/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e JEDSON GLEI-
ZEr SoUZa PiNHEiro, contratação em caráter de substituição, autorizada 
através do Processo nº 2021/271462, não acarretando acréscimo de des-
pesas ao erário.
cargo: MEdico-coM ESPEcialidadE
data da admissão: 01/04/2021
Vigência:01/04/2021 a 27/09/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e JOSE ALVES DE LE-
MoS NETo, contratação em caráter de substituição, autorizada através do 
Processo nº 2021/248088, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: MEdico
data da admissão: 01/04/2021
Vigência:01/04/2021 a 27/09/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e TURIA COSTA DE 
SoUZa, contratação em caráter de substituição, autorizada através do Pro-
cesso nº 2021/271462, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: MEdico-coM ESPEcialidadE
data da admissão: 01/04/2021
Vigência:01/04/2021 a 27/09/2021. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 03 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

 Protocolo: 651451

coNtrato
.

coNtrato: 058/2021
Exercício: 2021
objeto: compra de Material Técnico Hospitalar - diversos
Valor: r$ 1.100,00
data de assinatura: 29/04/2021
Vigência: 29/04/2021 a 29/04/2022
PE SrP 054/2020/fScMPa - PaE Nº 2020/547455
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0103, 0269, 0261 ,0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 
0269008057, 0269008067, 0149006653 e seus respectivos superavit’s;
Elemento de despesa: 339030.
contratado: f. cardoSo & cia lTda, cNPJ/Mf nº 04.949.905/0001-63; Ende-
reço: Rua João Nunes de Souza, n° 125, BR 316 KM 8, Ananindeua-PA, Bairro: 
águas Brancas, cEP: 67033-030, Telefone:(91)3182-0250/3182-0395, E-mail: 
licitacao1@shoppingdasaudeonline.com.br,
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 651520

Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e UANDERSON ALE-
XaNdrE da SilVa , contratação em caráter de substituição, autorizada 
através do Processo nº 2021/331901, não acarretando acréscimo de des-
pesas ao erário.
cargo: TEcNico dE ENfErMaGEM
data da admissão: 08/04/2021
Vigência: 08/04/2021 a 04/10/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e CRISTIANE DE 
frEiTaS MoNToril, contratação em caráter de substituição, autorizada 
através do Processo nº 2021/248088, não acarretando acréscimo de des-
pesas ao erário.
cargo: aSSiSTENTE Social
data da admissão: 02/03/2021
Vigência: 02/03/2021 a 28/08/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e LUCIA HELENA 
dE SoUZa fErrEira, contratação em caráter de substituição, autorizada 
através do Processo nº 2021/271462, não acarretando acréscimo de des-
pesas ao erário.
cargo: aSSiSTENTE Social
data da admissão: 16/03/2021
Vigência: 16/03/2021 a 11/09/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e ALINE CARVA-
lHo caMPoS riBEiro, contratação em caráter de substituição, autori-
zada através do Processo nº 2021/94329, não acarretando acréscimo de 
despesas ao erário.
cargo: ENfErMEiro
data da admissão: 24/03/2021
Vigência: 24/03/2021 a 19/09/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e ANA CARLA DIAS 
rodriGUES, contratação em caráter de substituição, autorizada através do 
Processo nº 2021/331901, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: ENfErMEiro
data da admissão: 08/04/2021
Vigência:08/04/2021 a 04/10/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e ELANNIRA AMARAL 
SoarES, contratação em caráter de substituição, autorizada através do Pro-
cesso nº 2021/331901, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: ENfErMEiro
data da admissão: 08/04/2021
Vigência:08/04/2021 a 04/10/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e MARCELLE ALVES 
dE araUJo, contratação em caráter de substituição, autorizada através do 
Processo nº 2021/248088, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: ENfErMEiro
data da admissão: 05/03/2021
Vigência:05/03/2021 a 31/08/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e MARIA ONEIDE DE 
alcaNTara NaSciMENTo, contratação em caráter de substituição, auto-
rizada através do Processo nº 2021/331901, não acarretando acréscimo 
de despesas ao erário.
cargo: ENfErMEiro
data da admissão: 10/04/2021
Vigência:10/04/2021 a 06/10/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e KATIA RAQUEL 
alMEida carNEiro, contratação em caráter de substituição, autorizada 
através do Processo nº 2021/331901, não acarretando acréscimo de des-
pesas ao erário.
cargo: ENfErMEiro
data da admissão: 08/04/2021
Vigência:08/04/2021 a 04/10/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e SAMANTA DE FI-
GUEirEdo BarBoSa dE SoUSa, contratação em caráter de substituição, 
autorizada através do Processo nº 2021/331901, não acarretando acrésci-
mo de despesas ao erário.
cargo: ENfErMEiro
data da admissão: 08/04/2021
Vigência:08/04/2021 a 04/10/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e GIOVANNA SILVA 
MoTTa, contratação em caráter de substituição, autorizada através do Pro-
cesso nº 2021/271462, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: fiSioTEraPEUTa
data da admissão: 11/03/2021
Vigência:11/03/2021 a 06/09/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e JOSE CARLOS DOS 
SaNToS, contratação em caráter de substituição, autorizada através do Pro-
cesso nº 2021/319327, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: odoNToloGo
data da admissão: 01/04/2021
Vigência:01/04/2021 a 27/09/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e KAMILA ELIZAMA 
aBrEU ToUriNHo TorrES, contratação em caráter de substituição, au-
torizada através do Processo nº 2021/248088, não acarretando acréscimo 
de despesas ao erário.
cargo: PSicoloGo
data da admissão: 17/03/2021
Vigência:17/03/2021 a 12/09/2021.
Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e GIOVANNA CAVAL-
lEro dE VaScoNcEloS laUria da coSTa, contratação em caráter de 
substituição, autorizada através do Processo nº 2021/271462, não acarre-
tando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: MEdico-coM ESPEcialidadE
data da admissão: 01/05/2021
Vigência:01/05/2021 a 27/10/2021.
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vinculados à instituição de ensino público e/ou privado, objetivando o pre-
enchimento de vagas de estágio.
Valor Total: r$ 36.480,00
contratada: cENTro dE iNTEGraÇÃo EMPrESa - EScola - ciEE, cNPJ/
Mf nº 61.600.839/0001-55
Endereço: rua Tabapuã 54, itaim Bibi, São Paulo/SP, cEP: 04533-001, Te-
lefone: (91) 3003-2433
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 651511
termo aditivo: 3
contrato nº 168/2018
data assinatura: 30/04/2021
Objeto: O Presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação de pra-
zo estabelecido no contrato supramencionado, pelo período compreendido 
de 01/05/2021 a 30/04/2021, com fulcro no artigo 57, ii, da lei federal 
n.º 8.666/93, cujo objeto é a prestação de serviço de proteção radiológica 
e programa de garantia de qualidade de serviços de radiologia e serviços 
de dosimetria de radiação.
E-Protocolo nº 2018/61097 orçamento: funcionais Programáticas: 
10.302.1507.8288; fontes: 0103, 0101, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0269003264, 0149006653, 0149001885 e seus respectivos 
superávits; Elementos de despesas: 339039;
contratado: rad SErViÇoS ESPEcialiZadoS E coMÉrcio lTda, cNPJ/
Mf n.º 20.203.886/0001-88
Endereço: rua Jeronymo lorena, 280, Jardim Eulália, Taubaté/SP, cEP: 
12.010-610
Telefone: (21) 97511-7501
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 651475

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 65/2020
Às 11:57 horas do dia 30 de abril de 2021, após constatada a regula-
ridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
2020589831, Pregão nº 00065/2020.
Empresa vencedora: : MEdical SUTUrE coMErcio dE MaTErial HoSPi-
Talar lTda - cNPJ: 02.376.490/0003-12. item 01
Valor Global r$ 431.496,00
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPEl/fScMP

Protocolo: 651461

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Número: 2
data de assinatura: 03/05/2021
Justificativa: Inclusão da Funcional Programática: 10.302.1507.7684 e 
das fontes de recurso: 0149006653, 0269008054, 0269006962, 034900
8569, 0349008725, 0349008751, 7349008494 e 7349008545.
PaE Nº 2020/1037610
contrato nº 311/2020/fScMP-PrEGÃo ElETroNico SrP Nº 001/2020/fScMP
contratado: f. cardoSo & cia lTda
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

 Protocolo: 651509
aPostiLaMeNto
Número: 1
data de assinatura: 03/05/2021
Justificativa: Inclusão da Funcional Programática: 10.302.1507.7684 e 
das fontes de recurso: 0149006653, 0269008054, 0269006962, 034900
8569, 0349008725, 0349008751, 7349008494 e 7349008545.
PaE Nº 2020/1023904
contrato nº 312/2020/fScMP-PrEGÃo ElETroNico SrP Nº 001/2020/fScMP
contratado: NaTEK - NaTUrEZa E TEcNoloGia iNdUSTria E coMÉrcio 
dE ProdUToS BioTEcNolÓGicoS EirEli
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 651505
aPostiLaMeNto
Número: 2
data de assinatura: 03/05/2021
Justificativa: Inclusão da Funcional Programática: 10.302.1507.7684 e 
das fontes de recurso: 0149006653, 0269008054, 0269006962, 034900
8569, 0349008725, 0349008751, 7349008494 e 7349008545.
PaE Nº 2020/1028246
contrato nº 308/2020/fScMP-PrEGÃo ElETroNico SrP Nº 001/2020/fScMP
contratado: BMd - coMÉrcio dE ProdUToS MÉdicoS lTda
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 651506
aPostiLaMeNto
Número: 2
data de assinatura: 03/05/2021
Justificativa: Inclusão da Funcional Programática: 10.302.1507.7684 e 
das fontes de recurso: 0149006653, 0269008054, 0269006962, 034900
8569, 0349008725, 0349008751, 7349008494 e 7349008545.
PaE Nº 2020/1023602

coNtrato: 057/2021
Exercício: 2021
objeto: compra de Material Técnico Hospitalar - diversos
Valor: r$ 583,00
data de assinatura: 29/04/2021
Vigência: 29/04/2021 a 29/04/2022
PE SrP 054/2020/fScMPa - PaE Nº 2020/547455
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0103, 0269, 0261 ,0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0269008057, 0269008067, 0149006653 e seus respectivos 
superavit’s;
Elemento de despesa: 339030.
contratado: P r N SilVa E coMÉrcio dE MaTEriaiS HoSPiTalarES 
lTda, cNPJ/Mf nº 03.156.192/0001-180; Endereço: Nova olinda, caS-
TaNHal-Pa, cEP: 68742-239, Telefone: (91) 3721-3776, E-mail: caslab.
caslab@gmail.com,
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 651518
coNtrato: 059/2021
Exercício: 2021
objeto: compra de Material Técnico Hospitalar - diversos
Valor: r$ 17.255,10
data de assinatura: 29/04/2021
Vigência: 29/04/2021 a 29/04/2022
PE SrP 054/2020/fScMPa - PaE Nº 2020/547455
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0103, 0269, 0261 ,0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0269008057, 0269008067, 0149006653 e seus respectivos 
superavit’s;
Elemento de despesa: 339030.
contratado: SilVa dElGado lTda ME, cNPJ/Mf nº 08.393.709/0001-06; En-
dereço: Av. Pedro Miranda, N°2670, Bairro: Pedreira, Belém-PA, CEP: 66.085-
026, Telefone: (91) 3238-0440, E-mail: goldmed.cotacao@hotmail.com,
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 651522
coNtrato: 056/2021
Exercício: 2021
objeto: compra de Material Técnico Hospitalar - diversos
Valor: r$ 24.596,00
data de assinatura: 29/04/2021
Vigência: 29/04/2021 a 29/04/2022
PE SrP 054/2020/fScMPa - PaE Nº 2020/547455
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0103, 0269, 0261 ,0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0269008057, 0269008067, 0149006653 e seus respectivos 
superavit’s;
Elemento de despesa: 339030.
contratado: diMalaB ElETroNicS do BraSil EirEli EPP, cNPJ/
MF nº 02.472.743/0001-90; Endereço: Rua Salinas, n°709 – Bairro: Flo-
resta, Belo Horizonte/MG, cEP: 31.015-365, Telefone: (31)3476-0129, 
E-mail: vendas.dimalab@uol.com.br
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 651516
coNtrato: 060/2021
Exercício: 2021
objeto: compra de Material Técnico Hospitalar - diversos
Valor: r$ 2.656,50
data de assinatura: 29/04/2021
Vigência: 29/04/2021 a 29/04/2022
PE SrP 054/2020/fScMPa - PaE Nº 2020/547455
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0103, 0269, 0261 ,0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0269008057, 0269008067, 0149006653 e seus respectivos 
superavit’s;
Elemento de despesa: 339030.
contratado: forMiS iNSTrUMENToS dE MEdiÇÃo lTda, cNPJ/
MF nº 30.197.931.0001-92; Endereço: Rua Cardeal, n°640, sala 03, Bair-
ro das laranjeiras, caieiras/SP, cEP: 07745-150, Telefone: (11) 4441- 
8838, E-mail: formis@formis.com.br,
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 651526

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1
contrato: 085/2020/fScMP
PaE Nº 2019/543162
data assinatura: 13/04/2021
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação de pra-
zo estabelecido no contrato supramencionado, pelo período compreendido 
de 14/04/2021 a 14/04/2022, com fulcro no artigo 57, ii, da lei federal 
n.º 8.666/93, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em 
operacionalização de programa de Estágio, para seleção de estudantes re-
gularmente matriculados e com frequência em curso de educação superior, 
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FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria n°250/2021 - GeaPe/GaPre/HeMoPa, de 15 de abril de 2021.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais, e:
considerando o volume de trabalho e a necessidade de serviço de alguns 
servidores deste Órgão;
Considerando o fluxo de atividades deste Órgão;
Considerando os autos do MEMO n°037/2021; GETRD-HEMOPA – PAE 
2021/354771;
considerando, ainda, o que dispõem os artigos 132, inciso V, 137 e 138 da 
lei Estadual nº 5.810/94 de 24 de janeiro de 1994.
rESolVE: I – INCLUIR a gratificação por Tempo Integral de que trata os 
dispositivos legais supramencionados, no percentual de 60% (sessenta ), 
a contar de 06/04/2021, ao servidor abaixo relacionado:
• CRISTIANO CESAR DE BRITO (matrícula nº 5958122/1).
II – EXCLUIR a gratificação por Tempo Integral, de que trata os dispositivos 
legais supramencionados, da servidora abaixo relacionada:
• MARIA IRACEMA FAIAL LOBO (matrícula nº 5262216/4).
iii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
iV – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em de 15 de abril de 2021.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa

  Protocolo: 651427
Portaria Nº315/2021 –aJUr/GaPre/HeMoPa, de 30 de abril de 2021
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
considerando o Processo administrativo Eletrônico – PaE n. 2021/348045.
rESolVE,
I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% (cin-
qüenta por cento) do vencimento base aos servidores abaixo relacionados, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação HEMoPa.

NoME carGo loTaÇÃo MaTrÍcUla a coNTar

lorElaY criSTiNE ViaNa SodrE TEcNico dE ENfEr-
MaGEM GEcod 57233791 11/03/2021

ii – dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 30 de abril de 2021
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

 Protocolo: 651425

errata
.

errata da Portaria Nº 197/2021 - aGesP/GeaPe/GaPre/HeMo-
PA, de 11 de março de 2021, publicado no Diário Oficial nº 34.537 
de 30/03/2021 – Protocolo 640478:
TÉrMiNo dE VÍNcUlo dE SErVidor
oNde se LÊ:

MaTrÍcUla NoME carGo a coNTar dE

54189848 Mellany Pípolos Pereira de Barros assistente Social 01/05/2021

5914813 Márcia aparecida Silva da conceição Técnico em Enfermagem 01/05/2021

5949447 claudia irene costa rodrigues cunha Técnico em Enfermagem 01/05/2021

57203604 alessandra dias do Nascimento rego Técnico em Patologia clínica 01/05/2021

Leia-se:

MaTrÍcUla NoME carGo a coNTar dE
54189848 Mellany Pípolos Pereira de Barros assistente Social 07/05/2021
5914813 Márcia aparecida Silva da conceição Técnico em Enfermagem 01/05/2021
5949447 claudia irene costa rodrigues cunha Técnico em Enfermagem 07/05/2021
57203604 alessandra dias do Nascimento rego Técnico em Patologia clínica 01/05/2021

Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará – HEMoPa, 29 de março de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa.

Protocolo: 651411

contrato nº 309/2020/fScMP-PrEGÃo ElETroNico SrP Nº 001/2020/fScMP
contratado: BriUTE coMÉrcio dE ProdUToS E EQUiPaMENToS HoSPi-
TalarES lTda
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

 Protocolo: 651507
aPostiLaMeNto
Número: 1
data de assinatura: 03/05/2021
Justificativa: Inclusão da Funcional Programática: 10.302.1507.7684 e das 
fontes de recurso: 0349008569, 0349008725, 0349008751, 7349008494 
e 7349008545.
PaE Nº 2020/471867
contrato nº 152/2020/fScMP-PrEGÃo ElETroNico SrP Nº 077/2019/fScMP
contratado: crEMEr S.a
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 651501
aPostiLaMeNto
Número: 1
data de assinatura: 03/05/2021
Justificativa: Inclusão da Funcional Programática: 10.302.1507.7684 e das 
fontes de recurso: 0349008569, 0349008725, 0349008751, 7349008494 
e 7349008545.
PaE Nº 2020/731955
contrato nº 196/2020/fScMP-PrEGÃo ElETroNico SrP Nº 017/2020/fScMP
contratado: oNco Prod diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTalarES 
E oNcolÓGicoS lTda
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

 Protocolo: 651503

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 294/2021 – caPe/GP/FscMP, de 28 de aBriL de 2021.
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 2021/71980;
rESolVE:
1. EXCLUIR, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (ses-
senta por cento) do vencimento base concedida a (o) servidor (a) EdiSSa 
raiMUNda BENTES SiQUEira, id. funcional nº 5172870/1, ocupante do 
cargo de Auxiliar de Administração, lotado (a)na Gerência de Laboratório - 
GlaB desta fundação, a contar de 02/05/2021;
2. CONCEDER, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% 
(sessenta por cento) do vencimento base a (o) servidor (a)lEilaNE KElli 
oliVEira doS SaNToS, funcional nº 5895861/4, ocupante do cargo de 
agente de artes Práticas, lotado (a) na diretoriaTécnica operacional - 
daTo desta fundação, a contar de 03/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 28 de abril de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 651514
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne00423
Valor: r$ 54.097,38
data: 25/03/2021
objeto: aquisição de embalagens, etiquetas e ribbon Processo nº 
2020/789512
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.8288 fonte de recurso: 
0269008101, Elemento de despesa: 339030;
contratada: iNlaBEl SolUÇoES EM roTUloS adESiVoS EirEli
cNPJ :20772716-0001/14
Endereço: Basilio alves, Parque Edu chaves, São Paulo/SP, cEP: 2222001
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

 Protocolo: 651538
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne00626
Valor: r$ 16.425,00
data: 27/04/2021
objeto: aquisição emergencial de coPo dEScarTáVEl 200 Ml
Processo nº 2021/348054, dispensa de licitação nº 058/2021
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.8288 fonte de recurso: 
0269008101, Elemento de despesa: 339030;
contratada: iNVicTa clEaN diSTriBUidora E rEPrESENTaÇÃo EirEli - ME
cNPJ : 18.504.036/0001-78
Endereço: castelo Branco, 2361, Guamá, Belém/Pa, cEP: 66063420
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 651539
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aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 033/2021
oBJETo: a aquisição de GáS rEfriGEraNTE r-508B para manutenção 
preventiva e corretiva de FREEZERES -80°C, utilizados na Hemorrede Es-
tadual do Pará
Edital disponível em: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.com-
praspara.pa.gov.br no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 17/05/2021
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Hora: 09h00min Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782930000 e 10122129783380000
fonte de recurso: 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 651348

torNar seM eFeito
.

a FUNdaÇÃo HeMoPa, por meio de seu Presidente, TorNa SEM EfEi-
To a Publicação do Extrato dos contratos administrativos nº 021/2021 e 
022/2021 decorrentes do Pregão Eletrônico n. 050/2020 - Processo admi-
nistrativo n. 2020/561019, data da Publicação: 28 de abril de 2021. diário 
Oficial nº 34.565. pag. 25. Protocolos: 649308 e 649310.

Protocolo: 651413

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão Eletrônico
Número: 48/2021
a presente licitação tem por objeto a aquisição de lixeiras com tampa e 
pedal, para acondicionamento de resíduos, para atender a necessidade da 
fPEHcGV e centro de Hemodiálise Monteiro leite, por um período de 12 
(doze) 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: 14/05/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 651351

FÉrias
.

Portaria Nº 244, de 29 de aBriL de 2021.
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de Junho de 2020, publicado no doEnº 34.259 de 22 de Junho 
de 2020.
rESolVE,
coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados, lo-
tados na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, 
referente ao mês de Maio/2021.
PerÍodo aQUisitiVo 2017/2018

MaTricUla NoME PEriodo
5154561 1 aMElia faTiMa MENdES PEdro TraVaSSoS 03/05/2021 a 01/06/2021
57190124 2 JoSE dE ariMaTEia rodriGUES rEiS 01/05/2021 a 30/05/2021

PerÍodo aQUisitiVo 2018/2019
MaTricUla NoME PEriodo

57193005 1 adriaNa VaScoNcEloS dE MElo 01/05/2021 a 30/05/2021
54184352 2 alEX doS SaNToS rocHa 01/05/2021 a 30/05/2021
5895046 1 daVid GaBBaY 01/05/2021 a 30/05/2021
5828210 2 dilMa do Socorro MoraES dE SoUZa 01/05/2021 a 30/05/2021
57192290 1 fraNciSca NaZarE SaraiVa dE liMa loUriNHo 01/05/2021 a 30/05/2021
54195800 2 GEcila aMoEdo da cUNHa rUBiN 03/05/2021 a 01/06/2021
57192309 1 liGia MENEZES fraNca caldaS 01/05/2021 a 30/05/2021
5938017 1 Marcio fEliPE do NaSciMENTo raMoS 03/05/2021 a 01/06/2021
5829321 2 MaUricio SoarES carNEiro 15/05/2021 a 13/06/2021
57234499 1 NaTalia dE SoUSa riBEiro 01/05/2021 a 30/05/2021
55586479 2 PaTricia SoUZa alVES rodriGUES 01/05/2021 a 30/05/2021
5229448 4 rEiNaldo SilVa Maia 17/05/2021 a 15/06/2021
54185452 3 ricardo JorGE dE MoUra PalHETa 01/05/2021 a 30/05/2021
5558832 4 SolaNGE Maria caValcaNTE caMPoS 15/05/2021 a 13/06/2021
57192210 1 WilliaMS MarTiNS da SilVa 01/05/2021 a 30/05/2021

PerÍodo aQUisitiVo 2019/2020
MaTricUla NoME PEriodo

54180644 3 adEMir BaTiSTa corrEa filHo 03/05/2021 a 01/06/2021
57190573 1 adoGlESio MaGalHaES dE JESUS 03/05/2021 a 22/05/2021
5829771 5 adriaNa MicHElE Baiao BEZErra 01/05/2021 a 30/05/2021
57189548 1 adriaNE MarlUci liMa rodriGUES 01/05/2021 a 30/05/2021
5932615 2 alda do Socorro daMaScENo fEiJo 03/05/2021 a 01/06/2021
57191982 1 alEXaNdrE GoMES TaVarES 03/05/2021 a 01/06/2021
5855284 3 aliNES Maria da SilVa PalHETa 03/05/2021 a 01/06/2021
57206574 1 aNa claUdia da SilVa BraGa 01/05/2021 a 30/05/2021
54182830 2 aNdrE lUiZ diaS da coSTa 01/05/2021 a 30/05/2021
54195105 1 aNToNio rafaEl dE oliVEira BarroS 03/05/2021 a 01/06/2021
54185443 2 arTHUr da coSTa SaNToS 03/05/2021 a 01/06/2021
54194988 1 BENEdiTa fErrEira rEiS 03/05/2021 a 01/06/2021
54195163 1 carla criSTiNa PacHEco SEaBra 01/05/2021 a 30/05/2021
57206397 1 cElESTE Maria da SilVa lEiTE 03/05/2021 a 01/06/2021
5908458 2 cElia SoUZa VaScoNcEloS 03/05/2021 a 01/06/2021
5156882 1 claUdia rEGiNa da rocHa TaVarES 01/05/2021 a 30/05/2021
5891388 1 claUdio dE carValHo alENcar JUNior 03/05/2021 a 01/06/2021
54195001 1 daNiEla SMiTH BriTo 01/05/2021 a 30/05/2021
57173312 1 daNiEllE criSTiNa SilVa do NaSciMENTo coSTa 24/05/2021 a 12/06/2021
5951343 1 dariElSoN lUZ dE carValHo 01/05/2021 a 30/05/2021
54193819 1 dElaiNE dE faTiMa riBEiro da SilVa 01/05/2021 a 30/05/2021
5290910 2 Ecilda Maria MoNTEiro NEVES 01/05/2021 a 30/05/2021
5829909 6 ElZa claUdia fraGoSo oliVEira 17/05/2021 a 15/06/2021
5951661 1 EriKa criSTiNa dE araUJo GoNcalVES BEZErra 01/05/2021 a 30/05/2021
54191752 1 fErNaNda MicHEllE oliVEira GoMES 02/05/2021 a 31/05/2021
54195118 1 GElSoN MorEira dE alMEida 01/05/2021 a 30/05/2021
5951636 1 GErUSa MariNHo da coSTa 02/05/2021 a 31/05/2021
5900020 3 GirlENE fErrEira QUiNGoSTa 01/05/2021 a 30/05/2021
5155193 1 irENE ViEira coSTa 03/05/2021 a 01/06/2021
57192108 1 irNaKlEi loPES rodriGUES MiraNda 03/05/2021 a 01/06/2021
54184420 3 iVETE da lUZ PErEira 01/05/2021 a 30/05/2021
5091322 1 iZaBEl cEliNa da SilVa MUrTa 03/05/2021 a 01/06/2021
5941970 1 iZaBEl da SilVa MoUrao filHa 02/05/2021 a 31/05/2021
57195086 1 JaQUEliNE da SilVa cHaVES coliNS 01/05/2021 a 30/05/2021
57188658 1 Joao BoSco ValENTE caPEla 01/05/2021 a 30/05/2021
5894539 2 JoSEaNY dE MoraES fErrEira SaNToS 15/05/2021 a 13/06/2021
55587308 1 JoSiaNE do Socorro ViNaGrE MarTiNS 03/05/2021 a 01/06/2021
5941969 1 JoSiNElMa SilVa SoUSa 03/05/2021 a 01/06/2021
57206427 1 KEllE criSTiNa BorGES corrEa 02/05/2021 a 31/05/2021
5899236 2 KEllY aMaral doS SaNToS NEVES 01/05/2021 a 30/05/2021
57192287 1 KElY MarTiNS dE frEiTaS 17/05/2021 a 15/06/2021
57188401 1 lENi Maria MEira 01/05/2021 a 30/05/2021
8400813 1 liliaN PaTricia MoraES dE SoUZa 03/05/2021 a 01/06/2021
54192674 1 lUciaNE ValE MoraES 02/05/2021 a 31/05/2021
57189456 2 MaNoEl ElioNE da SilVa crUZ 03/05/2021 a 01/06/2021
57188644 1 MarcElo doS SaNToS MiraNda 01/05/2021 a 30/05/2021
57188741 1 Marcia fErrEira da foNSEca SoUSa 20/05/2021 a 08/06/2021
57188564 1 Marco aUrElio GUrJao dE MaToS 01/05/2021 a 30/05/2021
5951330 1 Maria da coNcEicao dE caSTro fErrEira SoarES 01/05/2021 a 30/05/2021
3202674 2 Maria da coNcEicao dE SoUSa ViaNNa 01/05/2021 a 30/05/2021
5828236 2 Maria dE loUrdES BaSToS GoMES 03/05/2021 a 01/06/2021
57191173 1 Maria do Socorro BaTiSTa GoMES 03/05/2021 a 01/06/2021
54191811 1 Maria TaTiaNE da SilVa rocHa 02/05/2021 a 31/05/2021
5829399 2 MariNaldo oliVEira da SilVa 11/05/2021 a 09/06/2021
5309689 1 MirTila BarBoSa raMoS 20/05/2021 a 18/06/2021
57191888 5 MoNiQUE frEiTaS dE alBUQUErQUE fErrEira 01/05/2021 a 30/05/2021
5076900 1 NarciSo fErrEira PaNToJa 01/05/2021 a 30/05/2021
5829585 2 NorMa SUElY da cUNHa frEirE 01/05/2021 a 30/05/2021
57192071 1 raiMUNda do Socorro oliVEira do carMo 01/05/2021 a 30/05/2021
57192187 1 rEGiNa do Socorro QUEiroZ PaUliNo 03/05/2021 a 01/06/2021
54180314 2 rENaTa KEllY SoUSa PaNToJa 03/05/2021 a 01/06/2021
5891007 4 riTa dE caSSia dE SoUSa BarroS 14/05/2021 a 12/06/2021
5923632 1 rodriGo alMEida SoUZa 28/05/2021 a 16/06/2021
54180317 2 rodriGo aNTUNES caSTaNHo 01/05/2021 a 30/05/2021
57231688 3 SElMa rUTE BorGES dUTra 04/05/2021 a 02/06/2021
57191101 1 SErGio GoNcalVES PiNHEiro 01/05/2021 a 30/05/2021

5925154 2 SUElEN NaTTara lEiTE da SilVa 03/05/2021 a 01/06/2021

57192203 1 TaiSa SilVa MElo 01/05/2021 a 30/05/2021
54193855 1 TaTiaNa SoUZa loBo 01/05/2021 a 30/05/2021
54193855 2 TaTiaNa SoUZa loBo 01/05/2021 a 30/05/2021
5942026 1 TErEZa cilENE SaNToS dE liMa 03/05/2021 a 01/06/2021
5951310 1 THaYS dE PaUla BarBoSa MacHado cHaGaS 03/05/2021 a 01/06/2021
5828759 2 VaNia criSTiNa doS SaNToS raBElo 01/05/2021 a 30/05/2021
54194139 1 WaGNEr caMilo BaNdEira da SilVa 01/05/2021 a 30/05/2021
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PerÍodo aQUisitiVo 2020/2021

MaTricUla NoME PEriodo
5077176 1 adaMilToN NoNaTo MaciEl corrEa 03/05/2021 a 01/06/2021
54194046 2 alda Maria riBEiro cardoSo 01/05/2021 a 30/05/2021
57195648 1 aNa claUdia ViEira NUNES 01/05/2021 a 30/05/2021
5854369 2 aNdrEZZa oZEla dE VilHENa 10/05/2021 a 08/06/2021
80845709 1 carloS roBErTo MarQUES PiNTo 01/05/2021 a 30/05/2021
5077249 1 dEBora corrEa PaMPloNa arrUda 03/05/2021 a 01/06/2021
5878306 2 doMiNGoS SErGio TaVarES BaTiSTa JUNior 01/05/2021 a 30/05/2021
5302196 2 EdiNEa MoNTEiro corrEa 01/05/2021 a 30/05/2021
54190626 1 EdUardo PioTTo lEoNardi 18/05/2021 a 16/06/2021
54189143 1 EliElZa rodriGUES PraZErES 01/05/2021 a 30/05/2021
5913274 4 GEiZa diNiZ dE MaGalHaES 14/05/2021 a 12/06/2021
57192804 1 iVoNE PErEira PiNTo 01/05/2021 a 30/05/2021
5948689 1 JoSE GUilHErME dE PaiVa aNaiSSi 03/05/2021 a 01/06/2021
100005 2 JoSE riBaMar SilVa da coSTa 03/05/2021 a 01/06/2021
5953182 1 JoYcE carMEN aBrEU da SilVa 19/05/2021 a 17/06/2021
5855403 2 MarcElo MarTiNS ZaNiNoTTo 15/05/2021 a 03/06/2021
5302510 4 Marcia HElENa MacHado NaSciMENTo 02/05/2021 a 31/05/2021
57224181 1 Maria da Gloria TriNdadE dE liMa 03/05/2021 a 01/06/2021
3186997 2 Maria dE faTiMa da SilVa coElHo 03/05/2021 a 01/06/2021
5828880 2 Marli SaNToS do MoNTE aZEVEdo 02/05/2021 a 31/05/2021
5854687 2 MarlUcia Maria dE SoUSa 01/05/2021 a 30/05/2021
57206556 6 MicHEllE carValHo TUPiNaMBa 03/05/2021 a 01/06/2021
54195204 1 Nara SaNTiaGo doS SaNToS 01/05/2021 a 30/05/2021
57196710 2 NElSaN ValE rodriGUES 02/05/2021 a 31/05/2021
54189791 1 PaTricia BENTES diNiZ 03/05/2021 a 01/06/2021
5953575 1 PaUlo EliEZEr da SilVa SaNToS 03/05/2021 a 01/06/2021
5077150 1 rEGiNa aNGEla MENdES rodriGUES 03/05/2021 a 01/06/2021
5937262 2 roSEMarY foNSEca GUEdES 01/05/2021 a 30/05/2021
57195087 1 roZaNGEla dE MaToS dE liMa 01/05/2021 a 30/05/2021
54194955 2 rUdiVal faial dE MoraES JUNior 03/05/2021 a 01/06/2021
57231688 2 SElMa rUTE BorGES dUTra 01/05/2021 a 30/05/2021
57195745 1 SHirlENE do Socorro corrEa caMPoS 01/05/2021 a 30/05/2021
5909492 2 SUEli da SilVa BriTo 03/05/2021 a 01/06/2021

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 651297

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 84/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 84/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 13/2021/fHcGV, Processo nº 2020/710242, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 19/04/2021.
oBJETo: aquisição eventual de Medicamentos de uso geral injetáveis para 
atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de tera-
pia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da Fundação Públi-
ca Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 30/04/2021 a 29/04/2022.
EMPrESa: r. c. ZaGallo MarQUES & cia lTda, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 83.929.976/0001-70, inscrição Esta-
dual nº 15.185.068-2, com sede no Conjunto Catalina, Trav. 14 n° 182, 
Mangueirão, cEP: 66.640-390, Belém/Pa, Telefone: (91) 3279-5333.

iTEM dEScriÇÃo Marca/faBricaNTE NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNd Valor

UNiTário
Valor
ToTal

17 dexametasona (fosfato 
dissódico) 4mg/ml TEUTo/TEUTo 8000 amp 

2,5ml r$ 0,85 r$ 6.800,00

20 dobutamina (cloridrato) 
12,5mg/ml TEUTo/TEUTo 17.500 amp 

20ml r$ 6,40 r$ 112.000,00

33
Hidrocortisona 100mg 
(succinato sódico) pó 

liofilizado
aNdrocorTil/TEUTo 12.000 fr/amp r$ 2,15 r$ 25.800,00

34
Hidrocortisona 500mg 
(succinato sódico) pó 

liofilizado
aNdrocorTil/TEUTo 7000 fr/amp r$ 4,30 r$ 30.100,00

Valor ToTal GEral: r$ 174.700,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 174.700,00 (cento e setenta e 
quatro mil e setecentos reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

 Protocolo: 651670

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

diÁria
.

Portaria: 034/2021
NoME: Maria dE fáTiMa MiraNda BaTiSTa
MaTricUla: 5520860-2
carGo: TÉcNico dE ENfErMaGEM
OBJETIVO: Participar de reunião junto ao FES, a fim de tratar assuntos 
referente a lei nº 9.236 que refere proceder com as adequações das Notas 
de Empenho deste H.r.c e tratar assuntos sobre o 2º QdQQ de 2021. ori-
GEM: caMETá
dESTiNo: BElÉM
PErÍodo: 27 à 29/04/2021
Nº dE dÍariaS: 2,5 (dUaS E MEia) diáriaS
Valor daS diáriaS: r$ 593,45 (QUiNHENToS E NoVENTa E TrÊS rEaiS E 
QUarENTa E ciNco cENTaVoS) rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
KlENard aTTilio raNiEri
dirETor do Hrc
Portaria: 035/2021
NoME: aNa do Socorro BaNdEira do carMo
MaTricUla: 55589962-1
carGo: coNTadora
oBJETiVo: rEaliZar TrEiNaMENTo do PaE (ProcESSo adMiNiSTraTiVo 
ElETroNico) Para oS SErVidorES do HoSPiTal rEGioNal dE caMETá
oriGEM: BElÉM
dESTiNo: caMETá
PErÍodo: 03 à 06/05/2021
Nº dE dÍariaS: 3,5 (TrÊS E MEia) diáriaS
Valor daS diáriaS: r$ 830,83 (oiTocENToS E TriNTa rEaiS E oiTEN-
Ta E TrÊS cENTaVoS). rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
KlENard aTTilio raNiEri
dirETor do Hrc

Protocolo: 651421

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

Portaria Nº 214 de 03 de Maio de 2021
oBJETiVo: coNdUZir PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao cdT iMaGENS EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
Nº 1.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 27 À 28/04/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS
Portaria Nº 215 de 03 de Maio de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal SaNTa MÔNica EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
Maria TaVarES crUZ – MaT. 5088402-1, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 1.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 29 À 30/04/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS
Portaria Nº 216 de 03 de Maio de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia À clÍNica dE olHoS EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
Maria TaVarES crUZ – MaT. 5088402-1, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 01/05/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Protocolo: 651691
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secretaria de estado
de traNsPortes

.

oUtras MatÉrias
.

coMUNicaÇÃo de recUrso
Modalidade: concorrência.
Número: n.º 028/2020.
oBJETo: Manutenção e conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha 
Estradal do 4° Núcleo Regional.
comunicamos aos interessados que a empresa JUliaN GraZiaNo SarTo-
rETTo EirEli, apresentou contrarrazões ao recurso administrativo apre-
sentado pela empresa Via Pará coNSTrUTora lTda contra a decisão 
desta Comissão no Julgamento de Propostas Financeiras, cuja cópia se 
encontra à disposição dos interessados nesta cPl, no horário de 09:00 às 
13:00 horas, na sala da comissão Permanente de licitação da SETraN, na 
av. almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 03 de maio de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da cPl/SETraN

Protocolo: 651320
coMUNicaÇÃo de recUrso
Modalidade: concorrência.
Número: n.º 028/2020.
oBJETo: Manutenção e conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha 
Estradal do 4° Núcleo Regional.
comunicamos aos interessados que a empresa JUliaN GraZiaNo SarTo-
rETTo EirEli, apresentou contrarrazões ao recurso administrativo apre-
sentado pela empresa lorENZoNi lTda contra a decisão desta comissão 
no Julgamento de Propostas Financeiras, cuja cópia se encontra à dispo-
sição dos interessados nesta cPl, no horário de 09:00 às 13:00 horas, na 
sala da comissão Permanente de licitação da SETraN, na av. almirante 
Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 03 de maio de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da cPl/SETraN

Protocolo: 651316
receBiMeNto de LiceNÇa PrÉVia
“ProdEir – Projeto de desenvolvimento e integração regional – TrE-
cHo 4 a SETraN – SEcrETaria dE ESTado dE TraNSPorTES, cNPJ 
04.953.717/0001-09, torna público que recebeu a licença Prévia (lP), nº 
1826/2021, emitida pela SEMaS - Secretaria de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade, através do Processo nº 2020/07512 (TrEcHo 4 do 
“PRODEIR”) das obras de melhoria e requalificação, contemplando pavi-
mentação, drenagem, sinalização e substituição da ponte de madeira por 
de ponte de concreto (no Km 76,40 com 50 m), instalação de postos de 
fiscalização e balanças rodoviárias, na rodovia Pa-370, trecho: Usina curuá
-Una/Entronc. Transuruará), com extensão de 69,0 km, e na rodovia Tran-
suruará, trecho: Entronc. Pa-370/Entronc. Br-230, com extensão de 76,0
km, ambos na região de integração Xingu, sob Jurisdição do 3º Núcleo 
regional.
Belém/Pará, 03 de maio de 2021
adler Gerciley almeida da Silveira - Secretário de Estado de Transportes

Protocolo: 651543

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1
contrato: 003/2021-cPH
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO 
de prazo do contrato de nº 003/2021-cPH, que versa sobre a contratação 
de empresa especializada para serviços de levantamento das instalações 
elétricas existentes com aprovação na concessionária de energia elétrica 
(Equatorial Energia) na cabine de medição do Terminal Hidroviário do Porto 
de Belém luiz rebelo Neto.
data de assinatura: 26/04/2021
Vigência: 27/04/2021 a 27/05/2021
Projeto atividade: 26.784.1486.7575 ; 26.784.1486.7576 ; 
26.128.1508.8887
Natureza: 339033
fonte do recurso: 0101
cNPJ: 04.731.279/0001-34 - coNSPEl – coNSUlToria dE ProJEToS 
ElÉTricoS E ElETrÔNicoS lTda.
Endereço: avenida Senador lemos, nº 443, sala 401, cEP: 66.050-000, 
bairro do Umarizal, município de Belém, estado do Pará.
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 651641

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 042/2021-GP de 30 de aBriL de 2021.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de diárias, referente ao deslocamento de Belém 
para Muaná, nos dias 28/04/2021 a 29/04/2021, a serviço da companhia 
de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.

SErVidor carGo MaTrÍcUla cPf diáriaS
Zilmar Batista Paiva Junior assessor 5946513 005.637.563-81 1.1/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 30 de abril de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 651334
Portaria Nº 045/2021-GP de 30 de aBriL de 2021.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de diária, referente ao deslocamento de Belém 
para a localidade de algodoal município de Maracanã no dia 30/04/2021, a 
serviço da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará. 

SErVidor carGo MaTrÍcUla cPf diária
robson de almeida Nogueira administrador financeiro de Portos i 5945639 706.840.302-68 1/2

registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 30 de abril de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 651339
Portaria Nº 046/2021-GP de 30 de aBriL de 2021.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de diária, referente ao deslocamento de Belém 
para Salvaterra e Soure no dia 03/05/2021, a serviço da companhia de 
Portos e Hidrovias do Estado do Pará. 

SErVidor carGo MaTrÍcUla cPf diária
robson de almeida Nogueira administrador financeiro de Portos i 5945639 706.840.302-68 1/2

registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 30 de abril de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 651341
Portaria Nº. 047/2021-GP de 30 de aBriL de 2021.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de diária, referente ao deslocamento de Belém 
para Salvaterra e Soure no dia 03/05/2021, a serviço da companhia de 
Portos e Hidrovias do Estado do Pará. 

SErVidor carGo MaTrÍcUla cPf diária
Zilmar Batista Paiva Junior assessor 5946513 005.637.563-81 1/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 30 de abril de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 651342
Portaria Nº. 048/2021-GP de 30 de aBriL de 2021.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de diária, referente ao deslocamento de Belém 
para Salvaterra e Soure no dia 03/05/2021, a serviço da companhia de 
Portos e Hidrovias do Estado do Pará.  

SErVidor carGo MaTrÍcUla cPf diária
Mayra Souza do Nascimento assessor 5904845 016.919.582-12 1/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 30 de abril de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 651343
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Portaria Nº 043/2021-GP de 30 de aBriL de 2021.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de diária, referente ao deslocamento de Belém 
para a localidade de algodoal município de Maracanã no dia 30/04/2021, a 
serviço da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.  

SErVidor carGo MaTrÍcUla cPf diária
anna Julia Sousa de Pina Gerente 5416973 430.798.812-49 1/2

registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 30 de abril de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 651336
Portaria Nº. 044/2021-GP de 30 de aBriL de 2021.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de diária, referente ao deslocamento de Belém 
para a localidade de algodoal município de Maracanã no dia 30/04/2021, a 
serviço da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará. 

SErVidor carGo MaTrÍcUla cPf diária
Zilmar Batista Paiva Junior assessor 5946513 005.637.563-81 1/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 30 de abril de 2021.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 651337

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 276/2021 – arcoN – Pa, 03 de Maio de 2021. 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 Processo Eletrôni-
co n.º 2021/462180; rESolVE: i – dESiGNar lUZilENE SoUZa SilVa, 
Matrícula nº 5948090/1, a responder como SUPErViSor ii desta arcoN/
Pa, no período a contar de 03/05/2021 a 01/06/2021, durante as férias 
do titular GILBERTO ALVES DA SILVA, matrícula n° 5945899/1. II – Esta 
Portaria retroagirá a contar de 03/05/2021. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo/diretor Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 651458

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

Portaria Nº 122 de 14 de aBriL de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental publicado no Diário Oficial n° 34.497 de 19 de fevereiro de 
2021;
coNSidEraNdo o decreto nº 795, de 29 de maio de 2020, publicado no 
doE nº 34.240 de 01/06/2020, que dispõe sobre a cessão de servidores de 
Órgãos e entidades da administração Pública Estadual direta, autárquica 
e fundacional;
coNSidEraNdo o art. 3º § 2º a cessão de servidor no âmbito do Poder 
Executivo Estadual, inclusive para suas empresas públicas e sociedade de 
economia mista, observará o prazo de até 04 (quatro) anos, conforme 
previsto no instrumento respectivo de cessão, podendo ser prorrogado por 
iguais e sucessivos períodos, a critério dos órgãos ou entidades envolvidos 
e com a anuência do servidor cedido.
considerando o processo nº 2021/453189;
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 15.04.2021, a PorTaria Nº 001 de 04 de janeiro 
de 2019, publicada no doE nº 33.776 de 09.01.2019, que cedeu a servido-
ra clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS, matrícula nº 14516/1, 
ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo, para a Empresa de assistên-
cia Técnica e Extensão rural do Estado do Pará – EMaTEr
cEdEr a servidora clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS, matrí-
cula nº 14516/1, ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo para a casa 

civil da Governadoria do Estado do Pará, pelo período de 15.04.2021 a 
30.04.2021, com ônus para o órgão cessionário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 651521

errata
.

doe. 34.545 de 08/04/2021 Protocolo: 643105
BENEficiário (a): Jailton Barros Serejo
oNde se LÊ: PorTaria dE diáriaS 107/2020
Leia-se: PorTaria dE diáriaS 107/2021
ordENador: Timara Miranda

Protocolo: 651375

aViso de LicitaÇÃo
.

rePUBLicaÇÃo do editaL de PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2021 
– sedaP
a Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca – 
SEdaP, através da sua Pregoeira GEVla SilVa PiNHEiro, designada pela 
PORTARIA N° 055, publicada no DOE de 11 de março de 2021, comunica 
que realizará o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo MENor PrEÇo Por loTE, conforme abaixo:
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS TErcEiriZadoS dE aPoio ad-
MiNiSTraTiVo, coNforME coNdiÇÕES E QUaNTidadES E EXiGÊNciaS 
ESTaBElEcidaS NESTE EdiTal E SEUS aNEXoS.
daTa dE aBErTUra: dia 19 dE Maio dE 2021, aS 10h00min (Horário 
dE BraSÍlia/df).
ENdErEÇo ElETrÔNico: http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
UaSG: 925859 - Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e 
da Pesca – SEdaP (Tv. do chaco, nº 2232, Bairro do Marco, cEP: 66.093-
542, Belém/Pa)
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: a partir da disponibilização do Edital na 
Imprensa Oficial – DOE, jornais de grande circulação e no COMPRAS GO-
VErNaMENTaiS, de 04/05/2021 até às 09h do dia 19/05/2021 (horário de 
Brasília/df).
a íntegra do Edital poderá ser obtida no Portal de compras do Governo 
federal – coMPraS GoVErNaMENTaiS, no endereço www.comprasgover-
namentais.gov.br/ e no Portal Eletrônico de compras do Governo do Estado 
do Pará – coMPraSPará, no endereço www.compraspara.pa.gov.br, bem 
como, mediante solicitação ao e-mail funcional desta cPl: cpl.sedap.pa@
gmail.com
Gevla Silva Pinheiro
Pregoeira/SEdaP

Protocolo: 651443

diÁria
.

Portaria Nº 138/2021
fUNd. lEGal: lei n 5.810/94, art.145.
oBJETiVo: realizar acompanhamento e monitoramento de entidades exe-
cutoras de assistência Técnica e Extensäo rural - aTEr.
dESTiNo: Marabá/Pa
daTa iNÍcio: 04//05/2021
daTa fiNal: 08/05/2021
Nº dE diáriaS: 4½ (quatro e meia)
BENEficiário: Jorge luiz coelho Magalhães
carGo: Engenheiro agronômo
MaT. fUNcioNal: 22764/1
oriGEM: Belém/Pa ordENador: Timara Miranda

Protocolo: 651578

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 123 de 03 de Maio de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental publicado no diário Oficial n° 34.497 de 19 de fevereiro de 
2021;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 117 de 30.05.2021, publicada no 
doE nº 34.571 de 03.05.2021;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 651517

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 098/2021
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE caMETá
oBJETo da cESSÃo: 01 (UM) ProJETor MUlTiMÍdia PcToP, 4000lU-
MENS – f20 + adaPTador Wi-fi.
ViGÊNcia: 30/04/2021 a 31/12/2025.
ordENador rESPoNSáVEl: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo.

Protocolo: 651388
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.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

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

2018/70233 MiGUEl arcaNJo MoraiS 
dE araÚJo

faZENda NoVa 
ESPEraNÇa 262ha12a43ca SÃo GEraldo do 

araGUaia 479/2021

2008/559844 JoÃo carloS doS SaNToS 
VaScoNcEloS faZENda fElicidadE 350ha80a38ca MaraBá 480/2021

2011/463836 lUiZ caNdido da 
TriNdadE

faZENda TriNda-
dE - i 176ha72a42ca MoJÚ 481/2021

Belém (Pa), 03.05.2021
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 651372

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 0475/2021
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNSidEraNdo o Memorando nº 007/2021 SPa/daf datado de 
01.05.2021
r  E  S  o  l  V  E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 
30 (Trinta) dias de licença Prêmio, à servidora Maria dE fáTiMa Go-
MES dE liMa, matrícula nº401056/2, advogada, no período de 03.05 
a 01.06.2021,correspondente ao período aquisitivo de 01.05.2014 a 
30.04.2017 Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 03 
de maio de 2021

Protocolo: 651628

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 0472/2021
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975 e;
considerando o memorando nº 009/2021 – ca, de 28.04.2021
rESolVE
dESiGNar a servidora aNdrEia do Socorro da coSTa ,matrícula nº 
5896351/1, assistente administrativo, para responder pela coordenadoria 
administrativa - ca, no período de 07.06.2021 a 06.07.2021, por moti-
vo de Férias da titular, LARISSA CELSO BARATA BAGANHA, matrícula n° 
54185939/4
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, 29 de 
abril de 2021.

Protocolo: 651609

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 0473,de 30/04/2021
Prazo de aplicação(em dias)30
Prazo de prestação de contas(em dias)05
Servidor :
-5723.3340/2-Susany de Sena Nery-Tec.dEaf.
-33.90.30- r$ 1.733,00
-ToTal- r$  1.733,00
Município : Belém/Pa
ordenador :Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 651577

.

.

diÁria
.

Portaria Nº0474 de 03/05/2021
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipios:Benevides.
Periodo: 10 a 31.05.2021(11,0)diárias
Servidores:
5719.5917/1-renata Guizarde Queiroz de leão-assist.administrativo
8084.5378/1-Elsom Tembra aleixo-Téc.dEaf
5719.7740/1-ruy Guilherme ferreira de alcantara -Motorista
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 651585

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ
editaL
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, de acordo com o art. 43 do 
decreto Nº 2.135/2010, torna público que os interessados abaixo relacio-
nados estão requerendo a compra de terras, com as seguintes especifica-
ções:

ord. ProcESSo iNTErESSado iMÓVEl árEa (ha) localiZaÇÃo MUNiciPio

1 2014/88930

PolPaMa coMÉr-
cio dE PolPaS dE 
frUTaS da aMa-
ZÔNia lTda-ME

SEM dENoMi-
NaÇÃo 1,0201 M/d da rodoVia Br-316- 

ESTrada da BElaGUa BENEVidES

2 2018/137845 dEMErVaM da 
SilVa lEal

faZENda caS-
TaNHal 66,0553 ViciNal da Vila NoVo 

ParaiSo

SÃo GE-
raldo do 
araGUaia

3 2018/137255 clEUZa NUNES 
NETo carValHo

faZENda BraN-
QUiNHa 72,3061 ViciNal da Vila NoVo 

ParaiSo

SÃo GE-
raldo do 
araGUaia

4 2018/68023 dENiSE Valada-
rES da SilVa

faZENda BoM 
JESUS 84,1708 ViciNal ParaiSo MUcUra

SÃo GE-
raldo do 
araGUaia

5 2018/388986
aNToNio doS 

SaNToS dE oli-
VEira diaS

faZENda Sol 
NaScENTE 110,1785 MarGEM dirEiTa do cÓr-

rEGo BorracHEira

SÃo GE-
raldo do 
araGUaia

6 2018/138156 ValdENor JoSÉ 
rodriGUES

faZENda BaiXa 
VErdE 65,9059 MarGEM dirEiTa do cÓr-

rEGo BorracHEira

SÃo GE-
raldo do 
araGUaia

7 2018/138183 ValdiVio JoSÉ 
rodriGUES

faZENda NoVa 
ESPEraNÇa 73,8624 MarGEM dirEiTa do 

cÓrrEGo TaBocÃo

SÃo GE-
raldo do 
araGUaia

8 2018/68038 JoSE loUrENÇo 
loPES

faZENda aGUa 
ViVa 249,9427 MarGEM ESQUErda do 

cÓrrEGo TaBocÃo

SÃo GE-
raldo do 
araGUaia

9 2018/68053 PEdro aNToNio 
dE dEUS

faZENda NoVa 
Era 144,47 MarGEM ESQUErda do 

corrEGo MaNdU

SÃo GE-
raldo do 
araGUaia

10 2012/548900 Maria GilSiNEidE 
PiNHEiro dE Sá

faZENda MoNTE-
NEGro iii 353,8251 Pa-112, KM 30  - SENTido 

STa lUZia/BraGaNÇa M/d BraGaNÇa

11 2012/548956 aMilToN loPES 
dE Sá

faZENda MoNTE-
NEGro 1443,1477 Br-316, M/d KM 51 BraGaNÇa

BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS
PrESidENTE
MaricEli NaSciMENTo MoUra flEXa
dirETora - dEaf

Protocolo: 651491

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria 1991/2021 objetivo dar apoio nas visitas e repassar orienta-
ções ao proprietário/responsável de revendas de produtos agropecuários 
quanto a comercialização dos medicamentos e legalização junto a adEPa-
ra.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BraGaNÇa/Pa 
destino: TracUaTEUa/Pa Servidor: 57175984/ THoME liSBoa da coSTa 
JUNior (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 0,5 diária / 14/05/2021 a 
14/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 651530
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.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 1990/2021: BENEfici-
ário: daNiEllY BUSaTo GUiNHaZi; Matrícula: 57189731;função:20a-
gricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0661;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de pessoa 
jurídica e aquisições de materiais diversos de consumo, para atender as 
necessidades da UlSa de São domingos do araguaia. Elemento de despe-
sa / Valor: 339030/39 / r$ 400,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo 
de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: alEX faBia-
No dE alMEida HaGE.

Protocolo: 651423
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 1974/2021: BENEficiá-
rio: faBio roGErio rEiS dE liMa; Matrícula: 54186991;função:20a-
gricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte:0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviços de pes-
soa física e aquisições de materiais diversos de consumo, para suprir as 
necessidades da UlSa de aurora do Pará. Elemento de despesa / Valor: 
339030/36/47 / r$ 800,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de pres-
tação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 651256

.

.

diÁria
.

Portaria: 1975/2021 objetivo: receber material no almoxarifado e ma-
nutenção de computadores no município.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: ParaGoMiNaS/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 
5861667/JoSiNo filHo GoMES doS SaNToS (GErENTE rEGioNal) / 
2,5 diáriaS / 31/05/2021 a 02/06/2021.ordenador:JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 651257
Portaria: 1977/2021 objetivo: dar apoio durante a realização das vaci-
nações assistidas e/ou fiscalizadas na região da Paragonorte e vizinhança 
(cajueiro i e ii, formosa e etc). as diárias se fazem necessárias, pois se 
tratam de comunidades distantes da sede do município, onde se faz neces-
sário pernoitar, devido ao difícil acesso e longas distâncias percorrer du-
rante toda a semana.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: ParaGoMiNaS/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 6300451/ 
dEriValdo BarBoSa dE liMa (aUXiliar dE caMPo) /4,5 diáriaS / 
10/05/2021 a 14/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 651262
Portaria: 1973/2021 objetivo: fiscalizar a exportação de bovinos, buba-
linos, ovinos e caprinos vivos, destinados ao abate ou à reprodução nos 
municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaN-
To aNTÔNio do TaUá/Pa destino: iGaraPÉ-Miri,MoJU,TailÂNdia/Pa 
Servidor: 57217053/ lEaNdro loPES raMoS (fiScal ESTadUal aGro-
PEcUário) / 4,5 diáriaS / 17/05/2021 a 21/05/2021.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 651254
Portaria: 1976/2021 Objetivo: Realizar vacinações assistidas e/ou fis-
calizadas na região da Paragonorte e vizinhança (cajueiro i e ii, formosa 
e etc). as diárias se fazem necessárias, pois se tratam de comunidades 
distantes da sede do município, onde se faz necessário pernoitar, devi-
do ao difícil acesso e longas distâncias percorrer durante toda a sema-
na.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: ParaGoMi-
NaS/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 54181050/arliNEa Maria 
MoTa rodriGUES (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS /10/05/2021 a 
14/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 651259
Portaria: 1980/2021 objetivo: realizar visitas e repassar orientações ao 
proprietário/responsável de revendas de produtos agropecuários quanto a 
comercialização dos medicamentos e legalização junto a adepará.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BraGaNÇa/Pa destino: 
TracUaTEUa/Pa Servidor: 57223644/ Marcia MorEira liSBoa (aUXi-
liar dE caMPo) / 0,5 diária / 21/05/2021 a 21/05/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 651278
Portaria: 1978/2021 objetivo: auxiliar em atividades de Saneamento 
de foco de Mormo.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: UliaNÓPoliS/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 10294017/
ZEdEQUiaS rodriGUES da SilVa (TÉcNico aGrÍcola) / 1,5 diária / 
06/05/2021 a 07/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 651267
Portaria: 1979/2021 objetivo: realizar visitas e repassar orientações ao 
proprietário/responsável de revendas de produtos agropecuários quanto a 
comercialização dos medicamentos e legalização junto a adepará.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BraGaNÇa/Pa destino: 
TracUaTEUa/Pa Servidor: 57223644/ Marcia MorEira liSBoa (aUXi-
liar dE caMPo) / 0,5 diária / 14/05/2021 a 14/05/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 651268
Portaria: 1984/2021 Objetivo: Realizar fiscalização móvel na BR 316 
km 85 no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.ori-
gem: iGaraPÉ-aÇU/Pa destino: SÃo fraNciSco do Pará/Pa Servidor: 
57173463/SidNEY rodriGUES loBo (TÉcNico aGrÍcola) / 0,5 diária 
/ 17/05/2021 a 17/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira. 

Protocolo: 651300

Portaria: 1985/2021 objetivo: Supervisionar os escritórios durante a 
1ª Etapa de vacinação nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: ParaGoMiNaS/Pa destino: aUrora do Pará,i-
PiXUNa do Pará,MÃE do rio,UliaNÓPoliS/Pa Servidor: 5861667/Jo-
SiNo filHo GoMES doS SaNToS (GErENTE rEGioNal) / 4,5 diáriaS 
/ 10/05/2021 a 14/05/2021.ordenador:JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 651307
Portaria: 1986/2021 objetivo: realizar ação técnica e administrativa 
na Gerencia regional de Paragominas.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149.origem: JacUNdá/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa.Servidor: 
57234545/rodriGo aNToNio MoNTEiro da SilVa (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 29/04/2021 a 01/05/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 651311
Portaria: 1987/2021 Objetivo: Realizar inspeções fitossanitárias em la-
vouras de soja e fiscalizações de cadastros em 25 propriedades no muni-
cípio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: ParaGoMi-
NaS/Pa destino: UliaNÓPoliS/Pa Servidor: 57190490/ JoSE da coSTa 
BaSToS JUNior (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 
03/05/2021 a 07/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 651314
Portaria: 1981/2021 Objetivo: Realizar notificação de vacinação assis-
tida.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: alTaMira/
Pa destino: ViTÓria do XiNGU/Pa Servidor: 5648106/oZiaS PErEira dE 
SoUZa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 1,5 diáriaS / 06/05/2021 
a 07/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 651282
Portaria: 1983/2021 Objetivo: Realizar supervisão na finalização da 
1ª Etapa de vacinação Maio/2021 nos municípios.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: ParaGoMiNaS/Pa destino: aUrora 
do Pará,iPiXUNa do Pará,MÃE do rio/Pa Servidor: 5861667/JoSi-
No filHo GoMES doS SaNToS (GErENTE rEGioNal) / 2,5 diáriaS / 
26/05/2021 a 28/05/2021.ordenador:JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 651295
Portaria 1982/2021 Objetivo Realizar vacinação assistida e fiscaliza-
da contra febre aftosa em 12(doze) propriedades rurais.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: roNdoN do Pará/Pa destino: 
aBEl fiGUEirEdo/Pa Servidor: 5868653/ MarcEllo fraNKlYN oliVEi-
ra (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 10/05/2021 a 
14/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 651290
Portaria: 1989/2021 objetivo: realizar o levantamento patrimonial in 
loco nas unidades administrativas no município.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: alTaMira/Pa Ser-
vidor: 57222910/ MaX WaNdErSoN dE araUJo faVacHo GoMES (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 10,5 diáriaS / 03/05/2021 a 13/05/2021.
ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 651356
Portaria: 1988/2021 objetivo: dar apoio a supervisão na UlSa e reven-
das agropecuárias, nos municípios de Garrafão do Norte e Nova Esperança 
do Piriá.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPiTÃo 
PoÇo/Pa destino: GarrafÃo do NorTE/Pa Servidor: 57212212/ HElEN 
criSTiNa cUNHa doS rEiS (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 0,5 di-
ária / 10/03/2021 a 10/03/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oli-
VEira.

Protocolo: 651317
Portaria 1992/2021 Objetivo Realizar fiscalização em revenda agropecu-
ária 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 / 14/05/2021 a 14/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 651546

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0222/2021 – 30.04.2021 a Presidente da EMaTEr-Pa, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, rESolVE:
colocar, o Extensionista rural i friTZ GaUcH – matrícula nº 3176932/1, 
à disposição da casa civil da Governadoria do Estado do Pará, Sem Ônus 
para a EMaTEr – Pará, a contar de 03.05.2021 a 31.12.2021
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Protocolo: 651345
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.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 033/2021
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto dessa Em-
presa; e considerando o decreto nº 870 de 04/10/2013 que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de designar fiscal para supervisionar, fiscalizar e acompa-
nhar a execução dos contratos:
rESolVE:
designar os servidores Ellen Tatiane de oliveira Queiroz, agente adminis-
trativo, matrícula Nº 5898179, como fiscal e Marcos de Oliveira Guerreiro, 
matrícula 5898796, como suplente de fiscal, do Contrato Administrativo Nº 
01/2021 firmado com a empresa KGA DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA 
EirEli, com vigência de 26/01/2021 à 25/01/2022.
os efeitos desta portaria retroagem ao dia 26/01/2021
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 03 de maio de 2021.
JoSÉ aNToNio Scaff filHo
diretor Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 651569

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 00525/2021-dGaF/GaB/seMas, de 03.05.2021.
Nome: BErNardETE do Socorro GoMES frEiTaS
Matrícula: 54190535/2
cargo: auxiliar operacional
concessão: licença por Motivo de doença em Pessoa da família
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020
laudo Médico: 66936 de 07/12/2020
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 651575
Portaria Nº 00526/2021-dGaF/GaB/seMas, de 03.05.2021.
Nome: GilVaNia Maria dE Sa
Matrícula: 57175584/1
cargo: auxiliar operacional
concessão: licença por Motivo de doença em Pessoa da família
Período: 20/05/2019 a 20/05/2019
laudo Médico: 66758 de 03/12/2020
Período: 23/05/2019 a 27/05/2019
laudo Médico: 67173 de 21/12/2020
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 651580
Portaria Nº 00524/2021-dGaF/GaB/seMas, de 03.05.2021.
Nome: carloS da SilVa SaNTiaGo dE oliVEira
Matrícula: 57194441/1
cargo: assistente administrativo
concessão: licença por Motivo de doença em Pessoa da família
Período: 17/02/2020 a 28/02/2020
laudo Médico: 66931 de 07/12/2020
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 651572
Portaria Nº 00523/2021-dGaF/GaB/seMas, de 03.05.2021.
Nome: roSa Maria BriTo loPES
Matrícula: 5094518/1
cargo: auxiliar de Serviço de comunicação
concessão: licença por Motivo de doença em Pessoa da família
Período: 18/02/2020 a 14/03/2020
laudo Médico: 66934 de 07/12/2020
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 651554

adMissÃo de serVidor
.

coNtrato adMiNistratiVo de serVidor teMPorÁrio
aUToriZaÇÃo: coNTraTaÇÃo EM caráTEr dE SUBSTiTUiÇÃo, aUTori-
Zado EM 05/02/2020, aTraVÉS do ofÍcio Nº 01/2020-GaB/SEMaS dE 
05/02/2020 (ProcESSo Nº 2020/205522). NÃo acarrETaNdo acrÉSci-
Mo dE dESPESa ao Erário.
ordENador: lÍlia Márcia raMoS rEiS
PErÍodo: 03/05/2021 a 02/05/2022
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE-agronomia/fiScal
SErVidorES:
BrUNa STEfaNNY daS NEVES dE SoUZa
GlEYcE KEllY dE SoUZa raMoS
raQUEl SoarES SoUZa
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO DE MEIO AMBIENTE-Ciências Biológicas/
fiScal
SErVidorES:
Maria aUGUSTa dE JESUS liMa fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio 
aMBiENTE-Engenharia florestal/fiScal
SErVidorES:
aNa PaUla riBEiro MEdEiroS
clÉia alMEida oliVEira
JoSÉ GoMES dE MElo JÚNior
THiESSa TaMilla dE carValHo SaNTaNa
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE-Geologia/fiScal
SErVidorES:
álVaro dE caSTro PacHEco JÚNior
liliaN PaUla alMEida da SilVa

Protocolo: 651361

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 00527/2021-dGaF/GaB/seMas, de 03.05.2021.
Nome: GilVaNia Maria dE Sa
Matrícula: 57175584/1
cargo: auxiliar operacional
concessão: licença para Tratamento de Saúde
Período: 14/06/2019 a 14/06/2019
laudo Médico: 66810
Período: 24/06/2019 a 24/06/2019
laudo Médico: 67174
Período: 27/06/2019 a 27/06/2019
laudo Médico: 67177
Período: 03/12/2019 a 17/12/2019
laudo Médico: 67255
Período: 22/01/2020 a 23/01/2020
laudo Médico: 68744
Período: 27/07/2020 a 02/08/2020
laudo Médico: 38817
Período: 18/10/2020 a 22/10/2020
laudo Médico: 68983
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 651584

coNtrato
.

coNtrato: 023/2021-seMas/Pa
Processo: PaE 2021/374839
dispensa de licitação 04/2021 SEMaS/Pa
objeto: Prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza em cará-
ter emergencial nos Núcleos regionais desta SEMaS
Valor Total: r$ 184.335,48
Vigência: 03/05/2021 a 02/11/2021
assinatura: 03/05/2021
orçamento: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278338; fonte 
0116006360; Elemento 339037; Pi 4120008338c; ação 213477
contratado: E B cardoSo-EirEli (cNPJ 34.849.836/0001-87)
Endereço: Rua WE 4, n° 386/B, Gleba-1, Bairro Nova Marambaia, CEP 
66623-284, fone 3243-3670, comercial@ebcardoso.com.br, Belém/Pa
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 651686
coNtrato: 024/2021-seMas/Pa
Processo: PaE 2021/374839
dispensa de licitação 03/2021 SEMaS/Pa
objeto: Prestação de serviços continuados de recepcionistas e um encarre-
gado em caráter emergencial
Valor Total: r$ 205.385,46
Vigência: 03/05/2021 a 02/11/2021
assinatura: 03/05/2021
orçamento: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278338; fonte 
0116006360; Elemento 339037; Pi 4120008338c; ação 213477
contratado: E B cardoSo-EirEli (cNPJ 34.849.836/0001-87)
Endereço: Rua WE 4, n° 386/B, Gleba-1, Bairro Nova Marambaia, CEP 
66623-284, fone 3243-3670, comercial@ebcardoso.com.br, Belém/Pa
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 651688
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coNtrato: 020/2021-seMas/Pa
Processo: PaE 2020/731491
Pregão Eletrônico 09/2021 SEMaS/Pa
Objeto: Fornecimento e instalação de dispositivos de identificação das fa-
chadas dos prédios (placas e totens) da SEMaS
Valor Total: r$ 48.540,00
Vigência: 30/04/2021 a 29/04/2022
assinatura: 30/04/2021
orçamento: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278338; fonte 0116, 
0316; Elemento 339030, 449052; Pi 4120008338c, 4120008338E; ação 
183714
contratado: H dE f PirES SErVicoS EirEli (cNPJ 18.655.861/0001-73)
Endereço: Tv. dois de Março, nº 94, Bairro águas Brancas, cEP 67033-340, 
fone (91) 98124-7218, hpcomercioeservicos@gmail.com, ananindeua /Pa
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 651679
coNtrato: 021/2021-seMas/Pa
Processo: PaE 2020/731491
Pregão Eletrônico 09/2021 SEMaS/Pa
Objeto: Fornecimento e instalação de dispositivos de identificação das fa-
chadas dos prédios (placas e totens) da SEMaS
Valor Total: r$ 20.940,00
Vigência: 30/04/2021 a 29/04/2022
assinatura: 30/04/2021
orçamento: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278338; fonte 0116, 
0316; Elemento 339030, 449052; Pi 4120008338c, 4120008338E; ação 
183714
contratado: M. K. SErVicE EirEli (cNPJ 20.783.539/0001-71)
Endereço: Passagem São Sebastião, nº 34, Bairro condor, cEP 66045-450, 
fone (91) 3225-4554, mkserviceltda.epp@gmail.com, Belém/Pa
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 651681

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo 003/2021
autorizo nos termos do artigo 24, inciso iV da lei 8.666, de 21 de junho de 
1993, com suas posteriores modificações, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, re-
ferente ao Processo nº 2021/374839 de 09 de abril de 2021, que tem por 
objeto a contratação da empresa E B cardoSo EirEli, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 34.849.836/0001-87, com sede na rodovia augusto Montene-
gro, conjunto da coHaB, Gleba i “WE4” nº 386, Bairro: Nova Marambaia, 
cEP: 66.623-284, Belém/Pa, para prestação de serviços continuados de 
recepcionistas e encarregado, para atender as necessidades da Secretaria 
de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Pará, no valor mensal 
de r$ 34.230,91, perfazendo o valor global de r$ 205.385,46, conforme 
solicitação e fundamentação constante nos autos do referido processo.
Belém/Pa, 03 de maio de 2021
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 651684

diÁria
.

Portaria Nº 540/2021 - GaB/seMas 03 de Maio de 2021.
objetivo: Visita ao Sistema de tratamento de indústria cimenteira no mu-
nicípio citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: capanema/Pa
Período: 05/05 a 06/05/2021– 01 e ½ diária.
Servidor:
- 5946009/1 - rodolPHo ZaHlUTH BaSToS - (Secretário adjunto de Ges-
tão e regularidade ambiental)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 651418

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 529/2021-dGaF/GaB/seMas, 03/05/2021
iNTErroMPEr, por necessidade de serviços, a contar de 26/04/2021 o gozo 
de férias da servidora fiaMMa BUcHiNGEr alVES, matricula 5954941/1, 
referente ao exercício 2020/2021, concedida através da PorTaria Nº 
234/2021/SEMaS, publicada no doE de nº 34.505 de 03/03/2021.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 651579
Portaria Nº 521/2021-dGaF/GaB/seMas, 03/05/2021
coNcEdEr 29 (vinte e nove) dias das férias regulamentares, à servidora 
EVEliNE fariaS UcHoa, matricula 57175327/1, ocupante do cargo de Téc-
nico em Gestão Pública, no período de 03/05/2021 a 31/05/2021, referente 
exercício 2017/2018, interrompidas através da PorTaria Nº 1032/2020-
dGaf/GaB/SEMaS, publicada no doE nº 34.357 de 28/09/2020.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 651565

Portaria Nº 522/2021-dGaF/GaB/seMas, 03/05/2021
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora abaixo:

MaTricUla SErVidor EXErcÍcio PErÍodo dE GoZo
5955030/1 Safira GUErrEiro SilVEira 2020/2021 03/05/2021 a 01/06/2021

HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 651587

editaL de NotiFicaÇÃo
.

Notificação 141857 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
lUcidio rodriGUES riBEiro
ENd: aV. roBSoN GUrJÃo Nº 81, Bairro: BEla ViSTa
cEP: 68.553-515 - rEdENÇÃo - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor LUCIDIO RODRIGUES RIBEI-
RO, CPF: 083.878.771-15, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 33897/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-09-00381/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 43,85 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utilizá-la com infrigência das normas de proteção em área de reser-
va legal,sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o Art. 138, § 1°, inciso III e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 141859 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
JUNior WElTEr
ENd:rod. Br 163 KM 1053 Md adT 5 KM ViciNal ParaNa Md
cEP: 68.193-000 - NoVo ProGrESSo - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor JUNIOR WALTER, CPF: 
024.636.809-89, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 29455/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-05-00357/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 1,43 hectares de 
florestas ou demais formas de vegetação natural ou utilizá-la com infri-
gência das normas de proteção em área de reserva legal,sem autorização 
ou licença da autoridade ambiental competente ou com ele em desacordo. 
contrariando o art. 51, do decreto federal nº 6.514/2008, enquadrando-
se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, em 
consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 – art. 225. da/do 
constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o Art. 138, § 1°, inciso III e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 142048 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
EdiElSoN coSTa NaSciMENTo
ENd:SiTio Vida NoVa
cEP: 68.575-000 - PiÇarra - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor EDIELSON COSTA NASCIMEN-
TO , CPF: 004.684.221-70, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 29015/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-09-00669/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 0,41 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utilizá-la com infrigência das normas de proteção em área de reserva 
legal,sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente 
ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei Es-
tadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o Art. 138, § 1°, inciso III e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 142051 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
EdiElSoN coSTa NaSciMENTo
ENd:SiTio Vida NoVa
cEP: 68.575-000 - PiÇarra - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor EDIELSON COSTA NASCIMEN-
TO , CPF: 004.684.221-70, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 28288/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-09-00674/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 0,79 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação,sem 
autorização ou licença do órgão ambiental competente ou com ele em 
desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 6.514/2008, en-
quadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, 
em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/
do constituição federal de 1988.
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o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o Art. 138, § 1°, inciso III e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 142055 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
EdiNa da SilVa riBEiro
ENd:rodoVia Br 163 KM 1053 Md adT 17 KM fdS
cEP: 68.193-000 - NoVo ProGrESSo - Pará
Pelo presente instrumento, fica a senhora EDINA DA SILVA RIBEIRO , CPF: 
005.573.689-01, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 26686/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-05-00287/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 15,41 hectares 
de florestas ou demais formas de vegetação natural ou utilizá-la com infri-
gência das normas de proteção em área de reserva legal,sem autorização 
ou licença da autoridade ambiental competente ou com ele em desacordo. 
contrariando o art. 51, do decreto federal nº 6.514/2008, enquadrando-
se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, em 
consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 – art. 225. da/do 
constituição federal de 1988.
a autuada poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o Art. 138, § 1°, inciso III e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 142056 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
diViNo diaS da SilVa
ENd:ESTrada do JaBá - caNoPUS
cEP: 68.360-000 - alTaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica o senhor DIVINO DIAS DA SILVA , CPF: 
434.056.141-04, notificado de acordo com o auto do Processo infracional 
Nº 22779/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-08-00358/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 3,05 hectares de 
florestas ou demais formas de vegetação natural ou utilizá-la com infri-
gência das normas de proteção em área de reserva legal,sem autorização 
ou licença da autoridade ambiental competente ou com ele em desacordo. 
contrariando o art. 51, do decreto federal nº 6.514/2008, enquadrando-
se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, em 
consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 – art. 225. da/do 
constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o Art. 138, § 1°, inciso III e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 142058 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
carloS KlaUS
ENd:rod. Br 163 KM 1052 Md adT 8 KM ViciNal caTariNENSE
cEP: 68.193-000 - NoVo ProGrESSo - Pará
Pelo presente instrumento, fica o Senhor CARLOS KLAUS , CPF: 
469.154.439-91, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 29475/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-05-00400/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 9,43 hectares de 
vegetação nativa,sem autorização ou licença do órgão ambiental compe-
tente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto fede-
ral Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o Art. 138, § 1°, inciso III e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
Notificação 142061 GEFLOR/COFISC/DIFISC/SAGRA/2021
À
carloS SilVESTrE PaXEco
ENd:faZENda rEcaNTo fEliZ-ESTrada ViciNal Barra MaNSa KM 10 
- ZoNa rUral
cEP: 68.380-000 - SÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica O Senhor CARLOS SILVESTRE PAXECO, CPF: 
415.476.631-34, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 28069/2020, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-09-00422/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 3,36 hectares 
de florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com in-
frigência das normas de proteção em área considerada de preservação 
permanente (aPP), sem licença do órgão ambiental ou com ele em desa-
cordo. contrariando o art. 43, do decreto federal Nº 6.514/2008, enqua-
drando-se no art. 118, inciso i e Vi da lei Estadual Nº 5.887/1995, em 
consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 e art. 225, da/do 
constituição federal 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o Art. 138, § 1°, inciso III e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

Protocolo: 651371

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 158 de 03 de maio de 2021
art. 1º - autorizar a servidora Keylah regina Borges, matrícula nº 
5783631, ocupante do cargo de Gerente, carteira Nacional de Habilitação 
n° 03819355145, Categoria C, a dirigir veículos oficiais do IDEFLOR-Bio, 
na área de abrangência do Escritório Regional de Carajás, no período de 
30/04/2021 a 30/08/201.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 651667

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 152 de 29 de abril de 2021
art. 1º - designar a servidora alessandra oliveira de oliveira, matrícula 
n° 57216362, ocupante do cargo de Secretário de Diretoria, para respon-
der pela Gerência de Pessoas – GEP, deste instituto, no período de 05/04 
a 04/05/2021, em
substituição a titular de férias regulares.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 651550

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo de Portaria
Portaria Nº 153 de 30/04/2021, PUBlicada No doE Nº 34.571 No 
dia 03/05/2021, ProTocolo Nº 651078.
oNde se LÊ: MPPE
Leia-se: MPPa
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 651689

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 154 de 30 de abril de 2021
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o muni-
cípio de São Miguel do Guamá-Pa, de 04 a 05/05/2021:

Servidor objetivo

Kleber farias Perotes, matrícula  nº 5533970, cargo 
de diretor. Monitoramento e avaliação dos arranjos agroflorestais.

Marcel Silva de oliveira, matrícula  nº 5914586, cargo 
de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte de servidor em 
atividade institucional.

ii - conceder 1,5 (uma e meia) diária, a cada servidor, conforme o proces-
so nº 2021/261665 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 651549

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

Portaria
.

coNseLHo estadUaL de seGUraNÇa PÚBLica
Portaria Nº 009/coNseP
o Presidente do conselho Estadual de Segurança Pública – coNSEP, no uso 
de suas atribuições legais,
o Presidente do conselho Estadual de Segurança Pública – coNSEP, no uso 
de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o que dispõe a resolução no 375/coNSEP, de 21/09/2019, 
homologada pelo decreto no 431, de 04/12/2019;
coNSidEraNdo resolução no 290/coNSEP, de 08 de junho de 2016, al-
terada pela resolução no 314/coNSEP, de 10 de maio de 2017, com mis-
são de analisar,refletir e propor alternativas sobre a exploração sexual de 
crianças e adolescentes no Arquipélago do Marajó/Pará;
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CONSIDERANDO o oficio Nº540/2021- Chefe de Gabinete da PMPA, de 14 
de abril de 2021;
r E S o l V E:
art. 1º dispensar e designar membros do comitê Permanente de Segu-
rança Pública do Marajó - CPSMarajó, conforme estabelece a Resolução Nº 
375/coNSEP/2019 e o art. 2o da resolução 314/2017-coNSEP, nos se-
guintes termos:
Um (1) representante da Polícia Militar do Estado do Pará, sendo:
i-diSPENSar
Suplente: Ten cel PM José Vilhena Barbosa Júnior
ii-dESiGNar
Suplente - Ten cel QoPM Herick Wendell antônio José Gomes
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário, em especial no que couber a PorTaria 
Nº 006/2020-CONSEP, de 18/09/2020, republicada no Diário Oficial Nº. 
34.348 de 18/09/2020.
Gabinete da Presidência do coNSEP, em 30 de abril de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Presidente do coNSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 651384
Portaria Nº 055/2021-crH/GaB.sec/seGUP. 
Belém de 29 de abril de 2021
o Sr. UalaME fialHo MacHado, Secretário de Estado de Segurança Pú-
blica e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o Processo nº 2021/421560, e a Solicitação de infor-
mação referente ao exercício 2015, para o TcE-TriBUNal dE coNTaS do 
ESTado do Pará.
rESolVE: art. 1º. designar o servidor iVaN fEliPE daNTaS Paro, cPf:  
868.992.282-20, assessor Especial ii, Mf: 5946310/1, para o acompanha-
mento do fornecimento de documentos referente a fiscalização do exercício 
2015 desta SEGUP.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPrE-SE
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social do Pará

Protocolo: 651455

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 561/2021-saGa 
Belém, 03 de maio de 2021 
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o art. 81 da lei Estadual nº. 5.810/94, que dispõe sobre 
o regime Jurídico Único dos Servidores Públicos civis da administração 
direta, das autarquias e das fundações Públicas do Estado do Pará.
coNSidEraNdo: atestado médico rESolVE: conceder 15(quinze) dias de 
licença Saúde à servidora oNElia alcaNTara aMador, Mf nº 6120784/1, 
auxiliar de Serviços Gerais, no período de 26/04/2021 a 10/05/2021. rE-
GiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 651494

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 545/2021–saGa
oBJETiVo: para visita fiscalização da obra da Delegacia.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTa crUZ do arari/Pa
PErÍodo: 04 à 07.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor(ES): SGT PM NilZa SilVa caBral, Mf: 5727324-1
doriVal MaGalHÃES dE SoUZa, Mf: 56154
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES.

Protocolo: 651654

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº562/2021-saGa 
Belém, 03 de maio de 2021.
coNSidEraNdo: o Processo nº2021/444641, e Memo. nº058/2021-GSa-
Go, de 26.04.2021.
coNSidEraNdo: a PorTaria Nº 90/2021-SaGa, de 28.01.2021, publi-
cada no doE nº34.477, de 01.02.2021, que transferiu 08 (oito) dias do 
período de gozo de férias ao servidor alEXaNdrE MaScarENHaS doS 
SaNToS, diretor do Naf/BElÉM, Mf5420628/3, 2018/2019, para o mês 
de abril/2021.
r E S o l V E: Transferir o período de gozo de férias do servidor alEXaN-
drE MaScarENHaS doS SaNToS, diretor do Naf/BElÉM, Mf5420628/3, 
2018/2019, do mês de abril/2021, para o mês de agosto/2021, por neces-
sidade de serviço. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

 Protocolo: 651377

Portaria Nº 540/2021-saGa 
Belém, 30 de abril de 2021
coNSidEraNdo: o Plano de férias 2021 da SEGUP.
coNSidEraNdo: conceder férias regulamentares no mês de junho de 
2021, aos servidores abaixo relacionados:

 NoME carGo/fUNÇÃo P. aQUiSiTiVo PErÍodo a SEr 
GoZado MaTrÍcUla

alfrEdo filHo da Sil-
Va alVES

GErENTE dE SUPorTE ao 
USUário 2020/2021 01/06 a 30/06/2021 5585791/3

aNdErSoN MoraES caSTro GErENTE dE oPEraÇÕES Pc 2020/2021 01/06 a 30/06/2021 5946272/2
aNToNio ErNaNdES MarQUES 

da coSTa aSSESSor ii 2020/2021 01/06 a 30/06/2021 57195713/2

aNToNio JoSÉ dE liMa 
VarEla GErENTE Nr/caPaNEMa 2020/2021 01/06 a 30/06/2021 5616174/2

ariaNE liliaN liMa doS SaN-
ToS MElo rodriGUES aSSESSor Policial 2020/2021 01/06 a 30/06/2021 57225308/5

clEiZE coSTa doS SaNToS SEcrETária GaBiNETE 2020/2021 01/06 a 30/06/2021 5888356/4

doMiNGoS GoNZaGa coSTa GErENTE dE BUSca SiS-
TEMáTica 2020/2021 01/06 a 30/06/2021 5856590/5

GilcEValdo araGÃo BElÉM aSSiSTENTE adM. 2020/2021 01/06 a 30/06/2021 3153746/1
lUiZ fEliPE lEiTE SilVa coordENador dE ProJEToS 2020/2021 01/06 a 30/06/2021 5897876/1

MarcElo faBrcio da coSTa 
dE alBUQUErQUE 

coordENador dE EMBar-
caÇÕES 2020/2021 01/06 a 30/06/2021 5817722/3

Maria EliETE oliVEira GErENTE dE MoNiToraMEN-
To iNSTiTUcioNal 2020/2021 01/06 a 30/06/2021 5205832/4

NilSoN SaNToS dE oliVEira aGENTE PorTaria 2020/2021 07/06 a 06/07/2021 58890/1
PEdro da SilVa BarroSo aSSiSTENTE adM. 2019/2020 01/06 a 30/06/2021 3156427/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 651436

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de Falecimento nº 051/2021 – cVP/4
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de 
suas atribuições previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar 
Estadual nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o 3º SGT PM 
rr rG 8155 Joao da coNcEicao corrÊa, faleceu na cidade de Belém/
PA, na data 10 de Abril de 2021, conforme cópia da Certidão de Óbito n° 
066852 01 55 2021 4 00054 013 0052493 05, expedida pelo registro civil 
das Pessoas Naturais, no dia 16 de abril de 2021, apresentada e arquivada 
no cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o 3º SGT PM rr rG 8155 Joao 
da coNcEicao corrÊa, em virtude do seu falecimento na data 10 de 
abril de 2021;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 10 de abril de 2021 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 03 de maio de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 651398
Portaria de Falecimento nº 050/2021 – cVP/4
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de 
suas atribuições previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar 
Estadual nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o SUB TEN 
PM rr rG 9323 EValdo SoUSa NaSciMENTo, faleceu na cidade de Be-
lém/PA, na data 16 de Abril de 2021, conforme cópia da Certidão de Óbito 
n° 067595 01 55 2021 4 00496 243 0186276 00, expedida pelo Registro 
civil das Pessoas Naturais, no dia 22 de abril de 2021, apresentada e ar-
quivada no cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o SUB TEN PM rr rG 9323 
EValdo SoUSa NaSciMENTo, em virtude do seu falecimento na data 16 
de abril de 2021;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 16 de abril de 2021 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 03 de maio de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 651409
Portaria Nº 020/2021- ePPM – Nomear o cEl QoPM rG 24932 ri-
cardo NEVES dE alMEida como Gerente do convênio Nº 51209/2019 
- PMPa/BacEN, em substituição ao cEl QoPM rG 24927 aNdrÉ HEN-
riQUE coSTa MarQUES. Vigência: 15/12/2021. Belém-Pa, 29/04/2021. 
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM, comandante-Geral 
da PMPa.

Protocolo: 651593
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Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 057/2021 – ccc: MaNTEr 
o MAJ QOPM RG 24963 LUIZ ANTÔNIO DA SILVA E SILVA, como fiscal 
do contrato nº 034/2019 – PMPa, celebrado entre a PMPa e a Empresa 
NORTE TURISMO LTDA.; NOMEAR como fiscal interino o CB PM RG 40511 
criSTiaNo alBErTo PaNToJa dE MoraES em substituição ao Sub Ten PM 
rG 24379 rÔMUlo SErVoli dE SoUZa lEÃo .; registre-se, publique-se, 
cumpra-se; Belém/Pa, 03 de maio de 2021; – ricardo do NaSciMENTo 
raMoS MaJ QoPM -rG 29213; cHEfE do cENTro dE coMPraS E coN-
TraToS da PMPa.

Protocolo: 651657
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 058/2021 – ccc: NoMEia 
o caP QoPM rG 27289 dErcilio JUlio dE SoUZa NaSciMENTo, como 
Presidente da comissão fiscalizadora referente ao contrato nº 014/2021 
– PMPa, celebrado entre a PMPa e a EXaTa coNSTrUTora lTda – EPP. 
Nomear o cB PM rG 35266 EWErToN SErGio liMa daNTaS e o cB PM rG 
36323 SaNdro caSTilHo SaNTaNa, como membros da comissão fiscali-
zadora do contrato; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 03 de 
maio de 2021; ricardo do NaSciMENTo raMoS – MaJ QoPM rG 29213; 
cHEfE do cENTro dE coMPraS E coNTraToS.

Protocolo: 651671

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 239/21/di/dF, contida no doE nº 34.505 do 
dia 26/02/2021; onde Lê-se: Servidor: SGT PM rogério alves alceno; 
cPf: 380.699.702-00; Valor: r$ 393,64. Leia-se: SGT PM rogério alves 
alceno; cPf: 380.699.702-00; Valor: r$ 395,64. ordenador: MarcElo 
roNald BoTElHo dE SoUZa.
errata da Portaria Nº 03/21/di/dF, contida no doE nº 34.554 
do dia 16/04/2020; onde Lê-se: objetivo: (coNVÊNio BacEN Nº 
51209/2021); Leia-se: (coNVÊNio BacEN Nº 51209/2019. ordenador: 
MarcElo roNald BoTElHo dE SoUZa.
errata da Portaria Nº 05/21/di/dF, contida no doE nº 34.554 
do dia 16/04/2020; onde Lê-se: objetivo: (coNVÊNio BacEN Nº 
51209/2021); Leia-se: (coNVÊNio BacEN Nº 51209/2019. ordenador: 
MarcElo roNald BoTElHo dE SoUZa.
errata da Portaria Nº 06/21/di/dF, contida no doE nº 34.554 
do dia 16/04/2020; onde Lê-se: objetivo: (coNVÊNio BacEN Nº 
51209/2021); Leia-se: (coNVÊNio BacEN Nº 51209/2019. ordenador: 
MarcElo roNald BoTElHo dE SoUZa.
errata da Portaria Nº 07/21/di/dF, contida no doE nº 34.554 
do dia 16/04/2020; onde Lê-se: objetivo: (coNVÊNio BacEN Nº 
51209/2021); Leia-se: (coNVÊNio BacEN Nº 51209/2019. ordenador: 
MarcElo roNald BoTElHo dE SoUZa.
errata da Portaria Nº 109/21/di/dF, contida no doE nº 34.483 do 
dia 05/02/2021; onde Lê-se: Servidor: cB PM christian alencar lima; 
cPf: 884.974.102-20; Valor: r$ 633,00. Sd PM lívia Moura Matias; cPf: 
000.408.242-76; Valor: r$ 633,00. Leia-se: SGT PM raileno de Jesus 
Xavier; cPf: 414683412-00; Valor: r$ 659,40. cB PM christian alencar 
lima; cPf: 884.974.102-20; Valor: r$ 633,00. Sd PM lívia Moura Matias; 
cPf: 000.408.242-76; Valor: r$ 633,00.ordenador: JoSÉ EdUardo dE 
oliVEira PiMENTEl.

Protocolo: 651366

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

errata de Portarias de coNcessÃo
Portarias nºs 152, 153, 154 e 173/2021-Sf/df; publicada no doE Nº 
34.556, de 19aBr21; oNde se Ler EM cada UMa o Valor: r$ 600,00; 
Leia se: o Valor: 400,00; ordenador de despesa: robinson augusto Bou-
lhosa Bezerra, cel QoPM.
Portarias de coNcessÃo – torNar seM eFeito
Torno sem efeitos os termos da PorTaria Nº 166/21, publicada no doE 
Nº 34.556, de 19aBr21, que autorizou a concessão de suprimento de fun-
dos em favor do MaJ PM carloS alBErTo SilVa dE SoUZa, à época do 
CITEL, em virtude da movimentação do referido oficial superior para a 1ª 
ciPM; ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel 
QoPM.

Protocolo: 651469

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 
(sePLad)
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de ForMaÇÃo 
de oFiciais - cFo/PMPa/2020
editaL Nº 20-cFo/PMPa/sePLad, de 03 de Maio de 2021 
resULtado FiNaL dos aProVados Na 1ª etaPa – ProVa de 
coNHeciMeNtos
a PolÍcia MiliTar do Pará (PMPa) e a SEcrETaria dE ESTado dE 
PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SEPlad), no uso das suas atribuições 
legais, TorNaM PÚBlico o rESUlTado fiNal doS aProVadoS Na 1ª 
ETaPa – ProVa dE coNHEciMENToS do concurso público destinado à 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Pará - CFO/
PMPa/2020, conforme a seguir.

1 após a análise dos recursos impetrados, permanece iNalTErado o 
resultado preliminar dos aprovados na 1ª etapa – prova de conhecimentos, 
divulgado por intermédio do Edital nº 18-cfo/PMPa/SEPlad, de 20/4/2021, 
publicado no doE-Pará nº 34.560 em 22/4/2021.
2 do resULtado deFiNitiVo dos aProVados Na 1ª etaPa – 
ProVa de coNHeciMeNtos
2.1 Resultado definitivo dos aprovados na 1ª etapa – prova de conhecimentos 
do concurso público destinado à admissão ao Curso de Formação de Oficiais 
da Polícia Militar do Pará - cfo/PMPa/2020, na seguinte ordem: número 
de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final da prova 
objetiva, pontuação final na prova discursiva (PPD), pontuação final na 
prova de conhecimentos (1ª etapa), classificação provisória no concurso 
público após a conclusão da 1ª etapa.
2.1.1 CFO/PMPA (sexo masculino) – código 101. 273104020, ABNER 
MoNTEiro dE MiraNda, 59.00, 7.50, 66.50, 205; 273104146, adElaildo 
MaXiMo dE oliVEira, 74.00, 6.90, 80.90, 27; 273105348, adriaNo 
PorTilHo BarroSo, 75.00, 8.79, 83.79, 14; 273105715, adSoN dE 
MoraiS lEoNardo, 65.00, 6.81, 71.81, 115; 273100612, alcioMar 
corrEa da SilVa, 74.00, 6.47, 80.47, 32; 273103212, alEf cliNToN 
SoUSa rocHa, 61.00, 7.67, 68.67, 168; 273100683, alEX YoUSSEf 
loBaTo ESTUMaNo, 76.00, 9.30, 85.30, 4; 273100312, alEXaNdrE 
caSTElo BaNco dE MElo filHo, 64.00, 7.62, 71.62, 119; 273103593, 
alEXSaNdro BraGa dE araUJo, 60.00, 6.97, 66.97, 195; 273100717, 
aNdErSoN dE alMEida GUiMaraES, 61.00, 7.50, 68.50, 171; 
273103588, aNdErSoN liMa da SilVa, 79.00, 7.47, 86.47, 1; 273103339, 
aNdErSoN liMa E SilVa, 59.00, 7.58, 66.58, 203; 273100888, 
aNdErSoN lUiZ SiQUEira MarQUES, 59.00, 6.76, 65.76, 213; 
273105161, aNdrE diaS VaScoNcEloS JUNior, 61.00, 6.02, 67.02, 
192; 273104097, aNdrE lUcaS doS SaNToS fialHo, 67.00, 7.07, 
74.07, 91; 273101569, aNdrE lUcaS SilVa SaNToS, 60.00, 6.58, 66.58, 
204; 273106414, aNToNio BErNardo aNTUNES PErEira, 63.00, 6.76, 
69.76, 149; 273104398, aNToNio WilliaM rEBElo rEca, 68.00, 9.09, 
77.09, 59; 273101375, aUdrY PiNHEiro doS SaNToS, 60.00, 7.47, 
67.47, 187; 273102358, BrENo NaSciMENTo dE SoUSa, 67.00, 7.73, 
74.73, 85; 273102574, BrENo PacHEco dE oliVEira coElHo, 63.00, 
7.64, 70.64, 136; 273101829, BrUcE WilliaMS SaNToS PirES, 64.00, 
6.42, 70.42, 138; 273105421, BrUNNo dE NoVoa MarTiNS PiNTo, 
71.00, 6.53, 77.53, 52; 273103162, BrUNo alEcS dE SoUZa liNHarES, 
61.00, 7.46, 68.46, 175; 273106394, BrUNo diNiZ calaNdriNi dE 
aZEVEdo, 62.00, 7.20, 69.20, 159; 273104107, BrUNo GraNGEiro dE 
caSTro caValcaNTE, 69.00, 7.96, 76.96, 60; 273101850, BrUNo loPES 
da SilVa, 65.00, 6.76, 71.76, 116; 273105409, BrUNo MElo riBEiro, 
65.00, 9.67, 74.67, 87; 273101068, calEBE liMa carrEra, 67.00, 9.79, 
76.79, 61; 273106958, carloS cESar MENdoNca filHo, 60.00, 7.81, 
67.81, 183; 273104270, carloS EdUardo GoMES lEao, 70.00, 7.58, 
77.58, 50; 273101603, carloS HENriQUE MElo SaNToS, 67.00, 8.53, 
75.53, 76; 273103875, cHarlES ViNiiciUS SoUZa dE caSTro, 64.00, 
8.04, 72.04, 112; 273100147, cHarliSSoN laVor coUTiNHo, 70.00, 
6.02, 76.02, 72; 273101335, clEiToN rafaEl alVES loPES, 71.00, 7.20, 
78.20, 42; 273101015, dalMir TEiXEira roliM, 71.00, 8.17, 79.17, 35; 
273101002, daNiEl araUJo aNdradE, 59.00, 8.80, 67.80, 184; 
273100735, daNiEl da cUNHa crUZ, 60.00, 7.11, 67.11, 190; 
273103634, daNiEl GUErrEiro dE BarroS BENTES, 59.00, 9.17, 68.17, 
177; 273101166, daNiEl HENriQUE daroS, 62.00, 6.81, 68.81, 165; 
273102188, daNilo doS SaNToS PraZErES, 73.00, 8.40, 81.40, 21; 
273101904, daNilo PErEira XaViEr, 72.00, 6.72, 78.72, 38; 273100375, 
dElToN faBricio JardiM liBorio, 65.00, 7.38, 72.38, 108; 273101770, 
dENiSoN WaNdEr TEiXEira SaNToS, 62.00, 6.00, 68.00, 179; 
273102210, dEYMMYSoN WEllToN fEiToSa MoTa, 61.00, 6.82, 67.82, 
182; 273101709, diEGo foNTENEllE NaSciMENTo cHaVES, 66.00, 
7.03, 73.03, 101; 273106772, diEGo SadHaN PEGorETTi SiMoES, 
69.00, 8.10, 77.10, 58; 273100357, doUGlaS alBarado SarraZiN, 
62.00, 7.48, 69.48, 154; 273104981, EdioNES da coSTa coNcEicao, 
62.00, 8.29, 70.29, 140; 273100765, EdUardo da SilVa coHEN, 64.00, 
8.10, 72.10, 110; 273104964, EdUardo HENriQUE JardiM diaS, 62.00, 
7.86, 69.86, 147; 273104630, EliEiS PaNToJa MEdEiroS, 59.00, 6.17, 
65.17, 219; 273103005, EliElSoN da SilVa SErra, 69.00, 8.17, 77.17, 
55; 273103973, ElToN araUJo ViEira, 76.00, 10.00, 86.00, 2; 
273100018, EMaNoEl carloS VElaSco aZEVEdo NETo, 59.00, 7.33, 
66.33, 207; 273104610, EMErSoN liMa MaToS, 70.00, 7.80, 77.80, 47; 
273101328, EriKo HENriQUE PiNTo araUJo, 67.00, 9.73, 76.73, 65; 
273100388, ErYc aNGEllYS BarBoSa SilVa, 74.00, 7.87, 81.87, 19; 
273103176, ESTEVao MENEZES dE oliVEira, 71.00, 7.40, 78.40, 39; 
273100801, EUclidES MaTHEUS da coSTa alVES, 64.00, 6.83, 70.83, 
131; 273106843, EWErToN aNToNio SaNToS da SilVa, 62.00, 6.50, 
68.50, 172; 273100595, faBio MElo laUrNHo, 68.00, 6.43, 74.43, 88; 
273104857, fElicio fErrEira GoMES, 61.00, 6.00, 67.00, 193; 
273100266, fEliPE cordoVa da coNcEicao, 75.00, 8.87, 83.87, 12; 
273105555, fEliPE MaTHaUS MEirElES SaNToS, 73.00, 7.95, 80.95, 26; 
273107358, fEliPE MENdoNca dE oliVEira, 67.00, 9.10, 76.10, 70; 
273103056, fEliPE MorEira fErrEira, 77.00, 7.13, 84.13, 9; 
273105063, fElliPE dE SoUSa PaNToJa, 60.00, 8.90, 68.90, 162; 
273104348, fErNaNdo JoSE SENa SaNToS, 64.00, 8.75, 72.75, 104; 
273100953, fErNaNdo SoUZa da coSTa NETo, 64.00, 7.70, 71.70, 117; 
273101418, filiPE lUiZ da SilVa BENJaMiN, 69.00, 6.32, 75.32, 80; 
273103826, filiPE TorriNHa MaciEl, 68.00, 9.50, 77.50, 53; 
273100370, flaVio rEGo cordEiro, 64.00, 7.86, 71.86, 114; 
273103075, flaVio SoarES alVES dE MiraNda, 69.00, 9.87, 78.87, 37; 
273103621, fraNciSco dE aSSiS rEiS MiraNda NETo, 77.00, 7.03, 
84.03, 11; 273105902, GaBriEl JoSE dE oliVEira SoarES, 59.00, 7.90, 
66.90, 197; 273100350, GaBriEl PaloMBo, 71.00, 8.30, 79.30, 34; 
273100638, GErPHESoN criSTiaN do NaSciMENTo rodriGUES, 66.00, 
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7.37, 73.37, 99; 273101129, GESiEl SilVa da SilVa, 60.00, 6.70, 66.70, 
201; 273105233, GilSoN da SilVa fErrEira, 63.00, 7.58, 70.58, 137; 
273100364, GUilHErME oliVEira TroUcHET lEYdiEr, 65.00, 7.97, 
72.97, 102; 273103243, GUSTaVo BalBiNo SoUZa da SilVa, 70.00, 
7.85, 77.85, 46; 273100663, GUSTaVo coSTa Prado, 75.00, 9.43, 
84.43, 6; 273106774, HaMilToN araUJo fariaS, 59.00, 6.70, 65.70, 
215; 273101397, HarriSoN BarBoSa NEVES, 64.00, 6.33, 70.33, 139; 
273101802, HEiTor caValcaNTE fiGUEirEdo, 62.00, 7.45, 69.45, 156; 
273104736, HENriQUE da SilVa BraGa, 71.00, 6.71, 77.71, 49; 
273102906, HErMaNN dUarTE riBEiro filHo, 62.00, 6.88, 68.88, 164; 
273100873, HiaGo araUJo dE frEiTaS, 76.00, 7.54, 83.54, 15; 
273100440, HiaGo KENNEd dE SoUZa NEVES, 65.00, 8.60, 73.60, 93; 
273100691, HiGoor PirES QUEiroZ, 65.00, 6.30, 71.30, 125; 
273105341, HUaNdErSoN cardoSo alMEida, 60.00, 6.98, 66.98, 194; 
273104577, HUdSoN GoTardo dE MEdEiroS SilVa, 60.00, 6.77, 66.77, 
200; 273100984, HUGo araUJo VaScoNcEloS, 76.00, 7.80, 83.80, 13; 
273101604, HUGo SaloMao MoNTEiro caValcaNTE, 74.00, 7.35, 
81.35, 22; 273102180, iGor loPES dUarTE, 64.00, 6.14, 70.14, 142; 
273101855, iGor MaKio BraSil KaNEHira, 72.00, 8.70, 80.70, 29; 
273101146, iGor MaTEUS alMEida da SilVa, 61.00, 9.14, 70.14, 141; 
273100081, iKaro EdUardo SEoliN, 62.00, 8.67, 70.67, 134; 
273101382, ildEMarcio TadEU SilVa lEiTE, 62.00, 6.80, 68.80, 166; 
273105346, iSac coNcEicao PiNTo, 64.00, 6.70, 70.70, 133; 
273104780, iTalo MaGNo rodriGUES loBo, 62.00, 6.93, 68.93, 161; 
273103361, JadErSoN SaNToS doS SaNToS JUNior, 59.00, 7.20, 
66.20, 209; 273101152, JadiElSoN rEZENdE liMa, 65.00, 6.44, 71.44, 
122; 273101230, JaiME araUJo fEiToSa JUNior, 68.00, 6.30, 74.30, 
89; 273105310, JaiME lUcaS da SilVa NErY, 62.00, 6.90, 68.90, 163; 
273102774, JEffErSoN lEMoS SaNToS, 65.00, 6.10, 71.10, 129; 
273106789, JEffErSoN raMoS SilVEira, 61.00, 7.50, 68.50, 170; 
273101040, JHoNaTHaN PErEira dE carValHo, 59.00, 7.93, 66.93, 
196; 273101851, JHoNNY HEBErT dE SoUZa fErrEira, 71.00, 7.15, 
78.15, 43; 273100394, JHoNNY SPiNdola dE SoUZa liMa, 66.00, 6.24, 
72.24, 109; 273100022, Joao fEiToSa BarroS, 66.00, 7.52, 73.52, 95; 
273104008, Joao KENNEdY GoNcalVES ToMaZ, 61.00, 6.24, 67.24, 
189; 273106158, Joao lUiZ QUarESMa MiraNda, 63.00, 8.63, 71.63, 
118; 273104090, Joao PEdro doUrado GoUVEa coSTa, 76.00, 6.57, 
82.57, 16; 273101577, Joao UcHoa da SilVa JUNior, 59.00, 7.83, 
66.83, 199; 273100811, JoHNaTaS loaMi MiraNda NUNES, 61.00, 7.70, 
68.70, 167; 273105940, JoNaS aSSiS do NaSciMENTo, 76.00, 8.09, 
84.09, 10; 273100344, JoNaS claUdiUS frEiTaS dE oliVEira aNdradE, 
64.00, 7.21, 71.21, 127; 273103438, JoNH lENNoN PErEira SoBriNHo 
da SilVa, 60.00, 6.90, 66.90, 198; 273104819, JorGE da SilVa arrUda, 
72.00, 8.80, 80.80, 28; 273102611, JorGE MaGalHaES do carMo, 
59.00, 6.48, 65.48, 217; 273103174, JoSE aUGUSTo MorEira cardoSo, 
66.00, 7.24, 73.24, 100; 273103377, JoSE HUGo BoTElHo MarQUES, 
68.00, 7.40, 75.40, 79; 273100836, JoSE THiaGo rodriGUES da SilVa, 
71.00, 8.10, 79.10, 36; 273101308, JoVaN HEillEr dE MiraNda 
SaNTiaGo, 64.00, 7.53, 71.53, 121; 273100300, laUro WilSoN PiNTo 
PErEira, 59.00, 6.93, 65.93, 212; 273100556, lEaNdro BaTiSTa 
riBEiro, 65.00, 6.30, 71.30, 126; 273101696, lEoNardo lUdGEro da 
SilVa BraNco, 63.00, 8.10, 71.10, 128; 273101539, lUaN dENEr doS 
PraZErES MENEZES, 61.00, 8.68, 69.68, 152; 273103504, lUaN 
rodriGUES dE aZEVEdo, 62.00, 7.72, 69.72, 150; 273105609, lUcaS 
BarBoSa coElHo, 60.00, 6.04, 66.04, 211; 273100112, lUcaS 
carValHo dE oliVEira, 61.00, 8.79, 69.79, 148; 273101262, lUcaS dE 
MacEdo aSTolPHo, 59.00, 9.20, 68.20, 176; 273106328, lUcaS 
frEdErico fErrEira PErEira dE PaiVa, 65.00, 8.53, 73.53, 94; 
273103292, lUcaS frEiTaS doS SaNToS, 65.00, 7.39, 72.39, 107; 
273102782, lUcaS JUliaNo MESQUiTa doS SaNToS, 60.00, 7.83, 67.83, 
181; 273100325, lUcaS lEMES MoNTES, 76.00, 6.40, 82.40, 18; 
273103914, lUiS fEliPE doS SaNToS MarTiNS, 63.00, 9.87, 72.87, 103; 
273101107, lUiS fErNaNdo acaSSio dE oliVEira, 69.00, 8.86, 77.86, 
45; 273100799, lUiS fErNaNdo fErrEira dE aZEVEdo, 77.00, 8.92, 
85.92, 3; 273100182, lUiZ carloS PaNToJa alVES JUNior, 70.00, 7.53, 
77.53, 51; 273100504, lUiZ EdUardo SoarES carNEiro NETo, 63.00, 
6.67, 69.67, 153; 273103226, lUiZ VicTor florENcio SilVa, 63.00, 
7.67, 70.67, 135; 273106335, MadaKE MarcoS lEal do NaSciMENTo, 
59.00, 6.61, 65.61, 216; 273103043, MarcElo cUNHa SaNToS, 63.00, 
7.07, 70.07, 144; 273103202, MarcElo PaUla dE oliVEira, 71.00, 
6.97, 77.97, 44; 273103873, Marcio PaUlo dalMacio loBo, 70.00, 
6.44, 76.44, 67; 273102073, MarcoS HENriQUE BorGES araUJo, 
68.00, 8.79, 76.79, 62; 273107300, MarcoS WYllKE SaNToS BraNdao, 
60.00, 9.20, 69.20, 158; 273101150, MarcUS ViNiciUS PErEira da 
coNcEicao, 65.00, 8.90, 73.90, 92; 273100526, MaTEUS  foNTaiNHa 
dE SoUZa, 68.00, 7.23, 75.23, 82; 273101041, MaTEUS afoNSo 
NaSciMENTo dE SoUSa, 61.00, 6.70, 67.70, 185; 273106436, MaTHEUS 
dE  oliVEira liMa, 64.00, 7.04, 71.04, 130; 273100739, MaTHEUS 
TEiXEira dE SoUZa, 74.00, 7.16, 81.16, 23; 273100618, MaUricio dE 
oliVEira da coSTa, 76.00, 8.17, 84.17, 8; 273104540, MaUricio doS 
SaNToS liMa, 60.00, 9.03, 69.03, 160; 273104733, MiKaEl coSTa dE 
SoUSa, 61.00, 8.29, 69.29, 157; 273101006, MoiSES ProGENio 
NoGUEira, 72.00, 9.40, 81.40, 20; 273102735, MoiSES SaNTiaGo dE 
oliVEira, 67.00, 7.77, 74.77, 84; 273100929, NaTaN frEiTaS GalVao 
filHo, 72.00, 7.93, 79.93, 33; 273104552, odirSoN MicHEl TaVarES 
da SilVa, 61.00, 7.64, 68.64, 169; 273104829, orlaNdo GoNcalVES 
BarBoSa JUNior, 61.00, 7.47, 68.47, 174; 273102970, PaUlo afoNSo 
GUiMaraES da roSa, 64.00, 8.43, 72.43, 106; 273102325, PaUlo dE 
JESUS PiNHEiro, 64.00, 8.70, 72.70, 105; 273103802, PaUlo HENriQUE 
PiNTo SaNTiaGo, 66.00, 9.47, 75.47, 77; 273102717, PaUlo raNGEl dE 
araUJo liMa, 65.00, 6.87, 71.87, 113; 273102340, PaUlo ViTor liMa 
alVES, 63.00, 7.00, 70.00, 146; 273103307, PEdro SalViaNo dUarTE 
PiNHEiro JUNior, 70.00, 7.40, 77.40, 54; 273102265, rafaEl JorGE 

fErrEira da foNSEca MorEira, 67.00, 7.70, 74.70, 86; 273102148, 
rafaEl lEoNaN TaVarES dE oliVEira, 61.00, 6.37, 67.37, 188; 
273103561, rafaEl MoNTEiro carNEiro, 59.00, 7.27, 66.27, 208; 
273101091, rafaEl PEliSari BorTolETTo, 66.00, 9.56, 75.56, 75; 
273100187, rafaEl SoUSa araUJo PiMENTEl, 63.00, 9.09, 72.09, 111; 
273107124, rafaiaS PErEira dE SiQUEira, 76.00, 8.31, 84.31, 7; 
273104489, railloN BoTElHo SilVa, 61.00, 7.07, 68.07, 178; 
273103685, railSoN dE oliVEira cariPUNa, 64.00, 6.12, 70.12, 143; 
273100177, raPHaEl araUJo dE oliVEira, 67.00, 8.23, 75.23, 81; 
273105808, raPHaEl loPES da coSTa, 61.00, 8.45, 69.45, 155; 
273101410, rENaN EdUardo loPES PErEira, 72.00, 6.37, 78.37, 40; 
273103316, rENaN PErEira da SilVa, 72.00, 9.12, 81.12, 24; 
273100217, rENaN WESlEY foNSEca dE oliVEira, 65.00, 6.40, 71.40, 
124; 273104936, ricardo arTHUr fErNaNdES, 76.00, 6.40, 82.40, 17; 
273100785, ricardo HENriQUE dE BriTo loPES, 61.00, 6.58, 67.58, 
186; 273100003, ricardo ViEira dE liMa, 60.00, 6.42, 66.42, 206; 
273102756, roBErTo carloS VEriSSiMo corrEia JUNior, 67.00, 
9.10, 76.10, 71; 273105677, rodiNElSoN dE liMa SaNcHES, 59.00, 
6.43, 65.43, 218; 273104095, rodriGo dENiS NaSciMENTo dE SoUSa, 
59.00, 7.07, 66.07, 210; 273103232, rodriGo SilVa da coNcEicao, 
65.00, 6.40, 71.40, 123; 273102343, roMario araUJo GUiMaraES, 
68.00, 9.10, 77.10, 57; 273100379, roMUlo calado MoUra, 68.00, 
8.79, 76.79, 63; 273100867, roNald SUliVaN PErEira da lUiZ JUNior, 
62.00, 8.00, 70.00, 145; 273101591, roNaldo fErrEira da SilVa, 
67.00, 6.47, 73.47, 96; 273101767, roVaNY dE SoUZa SaNToS, 65.00, 
6.60, 71.60, 120; 273100898, rUBENS lUiZ fErNaNdES MaUES, 61.00, 
6.87, 67.87, 180; 273101558, SaMUEl frEiTaS doS SaNToS, 62.00, 
7.70, 69.70, 151; 273100228, SaMUEl oliVEira dE oliVEira, 70.00, 
6.42, 76.42, 68; 273102118, SaUlo doMiNGoS dE MElo PiNHEiro, 
65.00, 8.45, 73.45, 97; 273103689, SEBaSTiao SaNGaMa NoGUEira 
SQUarcado, 66.00, 9.42, 75.42, 78; 273105126, TalES cUNHa dE 
SoUSa, 72.00, 8.59, 80.59, 31; 273104653, TallES BrUNo fErrEira 
roSa, 67.00, 7.25, 74.25, 90; 273101739, THaliSoN oliVEira dE 
MoraiS, 67.00, 9.00, 76.00, 73; 273101716, THiaGo cardoSo 
MiraNda, 70.00, 6.77, 76.77, 64; 273103524, THiaGo da SilVa BriTo 
liMa, 72.00, 8.64, 80.64, 30; 273104078, TUlio diEGo dE alMEida 
MoNTEiro, 67.00, 9.67, 76.67, 66; 273103218, UidEMar Gloria da 
SilVa, 69.00, 7.33, 76.33, 69; 273103774, ValMir caiTaNo dE aNdradE 
JUNior, 59.00, 8.10, 67.10, 191; 273100429, VicTor dE oliVEira 
GoMES, 77.00, 7.71, 84.71, 5; 273102550, VicTor fraNciSco SErrao 
PaNToJa, 70.00, 7.12, 77.12, 56; 273101600, ViNiciUS aUrElio roSa 
dE SoUZa, 68.00, 7.67, 75.67, 74; 273101238, ViNiciUS dE alMEida 
SaNTaNa MElo, 66.00, 9.00, 75.00, 83; 273107480, ViNiciUS PoNTES 
dE SoUZa alVarENGa, 65.00, 8.38, 73.38, 98; 273102563, ViTor 
aUGUSTo aTaidE coSTa, 62.00, 8.80, 70.80, 132; 273107776, 
WaNdErSoN alENcar dE carValHo, 59.00, 6.73, 65.73, 214; 
273102647, WESllEY GUiMaraES dE SoUZa, 70.00, 8.20, 78.20, 41; 
273101189, WiGor GaBriEl SoUSa NoroNHa, 70.00, 7.79, 77.79, 48; 
273101872, WodlEY GaBriEl rocHa alVES, 60.00, 6.63, 66.63, 202; 
273104753, YaGo MaNiTo MarTiNS, 62.00, 6.50, 68.50, 173; 273100812, 
ZildoMar SilVa dE SoUZa JUNior, 73.00, 8.00, 81.00, 25.
2.1.2 CFO/PMPA (sexo feminino) – código 102. 273100457, ALEXANDRA 
ValErio da SilVa BEZErra, 72.00, 7.60, 79.60, 8; 273104295, aNa 
alicE SilVa MoraES, 66.00, 7.38, 73.38, 22; 273100770, aNa faBiaNNE 
lEiTao da coSTa, 65.00, 8.97, 73.97, 20; 273101001, aNa PaUla 
oliVEira da SilVa PacHEco, 67.00, 7.27, 74.27, 19; 273105069, aNa 
THaliTa SilVa aZEVEdo, 65.00, 7.73, 72.73, 24; 273101043, aNdrEa 
alVES fariaS, 67.00, 6.00, 73.00, 23; 273100963, ariElY SilVa da 
coSTa, 74.00, 8.67, 82.67, 3; 273100928, BarBara VaNESSa da 
SilVa MariNHo, 72.00, 9.80, 81.80, 5; 273100360, calYMa JardENE 
carValHo BarBoSa da coNcEicao, 72.00, 8.63, 80.63, 7; 273101511, 
caMila carMo da SilVa, 68.00, 8.00, 76.00, 14; 273103387, HElENNa 
NoGUEira da SilVa, 74.00, 9.43, 83.43, 1; 273100304, JESSica 
MoNTEiro MElo dE aTaidE, 69.00, 7.00, 76.00, 15; 273103203, JUlia 
criSTiNE PEdroSo ESQUErdo, 68.00, 8.33, 76.33, 13; 273101854, 
KarllEN cHriSTHiaNNE SilVa rocHa, 66.00, 8.47, 74.47, 18; 
273102420, laYSSa laYaNNE PalHaNo dE aBrEU, 67.00, 7.74, 74.74, 
16; 273102669, lUaNa Maria BaHia MoTa, 76.00, 7.20, 83.20, 2; 
273100143, Maria NaTaliNa NUNES caSTro, 72.00, 9.03, 81.03, 6; 
273102620, MariENNY ViEira dE SaNTaNa, 65.00, 7.64, 72.64, 25; 
273101003, raYaNNa alEXia oliVEira do ESPiriTo SaNTo corrEa, 
70.00, 8.60, 78.60, 10; 273103201, roSaNE fEio dE JESUS roSa, 71.00, 
7.80, 78.80, 9; 273101010, SaBriNa fraNca  daMaScENo, 66.00, 7.40, 
73.40, 21; 273102230, SilMara criSTiNa PaNToJa dE MElo, 73.00, 
9.47, 82.47, 4; 273104873, SoPHia da SilVa ViGario, 66.00, 8.73, 
74.73, 17; 273104508, TaYNara HElla MoraES oUriQUES, 70.00, 8.10, 
78.10, 11; 273100297, ValNiSE dE aSSiS rEiS, 69.00, 7.47, 76.47, 12.
3 todos os candidatos relacionados no item 2 acima serão 
oportunamente convocados para a realização da 2ª etapa – exame de 
avaliação psicológica em edital específico a ser divulgado em data indicada 
no cronograma em vigor.
4 retiFica a data contida no item 55 do cronograma publicado no 
edital nº 19-cFo/PMPa/sePLad, de 29/4/2021, que passa a ser: 
20/12/2021.
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 03 de maio de 2021.
coroNEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 651700



48  diário oficial Nº 34.572 Terça-feira, 04 DE MAIO DE 2021

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

Portaria N°054/2021-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 José Lindemberg Pinheiro de Oliveira, SUB TEN 
R/R PM RG 11887, MF: 33899951, CPF n° 169.706.832-49, Auxiliar do 
Setor da Seção de Transporte do faSPM, utilizar o adiantamento no valor 
de r$1.250,00(Quatro Mil reais), para despesa de caráter eventual, na 
funcional programática: 08.122.1297.8338.0000; Sendo r$ 300,00(Tre-
zentos reais) na 339030 (Material de consumo) e  r$ 800,00( oitocentos 
reais) na  339039 ( Serviço Pessoa Jurídica) e Sendo r$ 150,00 ( cento e 
cinquenta reais) na 339036 ( Pessoa física);
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 03 de Maio de 2020.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Moisés costa da conceição – cEl QoPM
ordenador de despesa

Protocolo: 651360
Portaria N°053/2021-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 José Lindemberg Pinheiro de Oliveira, SUB TEN 
R/R PM RG 11887, MF: 33899951, CPF n° 169.706.832-49, Auxiliar do 
Setor da Seção de Transporte do faSPM, utilizar o adiantamento no valor 
de r$1.250,00(Quatro Mil reais), para despesa de caráter eventual, na 
funcional programática: 08.122.1297.8338.0000; Sendo r$ 300,00(Tre-
zentos reais) na 339030 (Material de consumo) e  r$ 800,00( oitocentos 
reais) na  339039 ( Serviço Pessoa Jurídica) e Sendo r$ 150,00 ( cento e 
cinquenta reais) na 339036 ( Pessoa física);
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 03 de Maio de 2020.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Moisés costa da conceição – cEl QoPM
ordenador de despesa

Protocolo: 651358
Portaria N°055/2021-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 MarcElo GUiMarÃES da SilVa rG nº 14717 
CPF n° 373.029.732-53 MF nº 5079381, AUXÍLIAR DA SEÇÃO DE LICITA-
ÇÃo do faSPM a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 4.000,00 
(Quatro Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcional progra-
mática: 08.122.1297.8338.0000; Sendo r$ 3.200,00 (Três Mil duzentos e 
reais) na 339039 (Pessoa Jurídica), e sendo r$ 800,00 (oitocentos reais) 
na 339030 (Mat. consumo)
Art. 2º Determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e após 
este período mais 15 (quinze) dias para prestação de contas, a contar da 
emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 03 de Maio de 2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

  Protocolo: 651258

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 062/iN/coNtrato de 29 de aBriL de 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador
Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 
4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
rESolVE:
art. 1º. designar o cB BM rodriGo da SilVa VaScoNcEloS, 
MF:57173865/1, como Fiscal do Contrato n° 019/2021, celebrado 
com a empresa FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ n°: 
53.777.835/0001-19, cujo objeto é a Aquisição de flutuador Salva-vidas 

para atender às necessidades operacionais da instituição e atividades de 
prevenção balneária por guarda-vidas o ano de 2021, para acompanhar e 
fiscalizar sua execução em obediência ao art. 67 da lei nº 8.666/93 e o art. 
6º do decreto estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013.
art. 2º. designar o cB BM GilSoN fErrEira MarTiNS , Mf:57218368/1, 
como fiscal Suplente do referido contrato, que assumirá todas as atri-
buições do fiscal Titular nos seus impedimentos e afastamentos, gozo de 
férias, e casos de ausência por motivo de força maior, conforme art. 66, 
67, 70-a, 70-B, 70-c e 71 da lei Estadual no 5.251/1985 (Estatuto dos 
Policiais Militares da PMPa) e regulamento do cBMPa.
art. 3º. o fiscal do contrato será o responsável por sua perfeita execu-
ção, cabendo  lhe atestar o recebimento dos serviços prestados mediante 
termo de recebimento circunstanciado, conforme arts. 67 e 73 da lei nº 
8.666/93.
art. 4º. determinar ao fiscal do contrato que informe a diretoria de apoio 
logístico do cBMPa, dentro do prazo de 48h (quarenta e oito horas), qual-
quer afastamento que o impossibilite em dar continuidade nos trabalhos 
inerentes à fiscalização do contrato.
Art. 5º. Determinar ao Fiscal que remeta até o 5° (quinto) dia útil de cada 
bimestre, relatório de acompanhamento do Instrumento Contratual à Dire-
toria de apoio logístico do cBMPa.
Art. 6°. Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do instrumento contratual ou de seus termos 
aditivos, quando houver.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civi

Protocolo: 651265
Portaria Nº 063/iN/coNtrato de 30 de aBriL de 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador
Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 
4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
rESolVE:
art. 1º. designar o caP QoBM rodriGo oliVEira fErrEira dE MElo, 
MF:57190103/1, como Fiscal do Contrato n° 045/2021, celebrado com a 
empresa MENdES &amp; SoUSa coMErcio dE aliMENToS lTda, cNPJ 
n°: 30.445.162/0001-02, cujo objeto é a Aquisição de gêneros alimentícios 
perecíveis, não perecíveis e hortifrutigranjeiros, para acompanhar e fisca-
lizar sua execução em obediência ao art. 67 da lei nº 8.666/93 e o art. 6º 
do decreto estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013.
art. 2º. designar o 2º TEN QoBM raiMUNdo fEliPE TaVarES MaciEl, 
Mf: 5932626/1, como fiscal Suplente do referido contrato, que assumirá 
todas as atribuições do fiscal Titular nos seus impedimentos e afastamen-
tos, gozo de férias, e casos de ausência por motivo de força maior, con-
forme art. 66, 67, 70-a, 70-B, 70-c e 71 da lei Estadual no 5.251/1985 
(Estatuto dos Policiais Militares da PMPa) e regulamento do cBMPa.
art. 3º. o fiscal do contrato será o responsável por sua perfeita execu-
ção, cabendo-lhe atestar o recebimento dos serviços prestados mediante 
termo de recebimento circunstanciado, conforme arts. 67 e 73 da lei nº 
8.666/93.
art. 4º. determinar ao fiscal do contrato que informe a diretoria de apoio 
logístico do cBMPa, dentro do prazo de 48h (quarenta e oito horas), qual-
quer afastamento que o impossibilite em dar continuidade nos trabalhos 
inerentes à fiscalização do contrato.
Art. 5º. Determinar ao Fiscal que remeta até o 5° (quinto) dia útil de cada 
bimestre, relatório de acompanhamento do Instrumento Contratual à Dire-
toria de apoio logístico do cBMPa.
Art. 6°. Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do instrumento contratual ou de seus termos 
aditivos, quando houver.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 651362

.

.

errata
.

errata da publicação de protocolo nº 643092  data: 08/04/2021
coNTraTo Nº: 034/2021 de 08 de abril de 2021 publicado no d.o.E Nº 
34.545
onde se lê:
Valor: r$ 24.007,88 (Vinte e quatro mil, sete reais e oitenta e oito cen-
tavos)
Leia-se:
Valor: r$ 124.007,88 (cento e vinte e quatro mil, sete reais e oitenta e 
oito centavos)
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza–cEl QoBM

Protocolo: 651410

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº: 045/2021
EXErcicio: 2021
objeto: aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hor-
tifrutigranjeiros, afim
de atender as necessidades do cBMPa.
Origem: Pregão Eletrônico n° 073/202 - SRP - SESPA
data da assinatura: 30/04 /2021
Valor Total: r$ 12.696,00 (doze mil seiscentos e noventa e seis reais).
Vigência: 30/04/2021 até 30/04/2022
Unidade Gestora: 310101
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c.funcional: 06.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339030
fonte: 0101000000
contratada: MENdES & SoUSa coMErcio dE aliMENToS, cNPJ: 
30.445.162/0001-02
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 651359
coNtrato Nº: 019/2021
EXErcicio: 2021
Objeto: Aquisição de flutuador Salva-vidas para atender às necessidades 
operacionais da instituição de
prevenção balneária por guadas-vidas o ano de 2021.
Origem: Pregão Eletrônico n° 03/2020
data da assinatura: 30/04/2021
Valor Total: r$ 155.00,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais).
Vigência: 30/04/2021 até 30/04 /2022
Unidade Gestora: 310101
c.funcional: 06.182.1502.8825
Natureza de despesa: 339030
fonte: 0101000000
contratada: flUTSPUMa ESPUMaS iNdUSTriaiS lTda
cNPJ: 53.777.835/0001-19
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 651266

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 09/2021-acadePoL
Marituba-Pa, sexta-feira, 30 de abril de 2021
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 os concursos Públicos c-149/2009-SEad PcPa, c – 
202/2016-SEad/PcPa, c – 203/2016-SEad/PcPa para o provimento de 
vagas ao cargo de delegado, Escrivão e investigador de Polícia civil, bem 
como, o que dispõe o art. 45, do regimento interno da acadEPol;
coNSidEraNdo decisões judiciais atinentes, as quais concedem tutela an-
tecipada para darem prosseguimento à segunda fase aos candidatos sub 
judice – dos concursos públicos c-149/2009-SEad PcPa, c – 202/2016-
SEad/PcPa, c – 203/2016-SEad/PcPa ,
coNSidEraNdo que a academia de Polícia civil é responsável pela Segun-
da Etapa do certame, com a realização do curso de formação de Policial 
Civil, mediante Projeto Pedagógico do Curso, de acordo com as normas 
editalícias e regimento interno da acadEPol;
coNSidEraNdo o Projeto do curso de formação de Policial civil, aprovado 
pela resolução nº 365-coNSUP de 26.08.2020, do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança do Pará – coNSUP/iESP, publicada no 
doE nº 34.331, de 01 de setembro de 2020.
rESolVE:
i - instituir o cUrSo dE forMaÇÃo dE Policial ciVil – categorias: de-
legado, Escrivão e investigador de Polícia civil, com objetivo de promover 
aos candidatos sub judice para a Segunda Etapa dos concursos Públicos 
c-149/2009-SEad PcPa, c–202/2016-SEad/PcPa e c–203/2016-SEad/
PCPA , a reflexão sobre os papeis individuais, sociais, históricos e político 
do profissional e das instituições de segurança pública e defesa social, 
na execução das ações formativas, onde os direitos Humanos, a Ética, a 
legalidade e a cidadania devem privilegiar o respeito à pessoa, a justiça 
social, a compreensão e valorização das diferenças individuais, a fim de 
proporcionar à sociedade paraense, futuros Policiais civis aptos a laborar 
de forma humanitária e responsável.
a. instituição responsável: Polícia civil do Estado do Pará – PcPa.
b. coordenação e Execução: academia de Polícia civil do Pará – acadEPol.
c. Supervisão: instituto de Ensino de Segurança do Pará – iESP /coorde-
nadoria de Ensino Técnico Profissional - CEP/IESP
d. Meta Prevista: 17 (dezessete) alunos/candidatos.
e. carga Horária: 860 (oitocentos e sessenta) horas aula.
f. Número de Turmas: 01 (uma)
g. carga Horária diária do curso: 10 h/a.
h. Período de Execução: 17 de maio de 2021 a 30 de setembro de 2021
i. Horário de funcionamento:

Período Horário intervalo Total
Manhã 7h30 às 12h 10h às 10h20 10 h/a
Tarde 14h às 18h30 15h40 às 16h

j. local: dependências do instituto de Ensino de Segurança do Pará - iESP, 
onde funciona a academia de Polícia civil - acadEPol, na rodovia Br – 
316, km 13, s/nº, centro, Marituba/Pa, e outros espaços acadêmicos.
ii. a coordenação do curso: afoNSo alVES rodriGUES - diretor da di-
visão de Ensino-dEN/acadEPol
iii. Supervisão de curso: aNdrEa dE SoUZa SENa – administrativa/aca-
dEPol

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

Protocolo: 651329
Portaria Nº 10/2021-acadePoL
Marituba-Pa, sexta-feira, 30 de abril de 2021
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 os concursos Públicos c-149/2009-SEad PcPa, c – 
202/2016-SEad/PcPa, c – 203/2016-SEad/PcPa para o provimento de 
vagas ao cargo de delegado, Escrivão e investigador de Polícia civil, bem 
como, o que dispõe o art. 45, do regimento interno da acadEPol;
coNSidEraNdo que a academia de Polícia civil é responsável pela Segun-
da Etapa do certame, com a realização do curso de formação de Policial 
Civil, mediante Projeto Pedagógico do Curso, de acordo com as normas 
editalícias e regimento interno da acadEPol;
coNSidEraNdo o Projeto do curso de formação de Policial civil, aprovado 
pela resolução nº 365-coNSUP de 26.08.2020, do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança do Pará – coNSUP/iESP, publicada no 
doE nº 34.331, de 01 de setembro de 2020.
coNSidEraNdo a necessidade em publicar os nomes dos candidatos be-
neficiados pelas decisões judiciais;
rESolVE:      
i. coNVocar os candidatos sub judice abaixo, para a efetivação da matrí-
cula no cUrSo dE forMaÇÃo dE Policial ciVil – categorias: delegado, 
Escrivão e investigador de Polícia civil, nos dias 05 e 06 de maio de maio 
de 2021, no horário de 09h às 16h, no prédio da academia de Polícia civil 
do Pará situada nas instalações do instituto de Ensino de Segurança do 
Pará, rodovia Br 316, Km 13, S/N, Bairro: centro, cEP: 67.200-00, Ma-
rituba, Pará, por cargo, para no período estabelecido no cronograma, na 
forma abaixo:
1.1- carGo: dElEGado dE PolÍcia ciVil
iVaN rodriGUES dE MoraiS
roSiValdo BaTiSTa filHo
PaUlo EdUardo VaZ BENTES
1.2-carGo: EScriVÃo dE PolÍcia ciVil
dEoN dENNEr SilVa dE oliVEira
diEGo doS SaNToS MENEZES
HiGiNo PErEira da SilVa NETo
PaMElla SaNdY PaiXÃo doS rEMÉdioS
TaliTa GÓES araNTES MoTa
1.3-carGo: iNVESTiGador dE PolÍcia ciVil
alESSaNdro MarcoS da coSTa
BrUNo alVES cardoSo
GElldEr do NaSciMENTo oliVEira
iracEMa cardoSo da SilVa
JorGE roBErTo fErrEira da crUZ JUNior
NiValdo dE SoUSa alVES
PErla lorENa caValcaNTE MorEira
ViTor coHEN MoTa NEMEr
WU cHENG fENG alVES
ii. Para a matrícula os candidatos deverão cumprir o seguinte cronograma:
2.1. Período: dias 05 e 06 de maio de 2021
2.2. Horário: de 9h às 16h
2.3. local: Sala 01, do Bloco de Ensino complementar do instituto de Ensi-
no de Segurança do Pará – iESP, sito na rodovia Br-316, Km 13, município 
de Marituba – Pará.
2.4. divulgação da Homologação das Matrículas: dia 12 de maio de 2021
2.5. aula inaugural: 17 de maio de 2021 – Horário: 09h às 12h - local: 
Auditório Ione Coelho – Complexo da Delegacia Geral da Polícia Civil do 
Estado do Pará, Endereço: avenida Governador Magalhães Barata, nº 209. 
Bloco c. Sede da delegacia-Geral da Polícia civil. Bairro: Nazaré. Belém - 
Pará. cEP: 66040-903
2.6. início do curso: dia 17 de maio de 2021
3. o horário de realização da matricula prevista neste Edital será sempre o 
horário local da cidade Belém/Pa.
4. as documentações para efetivação da matrícula no curso de formação 
Policial civil, são as seguintes:
a) cédula de identidade, original e cópia;
b) título de eleitor com respectivo comprovante de quitação, original e 
cópia;
c) CPF/MF, original e cópia;
d) PIS/PASEP (se cadastrado), original e cópia;
e) Comprovante de quitação com o serviço militar, original e cópia;
f) apresentar original e cópia da Carteira Nacional de Habilitação, para o 
cargo de investigador de Polícia civil, válida.
g) Original e cópia do diploma do Curso de Bacharel em Direito, no caso de 
candidato a delegado, ou diploma de curso de Nível Superior, reconhecido 
pelo MEc para as demais categorias;
h) atestado médico comprovando que não possui impedimento para cursar 
as disciplinas de educação física e defesa pessoal, inclusive exame ergo-
métrico;
i) fator rH;
j) 2 (duas) fotografias 3X4 recentes;
k) formulário de matrícula devidamente preenchido entregue no ato da 
matrícula;
l) cumprir com as exigências previstas no Edital do concurso;
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obs: o candidato que não apresentar a documentação exigida no ato da 
matrícula terá sua inscrição no curso de formação indeferida e será elimi-
nado do certame.
III. Encaminhar a presente Portaria à Chefia de Gabinete da Polícia Civil 
para publicação no Diário Oficial do Estado e Boletim Interno da Instituição.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fErNaNda MaUÉS dE SoUZa
diretora da academia de Polícia civil – acadEPol/ PcPa
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 651332
Portaria N.º 045/2021-dGPc/diVersos 
Belém-Pa, 19 de abril de 2021
a chefe de Gabinete da Polícia civil aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES 
ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
CONSIDERANDO: a PORTARIA N°182/2020-DC/PCPA, do dia 28 de Outu-
bro de 2020, publicada no DOE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE:
I – DESIGNAR nos termos da Lei n° 8666/93 o servidor VIRÇO BARATA DA 
SilVa, cargo: agente de artes Práticas Matrícula nº 73636/1, para acom-
panhar como FISCAL a execução do Contrato nº 008/2021–PC/PA, firma-
do com a Empresa COMPANHIA DO PAPEL, CNPJ N° 21.496.459/0001-06, 
cujo objeto é a aquisição de Material de Expediente, e no seu impedi-
mento o servidor NilToN SilVa coSTa, cargo: chefe centro Matrícula nº 
5946538., que assistirá o referido contrato com as mesmas atribuições, no 
âmbito da Polícia civil do Estado do Pará, desde o início até o término da 
vigência contratual.
II – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabeleci-
dos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iii – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete da Polícia civil
Portaria N.º 046/2021-dGPc/diVersos 
Belém-Pa, 19 de abril de 2021
a chefe de Gabinete da Polícia civil aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES 
ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
CONSIDERANDO: a PORTARIA N°182/2020-DC/PCPA, do dia 28 de Outu-
bro de 2020, publicada no DOE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE:
I – DESIGNAR nos termos da Lei n° 8666/93 o servidor VIRÇO BARATA DA 
SilVa, cargo: agente de artes Práticas Matrícula nº 73636/1, para acom-
panhar como FISCAL a execução do Contrato nº 009/2021–PC/PA, firmado 
com a Empresa FF DE ALENCAR EIRELI, CNPJ N° 09.165.782/0001-93, 
cujo objeto é a aquisição de Material de Expediente, e no seu impedi-
mento o servidor NilToN SilVa coSTa, cargo: chefe centro Matrícula nº 
5946538., que assistirá o referido contrato com as mesmas atribuições, no 
âmbito da Polícia civil do Estado do Pará, desde o início até o término da 
vigência contratual.
II – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d)rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabeleci-
dos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);

g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iii – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete da Polícia civil
Portaria N.º 047/2021-dGPc/diVersos 
Belém-Pa, 19 de abril de 2021
a chefe de Gabinete da Polícia civil aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES 
ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
CONSIDERANDO: a PORTARIA N°182/2020-DC/PCPA, do dia 28 de Outu-
bro de 2020, publicada no DOE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE:
I – DESIGNAR nos termos da Lei n° 8666/93 o servidor NILTON SILVA 
coSTa, cargo: chefe centro Matrícula nº 5946538, para acompanhar 
como FISCAL a execução do Contrato nº 010/2021–PC/PA, firmado com 
a Empresa MM coMErEcio aTacadaiSTa dE arTiGoS dE PaPElaria E 
SERVIÇOS LTDA, CNPJ N° 31.920.842/0001-95, cujo objeto é a Aquisição 
de Material de Expediente, e no seu impedimento o servidor VirÇo Ba-
raTa da SilVa, cargo: agente de artes Práticas Matrícula nº 73636/1, 
que assistirá o referido contrato com as mesmas atribuições, no âmbito 
da Polícia civil do Estado do Pará, desde o início até o término da vigência 
contratual.
II – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d)rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabeleci-
dos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iii – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete da Polícia civil
Portaria N.º 048/2021-dGPc/diVersos 
Belém-Pa, 19 de abril de 2021
a chefe de Gabinete da Polícia civil aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES 
ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
CONSIDERANDO: a PORTARIA N°182/2020-DC/PCPA, do dia 28 de Outu-
bro de 2020, publicada no DOE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE:
I – DESIGNAR nos termos da Lei n° 8666/93 o servidor NILTON SILVA 
coSTa, cargo: chefe centro Matrícula nº 5946538, para acompanhar 
como FISCAL a execução do Contrato nº 010/2021–PC/PA, firmado com 
a Empresa NEO BRS COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS, CNPJ N° 
07.041.480/0001-88, cujo objeto é a aquisição de Material de Expediente, 
e no seu impedimento o servidor VirÇo BaraTa da SilVa, cargo: agente 
de artes Práticas Matrícula nº 73636/1, que assistirá o referido contrato 
com as mesmas atribuições, no âmbito da Polícia civil do Estado do Pará, 
desde o início até o término da vigência contratual.
II – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabeleci-
dos;
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f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iii – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete da Polícia civil

  Protocolo: 651574
Portaria N.º 051/2021-GaB-dG/Pc-Pa 
Belém-Pa, segunda-feira, 26 de abril de 2021.
o dElEGado-GEral da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 89, da lei complementar nº 
022, de 15 de março de 1994...
coNSidEraNdo o disposto no art. 8º, inciso i, da lei complementar nº 
022, de 15 de março 1994 (lei orgânica da Polícia civil do Estado do Pará), 
que atribui ao delegado-Geral competência administrativa para dirigir, ge-
rir, representar e exercer os demais atos necessários à eficaz administra-
ção da Polícia civil do Estado;
coNSidEraNdo o teor do decreto Estadual nº 2.168, de 10 março de 
2010, publicado no Diário Oficial do Estado nº 31.622, de 11 de março de 
2010, que institui o Sistema de cotação Eletrônica de Preços no âmbito da 
administração Pública direta e indireta do Poder Público Executivo Estadu-
al e dá outras providências,
rESolVE: 
i - rEVoGar os termos da PorTaria Nº 164/2020-dGPc/diVErSoS, de 
21/10/2020, que constituiu comissão de cotação Eletrônica, integrada 
pelos servidores abaixo designados, para desempenharem as funções de 
operacionalização do sistema BaNParaNET, na função de Homologador e 
coordenador.
HoMoloGador: 
ViNÍciUS PiNHEiro carValHo, delegado de Polícia civil, diretor de ad-
ministração, matrícula nº 57192618/1, cPf: 5557.999.572-5.
adEMildo PaNToJa da SilVa, diretor de divisão, matrícula nº5904207/1, 
cPf: 957.966.732-20.
coordENador: 
aNa BEaTriZ ValliNoTo dE SoUZa, diretora de divisão, matrícula nº 
54185818 e cPf nº 189.336.702-97- administradora.
alEXaNdrE JoSÉ lEiTE crUZ, Técnico em Gestão Pública, matrícula nº 
5813212/5 e cPf nº 055.909.492-20 - administrador.
ii - dESiGNar os servidores abaixo relacionados para desempenharem as 
funções de operacionalização do sistema BaNParaNET, de Homologador e 
coordenador.
HoMoloGador: 
ViNÍciUS PiNHEiro carValHo, delegado de Polícia civil, diretor de ad-
ministração, matrícula nº 57192618/1, cPf: 5557.999.572-5.
adEMildo PaNToJa da SilVa, diretor de divisão, matrícula nº5904207/1, 
cPf: 957.966.732-20.
coordENador: 
aNa BEaTriZ ValliNoTo dE SoUZa, diretora de divisão, matrícula nº 
54185818 e cPf nº 189.336.702-97- administradora.
JoSÉ roBErTo alENcar dE alMEida, assistente administrativo, matrícu-
la nº 54196473/2 e cPf nº 424.821.432-68.
iii – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 651540

.

.

oUtras MatÉrias
.

laUdo dE aValiaÇÃo dE BENS MÓVEiS
ÓrGÃo: PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
ParEcEr
A comissão de avaliação de Bens Móveis, designada pela PORTARIA Nº 
145/2020 realizou visita às instalações da UNidadE dE PaTriMÔNio para 
identificar a integridade e as reais condições de uso dos bens relacionados 
no processo nº 2021/258715 constatando, após avaliação, o estado atual 
em que se encontram, conforme detalhamento a seguir:

Nº dE ordEM Nº do rP dEScriÇÃo do BEM SiTUaÇÃo do BEM rEcoMENdaÇÃo

1 33031 NoBrEaK 0,6KVa iNSErVÍVEl doaÇÃo

Protocolo: 651319
LaUdo de aVaLiaÇÃo de BeNs MÓVeis
ÓrGÃo: PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
ParEcEr
A comissão de avaliação de Bens Móveis, designada pela PORTARIA Nº 
145/2020 realizou visita às instalações da UNidadE dE PaTriMÔNio para 
identificar a integridade e as reais condições de uso dos bens relacionados 
no processo nº 2021/308295 constatando, após avaliação, o estado atual 
em que se encontram, conforme detalhamento a seguir: 

Nº dE ordEM Nº do rP dEScriÇÃo do BEM SiTUaÇÃo do BEM rEcoMENdaÇÃo
1 8767 MESa EM ...., rETaNG., rEV. MEl., EST.... iNSErVÍVEl doaÇÃo
2 28315 NoTEBooK 2,3GHZ, 8GB, Hd 500GB, c/ iNSErVÍVEl doaÇÃo
3 64711 iMPrES. laSEr, MoNoc., 600X600dPi, 20PPM iNSErVÍVEl doaÇÃo

Protocolo: 651558

.

.

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

.

.

Portaria
.

LiceNÇa NoJo
Portaria N º133 de 28/04/2021-daF
NoME: aNToNio carloS SilVa PirES
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla:5129702/1.
PErÍodo:23.04.2021 a 30.04.2021.
Portaria N º132 de 28/04/2021-daF
NoME: NilSoN MESQUiTa diaS
carGo: , MaTrÍcUla:57195133/1 .
PErÍodo:24.04.2021 à 01.05.2021

Protocolo: 651328
Portaria Nº 135 de 03/05/2021-daF
SErVidor: PaUlo JorGE SilVa PirES
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5130000/1
PErÍodo: 23.04.2021 à 30.04.2021

Protocolo: 651394

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria N° 112/21-GaB/dGcPcrc de 03 de Maio de 2021
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais e conferidas Pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33771 de 02.01.2019.
CONSIDERANDO os termos do Processo n° 2020/700834;
CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n° 077/2011, de 
28.09.91, que autoriza a contratação de pessoal para atender necessidade 
temporária de excepcional interesse público.
r E S o l V E:
contratar por tempo determinado no período de 03.05.2021 a 02.05.2022, 
JUliaNa da SilVa SoarES, para exercer as funções do cargo de auxiliar 
operacional, em caráter de substituição ao servidor alBiNo GUilHErME 
QUadroS doS SaNToS não acarretando acréscimo de despesa ao erário, 
autorizada em 08.01.2021 através do Processo Nº 2020/700834.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 03 de Maio de 
2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

 Protocolo: 651515
Portaria N° 111/21-GaB/dGcPcrc de 03 de Maio de 2021
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais e conferidas Pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33771 de 02.01.2019.
CONSIDERANDO os termos do Processo n° 2020/700834;
CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n° 077/2011, de 
28.09.91, que autoriza a contratação de pessoal para atender necessidade 
temporária de excepcional interesse público.
r E S o l V E:
contratar por tempo determinado no período de 03.05.2021 a 02.05.2022, 
GEoVa SoUSa dE araÚJo, para exercer as funções do cargo de Motorista, 
em caráter de substituição a servidora JoSEaNE aGUiar dE SoUZa não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário, autorizada em 08.01.2021 
através do Processo Nº 2020/700834.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 03 de Maio de 
2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 651508

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 109/2021 de 03 de Maio de 2021 – GaB/dG – cPcrc
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais.
CONSIDERANDO, a Lei n° 5.810 de 24.01.94 e a Lei n° 6.823, de 30 de 
janeiro de 2006.
coNSidEraNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal o servidor CÁSSIO HELTON DOS SANTOS SOUZA, 
Gerente do Núcleo de Serviços, matrícula nº 6403452/2, do contrato nº 
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033/2021 – cPcrc, celebrado com a empresa NoPraGaS coNTrolE aM-
BiENTal lTda - EPP, que tem por objeto a prestação de serviços de de-
sinsetização, desratização, descupinização e desalojamento de pombos e 
morcegos, com fornecimento de materiais e mão de obra qualificada, para 
atender as necessidades deste Centro de Perícias Cientificas “Renato Cha-
ves” (sede), Unidades regionais e Núcleos avançados, conforme diretrizes 
estabelecidas na resolução rdc nº 52/2009 de 22/10/2009 da agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (aNViSa) e demais legislações correlatas. 
no período de 28 de abril de 2021 a 27 de abril de 2022, conforme a atual 
vigência do contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 03 de maio de 
2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 651551

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 018/2018
oBJETo do coNTraTo: o objeto do presente contrato consiste na coN-
TraTaÇÃo dE aGENTES dE iNTEGraÇÃo para auxílio, formação e desen-
volvimento do processo de estágio, atuando tanto junto ao estagiário, à 
parte concedente e à instituição de ensino para o atendimento das neces-
sidades deste Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, tanto na Sede 
quanto nas Unidades regionais e Núcleos avançados.
oBJETo do adiTiVo: o presente Termo aditivo tem como objeto a pror-
rogação da vigência do contrato administrativo, com início em 02/05/2021 
e término em 01/05/2022.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 014/2018 – cPcrc.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PTrES: 858338; foNTE: 0101; NaTUrEZa dE 
dESPESa: 339039; Pi: 4120008338c; aÇÃo: 232085.
coNTraTada: a empresa cENTro dE iNTEGraÇÃo EMPrESa EScola – 
ciEE, pessoa jurídica de direito civil, constituída como associação cível, 
sem fins lucrativos, sem fins econômicos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
61.600.839/0001-55, estabelecida à rua Tabapuã, nº 540, itaim Bibi, São 
Paulo/SP, cEP 04533-001.
ordENador dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 651269

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 102/21 de 29 aBriL de 2021– GaB/dGcPcrc
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTificaS “rENaTo cHa-
VES”, no uso de suas atribuições legais e conferidos pelo decreto Gover-
namental s/n publicado no doE Nº 33.771 de 02.01.2019. r E S o l V 
E: Formalizar de acordo com o art.74 da Lei n° 5.810 de 24.01.1994, 30 
(trinta) dias consecutivos de férias para os servidores abaixo, lotados nes-
te centro de Perícias: de: 01/06/2021 a 30/06/2021
aldenor Santos da Silva – Perito criminal
ana Maria ipiranga oliveira – Perito criminal
arlindo Vilhena Santos – Perito criminal
arnaldo augusto almeida de Souza Júnior – Perito criminal
cesar figueiredo cursino – Perito criminal
cordelier Santiago alves – Perito criminal
dilma duarte Teixeira – Técnico de administração e finanças
Edson Silva Brito – Técnico Patologia clínica
Edilson Teixeira de campos Junior – Perito criminal
Erika Betânia Silva rego – assistente administrativo
fabrizia de oliveira alvino rayol – Perito criminal
Gracieli Hubner – Perito criminal
Gerson almeida da Silva - Técnico de administração e finanças
isabella fonseca Torres Vilaça – Perito criminal
ivando oliveira Magno – Perito criminal
ivaneide de fatima Santana Tavares – agente administrativo
Jefferson Bastos de Oliveira – Perito Criminal
João Batista Santana Magno – Motorista
Joelson Soares ferreira – Perito criminal
Josivan da cruz Beltrao – Perito criminal
José luiz Moreira de oliveira Júnior – Perito criminal
Julio cesar rocha Silva – Perito criminal
luiz fernando Vasconcellos luz – Perito criminal
lúcio araújo Menezes – Perito criminal
Madson Silva de carvalho – assistente administrativo
Maria izabel dos reis ferreira – Perito criminal
Maria luiza da Silva Maia - Perito criminal
Nelson José Moura Bordalo – Perito criminal
Nilson almeida de Sousa filho – Gerente de Planejamento
raimunda do Socorro raiol Barros – Perito criminal
reginaldo Silva Salazar – auxiliar operacional
rogério Pinheiro de Souza - Perito criminal
Vírginia Nazaré Barreto Paiva – Perito criminal
Waldemir alencar de Souza Júnior – Perito criminal
Yara lúcia lins Jennings – Perito criminal
de: 01/06/2021 a 20/06/2021
alexandre da Silva reis – aux. Téc. de Perícias – radiologia
de: 08/06/2021 a 07/07/2021
Bernadete de lourdes Guerreiro reale

de: 20/04/2021 a 19.05.2021
Breno Viegas dantas Martins – aux. Téc. de Perícias
de: 02.05.2021 a 31.05.2021
rejane Nazaré cunha dorea – Perito criminal
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE. cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENa-
To cHaVES”, Belém, 29 abril de 2021. cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor Geral

 Protocolo: 651274

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 419/2021-dG/dHcrV/cHc/GccFc
o diretor Geral do dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 22, incisos i, ii e X, da lei 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, e 
suas alterações;
coNSidEraNdo o que estabelecem as resoluções coNTraN nº 789/2020 
e a Portaria do DETRAN 506/2014 e demais atos normativos afins;
coNSidEraNdo o requerimento nº 2020/775664, apresentado pela 
empresa fEiToSa E fEiToSa lTda-ME, inscrita no cNPJ sob o nº 
04.851.829/0004-00, nome de fantasia c f c ModElo, junto a esta au-
tarquia.
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a 
apresentação da documentação necessária a renovação de credenciamen-
to do referido cfc;
rESolVE:
art. 1º rENoVar o crEdENciaMENTo da empresa fEiToSa E fEiToSa 
lTda-ME, inscrita no cNPJ sob o nº 04.851.829/0004-00, nome de fantasia 
c f c ModElo (claSSificaÇÃo a/B) com estabelecimento na rUa cESa-
rio docE, S/N, Bairro: cENTro, cEP: 68.725.000, igarapé açú/Pa, com 
atuação na região de Trânsito de castanhal, no município de igarape açú/
Pa, em tudo observada a legislação em vigor.
art. 2º a renovação do credenciamento a que se refere o artigo anterior, 
terá validade de 36 (trinta e seis meses) a contar do vencimento da ultima 
portaria de credenciamento deste cfc.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 1259722 neste dETraN/
Pa.
art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 11 de fevereiro de 2021
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Protocolo: 651430
Portaria N° 1201/2021-daF/cGP, de 03/05/2021.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, lotados nas cirETraN’S 
“a” e “B”, trinta (30) dias de férias no mês de JUNHo/2021, nos períodos 
conforme especificados a seguir.

nome Matrícula Exercício concessão lotação
alan feitoza figueredo 57201898 /1 13.08.2018/2019 01.06 a 30.06.2021 parauapebas
álvaro José da Silva 57201878 /1 28.07.2017/2018 01.06 a 30.06.2021 redenção

antonia ivanilde Pereira dos Santos 5231280 /4 09.06.2020/2021 15.06 a 14.07.2021 capanema
antonio felipe Moreira Galúcio 57176523/1 15.01.2020/2021 01.06 a 30.06.2021 SaNTarEM

antonio Givanildo Pereira Sousa 57201897 /1 05.08.2019/2020 01.06 a 30.06.2021 tucurui
carlos alberto Paulino da costa 3268195 /8 15.02.2019/2020 15.06 a 14.07.2021 cap. poço

cassandra de cássia da cruz rodrigues 57215015 /1 16.03/2016/2017 02.06 a 01.07.2021 ananindeua
deuza Maria Pereira costa 3263738 /1 05.06.2020/2021 16.06 a 13.07.2021 ananindeua
dhemily Nogueira ferreira 57230682 /1 07.06.2020/2021 07.06 a 06.07.2021 tucurui
fernando Santos Simões 57234876 /1 17.01.2020/2021 01.06 a 30.06.2021 maraba

francisco Nedson ferreira Nunes 57201528/1 01.08.2019/2020 01.06 a 30.06.2021 iTaiTUBa
igor damasceno Pereira 54192100 /2 28.07.2019/2020 01.06 a 30.06.2021 capanema

Jesus Nazareno Vera cruz lobato 3268683/1 22.01.2020/2021 01.06 a 30.06.2021 aBaETETUBa
José de arimateia Pureza de oliveira 5894274/8 01.04.2020/2021 07.06 a 06.07.2021 aBaETETUBa
José orlando de Medeiros rodrigues 3266419 /1 30.07.2018/2019 15.06 a 14.07.2021 santarem

luiza antonia rachid Miranda 3263649 /1 30.07.2018/2019 01.06 a 30.06.2021 xinguara
Marcelo José Maia de oliveira 55588508 /1 02.05.2020/2021 01.06 a 30.06.2021 santarem

Marco antonio carvalho Quaresma 57202004/1 01.08.2019/2020 01.06 a 30.06.2021 aBaETETUBa
Maria da Graça carvalho de albuquerque 3263487 /1 02.02.2020/2021 01.06 a 30.06.2021 maraba

Maria leny ferreira de Sousa 57175305 /2 20.06.2020/2021 28.06 a 27.07.2021 capanema
Max Elimiliano leite rodrigues 57201304/1 28.07.2018/2019 01.06 a 30.06.2021 ParaUaPEBaS

orlane ferreira Nunes 57227349/1 09.04.2019/2020 01.06 a 30.06.2021 iTaiTUBa
Paulo roberto costa da Paixão 57175786 /1 15.12.2019/2020 01.06 a 30.06.2021 castanhal
Pedro Paulo ferreira Barbosa 57202090/1 26.08.2018/2019 01.06 a 30.06.2021 aBaETETUBa
romes de Sousa Guimarães 57205419 /1 29.09.2019/2020 01.06 a 30.06.2021 ourilandia

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
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Portaria N° 1200/2021-daF/cGP, de 03/05/2021.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, lotados na SEdE deste de-
partamento, trinta (30) dias de férias no mês de JUNHo/2021, nos perío-
dos conforme especificados a seguir.

nome Matrícula Exercício concessão lotação
aldenora de Jesus Queiroz Picanço 3264858/1 11.06.2020/2021 15.06 a 14.07.2021 dhcrv/gpav
alexandre dos Santos reboucas 57197166 /1 26.05.2019/2020 01.06 a 30.06.2021 dto/ced

aline Miranda levy 55590080/1 06.08.2019/2020 15.06 a 14.07.2021 Projur consultivo
ana carolina Machado Sampaio 57193586 /1 28.01.2020/2021 21.06 a 20.07.2021 dhcrv
ana cláudia Santiago Pinheiro 2009277 /1 16.03.2020/2021 21.06 a 20.07.2021 daf/cGof/GEf

antonio augusto andrade dos Santos 80845517/1 01.02.2020/2021 01.06 a 30.06.2021 dhcrv/chc
antonio carlos lima da rocha 5495490 /2 03.04.2020/2021 28.06 a 27.07.2021 cNciNT
antonio do carmo Braga filho 57192792 /1 28.01.2020/2021 21.06 a 20.07.2021 daf/cim

antonio fernando Pinheiro de lima Júnior 80845479/1 01.02.2020/2021 01.06 a 30.06.2021 corregedoria
antonio Waldeci ataíde de lima 3266311/1 07.11.2019/2020 01.06 a 30.06.2021 dhcrv/chc/getp

Bárbara de cássia ferreira Moreira 57226452/1 19.04.2020/2021 01.06 a 30.06.2021 dTo/cofT/GofTc
Benedito cláudio Silva 57200473/1 28.07.2018/2019 01.06 a 30.06.2021 dTo/cofT/GofTc

carmen Sílvia dias Jatene 55586760 /2 02.04.2020/2021 07.06 a 06.07.2021 daf/cGP/GBaS
celso luis dos Santos Matos 57200270/1 21.07.2018/2019 01.06 a 30.06.2021 dTo/cofT/GofTc

cícero reis Souza 80845524/1 01.02.2019/2020 01.06 a 30.06.2021 daf/coM. lEilÃo
charles Santos e cunha 54191524/2 30.06.2020/2021 01.06 a 30.06.2021 dTo/cofT/GofTc

cleia Joceli costa Pinheiro 57175637/1 14.11.2018/2019 01.06 a 30.06.2021 cNcir
daniel figueiredo Guerreiro 57198721/1 08.07.2018/2019 01.06 a 30.06.2021 dTo/cofT/GofTc

daniel Souza campelo 57190500/2 02.07.2018/2019 01.06 a 30.06.2021 dTo/cofT/GofTc
denise lúcia lopes dinelli 3263916 /1 17.06.2020/2021 17.06 a 16.07.2021 daf/cl/GP
djalma de oliveira Terra 3262405 /1 01.04.2020/2021 28.06 a 27.07.2021 dhcrv/chc/getp

Elisângela Soares da conceição 57196790 /1 23.05.2020/2021 21.06 a 20.07.2021 daf/cim
Emily Valéria lobato Mendes 80845226 /2 15.02.2020/2021 07.06 a 06.07.2021 daf/cim
Enivaldo Pardauil da costa 57198277/1 01.07.2018/2019 01.06 a 30.06.2021 dTo/cofT/GofTc

Esmerinda angélica diniz carvalho 57200231/1 11.07.2018/2019 01.06 a 30.06.2021 dTo/cofT/GofTc
Ester do Nascimento de lima 80845472 /1 01.02.2020/2021 07.06 a 06.07.2021 dhcrv/metropole
fabrício Gomes de oliveira 54192712/2 02.07.2018/2019 01.06 a 30.06.2021 dTo/cofT/GofTc

fernando antonio filizzola Bentes filho 54192715/2 10.07.2017/2018 01.06 a 30.06.2021 dTo/cofT/GofTc
fladerny Marques dos Santos 57192569 /2 07.07.2019/2020 07.06 a 06.07.2021 dti/cst/suporte

franciana Maria Jatene cavalcante 57212348/2 15.04.2019/2020 01.06 a 30.06.2021 dTo/cofT/GofTc
francimeire Salviano campos 5888838 /5 13.06.2020/2021 14.06 a 13.07.2021 corregedoria

francisco antonio da Silva 57198620/1 04.07.2018/2019 01.06 a 30.06.2021 dTo/cofT/GofTc
francisco carlos Nunes da fonseca 3262227 /1 16.11.2018/2019 15.06 a 14.07.2021 dhcrv/chc/getp

frederico costa lins 57176371/2 03.07.2018/2019 01.06 a 30.06.2021 dTo/cofT/GofTc
Gildo carvalho dos Santos 57227769 /1 30.04.2020/2021 14.06 a 13.07.2021 daf/cl/GTraN

Glauco Pinto freitas 54190431 /2 19.05.2020/2021 21.06 a 20.07.2021 dti/cst/infra
Heldecir lima conceição 3157300 /1 10.07.2019/2020 15.06 a 14.07.2021 dto/ced/geptran

Heleno Mascarenhas d’oliveira 57197471 /2 16.06.2020/2021 16.06 a 15.07.2021 projur
Hislan rodrigues corrêa 57197164 /1 27.05.2020/2021 01.06 a 30.06.2021 dti/cds

Jacson cleiton de Melo Saraiva 57200226/1 21.07.2017/2018 01.06 a 30.06.2021 dTo/cofT/GofTc
Jaime da Silva Barbosa 57196685 /1 20.05.2020/2021 04.06 a 03.07.2021 dhcrv/crv/gvivi
Jaime de Sousa furtado 3263495 /1 09.02.2020/2021 14.06 a 13.07.2021 daf/cgp/grmp

Janaína dutra Barros 57175602 /1 13.11.2019/2020 27.06 a 26.07.2021 projur
João carlos castro arias 57200354/1 21.07.2018/2019 01.06 a 30.06.2021 dTo/cofT/GofTc
João Vitor Gama Matias 6403080 /1_ 15.05.2020/2021 07.06 a 06.07.2021 dhcrv/icoaraci
José de Sousa ramos 6120040 /1 12.05.2020/2021 01.06 a 30.06.2021 daf/cl/gtran

José Enéas Magno Monteiro 3263959 /1 17.06.2020/2021 17.06 a 16.07.2021 daf/ciM/GoSENG
José Maria dos Santos 80845608 /1 01.02.2020/2021 07.06 a 06.07.2021 dhcrv/crv/garv
Josimar Marques Viana 57227635/1 03.05.2020/2021 15.06 a 14.07.2021 cNcir/GofTcir-a
Juarez Maciel de castro 5762693 /2 02.06.2020/2021 02.06 a 01.07.2021 dhcrv/chc/getp

Kleyton José dos Santos reis 57193988 /1 20.05.2020/2021 01.06 a 30.06.2021 daf/cgp/grmp
lícia Maria de Souza Martins 55588576 /1 02.05.2014/2015 15.06 a 14.07.2021 dhcrv/gpav
Macial Maclin Vale da Silva 80845475 /1 01.02.2020/2021 14.06 a 13.07.2021 dhcrv/chc

Marcelo lima Guedes 5945875/2 22.04.2020/2021 01.06 a 30.06.2021 dG/GaBiNETE
Marcelo Pinto da costa Mendes 57189949 /1 01.10.2019/2020 21.06 a 20.07.2020 dto/cet

Márcia andréa de carvalho freitas 55587695 /2 01.03.2020/2021 07.06 a 06.07.2021 dti/cds
Márcio fonseca da Silva 57193191/4 27.02.2020/2021 01.06 a 30.06.2021 dG/cccliN

Márcio José dos Santos Nascimento 55588484 /1 02.05.2020/2021 21.06 a 20.07.2021 dhcrv/chc
Maria Bernadete oliveira da costa 54187805 /2 10.03.2020/2021 21.06 a 20.07.2021 daf/cdinf/gb

Maria do Socorro Santos de almeida 3266788 /1 17.06.2020/2021 17.06 a 16.07.2021 projur
Maria lucieire Miranda lima 3266923 / 17.06.2020/2021 21.06 a 20.07.2021 dhcrv/chc/gccfc

Maurício José facundo conceição 5149584 /2 08.01.2020/2021 07.06 a 06.07.2021 dhcrv/crv/garv
osvaldineia carmen alves Machado 5569656 /2 03.06.2020/2021 28.06 a 17.07.2021 daf/cGof/Go
osvaldo Batista de oliveira Junior 57194796/2 21.07.2018/2019 01.06 a 30.06.2021 dTo/cofT/GofTc

otávio felício da costa Blanco 55588493 /1 02.05.2020/2021 15.06 a 14.07.2021 dhcrv/chc
Pablo condurú Monteiro 80845373 /1 15.01.2020/2021 30.06 a 29.07.2021 dhcrv/crv/renavam

Paulo Sérgio antunes dos Santos 57175441/3 07.05.2018/2019 01.06 a 30.06.2021 dTo/cofT/GofTc
rafaela Gaspar Maciel costa 57190681 /1 01.11.2019/2020 07.06 a 06.07.2021 dhcrv/chc/renach
raimundo da costa cunha 57198617/1 04.07.2018/2019 01.06 a 30.06.2021 dTo/cofT/GofTc
renato alves de Mendonça 57176205 /2 06.05.2019/2020 21.06 a 20.07.2021 daf/cim

ricardo lucio domont costa 5955425 /1 02.06.2020/2021 04.06 a 03.07.2021 dto/ced/gppped
rildo césar dias arrifano 57192790 /1 21.01.2020/2021 28.06 a 27.07.2021 dto/ced

rodrigo castro dos Santos 80845467 /1 01.02.2020/2021 21.06 a 20.07.2021 dti/cds
rosa Maria freitas ferreira 57176560 /1 02.01.2020/2021 14.06 a 13.07.2021 dhcrv
Sandovina cordeiro oliveira 5722381 /2 02.05.2020/2021 01.06 a 30.06.2021 dhcrv/chc/gcdhc

Sebastião lúcio rebelo de oliveira 3264360 /1 22.06.2020/2021 22.06 a 21.07.2021 dhcrv/chc/getp
Sérgio Batista imbeloni 3265552 /1 01.12.2019/2020 01.06 a 30.06.2021 daf/cGof/GEf
Thiago lemos almeida 57175194 /2 07.05.2019/2020 28.06 a 27.07.2021 Projur/consultivo 

Thyago fernando Pinheiro de lima 57201687/2 08.07.2018/2019 01.06 a 30.06.2021 dTo/cofT/GofTc
Tito félix de oliveira 5779510 /2 01.02.2020/2021 20.06 a 19.07.2021 dti/cds

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

 Protocolo: 651440

Portaria Nº 1159/2021-daF/cGP, de 27/04/2021.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe  foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo os termos constantes no Processo 2020/717306, deferin-
do a concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora Bárbara Santiago Pessôa Sinfronio, assisten-
te de Trânsito, matrícula 55588876/1, lotada na cirETraN “B” de ana-
nindeua, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 05/05 a 
03/06/2021, referentes ao triênio 2010/2013 (30 dias), de acordo com a 
lei nº 5.810/94-rJU, de 24 de janeiro de 1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 05/05/2021.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 1038/2021-daF/cGP, de 19/04/2021.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe  foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo os termos constantes do anexo Sequencial. 06, no Pro-
cesso 2020/955260, deferindo a concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor adanny Barros Martins, Vistoriador, matrícula 
57190626/2, lotado na cirETraN “B” de ananindeua, 60 (sessenta) dias 
de licença Prêmio, no período de 03/05 a 01/07/2021, referentes ao tri-
ênio 2011/2014, de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 24 de janeiro 
de 1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 03/05/2021.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 94/2021- cGd/Pad/diVersos, de 20/04/2021..
o diretor Geral, do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições, conferidas por lei, e ….
CONSIDERANDO  os termos do Decreto n° 1.635 de 08.06.2015, que con-
fere ao diretor-Geral, atribuições para dirigir e coordenar os trabalhos do 
departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa.
coNSidEraNdo  os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
2020/896962, instaurado através da PorTaria Nº 031/2020-cGd/Pad, 
publicada no doE 34.393, no dia 03/11/2020, para apurar possíveis irre-
gularidades nos atos e condutas de servidor deste departamento de Trân-
sito do Estado do Pará.
CONSIDERANDO  O Parecer Correicional n° 18/2021-CORREGEDORIA GE-
RAL, que acolheu o Relatório Final da Comissão Processante, pelos funda-
mentos que expôs e concordou pelo arQUiVaMENTo dos autos.
R  E  S  O  L  V  E: I – ACATAR o Relatório da Comissão Processante e o 
Parecer Correcional n° 18/2021 – CORRREGEDORIA GERAL.
ii- dETErMiNar o arQUiVaMENTo do Processo administrativo disciplinar 
nº 2020/896962, instaurado através da PorTaria Nº 31/2020-cGd/Pad, 
publicada no DOE 34.393, no dia 03/11/2020, por insuficiência de provas.
iii- À corrEGEdoria GEral do dETraN para que adotem as providên-
cias do pleno cumprimento dos atos.
MarcElo liMa GUEdES
dirETor GEral do dETraN/Pa.
Portaria Nº 96/2021- cGd/Pad/diVersos, de 22/04/2021.
o diretor Geral, do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições, conferidas por lei, e ….
CONSIDERANDO  os termos do Decreto n° 1.635 de 08.06.2015, que con-
fere ao diretor-Geral, atribuições para dirigir e coordenar os trabalhos do 
departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa.
coNSidEraNdo  os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
2017/528316 e 2017/533625, PorTaria Nº 033/2020-cGd/Pad, publi-
cada no doE 33.399 de 10/11/2020, para apurar suposta irregularidade 
na transferência de propriedade e jurisdição do veículo de placa PYV 2273.
CONSIDERANDO  o Parecer Correicional n° 002/2021-CORREGEDORIA GE-
RAL, que acolheu o Relatório Final da Comissão Processante, pelos funda-
mentos que expôs e concordou pelo arQUiVaMENTo dos autos.
R  E  S  O  L  V  E: I – ACATAR parcialmente o Relatório da Comissão 
Processante e integralmente o Parecer Correcional n° 015/2021 – CORR-
rEGEdoria GEral.
II- DETERMINAR que sejam encaminhados cópias integrais dos autos para 
a Polícia civil do Estado do Pará, para que sejam apurados suposto crime 
de estelionato, falsidade ideológica, falsificação de documento e identifi-
cação de dublê.
iii- dETErMiNar a formalização de expediente à cNcir para que seja 
promovido curso de atualização para os vistoriadores da cirETraN “a” de 
Marabá, quanto à possíveis adulterações dos números de identificação dos 
veículos.
lV-  dETErMiNar o arQUiVaMENTo do Processo administrativo discipli-
nar, instaurado pela PorTaria Nº 32/2020-cGd/Pad, por ausência de ir-
regularidade funcional.
V- À corrEGEdoria GEral do dETraN para providências do pleno cum-
primento dos atos.
MarcElo liMa GUEdES
dirETor GEral do dETraN/Pa.
Portaria Nº 93/2021- cGd/Pad/diVersos, de 26/04/2021.
o diretor Geral, do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições, conferidas por lei, e ….
CONSIDERANDO  os termos do Decreto n° 1.635 de 08.06.2015, que con-
fere ao diretor-Geral, atribuições para dirigir e coordenar os trabalhos do 
departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa.
coNSidEraNdo  os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
2013/123641 e 2013/53447 (apenso 2016/129116), instaurado através 
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da PorTaria Nº 464/2016-dG/Pad/diVErSoS, publicada no doE 33.071 
de 19/02/2016 para apurar possíveis irregularidades nos atos e condutas 
de servidor deste departamento de Trânsito do Estado do Pará.
CONSIDERANDO  o Parecer Correicional n° 17/2021-CORREGEDORIA GE-
RAL, que acolheu parcialmente o Relatório Final da Comissão Processante, 
pelos fundamentos que expôs e concordou pelo arQUiVaMENTo dos au-
tos, por ausência de provas de irregularidade funcional.
R  E  S  O  L  V  E: I – ACATAR o Relatório da Comissão Processante e o 
Parecer Correcional n° 17/2021 – CORRREGEDORIA GERAL.
ii- dETErMiNar o arQUiVaMENTo do Processo administrativo disciplinar 
nº 2013/123641 e 2013/53447 (apenso 2016/129116), instaurado através 
da PorTaria Nº 464/2016-dG/Pad/diVErSoS, publicada no doE 34.071, 
de 19/02/2016, por ausência de irregularidade funcional.
iii- À corrEGEdoria GEral do dETraN para providências no sentido do 
pleno cumprimento.
MarcElo liMa GUEdES
dirETor GEral do dETraN/Pa.
Portaria Nº 1184/2021-dG/GaB/cGd, de 30/04/2021. 
o diretor 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 2020/977149, 
que se originou a partir de ofício encaminhado pelo Ministério Público fe-
deral/Minas Gerais, para conhecimento e providências quanto ao cance-
lamento da cNH da condutora Maria aparecida de fátima Santos Sales;
coNSidEraNdo que consoante os fatos narrados pelo Ministério Públi-
co federal, a condutora Maria aparecida 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 Ma-
ria aParEcida dE fáTiMa SaNToS SalES, cPf 033.038.936-08, registro 
Nacional nº 06094815688, 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.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa
Portaria Nº 1185/2021-dG/GaB/cGd, de 30/04/2021. 
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições, conferidas por lei, e ….
CONSIDERANDO a Portaria 2.432/2015, publicada no Diário Oficial do Es-
tado nº 32.956, de 24 de agosto de 2015, que estabeleceu uma série de 
medidas administrativas, inclusive a medida cautelar de bloqueio de pron-
tuários de condutores, após a deflagração da Operação Galezia da Polícia 
civil do Estado do Pará, que investigou fraudes em processo de emissão 
de cNH; coNSidEraNdo art. 263, §1º da lei 9.503/1997, que obriga 
esta autarquia oportunizar aos candidatos o devido processo legal, com 
contraditório e ampla defesa, na hipótese de constatação de fraudes na 
emissão de cNH;
CONSIDERANDO a Portaria 1.422/2016, publicada no Diário Oficial do Es-
tado nº 33.143, de 08 de junho de 2016, que estabeleceu o rito do proces-
so administrativo previsto pelo artigo citado;
coNSidEraNdo que o candidato abaixo, conforme provado na instrução, 
em processo individual, deixou de se submeter às fases exigidas pelo art. 
147 da lei 9.503/97 e pelo art. 3º da resolução 168 do coNTraN, além do 
que não conseguiu comprovar a efetiva residência nos diversos municípios, 
conforme exige art.140 da lei citada, por onde transladou o processo de 
primeira habilitação;
CONSIDERANDO o Edital de notificação 03/2017, publicado no DOE 
33.423, de 25/07/2017, que oportunizou recurso aos candidatos que obti-
veram seu pleito indeferido;
coNSidEraNdo o Parecer nº 141/2018-corregedoria Geral, que con-
cluiu como satisfeitas as exigências impostas pelo art. 263, §1º da lei 
9503/1997;
r  E  S  o  l  V  E: art. 1º caNcElar o registro nacional do condutor ariS-
TidES SUE diaS, cPf 567.473.572-72, registro Nacional 05302739168, 
pelas razões acima expostas;
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.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa
Portaria Nº 1186/2021-dG/GaB/cGd, de 30/04/2021.
o diretor 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 2020/70082, 
que se originou a partir do Parecer correicional nº 051/2019-corregedoria 
Geral, tratando-se acerca do processo de primeira habilitação do Sr. João 
orismar Portela de andré, onde foi detectada divergência na sua impres-
são digital; CONSIDERANDO o art. 263, § 1º da Lei 9.503/97-Código de 
Trânsito Brasileiro, que obriga esta autarquia oportunizar aos candidatos 
o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa, na hipótese de 
constatação de fraudes na emissão de cNH;
coNSidEraNdo o Parecer nº 20/2021-corregedoria Geral, que concluiu 
como satisfeitas as exigências impostas pelo art. 263, § 1º da lei 9.503/97;
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 processo de primeira habilitação 
do condutor JoÃo oriSMar PorTEla dE aNdrÉ, cPf 647.588.262-34, 
Registro Provisório nº 00992318599, pela constatação de fraude nas fases 
exigidas pela legislação e por considerar satisfeitas as determinações con-
tidas 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.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa
Portaria Nº 1187/2021-dG/GaB/cGd, de 30/04/2021. 
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições, conferidas por lei, e ….
CONSIDERANDO a Portaria 2.432/2015, publicada no Diário Oficial do Es-
tado nº 32.956, de 24 de agosto de 2015, que estabeleceu uma série de 
medidas administrativas, inclusive a medida cautelar de bloqueio de pron-
tuários de condutores, após a deflagração da Operação Galezia da Polícia 
civil do Estado do Pará, que investigou fraudes em processo de emissão 
de cNH; coNSidEraNdo art. 263, §1º da lei 9.503/1997, que obriga 
esta autarquia oportunizar aos candidatos o devido processo legal, com 
contraditório e ampla defesa, na hipótese de constatação de fraudes na 
emissão de cNH;
CONSIDERANDO a Portaria 1.422/2016, publicada no Diário Oficial do Es-
tado nº 33.143, de 08 de junho de 2016, que estabeleceu o rito do proces-
so administrativo previsto pelo artigo citado;
coNSidEraNdo que o candidato abaixo, conforme provado na instrução, 
em processo individual, deixou de se submeter às fases exigidas pelo art. 
147 da lei 9.503/97 e pelo art. 3º da resolução 168 do coNTraN, além do 
que não conseguiu comprovar a efetiva residência nos diversos municípios, 
conforme exige art. 140 da lei citada, por onde transladou o processo de 
primeira habilitação;
CONSIDERANDO o Edital de notificação 03/2017, publicado no DOE 
33.423, de 25/07/2017, que oportunizou recurso aos candidatos que obti-
veram seu pleito indeferido;
coNSidEraNdo o Parecer nº 011/2021-corregedoria Geral, que con-
cluiu como satisfeitas as exigências impostas pelo art. 263, §1º da lei 
9503/1997;
r  E  S  o  l  V  E: art. 1º caNcElar o registro nacional do condutor 
lorETE coNcEiÇÃo da SilVa, cPf 655.457.452-20, registro Nacional 
05362802440, pelas razões acima expostas;
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.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa
Portaria Nº 12/2021-cGd/Pad, de 28/04/2021.
a corregedora chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e ….
CONSIDERANDO os termos da PORTARIA N° 1861/2017-DG/CG/DETRAN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância Investigativa ou Acusatória, e/ou Processo Disciplinar;
coNSidEraNdo o teor dos documentos e informações constantes nos au-
tos da Sindicância Investigativa n° 2018/509293,  que apurou a irregula-
ridade em apreensão indevida de documento no âmbito do detran Sede;
coNSidEraNdo a materialidade e indícios de autoria dos fatos nos autos, 
conforme Parecer correicional nº 05/2021, da corregedoria, que exigem 
instauração de Processo administrativo disciplinar – Pad.
r  E  S  o  l  V  E: i – iNSTaUrar Processo administrativo disciplinar em 
face da ex-servidora C. S. R., matrícula nº 5909968/4,  com a finalidade de 
apurar responsabilidades pela prática, em tese, das irregularidades cons-
tantes dos autos em referência e demais fatos conexos.
ii – dESiGNar os servidores liSSaNdra cEcÍlia MarTiNS ErEro, auxi-
liar de Trânsito, Matrícula nº 57194914/1, PoliaNE da SilVa BraSil, as-
sistente de Trânsito, Matrícula nº 80845374/1 e MadSoN carValHo diaS 
GoNÇalVES, auxiliar operacional de Trânsito, matrícula nº 57195879/1, 
para a sob a presidência do primeiro, apurarem esses fatos, no prazo de 
60 (sessenta) dias, conforme do artigo 208 da lei 5.810/94, devendo a 
comissão observar as disposições contidas no artigo 204 e seguintes do 
mesmo dispositivo legal, assegurando ao acusado os princípios constitucio-
nais do contraditório e da ampla defesa.
iii – À coordenadoria disciplinar e à coordenadoria de Gestão de Pessoas, 
para que adotem as providências para o pleno cumprimento do presente 
ato.
fraNciMEirE SalViaNo caMPoS
corregedora chefe, em exercício – dETraN/Pa
Portaria Nº 10/2021-cGd/Pad, de 16/04/2021.
a corregedora chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e ….
CONSIDERANDO os termos da PORTARIA N° 1861/2017-DG/CG/DETRAN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância Investigativa ou Acusatória, e/ou Processo Disciplinar;
coNSidEraNdo o teor dos documentos e informações constantes nos 
autos do Processo Sindicância investigativa n° 2019/412552, apenso 
2019/433194, que apurou a irregularidade em processo de transferência  
de veículos no âmbito da cirETraN de Mãe do rio;
coNSidEraNdo a materialidade e indícios de autoria dos fatos nos autos, 
conforme Parecer correicional nº 79/2020, da corregedoria, que exigem 
instauração de Processo administrativo disciplinar – Pad.
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r  E  S  o  l  V  E: i – iNSTaUrar Processo administrativo disciplinar em 
face dos servidores  T. J. P. S., matrícula nº 57194032/1, o. S. f, matrícula 
nº 57193997/1 e J. E. B. O., matrícula nº 5913065/1,  com a finalidade de 
apurar responsabilidades pela prática, em tese, das irregularidades cons-
tantes dos autos em referência e demais fatos conexos.
ii – dESiGNar os servidores liSSaNdra cEcÍlia MarTiNS ErEro, auxi-
liar de Trânsito, Matrícula nº 57194914/1, PoliaNE da SilVa BraSil, as-
sistente de Trânsito, Matrícula nº 80845374/1 e MadSoN carValHo diaS 
GoNÇalVES, auxiliar operacional de Trânsito, matrícula nº 57195879/1, 
para a sob a presidência do primeiro, apurarem esses fatos, no prazo de 
60 (sessenta) dias, conforme do artigo 208 da lei 5.810/94, devendo a 
comissão observar as disposições contidas no artigo 204 e seguintes do 
mesmo dispositivo legal, assegurando ao acusado os princípios constitucio-
nais do contraditório e da ampla defesa.
iii – À coordenadoria disciplinar e à coordenadoria de Gestão de Pessoas, 
para que adotem as providências para o pleno cumprimento do presente ato.
fraNciMEirE SalViaNo caMPoS
corregedora chefe, em exercício – dETraN/Pa
Portaria Nº 741/2021-dG/GaB/cGd, de 25/02/2021. 
o diretor 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 2020/647043, 
que se originou a partir do Parecer correicional nº 049/2020-corregedoria 
Geral, tratando-se acerca do processo de primeira habilitação do Sr. Vil-
mar Machado Marins, onde foram detectadas divergências de fisionomia, 
assinaturas e impressão digital; coNSidEraNdo o art. 263, § 1º da lei 
9.503/97-Código de Trânsito Brasileiro, que obriga esta Autarquia oportu-
nizar aos candidatos o devido processo legal, com contraditório e ampla 
defesa, na hipótese de constatação de fraudes na emissão de CNH;
coNSidEraNdo o Parecer nº 07/2021-corregedoria Geral, que concluiu 
como satisfeitas as exigências impostas pelo art. 263, § 1º da lei 9.503/97;
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 do condutor 
VilMar MacHado MariNS, cPf 305.522.302-00, registro Nacional nº 
03849693850, pela constatação de fraude nas fases exigidas pela legisla-
ção 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.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa (republicada por incorreção no doE nº 34.516, 
de 12/03/2021).
Portaria Nº 99/2021-cGd/Pad/diVersos, de 29/04/2021.
a corregedora chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância Investigativa ou Acusatória e/ou e Processo Disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 007/2021-cPad, de 
29.04.2021, subscrito pela Secretária da comissão Hilma de araújo amo-
rim, por meio do qual solicita e justifica a necessidade de novo prazo para 
prosseguimento de instrução do Processo administrativo disciplinar nº 
2019/596364;
r  E  S  o  l  V  E:
i – rEcoNdUZir, por 60 dias, a comissão de Pad instaurado pela PorTa-
ria Nº 52/2019-cGd/Pad, publicada no doE nº 34.044, de 27.11.2019, 
para dar continuidade à investigação e devida conclusão dos trabalhos, a 
partir de 05/05/2021;
ii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
fraNciMEirE SalViaNo caMPoS
corregedora chefe, em exercício - dETraN/Pa. 
Portaria Nº 100/2021-cGd/Pad/diVersos, de 29/04/2021.
a corregedora chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou Acusatória e/ou e Processo Disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 002/2021-cPad, de 
29.04.2021, subscrito pela Secretária da comissão Hilma de araujo amo-
rim, por meio do qual solicita e justifica a necessidade de novo prazo para 
a conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 2019/596436;
r  E  S  o  l  V  E:
i – rEcoNdUZir, por 60 dias, a comissão de Pad instaurado pela PorTa-
ria Nº 53/2019-cGd/Pad, publicada no doE nº 34.048, de 03.12.2019, 
para dar continuidade à investigação e devida conclusão dos trabalhos, a 
partir de 11.05.2021;
ii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
fraNciMEirE SalViaNo caMPoS
corregedor chefe - dETraN/Pa. 
Portaria Nº 101/2021-cGd/Pad/diVersos, de 29/04/2021.
a corregedora chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância Investigativa ou Acusatória e/ou e Processo Disciplinar;

coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 006/2021-cPad, de 
29.04.2021, subscrito pela Secretária da comissão Hilma de araujo amo-
rim, por meio do qual solicita e justifica a necessidade de novo prazo para 
a conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 2019/596386;
r  E  S  o  l  V  E:
i – rEcoNdUZir, por 60 dias, a comissão de Pad instaurado pela PorTa-
ria Nº 54/2019-cGd/Pad, publicada no doE nº 34.044, de 27.11.2019, 
para dar continuidade à investigação e devida conclusão dos trabalhos, a 
partir de  06.05.2021;
ii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
fraNciMEir SalViaNo caMPoS
corregedor chefe - dETraN/Pa.
Portaria Nº 104/2021-cGd/Pad/diVersos, de 29/04/2021.
a corregedora chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância Investigativa ou Acusatória e/ou e Processo Disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 104/2021-cPad, de 
29.04.2021, subscrito pela Secretária da comissão Hilma de araujo amo-
rim, por meio do qual solicita e justifica a necessidade de novo prazo para 
a conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 2019/596418;
r  E  S  o  l  V  E:
i – rEcoNdUZir, por 60 dias, a comissão de Pad instaurado pela PorTa-
ria Nº 56/2019-cGd/Pad, publicada no doE nº 34.048, de 03.12.2019, 
para dar continuidade à investigação e devida instrução dos trabalhos, a 
partir de 11.05.2021;
ii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria de 
Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumpri-
mento do presente ato.
fraNciMEirE SalViaNo caMPoS
corregedor chefe - dETraN/Pa. 

Protocolo: 651567

terMo de aPostiLaMeNto.
.

.

NÚMero do coNtrato: 23/2018
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, coNSidEraNdo 
o disposto no art. 16, Parágrafo Único, da lei Estadual no 7.594, de 28 de 
dezembro de 2011, que dispõe sobre a reorganização do departamento de 
Trânsito do Estado do Pará - dETraN, e dá outras providências, rESolVE:
alTErar na cláUSUla QUarTa – do PrEÇo E cláUSUla QUiNTa – da 
doTaÇÃo do contrato administrativo nº 23/2018 que passa a ser de 
r$2.437.700,16 (dois milhões quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos 
reaos e dezesseis centavos) conforme convenção coletiva de Trabalho ccT 
2018/2019, registradas no MTE son nº Pa000047/2019 e Parecer Jurídico 
nº 114/2021 – Projur/consultivo, que será atendido através das funcionais 
programáticas :

66.201 – departamento de Trânsito do Estado do Pará;
função: 06 Segurança Pública;

Subfunção: 125 Normatização e fiscalização;
422 direitos individuais, coletivos e difusos Geral;

Programa: 1500 implementação da Estação cidadania;
1502 Segurança Pública;

Projeto atividade:
8273 Habilitação de condutores;
8274 regularização de Veículos;
8805 Manutenção da Estação cidadania

Elemento de despesa: 339037(02)
3309037(05) locação de Mão de obra; 

fonte de recursos: 0261 (006360) Recursos Próprios;
0661 (006360) Recursos Próprios – Superavit.

Belém, 03 de Maio de 2021
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 651623

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1016/2021-daF/cGP, de 14/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos, 
constante do Memº 001/2021-crT “B” de almeirim, de 09/04/2021, e de-
mais despachos no Processo 2021/371774,
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
antonio francisco de Souza Jambo, matrícula 55590240/3.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (doiS Mil rEaiS) e destinam-se a suprir as necessidades emer-
genciais da cirETraN “B” de almeirim.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-600,00
3339036-r$-1.000,00
3339039-r$-400,00
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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: 30 dias.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1017/2021-daF/cGP, de 14/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos, 
constante do Memº 43/2021-crT “B” de São Geraldo do araguaia, de 
08/04/2021, e demais despachos no Processo 2021/368521,
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos à servidora Eva 
ribeiro da Silva, matrícula 5954861/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (doiS Mil rEaiS) e destinam-se a suprir as necessidades emer-
genciais da cirETraN “B” de São Geraldo do araguaia.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.000,00
3339036-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1069/2021-daF/cGP, de 20/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/400694 ;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
José Justo dos Santos ramos Júnior, matrícula 5953249/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (doiS Mil rEaiS) e destina-se ao pagamento de despesas emer-
genciais na cirETraN “a” de capanema.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-2.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 (trinta) dias.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1076/2021-daF/cGP, de 20/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/402844,
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
francisco de assis Bentes Nahmias, matrícula 80845491/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.500,00 (doiS Mil e QUiNHENToS rEaiS) e destinam-se a suprir para 
despesas eventuais nos municípios de São félix do Xingu, altamira, Medi-
cilândia e Uruará.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.200,00
3339033-r$-500,00
3339036-r$-800,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 27/04 a 26/05/2021.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1077/2021-daF/cGP, de 20/04/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/402780,
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
lUiZ carloS MarGalHo dE SoUZa, matrícula 80845599/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.500,00 (doiS Mil e QUiNHENToS rEaiS) e destinam-se a suprir para 
despesas eventuais nos municípios de São félix do Xingu, altamira, Medi-
cilândia e Uruará.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:

3339030-r$-1.200,00
3339033-r$-500,00
3339036-r$-800,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 27/04 a 26/05/2021.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 651357

diÁria
.

Portaria Nº 756/2021-daF/cgp, de 12/03/2021
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 2021/263096;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado referente ao deslocamento de Belém para o 
município de Barcarena, no período de 08/03 à 16/03/2021, abaetetuba 
– 17/03 à 20/03/2021, Barcarena – 21/03 à 25/03/2021, abaetetuba – 
26/03 à 02/04/2021, a fim de conduzir servidores, processos e materiais 
de higiene.

nome matricula
Silas rodrigues de almeida 57216391/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 757/2021-daF/cgp, de 12/03/2021
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 2021/257478;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para 
o município de Marabá, no período de 12/04 à 14/04/2021, Parauapebas – 
15/04 à 19/04/2021, canaã dos carajás – 20/04 à 21/04/2021, Xinguara 
– 22/04 à 23/04/2021, ourilândia do Norte – 24/04 à 28/04/2021, Tucumã 
– 29/04 à 30/04/2021, São félix do Xingu – 01/05 à 02/05/2021, reden-
ção – 03/05 à 05/05/2021, conceição do araguaia – 06/05 à 07/05/2021, 
Santana do Araguaia/Belém – 08/05 à 11/05/2021, a fim de realizarem 
vistoria técnica/fiscalização para análise das atividades das empresas que 
serão credenciadas/fiscalizadas como Empresas Credenciadas em Vistoria 
– EcV, conforme Portarias nº 024/2020-dG/detran.

nome matricula
Pablo condurú Monteiro 80845373/1

Marcelo Henrique cardoso Silva 54190372/2
arlei costa Gonçalves 57228981/1
fabrício franco Santos 80845613/1
laurinaldo Serra rabelo 3262383/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 772/2021-daF/cGP, de 15/03/2021
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 para concessão de diárias constante do 
Memº 31/2021-cETraN, de 09/03/2021, e demais despachos no Processo 
2021/268807,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 12 e ½ (doze e meia) diárias ao servidor abai-
xo especificado referente ao deslocamento de Belém para os municípios de 
anapú – 21 a 27/03/2021, Pacajá – 28 a 30/03/2021 e Novo repartimento 
– 31/03 a 02/04/2021, a fim de acompanhar o curso de formação de Agen-
tes de Trânsito, bem como os processos de municipalização de trânsito nos 
referidos municípios.

Servidor matricula
Erick alexandre Martins Miranda 5673909/7

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 806/2021-daF/cGP, de 18/03/2021
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 para concessão de diárias constante do 
Memº 13/2021-dG/dETraN, de 09/03/2021, e demais despachos no Pro-
cesso 2021/267031,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 28 e ½ (vinte e oito e meia) diárias ao ser-
vidor abaixo especificado referente ao deslocamento de Belém para os 
municípios de castanhal – 15/03 a 19/03/2021, Paragominas – 20/03 a 
24/03/2021, rondon do Pará – 25/03 a 29/03/2021, Marabá – 30/03 a 
05/04/2021 e Paragominas – 06/04 a 12/04/2021, a fim de conduzir ser-
vidores para ciretrans dos referidos municípios.
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Servidor  matricula
Flávio corrêa sodré filho 57176577 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 807/2021-daF/cGP, de 18/03/2021
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 para concessão de diárias constante do 
Memº 202/2021-GofTc, de 12/03/2021, e demais despachos no Processo 
2021/285010,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, aos ser-
vidores abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Marituba, no período de 28/03 a 11/04/2021, a 
fim de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trân-
sito, bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e 
operacional em especial para atender ao longo do trecho (Km-0 ao Km-18) 
da rodovia Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/201/-SrPrf-Pa.

Servidor matricula
luiza silvana pinheiro meireles 57227614 /1

Walmero jesus costa 57226865 /1_
lícia maria dos santos freire 5638704 /1

adenor de jesus guedes 54186678 /3
roberta rossy da silva franco da costa 57193812 /2

Hamilton barbosa da silva junior 57198269 /1
Klécio de tárcio brito pereira 57214999 /1

Petronius de jesus farias da crUZ 54191564 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 651338

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo de cessÃo de Uso
NÚMero do terMo de cessÃo de Uso: 006/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e o Municipio de BREU BRANCO/PA, inscrito no 
cNPJ Nº 34626440/0001-70,
oBJETo do TErMo: o presente instrumento tem como objeto a cessão 
gratuita pelo Cedente de 01 (um) bem móvel tipo veículo/automóvel de 
placa QEB7195, marca/modelo i/ford raNGEr XlScd4 22c, ano de 
fabricação 2018, ano do modelo 2018, rENaVaM 1157398860, chassi 
8afarr23N3KJ090425, cor BraNco árTico.
ViGÊNcia: início: 03/05/2021 Término: 02/05/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 03/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretora Geral – dETraN/Pa

  Protocolo: 651497
Portaria Nº 1194/2021-dG/cGP, de 30/04/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
EXoNErar a servidora Teresinha cantanhede de carvalho, matrícula 
3268500/1, do cargo em comissão, daS-03, de Gerente da circunscrição 
regional de Trânsito “B” de Xinguara.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 03/05/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1195/2021-dG/cGP, de 30/04/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
NoMEar o senhor Paulo Sérgio araújo Barreto, para exercer o cargo em 
comissão, daS-03, de Gerente da circunscrição regional de Trânsito “B” 
de Xinguara.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 03/05/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1196/2021-dG/cGP, de 30/04/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
EXoNErar o senhor aGUiNaldo BarBoSa liMa, do cargo em comissão, 
daS-02, de chefe de Grupo de operação e fiscalização de Trânsito da 
cirETraN “a” de Marabá.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 03/05/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1197/2021-dG/cGP, de 30/04/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
NOMEAR o senhor joão brasil monteiro filho, para exercer o Cargo em 
comissão, daS-02, de chefe de Grupo de operação e fiscalização de 
Trânsito da cirETraN “a” de Marabá.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 03/05/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Portaria Nº 1198/2021-dG/cGP, de 30/04/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
loTar a servidora TaTiaNa JUlia dioGo fErrEira dE SoUZa, assessora, 
na diretoria administrativa e financeira deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 03/05/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Protocolo: 651702

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 702/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 03 de Maio de 2021.
Nome: JoSE criSTiaNo SoUSa da PaiXao, Matrícula nº 5954314/1; 
agente Penitenciário.
assunto: licença Nojo.
Período: 10/04/2021 a 17/04/2021.

 Protocolo: 651568

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 414/2021 – GaB.seaP  
BeLÉM/Pa, 27 de aBriL de 2021.
Nome: NaZarENo oliVEira MariNHEiro, Matrícula nº 57210813/2; 
cargo: agente Penitenciário.
Período aquisitivo: 2012/2015
Período de Gozo: 03/05/2021 a 01/06/2021.

 Protocolo: 651473

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 698/2021 - dGP/seaP  
BeLÉM/Pa, 03 de Maio de 2021.
Nome: iVaNilSE PErEira fariaS, Matrícula nº 54181685/1; cargo: 
agente Penitenciário.
assunto: licença Maternidade
Período: 03/05/2020 a 31/07/2021 (90) dias.

  Protocolo: 651474

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 465/2021 – GaB/seaP
Belém/Pa, 30 de abril de 2021.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 68 da lei nº 8.666/93.
rESolVE:
art. 1º - designar a servidora Maiara BESSa fErrEira, assistente ad-
ministrativo, matrícula nº 57233697, para atuar como fiscal do Convênio 
nº 002.2021, celebrado entre a Secretaria de Estado de administração 
Penitenciária- Seap e a empresa Vogue- alimentação e Nutrição lTda, que 
tem por finalidade a alocação de mão de obra carcerária de 70 (setenta) 
internos (as) em regime fechado e semiaberto, custodiados (as) no Siste-
ma Penitenciário do Estado do Pará, na atividade laborativa de manuseio e 
fornecimento de alimentação preparada para as Unidades Prisionais, para 
atender ao Contrato n° 22/2021.
art. 2º - deliberar que a servidora supracitada atue em conformidade com 
o estabelecido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência 
final do referido instrumento.
art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

 Protocolo: 651412

errata
.

errata de diÁria
Portaria Nº 261/2021 - doe. 34571
oNde se LÊ: 02 a 04/02/2021 - Leia-se 02 a 03/02/2021
oNde se LÊ: 2 ½ diáriaS – Leia – se 1 ½ diaria.
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

 Protocolo: 651350
Portaria Nº 261/2021 - doe. 34571
oNde se LÊ: origem. Mocajuba Leia – se Marabá.
oNde se LÊ: destino. limoeiro do ajuru Leia -se Paragominas
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

 Protocolo: 651477
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coNtrato
.

coNtrato: 029/2021 eXercÍcio: 2021
oBJETo: contratação direta de empresa especializada para a prestação de 
serviços para curso profissionalizante em Corte e Costura, para atender ao 
coNVÊNio Nº 822734/2015/dEPEN/MJ para desenvolver noções na área 
de corte e costura industrial na unidade prisional centro de recuperação 
Masculino de Vitória do Xingu (CRMV) em Vitória do Xingu/PA.
Valor ToTal: r$ 26.400,00 (vinte e seis mil, quatrocentos reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa de Trabalho: 97.101 
03.421.1500,8228, natureza de despesa: 339039, fonte: 0106/6101 e 
0306/6301, Pi: 1050008228c.
daTa da aSSiNaTUra: 03/05/2021
ViGÊNcia: 03/05/2021 a 03/05/2022 (12 meses)
coNTraTado: SErViÇo NacioNal dE aPrENdiZaGEM iNdUSTrial - SENai
cNPJ: 03.785.762/0001-39
ENdErEÇo: Travessa Quintino Bocaiúva, nº 1588, 4º andar, Bairro: Naza-
ré, cEP: 66035-190.
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo - Secretário de Estado 
de administração Penitenciária

  Protocolo: 651561

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato 026/2019
termo aditivo: 02
data da assinatura: 03/05/2021
Classificação do Objeto: outros
Exercicio: 2021
Motivo: do prazo de vigência do contrato
Justificativa: O prazo de vigência será prorrogado pelo período de 12 
(doze) meses, iniciando sua vigência em 10/05/2021 e encerrando em 
10/05/2022, com base no artigo 57 da lei 8.666/93. Permanecendo o valor 
global do contrato em r$ 3.130.750,00.
dotação orçamentária: Programa de trabalho: 97.101.03.122.1297.8338, 
Natureza da despesa: 339033, fonte de recurso: 0101, Pi: 4120008338.
contrato: 026/2019
contratado: NorTE TUriSMo lTda
cNPJ: nº. 05.570.254/0001-69
Endereço: Trav. Padre Prudencio, 43-B, centro, Belém/Pa, cep. 66.010-150
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

 Protocolo: 651390

aViso de LicitaÇÃo
.

secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNitÊNciÁria
aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 004/2021 
com o objeto: rEforMadaS UNidadES PENiTENciáriaS do PrESÍdio 
ESTadUal METroPoliTaNo i – PEM i, PrESÍdio ESTadUal METroPoli-
TaNo ii – PEM ii E cENTro dE rEcUPEraÇÃo PENiTENciário do Pará 
ii – crPP ii, localizados nos Municípios de Marituba e Santa izabel do 
Pará – Pa. data de abertura: 07/06/2021 às 10h. (horário local) local 
de abertura: Escola de administração Penitenciária – EaP situada na rua 
Santo antônio, S/N, entre Tv. frei Gil e av. Presidente Vargas, Bairro da 
campina – cEP 66010-105, Belém-Pa. Edital disponível a partir do dia 
16/03/2021 nos sites, http://www.compraspara.pa.gov.br/ e http://www.
seap.pa.gov.br/.
ordenador: Jarbas Vasconcelos do carmo

 Protocolo: 651653

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 194/2021 de 15/04/2021.
Suprido: William de oliveira Nogueira. Matrícula: 5958984
cargo: Gerente de Segurança.
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem 
Bancária.
Prazo Prestação de Contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
Base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de Trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor
978283 0101000000 33.90.30 r$ 3.360,00

ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
 Protocolo: 651392

Portaria Nº 195/2021 de 15/04/2021.
Suprido: renan favacho Jacques.
Matrícula: 5935104
cargo: diretor
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem 
Bancária.
Prazo Prestação de Contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
Base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de Trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor
978283 0101000000 33.90.30 r$ 1.691,00

ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Protocolo: 651393

Portaria Nº 196/2021 de  15/04/2021.
Suprido: alécio Janunes Neto.
Matrícula: 5914069
cargo: diretor.

Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem 
Bancária.
Prazo Prestação de Contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
Base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de Trabalho fonte de recurso Natureza de despesa Valor
978283 0101000000 33.90.30 r$ 1.190,95

ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
  Protocolo: 651396

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa NoJo
Portaria Nº 701/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 03 de Maio de 2021.
Nome: MarcoS Eric SErrao PUrEZa, Matrícula nº 5797845/1; agente 
Penitenciário.
assunto: licença Nojo.
Período: 18/04/2021 a 25/04/2021

Protocolo: 651566
LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº 700/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 03 de Maio de 2021.
Nome: VirGilio KENNEdY MoUrao SaNToS, Matrícula nº 5952999/1; 
cargo: agente Penitenciário.
assunto: licença Paternidade.
Período: 27/03/2021 a 05/04/2021.

 Protocolo: 651582
LiceNÇa GaLa
Portaria Nº 539/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 27 de aBriL de 2021.
Nome: roBSoN fErrEira PiEdadE, Matrícula nº. 5953057/1, cargo: 
agente Penitenciário.
assunto: licença Gala
Período: 19/04/2021 a 26/04/2021.

Protocolo: 651468
LiceNÇa NoJo
Portaria Nº 699/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 03 de Maio de 2021.
Nome: roMEU do carMo aMoriM da SilVa SoBriNHo, Matrícula nº 
5710367/1; agente Penitenciário.
assunto: licença Nojo.
Período: 10/04/2021 a 17/04/2021.

 Protocolo: 651472
Portaria Nº 329/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 04 de aBriL de 2021.
Nome: TaNia GaBiEllE liMa frEiTaS, Matrícula nº. 5952833/1, cargo: 
assistente administrativo.
assunto: licença Gala
Período: 25/03/2021 a 01/04/2021.

 Protocolo: 651470

secretaria de estado
de cULtUra

.

FÉrias
.

Portaria Nº 145 de 28 de aBriL de 2021
a SEcrETária dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas atribuições le-
gais, e, considerando os termos do Memorando 07/2021/ df./SEcUlT, de 
26.04.2021, r E S o l V E:
TraNSfErir, por necessidade de serviço, 30(trinta) dias de usufruto de 
férias do servidor iGor loPES NEri matrícula nº5951071/1, ocupante 
do cargo de assessor, de 03.05.2021 a 01.06.2021, para 01.06.2021 a 
30.06.2021, concedidas através da portaria coletiva nº100 de 29.03.2021, 
publicada no doE de 08.04.2021, referente, ao Período aquisitivo de 
06.09.2019 a 05.09.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 28 de abril de 2021. UrSUla Vidal 
SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura/SEcUlT.

 Protocolo: 651397

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 283 – cGP/FcP de 03 de Maio de 2021. 
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º ja-
neiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
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coNSidEraNdo a portaria 276 – cGP/fcP de 30/05/2021
coNSidEraNdo, ainda o e-mail datado de 03/05/2021 da daf/fcP. rE-
SOLVE: I – EXCLUIR, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 
60% (sessenta por cento) do servidor iSadora aricia oliVEira doS 
SaNToS, matrícula nº 73504322/1, cargo efetivo de assistente adminis-
trativo, a contar de 01/05/2021. II – CONCEDER, a Gratificação de Tempo 
integral no percentual de 60% (sessenta por cento) para a servidora cE-
Zar aUGUSTo MacHado MarTiNS, matrícula nº 5903358/1, cargo efeti-
vo de Técnico em Gestão de informática, a contar de 01/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

 Protocolo: 651650

errata
.

errata do ProtocoLo doe: 651244 Publicado no D.O.E. n° 34.571 
em 03/05/2021
onde se lê: favorecidos: (...) NoEMi MarcoS QUiNaN, inscrito no cPf 
nº 053.056.081-04 (...)
Leia-se: favorecidos: (...) caMilo JoSÉ dEldUQUE, inscrito no cPf nº 
041.626.682-72 (...)
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 651422

FÉrias
.

Portaria Nº 284 – cGP/FcP de 03 de Maio de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas e coNSidEraNdo, o disposto nos art. 74, § 2º da 
Lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares a(o) servidor(a) aN-
NIE CRISTINA SENA DE CARVALHO, identificação funcional nº 5946500/2, 
ocupante do cargo de GErENTE, no período de 01/05/2021 a 30/05/2021, 
referente ao período aquisitivo de 01/05/2020 a 30/04/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 651415

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 285 –cGP/FcP de 03 de Maio de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas rESolVE:
dESiGNar, a servidora Nadia alVES MoNTEiro da SilVa, Matrícula 
57193484/1, cargo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, para substituir a ti-
tular aNNiE criSTiNa SENa dE carValHo, Matricula 5946500/2, cargo 
GErENTE, que estará de férias no período de 01/05/2021 a 30/05/2021, 
conforme PORTARIA Nº284 de 03 de maio de 2021, publicada no D.O.E n° 
34.571 de 04/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 651414

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

Portaria
.

Portaria N° 016/2021 - GaB saeN
dispõe sobre a autorização para recebimento e movimentações do fundo 
rotativo da UrE 16 - TUcUrUÍ, concedida ao servidor abaixo relacionado, 
responsável pela referida Unidade Escolar.
a SEcrETária adJUNTa dE ENSiNo, no uso de suas atribuições legais e;
CONSIDERANDO a conclusão dos autos do processo n° 2021/269101- PAE.
rESolVE
Art. 1° - Autorizar o GESTOR DA UNIDADE REGIONAL DE TUCURUÍ - URE 
16, a receber os recursos do fundo rotativo da referida Unidade regio-
nal referente ao exercício de 2021, podendo executar as seguintes transa-
ções: efetuar pagamentos, emitir cheques, solicitar saldos e extratos  ban-
cários, retirar cheques devolvidos, sustar/ contra ordenar, cancelar, baixar 
cheques e efetuar transferências.

MUNicÍPio SETor SErVidor (a) MaTrÍcUla cPf
TUcUrUÍ UrE 16 - UNidadE rEGioNal dE TUcUrUÍ fláVio SoUSa caridadE 5896572-1 741.096.772-20

Art. 2° - Fica expressamente proibido ao servidor: solicitar abertura de 
contas correntes e delegar poderes à terceiros, para movimentação de 
contas em nome da Secretaria de Estado de Educação.
Art. 3° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
BElÉM, 29/04/2021.
rEGiNa lÚcia dE SoUZa PaNToJa
Secretária adjunta de Ensino

Protocolo: 651309

Portaria N° 015/2021 - GaB saeN
dispõe sobre a autorização para recebimento e movimentações do fundo 
rotativo da EEEfM PadrE SalES - UrE 14, concedida ao servidor abaixo 
relacionado, responsável pela referida Unidade Escolar.
a SEcrETária adJUNTa dE ENSiNo, no uso de suas atribuições legais e;
CONSIDERANDO a conclusão dos autos do processo n° 2021/54963- PAE,
rESolVE
Art. 1° - Autorizar a VICE- DIRETORA da EEEFM PADRE SALES - URE 14 - 
capanema, a receber os recursos do fundo rotativo da referida Unidade 
Escolar referente ao exercício de 2021, podendo executar as seguintes 
transações: efetuar pagamentos, emitir cheques, solicitar saldos e extra-
tos  bancários, retirar cheques devolvidos, sustar/ contra ordenar, cancelar, 
baixar cheques e efetuar transferências.
MUNicÍPio SETor SErVidor (a) MaTrÍcUla cPf
capanema EEEfM PadrE SalES - UrE 14 riTa dE caSSia VaScoNcEloS BarroS 57208614-1 396.200.342-87

Art. 2° - Fica expressamente proibido ao servidor: solicitar abertura de 
contas correntes e delegar poderes à terceiros, para movimentação de 
contas em nome da Secretaria de Estado de Educação.
Art. 3° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 29/04/2021.
rEGiNa lÚcia dE SoUZa PaNToJa
Secretária adjunta de Ensino

Protocolo: 651305
Portaria de Prorr. Nº 496/2021-GaB/Pad.  
Belém, 03 de maio de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar através da PorTaria Nº 47/2020-GaB/Pad de 07 de julho de 2020, 
publicada no DOE n° 34.275 de 08 de julho de 2020;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 503/2021-NdE, de 03 de 
maio de 2021, da lavra do Presidente da comissão em que solicita prorro-
gação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para 
a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a Porta-
ria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do último 
prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante. 
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de Prorr. Nº 497/2021-GaB/siNd.  
Belém, 03 de maio de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a instauração de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria pela 
PorTaria Nº 10/2020-GaB/SiNd de 14 de julho de 2020, publicada no 
DOE n° 34.281 de 14 de julho de 2020;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 02/2021, de 03 de maio 
de 2021, da lavra da Presidente da comissão que solicita prorrogação de 
prazo para a conclusão dos trabalhos sindicantes;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis a busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei Esta-
dual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão de Sindicância, de que trata 
a Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

 Protocolo: 651547
Portaria Nº 45/2021 - Gs sedUc
a SEcrETária adJUNTa dE ENSiNo, no exercício das atribuições previstas 
no art. 138, da constituição do Estado do Pará.
coNSidEraNdo que a Portaria nº 148/2021 - ccG, de 03 de fevereiro 
de 2021,
rESolVE: art. 1º - dESiGNar, a contar de 03/02/2021, a servidora Ma-
ria cElESTE GoMES dE fariaS, matrícula nº 57208216-1, Especialista 
em Educação classe iii, para exercer a função de coordenadora de Educa-
ção infantil e Ensino fundamental, até ulterior deliberação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Secretaria de Estadode Educação,Belém, 13 de abril de 2021.
EliETH dE fáTiMa da SilVa BraGa
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 651649
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desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 017/2021 - GaB saeN
a SEcrETária adJUNTa dE ENSiNo, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 961 de 19 de julho de 2019, que dispõe 
sobre a descentralização e desburocratização dos procedimentos adminis-
trativos, a fim de dar mais agilidade às demandas desta Secretaria de 
Estado de Educação – SEdUc;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013 que 
dispõe sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução 
dos contratos, convênios e termos de cooperação firmados pelos órgãos e 
entidades do Poder executivo do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade de conduzir a gestão da Secretaria de Es-
tado de Educação – SEDUC com celeridade, eficiência, todavia, com res-
ponsabilidade e transparência;
coNSidEraNdo que a Portaria retrocitada delega aos Secretários adjun-
tos da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc competência para a prá-
tica, revogação e anulação de ofício do ato de assinatura de portaria para 
designação de servidor, lotado na sua respectiva Secretaria adjunta, para 
as funções de fiscal, suplente de fiscal e gestor de contratos e convênios, e 
de acordo com os termos do processo nº 2020/1025574 - PaE,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar, a contar de 26/04/2021, a servidora EMllY HaNNa 
SoUZa da SilVa, matrícula nº 57213584-1, assistente administrativo, 
lotada na coordenadoria de ações Educativas complementares - caEc/
SaEN, para acoMPaNHar E fiScaliZar o acordo dE cooPEraÇÃo Nº 
067/2020-SEdUc, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação 
e a cooPEraTiVa dE TraBalHo doS caTadorES dE MaTEriaiS rE-
cicláVEiS ViSÃo PioNEira dE icoaraci – cocaViP, cujo o presente 
instrumento tem por objeto a coleta seletiva de materiais recicláveis nas 
dependências das sedes administrativas e escolas da rede estadual de en-
sino do Estado do Pará, tendo como SUPlENTES dE fiScal, lÚcia dE 
fáTiMa loBaTo fErrEira, matrícula nº 5619980-2, Especialista em Edu-
cação classe ii, lotada na USE 1 e roSaNa SoUZa MaNiTo, matrícula nº 
57208630-1, Especialista em Educação classe ii, lotada na USE 11.
art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Secretaria adjunta de Ensino, Belém, 03 de maio de 2021.
rEGiNa lÚcia dE SoUZa PaNToJa
Secretária adjunta de Ensino

Protocolo: 651548
Portaria Nº 018/2021 - GaB saeN
a SEcrETária adJUNTa dE ENSiNo, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 961 de 19 de julho de 2019, que dispõe 
sobre a descentralização e desburocratização dos procedimentos adminis-
trativos, a fim de dar mais agilidade às demandas desta Secretaria de 
Estado de Educação – SEdUc;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013 que 
dispõe sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução 
dos contratos, convênios e termos de cooperação firmados pelos órgãos e 
entidades do Poder executivo do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade de conduzir a gestão da Secretaria de Es-
tado de Educação – SEDUC com celeridade, eficiência, todavia, com res-
ponsabilidade e transparência;
coNSidEraNdo que a Portaria retrocitada delega aos Secretários adjun-
tos da Secretaria de Estado de Educação – SEdUc competência para a prá-
tica, revogação e anulação de ofício do ato de assinatura de portaria para 
designação de servidor, lotado na sua respectiva Secretaria adjunta, para 
as funções de fiscal, suplente de fiscal e gestor de contratos e convênios, e 
de acordo com os termos do processo nº 2020/1025529 - PaE,
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar, a contar de 16/04/2021, a servidora EMllY HaNNa 
SoUZa da SilVa, matrícula nº 57213584-1, assistente administrativo, 
lotada na coordenadoria de ações Educativas complementares - caEc/
SaEN, para acoMPaNHar E fiScaliZar o acordo dE cooPEraÇÃo Nº 
065/2020-SEdUc, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação e a 
cooP. dE caTad. MaT. rEcicl. do MUNic. dE ParaGoMiNaS - cooPEr-
caMarE, cujo o presente instrumento tem por objeto a coleta seletiva de 
materiais recicláveis nas dependências das sedes administrativas e escolas 
da rede estadual de ensino do Estado do Pará, tendo como SUPlENTE 
dE fiScal, Maria GraciETE aQUiNo MESQUiTa, matrícula nº 557099-1, 
Escr. datilog. ref. iii, lotada na 18ª UrE Mãe do rio.
art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Secretária adjunta de Ensino, Belém, 03 de maio de 2021.
rEGiNa lÚcia dE SoUZa PaNToJa
Secretária adjunta de Ensino

Protocolo: 651557
Portaria N.º 042/2021 - saLe|sedUc
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:

art. 1º - designar o servidor ronaldo cateb Bitar, matrícula n.º 5946232/1, 
cPf: 327.791.192.68, para atuar como Gestor do contrato Público nº 
036|2021, celebrado entre a SEdUc e a empresa BaUHaUS ProJEcT Ma-
NaGEr lTda (cNPJ: 07.102.250/0001-81), que tem por objeto a reforma 
da a UEES Prof. Yolanda Martins e Silva em Belém/Pa.
art. 2º - designar o servidor lucival furtado da Silva, inscrito na Matrícula 
nº 54190596/3, cPf: 671.131.172-87, para atuar como fiscal de Execu-
ção do contrato Público nº 036|2021, celebrado entre a SEdUc e a em-
presa BaUHaUS ProJEcT MaNaGEr lTda (cNPJ: 07.102.250/0001-81), 
que tem por objeto a reforma da a UEES Prof. Yolanda Martins e Silva em 
Belém/Pa.
art. 3º - Esta Portaria revoga todos os atos administrativos anteriores e 
entra em vigor a contar de 29/04/2021.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 651542
Portaria N.º 041/2021 - saLe|sedUc
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar o servidor ronaldo cateb Bitar, matrícula n.º 5946232/1, 
cPf: 327.791.192.68, para atuar como Gestor do contrato Público nº 
032|2021, celebrado entre a SEdUc e a empresa EcoSoloS coNSTrU-
ÇÃo E coMÉrcio EirEli (cNPJ:11.209.875/0001-14), que tem por objeto 
a reforma da a EEEfM Santa rosa (Vigia/Pa).
art. 2º - designar o servidor Eduardo dionísio Pamplona da Silva Junior, 
inscrito na Matrícula nº 57211250-1, cPf: 381.177.622-34, para atuar 
como fiscal de Execução do contrato Público nº 032|2021, celebrado en-
tre a SEdUc e a empresa EcoSoloS coNSTrUÇÃo E coMÉrcio EirEli 
(cNPJ:11.209.875/0001-14), que tem por objeto a reforma da a EEEfM 
Santa rosa (Vigia/Pa).
art. 3º - Esta Portaria revoga todos os atos administrativos anteriores e 
entra em vigor a contar de 27/04/2021.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 651537
Portaria N.º 040/2021 - saLe|sedUc
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar o servidor ronaldo cateb Bitar, matrícula n.º 5946232/1, 
cPf: 327.791.192.68, para atuar como Gestor do contrato Público nº 
031|2021, celebrado entre a SEdUc e a empresa aQUa2 coNSTrUÇÕES 
lTda (cNPJ: 21.930.205/0001-46), que tem por objeto a reforma da EEE-
fM oneide de Souza Tavares (ananindeua/Pa).
art. 2º - designar o servidor José carlos de Sousa cruz, inscrito na Matrí-
cula nº 5361702-1, cPf: 127584262-34, para atuar como fiscal de Exe-
cução do contrato Público nº 031|2021, celebrado entre a SEdUc e a em-
presa aQUa2 coNSTrUÇÕES lTda (cNPJ: 21.930.205/0001-46), que tem 
por objeto a reforma da EEEfM oneide de Souza Tavares (ananindeua/Pa).
art. 3º - Esta Portaria revoga todos os atos administrativos anteriores e 
entra em vigor a contar de 27/04/2021.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 651535

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 13
contrato: 025/2009
Objeto do Contrato: Locação do Imóvel para funcionamento da EEEF Cen-
tro comunitário cônego Batista campos, curuçambá, ananindeua/Pa.
objeto do aditivo: prorrogação de vigência do contrato original.
dispensa de licitação: 043/2009-Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104 – Produto: 2227 – . funcional Programática: 16101.12.361.1509 
– Projeto atividade: 8904. – Natureza de despesa: 3390.39.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000,
Tenoné, Belém/Pa.
locador: centro comunitário cônego Batista campos, cNPJ nº 
04.978.680/0001-73, com sede na rua Guajará, s/n, cEP 67.033-009,
ananindeua/Pa
data de assinatura: 30/04/2021
Vigência: 01/05/2021 a 30/04/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 645364
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.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo
disPeNsa de LicitaÇÃo
Processo principal N.º 2020/786729
dispensa de Licitação: 011/2021-NLic/sedUc
Partes: Secretaria de Estado de Educação/SEdUc e a Senhora alda lúcia 
costa fonseca.
Objeto: Locação do imóvel na localidade Vila Juquiri, no Município de 
Moju/Pa., pertencente ao senhora alda lúcia costa fonseca, sob o cPf 
Nº 830.963.962-72, para funcionamento de moradia dos professores do 
Sistema de organização Modular de Ensino – SoME, da Secretaria de 
Estado de Educação/SEdUc.
Valor Mensal: r$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais ).
Valor anual: r$ 9.180,00 (nove mil, cento e oitenta reais)
fundamento legal: art. 24, inciso X da lei nº. 8.666/93.
data da autorização: 03/05/2021.
Elieth de fátima Silva Braga
Secretária de Estado de Educação
terMo de ratiFicaÇÃo
dispensa de Licitação: 011/2021-NLic/sedUc
Processo principal N.º 2020/786729
raTifico a diSPENSa dE liciTaÇÃo, com base na MaNifESTaÇÃo 
JUrÍdica nº. 275/2021 da aSJUr/SEdUc, conforme disposto no art. 26 
da lei nº. 8.666/93.
Belém, 03 de maio de 2021.
Elieth de fátima Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 651697
desiGNar
Portaria nº.: 2243/2021 de 27/04/2021
de acordo com processo nº 173463/2021
designar daVi WilKSoN fUrTado SoZiNHo, Matrícula nº 57203660/1, 
Professor,  para responder interinamente pela função de Vice-diretor 
(GEd-2) da EEEf rainha dos corações/Belém, a contar de 28/04/2021.
Portaria nº.: 2448/2021 de 30/04/2021
de acordo com processo nº 414420/2021
designar lUiZ aUGUSTo SaNTa BriGida SoarES, Matrícula nº 
5434246/2, Especialista em Educação, para responder interinamente pela 
função de diretor ii (GEd-3.1) da EEEfM rio caeté/Bragança, a contar de 
03/05/2021.
Portaria nº.: 2449/2021 de 30/04/2021
de acordo com processo nº 415044/2021
designar SYlVaNia MiKaElE dUarTE dE oliVEira, Matrícula nº 
54196256/2, Especialista em Educação,  para responder interinamente 
pela função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEfM Prof aracy alves dias/
Salinopolis, a contar de 03/05/2021.
Portaria nº.: 2571/2021 de 03/05/2021
de acordo com processo nº 387754/2021
designar odiNEia PErEira SoUSa, Matrícula nº 5750377/1, Especialista 
em Educação,  para responder interinamente pela função de Vice-diretor 
(GEd-2) da EEEfM Prof. anízio Teixeira/ Marabá, a contar de 03/05/2021.
Portaria nº.:2572/2021 de 03/05/2021
de acordo com processo nº 275039/2021
designar oSaNa do NaSciMENTo lEÃo, Matrícula nº57215496/1, 
assistente administrativo,  para responder interinamente pela função de 
Diretor I (GED-3) da EE de Ensino Tecnológico do Estado do Pará/Breves, 
a contar de 03/05/2021.
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria nº.: 2241/2021 de 27/04/2021
de acordo com o Processo nº 173463/2021
dispensar daVi JoSUE fErrEira aMoriM, Matrícula nº 6021921/1, 
Escrevente datilografo, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEf rainha 
dos corações/Belém, a contar de 28/04/2021. 
Portaria nº.: 2447/2021 de 30/04/2021
de acordo com o Processo nº 414420/2021
dispensar MadalENa MoNTEiro do NaSciMENTo, Matrícula nº 
57210145/1, Especialista em Educação, da função de diretor ii (GEd-3.1) 
da EEEfM rio caeté/Bragança, a contar de 03/05/2021.
Portaria nº.: 2446/2021 de 30/04/2021
de acordo com o Processo nº 378888/2021
dispensar, a pedido, Elda do Socorro MElo MoraES, Matrícula nº 
5356873/2, Professor, da função de Vice-diretor  (GEd-2) da EEEf Macário 
felipe antonio/igarapé açu, a contar de 2021
Portaria nº.: 2445/2021 de 30/04/2021
de acordo com o Processo nº 263315/2021
dispensar, a pedido, Maria lUcia GoMES da SilVa, Matrícula nº 
5067154/2, Especialista em Educação, da função de Vice-diretor  (GEd-2) 
da EEEfM dr Jose Marcio ayres/icoaraci/Belém, a contar de 03/05/2021
LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº. 2319/2021 de 29/04/2021
Nome: dENilSoN EliaS liMa SilVa
Matrícula:5842395/2 cargo:Professor 
lotação:div. de legislação e Enquadramento/Belém
Período:01/03/21 a 29/04/21
Triênios:17/02/09 a 16/02/12

Portaria nº. 2320/2021 de 29/04/2021
Nome: JUVENcio caSTro ViaNa
Matrícula:5378117/3 cargo:Professor 
lotação:EE Prof Terezinha de Jesus rodrigues/Santarem
Período:01/03/21 a 29/04/21 – 30/04/21 a 28/06/21
Triênios:24/07/01 a 23/07/04 – 24/07/04 a 23/07/07
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria nº.: 2351/2021 de 29/04/2021
Nome:adElMo carNEiro da SilVa
Matrícula:457787/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Jose Marcelino de oliveira/ananindeua
Portaria nº.: 2352/2021 de 29/04/2021
Nome:aNa riTa MiraNda airES
Matrícula:5087112/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Jose Marcelino de oliveira/ananindeua
Portaria nº.: 2353/2021 de 29/04/2021
Nome:aNToNia daYSE fErrEira roSa
Matrícula:57217603/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Jose Marcelino de oliveira/ananindeua
Portaria nº.: 2354/2021 de 29/04/2021
Nome:caroliNE cardoSo araUJo
Matrícula:57212069/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Jose Marcelino de oliveira/ananindeua
Portaria nº.: 2355/2021 de 29/04/2021
Nome:ElaNa GraciEllE SaNToS alMEida
Matrícula:5792150/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Jose Marcelino de oliveira/ananindeua
Portaria nº.: 2356/2021 de 29/04/2021
Nome:lUZia raMoS SaNToS
Matrícula:387916/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Jose Marcelino de oliveira/ananindeua
Portaria nº.: 2357/2021 de 29/04/2021
Nome:HEloiSa HElENa TaVarES da SilVa
Matrícula:294900/1Período:15/07 a 13/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Jose Marcelino de oliveira/ananindeua
Portaria nº.: 2358/2021 de 29/04/2021
Nome:SaBriNa KoUrY MaUES
Matrícula:57194971/1Período:05/07 a 18/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Visconde de Souza franco/Belém
Portaria nº.: 2359/2021 de 29/04/2021
Nome:ElNE MErcia da SilVa MarTiNS
Matrícula:57208888/1Período:05/07 a 18/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Visconde de Souza franco/Belém
Portaria nº.: 2360/2021 de 29/04/2021
Nome:Maria do carMo GoMES
Matrícula:467421/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Profª regina coeli S Silva/ananindeua
Portaria nº.: 2361/2021 de 29/04/2021
Nome:NaidE MoraiS coSTa
Matrícula:762334/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Profª regina coeli S Silva/ananindeua
Portaria nº.: 2362/2021 de 29/04/2021
Nome:lUciaNo NaSciMENTo da coNcEiÇÃo
Matrícula:57209285/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Profª regina coeli S Silva/ananindeua
Portaria nº.: 2363/2021 de 29/04/2021
Nome:iSaBEl criSTiNa cordoVil rodriGUES
Matrícula:673803/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Joao alves de andrade/ananindeua
Portaria nº.: 2364/2021 de 29/04/2021
Nome:Maria NaZarE doS SaNToS SoUZa TiriBaXi
Matrícula:673870/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Joao alves de andrade/ananindeua
Portaria nº.: 2365/2021 de 29/04/2021
Nome:ElliElSoN BrUNo TriNdadE GoMES
Matrícula:57211169/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf clube de Maes Jardim Jader Barbalho/ananindeua
Portaria nº.: 2366/2021 de 29/04/2021
Nome:Maria lUciaNa SilVa da SilVa
Matrícula:57209151/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EEEf clube de Maes Jardim Jader Barbalho/ananindeua
Portaria nº.: 2367/2021 de 29/04/2021
Nome:Maria fraNciSca QUarESMa MiraNda
Matrícula:57217422/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf clube de Maes Jardim Jader Barbalho/ananindeua
Portaria nº.: 2368/2021 de 29/04/2021
Nome:raiMUNdo rodriGUES caNElaS
Matrícula:465860/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Walter Bezerra falcao/ananindeua
Portaria nº.: 2369/2021 de 29/04/2021
Nome:rEGiNaldo dE JESUS fErNaNdES raiol
Matrícula:57212007/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Walter Bezerra falcao/ananindeua
Portaria nº.: 2370/2021 de 29/04/2021
Nome:Maria do roSario dE aViZ MoNTEiro
Matrícula:239259/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Walter Bezerra falcao/ananindeua
Portaria nº.: 2371/2021 de 29/04/2021
Nome:MarTHa Sa caNElaS
Matrícula:445851/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Walter Bezerra falcao/ananindeua
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Portaria nº.: 2372/2021 de 29/04/2021
Nome:raiMUNdo coNcEiÇÃo dE arUJo dE SoUSa
Matrícula:57212790/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Walter Bezerra falcao/ananindeua
Portaria nº.: 2373/2021 de 29/04/2021
Nome:PErPETUa aQUiNo da SilVa
Matrícula:225703/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Walter Bezerra falcao/ananindeua
Portaria nº.: 2374/2021 de 29/04/2021
Nome:EliZaBETE MoNTEiro SaNTaNa
Matrícula:57211172/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf casa da criança Santa ines/Belém
Portaria nº.: 2375/2021 de 29/04/2021
Nome:Maria filoMENa GoMES
Matrícula:5658497/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf casa da criança Santa ines/Belém
Portaria nº.: 2376/2021 de 29/04/2021
Nome:dEUSa Maia MarQUES
Matrícula:5384133/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Nossa Senhora da conceição aparecida/Belém
Portaria nº.: 2377/2021 de 29/04/2021
Nome:Maria dE NaZarE da SilVa ESPiriTo SaNTo
Matrícula:732206/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EEEfM Nossa Senhora da conceição aparecida/Belém
Portaria nº.: 2378/2021 de 29/04/2021
Nome:Maria do Socorro dE alMEida TriNdadE
Matrícula:401595/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EEEfM Nossa Senhora da conceição aparecida/Belém
Portaria nº.: 2379/2021 de 29/04/2021
Nome:irlaNa lUcia Garcia dE liMa
Matrícula:57208575/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE ruth Passarinho/Belém
Portaria nº.: 2380/2021 de 29/04/2021
Nome:ZUlMira PErEira da SilVa
Matrícula:6018610/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Walter Bezerra falcao/ananindeua
Portaria nº.: 2321/2021 de 29/04/2021
Nome:aNa caSSia alVES BarBoSa
Matrícula:5789826/3Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Paraense/ananindeua
Portaria nº.: 2322/2021 de 29/04/2021
Nome:JaNE do Socorro da SilVa fidEraliNo
Matrícula:57224126/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Paraense/ananindeua
Portaria nº.: 2323/2021 de 29/04/2021
Nome:roSaNGEla Maria SoUSa da SilVa
Matrícula:732460/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Paraense/ananindeua
Portaria nº.: 2324/2021 de 29/04/2021
Nome:TErEZiNHa VirGoliNo riBEiro
Matrícula:777404/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Paraense/ananindeua
Portaria nº.: 2325/2021 de 29/04/2021
Nome:MarlY rocHa MoraES
Matrícula:240346/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Paraense/ananindeua
Portaria nº.: 2326/2021 de 29/04/2021
Nome:iraNildES PaUliNo da SilVa XaViEr
Matrícula:57215576/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Novo Horizonte/ananindeua
Portaria nº.: 2327/2021 de 29/04/2021
Nome:MaX EloY coElHo SaNTaNa
Matrícula:501522/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EEEfM Novo Horizonte/ananindeua
Portaria nº.: 2328/2021 de 29/04/2021
Nome:SoraYa dE JESUS caSTro BaTiSTa
Matrícula:5899966/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Novo Horizonte/ananindeua
Portaria nº.: 2329/2021 de 29/04/2021
Nome:riTa dE JESUS corrEa 
Matrícula:57213435/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EEEfM Novo Horizonte/ananindeua
Portaria nº.: 2330/2021 de 29/04/2021
Nome:EliZaNGEla cordEiro do NaSciMENTo
Matrícula:57224117/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Visconde de S franco/Belém
Portaria nº.: 2331/2021 de 29/04/2021 
Nome:SaNdra Maria corrEa dE SoUZa
Matrícula:57217009/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Visconde de S franco/Belém
Portaria nº.: 2332/2021 de 29/04/2021 
Nome:EliZaBETE riBEiro MacHado
Matrícula:452998/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Visconde de S franco/Belém
Portaria nº.: 2333/2021 de 29/04/2021 
Nome:ElENa da SilVa MEra
Matrícula:329347/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Visconde de S franco/Belém
Portaria nº.: 2334/2021 de 29/04/2021 
Nome:aNToNio carloS cErEJa GrEiJal
Matrícula:324710/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:Erc lourenço filho/Belém

Portaria nº.: 2335/2021 de 29/04/2021 
Nome:HEloiSa Maria rodriGUES SaNcHES
Matrícula:5189683/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:Erc lourenço filho/Belém
Portaria nº.: 2336/2021 de 29/04/2021 
Nome:iNES Maria oliVEira PErEira
Matrícula:448567/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE lourenço filho/Belém
Portaria nº.: 2337/2021 de 29/04/2021 
Nome:Marcia BaETa dE MoUra
Matrícula:5366801/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE lourenço filho/Belém
Portaria nº.: 2338/2021 de 29/04/2021 
Nome:Maria do Socorro MorEira coSTa
Matrícula:6329047/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE lourenço filho/Belém
Portaria nº.: 2339/2021 de 29/04/2021 
Nome:TErEZiNHa dE JESUS aZEVEdo fErrEira
Matrícula:57211566/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE lourenço filho/Belém
Portaria nº.: 2340/2021 de 29/04/2021 
Nome:EdNa lUcia TEiXEira dE SoUZa
Matrícula:338354/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE lourenço filho/Belém
Portaria nº.: 2341/2021 de 29/04/2021 
Nome:SHEYla SHErrY SaNToS da SilVa BrocHado
Matrícula:568201/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof luci correa de araujo/ananindeua
Portaria nº.: 2342/2021 de 29/04/2021 
Nome:riSoliNa BoTElHo carValHo
Matrícula:6010687/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof luci correa de araujo/ananindeua
Portaria nº.: 2343/2021 de 29/04/2021 
Nome:odilENE caMilo dE SENa
Matrícula:733776/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof luci correa de araujo/ananindeua
Portaria nº.: 2344/2021 de 29/04/2021 
Nome:NilSiVaN alVES da PaiXao
Matrícula:57211784/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof luci correa de araujo/ananindeua
Portaria nº.: 2345/2021 de 29/04/2021 
Nome:NicolE EMaNUEllE rodriGUES dE oliVEira
Matrícula:57225801/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EE Prof luci correa de araujo/ananindeua
Portaria nº.: 2346/2021 de 29/04/2021 
Nome:aNGEliNa Maria raMoS PErEira
Matrícula:508977/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade: EEEf casa da criança Santa ines/Belem
Portaria nº.: 2347/2021 de 29/04/2021 
Nome:NEUZa raMoS SENa
Matrícula:517305/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Nossa Senhora da conceição aparecida/Belém
Portaria nº.: 2348/2021 de 29/04/2021 
Nome:EliaS GUSMao da SilVa
Matrícula:5617545/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EE dom Pedro ii/Belém
Portaria nº.: 2349/2021 de 29/04/2021 
Nome:EliZaBETE SilVEira aGUiar fariaS
Matrícula:5379547/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade: EE Pedro amazonas Pedroso/Belém
Portaria nº.: 23502021 de 29/04/2021 
Nome:GiSElE SaNToS araUJo
Matrícula:57211122/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EE dom Pedro ii/Belém
Portaria nº.: 2450/2021 de 30/04/2021 
Nome:EdilSoN GoUVEa PaUla
Matrícula:5120322/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Nossa Senhora da conceição aparecida/Belém
Portaria nº.: 2451/2021 de 30/04/2021 
Nome:Maria do Socorro MoraiS PErEira
Matrícula:3216810/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Nossa Senhora da conceição aparecida/Belém
Portaria nº.: 2452/2021 de 30/04/2021 
Nome:Maria do carMo oliVEira NaSciMENTo
Matrícula:777323/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Nossa Senhora da conceição aparecida/Belém
Portaria nº.: 2453/2021 de 30/04/2021 
Nome:Maria da coNSolaÇÃo cardoSo da rocHa
Matrícula:344494/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Paraense/ananindeua
Portaria nº.: 2454/2021 de 30/04/2021 
Nome:SaMUEl MEdEiroS rocHa
Matrícula:57212272/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Paraense/ananindeua
Portaria nº.: 2455/2021 de 30/04/2021 
Nome:Maria EdiTE dE SoUZa BarBoSa
Matrícula:673862/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Jose Marcelino de oliveira/ananindeua
Portaria nº.: 2456/2021 de 30/04/2021 
Nome:Maria do P S GoNÇalVES BiBaS
Matrícula:307521/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Jose Marcelino de oliveira/ananindeua
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Portaria nº.: 2457/2021 de 30/04/2021 
Nome:SiMoNE dE JESUS da foNSEca loUrEiro
Matrícula:57208523/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jarbas Passarinho (Marco)/Belém
Portaria nº.: 2458/2021 de 30/04/2021 
Nome:ciNTHia dENiSE SaNToS MaToS GUErra
Matrícula:3276090/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jarbas Passarinho (Marco)/Belém
Portaria nº.: 2459/2021 de 30/04/2021 
Nome:claUdEMiro EliZiario dE S filHo
Matrícula:301868/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jarbas Passarinho (Marco)/Belém
Portaria nº.: 2460/2021 de 30/04/2021 
Nome:fEliPE aUGUSTo liMa da SilVa
Matrícula:57212986/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jarbas Passarinho (Marco)/Belém
Portaria nº.: 2461/2021 de 30/04/2021 
Nome:Marcia criSTiNa SaNToS SaNTa BriGida da SilVa
Matrícula:238570/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jarbas Passarinho (Marco)/Belém
Portaria nº.: 2462/2021 de 30/04/2021 
Nome:Maria do Socorro SilVa doS SaNToS
Matrícula:452823/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jarbas Passarinho (Marco)/Belém
Portaria nº.: 2463/2021 de 30/04/2021 
Nome:Maria dE JESUS ViEira crUZ
Matrícula:5303435/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jarbas Passarinho (Marco)/Belém
Portaria nº.: 2464/2021 de 30/04/2021 
Nome:ricardo dE alMEida coSTa
Matrícula:761397/1 Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jarbas Passarinho (Marco)/Belém
Portaria nº.: 2465/2021 de 30/04/2021 
Nome:Maria do carMo SilVa NoGUEira
Matrícula:6303366/1 Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jarbas Passarinho (Marco)/Belém
Portaria nº.: 2466/2021 de 30/04/2021 
Nome:irEMar PErEira da rocHa
Matrícula:628107/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jarbas Passarinho (Marco)/Belém
Portaria nº.: 2467/2021 de 30/04/2021 
Nome:carloS EdUardo dE SoUSa rodriGUES
Matrícula:6400825/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jarbas Passarinho (Marco)/Belém
Portaria nº.: 2468/2021 de 30/04/2021 
Nome:Maria dalVa SaNTaS SilVa
Matrícula:227560/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jarbas Passarinho (Marco)/Belém
Portaria nº.: 2469/2021 de 30/04/2021 
Nome:lUiZ HENriQUE rocHa MENdES
Matrícula:57211419/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EE Visconde de Souza franco/Belém
Portaria nº.: 2470/2021 de 30/04/2021 
Nome:lUcY Mara BalEiXo da SilVa
Matrícula:57209290/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade: EE Visconde de Souza franco/Belém
Portaria nº.: 2471/2021 de 30/04/2021 
Nome:lUcilEia da rocHa diaS coSTa
Matrícula:57208940/1Período:15/07 a 28/08/21 Exercício:2020
Unidade: EE Visconde de Souza franco/Belém
Portaria nº.: 2472/2021 de 30/04/2021 
Nome:dEUSa MESQUiTa dE BriTo
Matrícula:524026/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EEEf celina del Tetto/ananindeua
Portaria nº.: 2473/2021 de 30/04/2021 
Nome:arioSValdo cordEiro SoarES
Matrícula:531898/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade: EEEf celina del Tetto/ananindeua
Portaria nº.: 2474/2021 de 30/04/2021 
Nome:daNiEla MoraES dE oliVEira
Matrícula:57214726/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EE Prof lenira Teixeira Moura/Belém
Portaria nº.: 2475/2021 de 30/04/2021 
Nome:oNEidE caMPoS PoJo
Matrícula:5268257/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade: EE Prof lenira Teixeira Moura/Belém
Portaria nº.: 2476/2021 de 30/04/2021 
Nome:KEila TaVarES alcaNTara
Matrícula:5899969/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade: EE Prof lenira Teixeira Moura/Belém
Portaria nº.: 2477/2021 de 30/04/2021 
Nome:MarcElo aMaral da SilVa
Matrícula:57212143/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EE Walter Bezerra falcao/ananindeua
Portaria nº.: 2478/2021 de 30/04/2021 
Nome:Maria da SilVa fErrEira
Matrícula:226378/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EE Profª regina coeli Souza Silva/ananindeua
Portaria nº.: 2388/2021 de 29/04/2021
Nome:oScar aUGUSTo liMa da coSTa
Matrícula:379212/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE camilo Salgado/Belém

Portaria nº.: 2389/2021 de 29/04/2021
Nome:roNaldo rodriGUES GoMES
Matrícula:240184/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE camilo Salgado/Belém
Portaria nº.: 2390/2021 de 29/04/2021
Nome:carloS HENriQUE dE carValHo MoNTEiro
Matrícula:57213628/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jarbas Passarinho (Marco/Belém
Portaria nº.: 2391/2021 de 29/04/2021
Nome:MaririlZEr do Socrro PiNHEiro dE oliVEira
Matrícula:57212332/1Período:15/07 a 13/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jarbas Passarinho (Marco/Belém
Portaria nº.: 2392/2021 de 29/04/2021
Nome:SHEila SiMoNE doS SaNToS MiraNda ValENTE
Matrícula:627917/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jarbas Passarinho (Marco/Belém
Portaria nº.: 2393/2021 de 29/04/2021
Nome:VaNdErlY fErNaNdES BorGES
Matrícula:5889600/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf rainha da Paz/ananindeua
Portaria nº.: 2394/2021 de 29/04/2021
Nome:Maria do roSario alBUQUErQUE rodriGUES
Matrícula:558303/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf rainha da Paz/ananindeua
Portaria nº.: 2395/2021 de 29/04/2021
Nome:MarlY do Socorro caldEira coSTa
Matrícula:5901467/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf rainha da Paz/ananindeua
Portaria nº.: 2396/2021 de 29/04/2021
Nome:Maria ZUlEidE loPES da SilVa
Matrícula:732273/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Jose assis ribeiro/ananindeua
Portaria nº.: 2397/2021 de 29/04/2021
Nome:Maria iZaBEl frEirE caSTro
Matrícula:457639/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Jose assis ribeiro/ananindeua
Portaria nº.: 2398/2021 de 29/04/2021
Nome:JoSE aNToNio MESQUiTa doS SaNToS
Matrícula:490571/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Jose assis ribeiro/ananindeua
Portaria nº.: 2399/2021 de 29/04/2021
Nome:EliZETE Maria liMa dE SoUZa
Matrícula:6016979/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Walter Bezerra falcao/ananindeua
Portaria nº.: 2400/2021 de 29/04/2021
Nome:clEliaN dE JESUS BaTiSTa PiNTo
Matrícula:57203623/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Walter Bezerra falcao/ananindeua
Portaria nº.: 2401/2021 de 29/04/2021
Nome:raiMUNda NilSa PErEira dE aSSiS
Matrícula:675180/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf celina del Tetto/ananindeua
Portaria nº.: 2402/2021 de 29/04/2021
Nome:TErEZiNHa da SilVa liMa
Matrícula:6018904/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf celina del Tetto/ananindeua
Portaria nº.: 2403/2021 de 29/04/2021
Nome:rEGYaNNE do Socorro rocHa doS SaNToS
Matrícula:57211320/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EEEf celina del Tetto/ananindeua
Portaria nº.: 2404/2021 de 29/04/2021
Nome:WENdErSoN JoSE caNcio E SilVa
Matrícula:57213826/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Tiradentes/Belém
Portaria nº.: 2405/2021 de 29/04/2021
Nome:WaldiZE da SilVa MoraES
Matrícula:6027164/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Tiradentes/Belém
Portaria nº.: 2406/2021 de 29/04/2021
Nome:lUcia HElENa oliVEira rodriGUES
Matrícula:311219/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Tiradentes/Belém
Portaria nº.: 2407/2021 de 29/04/2021
Nome:EliSaBETH lidUiNa dE oliVEira diaS
Matrícula:517666/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Tiradentes/Belém
Portaria nº.: 2408/2021 de 29/04/2021
Nome:alZEidE da SilVa BarBoSa
Matrícula:5457793/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Joao renato franco/Belém
Portaria nº.: 2409/2021 de 29/04/2021
Nome:roSilda Maia fErrEira
Matrícula:663328/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof  Joao renato franco/Belém
Portaria nº.: 2410/2021 de 29/04/2021
Nome:oSMariNa MaToS dE SoUSa
Matrícula:291145/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Jose assis ribeiro/ananindeua
Portaria nº.: 2411/2021 de 29/04/2021
Nome:SaNdra SUEli aNdradE dE araUJo
Matrícula:57213660/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Jose assis ribeiro/ananindeua
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Portaria nº.: 2412/2021 de 29/04/2021
Nome:SilMa EdNa fErrEira lara
Matrícula:290050/3Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Jose assis ribeiro/ananindeua
Portaria nº.: 2413/2021 de 29/04/2021
Nome:SUElY dE Maria fErrEira doS SaNToS
Matrícula:291773/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Jose assis ribeiro/ananindeua
Portaria nº.: 2414/2021 de 29/04/2021
Nome:MaUricio BENTES dE oliVEira
Matrícula:57212546/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jose Marcelino de oliveira/ananindeua
Portaria nº.: 2415/2021 de 29/04/2021
Nome:odENilZE Maria fErrEira dE PaiVa
Matrícula:622212/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Nossa Senhora da conceição aparecida/Belém
Portaria nº.: 2416/2021 de 29/04/2021
Nome:aNa dEoliNda SilVa BiSi doS SaNToS
Matrícula:5364760/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:UT Yolanda Martins/Belém
Portaria nº.: 2417/2021 de 29/04/2021
Nome:caSSia THaiS SilVa E SilVa
Matrícula:57211449/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Waldomiro rodrigues de oliveira/ananindeua
Portaria nº.: 2479/2021 de 30/04/2021
Nome:faTiMa daS dorES SoUZa doS SaNToS
Matrícula:661945/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Joao renato franco/Belém
Portaria nº.: 2480/2021 de 30/04/2021
Nome:EliETE dE SoUZa caMPElo
Matrícula:348007/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Joao renato franco/Belém
Portaria nº.: 2481/2021 de 30/04/2021
Nome:ViViaNE PErEira dE MoraES
Matrícula:57213487/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Joao renato franco/Belém
Portaria nº.: 2482/2021 de 30/04/2021
Nome:SHYrlEY PaTricia fiEl doS SaNToS
Matrícula:5710867/3Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof Joao renato franco/Belém
Portaria nº.: 2483/2021 de 30/04/202
Nome:fraNciSco daS cHaGaS dE SoUZa
Matrícula:57212035/1Período:05/07 a 03/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM  Prof Nagib coelho Matni/Belém
Portaria nº.: 2484/2021 de 30/04/2021
Nome:GlEidoN JoSE aMaral liMa
Matrícula:57224557/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM  Prof Nagib coelho Matni/Belém 
Portaria nº.: 2485/2021 de 30/04/2021
Nome:SoNia Socorro MiraNda BaTiSTa
Matrícula:5467640/2Período:05/07 a 18/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM  Prof Nagib coelho Matni/Belém
Portaria nº.: 2486/2021 de 29/04/2021
Nome:NaTaliNa SoarES dE SENa
Matrícula:466379/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jose Verissimo/Belém
Portaria nº.: 2487/2021 de 30/04/2021
Nome:JoSE dE NaZarE riBEiro da coSTa
Matrícula:318817/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jose Verissimo/Belém
Portaria nº.: 2488/2021 de 30/04/2021
Nome:adriaNo caSTro
Matrícula:57212299/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jose Verissimo/Belém
Portaria nº.: 2489/2021 de 30/04/2021
Nome:SaNdra adriaNa coNcEiÇÃo da cUNHa
Matrícula:54193626/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jose Verissimo/Belém
Portaria nº.: 2490/2021 de 30/04/2021
Nome:Maria cElESTE GoUVEa MalaTo
Matrícula:57227135/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jose Verissimo/Belém
Portaria nº.: 2491/2021 de 30/04/2021
Nome:JaNETE Maria dE SoUZa fiGUEirEdo SilVa
Matrícula:57212045/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Jose Verissimo/Belém
Portaria nº.: 2492/2021 de 30/04/2021
Nome:GlaUcilENE MarTiNS rEiS loPES
Matrícula:57208942/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Pedro Marques de Mesquita/ananindeua
Portaria nº.: 2493/2021 de 30/04/2021
Nome:Maria da coNcEiÇÃo MEdEiroS MorEira
Matrícula:467359/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EEEf Pedro Marques de Mesquita/ananindeua
Portaria nº.: 2494/2021 de 30/04/2021
Nome:Maria do carMo SaNToS dE oliVEira
Matrícula:394394/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EEEf Pedro Marques de Mesquita/ananindeua
Portaria nº.: 2495/2021 de 30/04/2021
Nome:Maria ESTErNila MarTiNS dE SoUSa
Matrícula:5189519/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE ruth dos S almeida/Belém

Portaria nº.: 2496/2021 de 30/04/2021
Nome:MaricElia SilVa SoarES
Matrícula:57212201/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE ruth dos Santos almeida/Belém
Portaria nº.: 2497/2021 de 30/04/2021
Nome:lorEN daYaNa NaSciMENTo cHaVES
Matrícula:57218509/1Período:08/07 a 06/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE ruth dos Santos almeida/Belém
Portaria nº.: 2498/2021 de 30/04/2021
Nome:Maria JoSE BraBo SoarES MENdES
Matrícula:6007260/2Período:15/07 a 28/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE ruth dos Santos almeida/Belém
Portaria nº.: 2499/2021 de 30/04/2021
Nome:JUliaNa SilVa JESUS dE fiGUEirEdo
Matrícula:5900053/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE ruth dos Santos almeida/Belém
Portaria nº.: 2500/2021 de 30/04/2021
Nome:NEUZa da coNcEiÇÃo da SilVa
Matrícula:258288/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE ruth dos Santos almeida/Belém
Portaria nº.: 2501/2021 de 30/04/2021
Nome:loUriVal dE SoUZa PErEira
Matrícula:5106990/3Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf carlos drummond de andrade/ananindeua
Portaria nº.: 2502/2021 de 30/04/2021
Nome:EllEN criSTiNa MiraNda MoNTEiro
Matrícula:572214283/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EEEf carlos drummond de andrade/ananindeua
Portaria nº.: 2503/2021 de 30/04/2021
Nome:MariaNE do carMo doS SaNToS MoNTEiro
Matrícula:733172/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM raymundo Martins Vianna/Belém
Portaria nº.: 2504/2021 de 30/04/2021
Nome:MarYaNGEla dE NaZarET alMEida MENdES
Matrícula:5495440/2Período:17/06 a 31/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM raymundo Martins Vianna/Belém
Portaria nº.: 2505/2021 de 30/04/2021
Nome:cESar WilliaM MarTiNS SoUZa
Matrícula:57208733/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof Nagib coelho Matni/Belém
Portaria nº.: 2506/2021 de 30/04/2021
Nome:aMaNda MESQUiTa BraNdao
Matrícula:57213302/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Padre Jose Gismont/Belém
Portaria nº.: 2507/2021 de 30/04/2021
Nome:clEidE dE JESUS do coUTo SaNToS
Matrícula:57211479/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Joaquim Viana/ananindeua
Portaria nº.: 2508/2021 de 30/04/2021
Nome:JoSE roBErTo dE caMPoS
Matrícula:5192447/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Joaquim Viana/ananindeua
Portaria nº.: 2509/2021 de 30/04/2021
Nome:SidNEia do Socorro MarQUES Barra
Matrícula:57209144/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf Prof Joao carlos Batista/ananindeua
Portaria nº.: 01/2021 de 19/04/2021
Nome:JUliaNNY ViEira alENcar
Matrícula:57213538/1Período:01/06 a 30/06/21 Exercício:2021
Unidade:18 UrE/Mae do rio
Portaria nº.: 02/2021 de 19/04/2021
Nome:Maria aUXiliadora ciriNo doS SaNToS
Matrícula:5544122/1Período:17/06 a 31/07/21 Exercício:2021
Unidade:18 UrE/Mae do rio
Portaria nº.: 03/2021 de 19/04/2021
Nome:Maria do Socorro MorEira da lUZ
Matrícula:557080/1Período:01/06 a 30/06/21 Exercício:2021
Unidade:18 UrE/Mae do rio
Portaria nº.: 04/2021 de 19/04/2021
Nome:ENrica HElENa PENicHE da PaiXao
Matrícula:6033954/1Período:01/06 a 15/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM oscarina antonia S do rego/Mae do rio
Portaria nº.: 05/2021 de 19/04/2021
Nome:raiMUNdo lUdUGEro dE aBrEU filHo
Matrícula:669512/1Período:01/06 a 30/06/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM oscarina antonia S do rego/Mae do rio
Portaria nº.: 06/2021 de 19/04/2021
Nome:SaNdra MacEdo dE JESUS
Matrícula:57213953/1Período:01/06 a 30/06/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM oscarina antonia S do rego/Mae do rio
Portaria nº.: 07/2021 de 19/04/2021
Nome:carloS EdUardo alVES doS SaNToS
Matrícula:5900145/1Período:01/06 a 15/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM isabel amazonas/Ulianopolis
Portaria nº.: 08/2021 de 19/04/2021
Nome:alMira Maria da SilVa caPEloNE
Matrícula:57212196/1Período:01/06 a 30/06/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Manoel Emilio Pantoja/aurora do Pará
Portaria nº.: 2563/2021 de 30/04/2021
Nome:roSaNGEla rocHa PirES
Matrícula:87599/6Período:17/06 a 31/07/21 Exercício:2020
Unidade:depto. de administração de Pessoal/Belém
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Portaria nº.: 2564/2021 de 30/04/2021
Nome:roSaNGEla rocHa PirES
Matrícula:87599/6Período:03/05 a 16/06/21 Exercício:2019
Unidade:depto. de administração de Pessoal/Belém
Portaria nº.: 01/2021 de 06/04/2021
Nome:iVoNE Gaia MaUES
Matrícula:57190604/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EEEM Salomao Matos/Savalterra
Portaria nº.: 02/2021 de 13/04/2021
Nome:MarcilENE PErEira coNcEiÇÃo
Matrícula:5899796/1Período:01/06 a 15/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Salomao Matos/Savalterra
Portaria nº.: 07/2021 de 08/03/2021
Nome:MarGarETH carrEra SalVador
Matrícula:763136/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Salomao Matos/Savalterra
Portaria nº.: 012/2021 de 13/04/2021
Nome:lUciclEa NUNES dE SoUZa
Matrícula:57213710/1Período:01/06 a 30/06/21 Exercício:2020
Unidade:EEEM Salomao Matos/Savalterra
Portaria nº.: 04/2021 de 19/04/2021
Nome:GilcilEia lEal dE lEal
Matrícula:5899991/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEfM Joao apolinario Batista Pamplona/Sta cruz do arari
Portaria nº.: 035/2021 de 15/04/2021
Nome:Maria EdiNEia dE oliVEira rEGo
Matrícula:57210806/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM São Jose/obidos
Portaria nº.: 036/2021 de 15/04/2021
Nome:lUZia dE JESUS BarroS
Matrícula:249335/1Período:01/06 a 30/06/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM São Jose/obidos
Portaria nº.: 037/2021 de 16/04/2021
Nome:carloS aUGUSTo SaraZiN ViEira
Matrícula:5823307/3Período:03/05 a 16/06/21 Exercício:2020
Unidade:EEEM Prof Mauricio Hamoy/obidos
Portaria nº.: 033/2021 de 26/04/2021
Nome:aNdrEa dE JESUS liNS oliVEira
Matrícula:5716225/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:cEEM francisco Nobre de almeida/Monte alegre
Portaria nº.: 034/2021 de 26/04/2021
Nome:alESSaNdra Maria dE MESQUiTa
Matrícula:5899990/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:cEEM francisco Nobre de almeida/Monte alegre
Portaria nº.: 035/2021 de 26/04/2021
Nome:EliZaNGEla corrEa da SilVa
Matrícula:5899989/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:cEEM francisco Nobre de almeida/Monte alegre
Portaria nº.: 039/2021 de 26/04/2021
Nome:aNa dE MiraNda ViaNa
Matrícula:57208988/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EEEf Monteiro lobato/alenquer
Portaria nº.: 040/2021 de 26/04/2021
Nome:raYKEr JoNNE PoNTES da SilVa
Matrícula:57212921/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EEEf Monteiro lobato/alenquer
Portaria nº.: 041/2021 de 26/04/2021
Nome:JociMar riBEiro da SilVa
Matrícula:57220008/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEf fulgencio Simoes/alenquer
Portaria nº.: 042/2021 de 26/04/2021
Nome:aNToNio ViEira dE SoUZa
Matrícula:585823/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prefeito carim Melem/Monte alegre
Portaria nº.: 045/2021 de 26/04/2021
Nome:lUciNEidE da coNcEiÇÃo alVES frEiTaS
Matrícula:57213079/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEM Prefeito carim Melem//Monte alegre
Portaria nº.: 055/2021 de 26/04/2021
Nome:faBiaNo MEirElES riBEiro
Matrícula:57215208/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade: 6 UrE/Monte alegre
Portaria nº.: 11/2020 de 09/12/2020
Nome:daNdara MoNTElo aUad
Matrícula:57214498/1Período:08/02 a 09/03/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM luiz Paulino Martires/Bragança
Portaria nº.: 50/2021 de 04/01/2021
Nome:SUElY da SilVa MacHado
Matrícula:6317570/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Pe luiz Gonzaga/bragança
Portaria nº.: 85/2021 de 12/02/2021
Nome:iNaildo dE BriTo SiQUEira
Matrícula:57210636/1Período:01/04 a 30/04/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Prof Galvao/augusto correa
Portaria nº.: 87/2021 de 12/02/2021
Nome:JoSE aUGUSTo SoUSa dE BriTo
Matrícula:57214943/1Período:01/04 a 30/04/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM andre alves/augusto correa
Portaria nº.: 88/2021 de 12/02/2021
Nome:HEllEN criSTiNa coUTo dE MElo
Matrícula:57210657/1Período:01/04 a 30/04/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Prof Galvao/augusto correa

Portaria nº.: 89/2021 de 12/02/2021
Nome:dUlciNEia TEiXEira dE oliVEira
Matrícula:57210455/1Período:01/04 a 30/04/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Prof Galvao/augusto correa
Portaria nº.: 93/2021 de 12/02/2021
Nome:THYEllE KYara dE SEiXaS corrEa
Matrícula:57214547/1Período:01/04 a 30/04/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Manoel Juliao Garcia/ braGaNÇa
Portaria nº.: 91/2021 de 12/02/2021
Nome:EdNa roSa GoNÇalVES BaldEZ
Matrícula:677906/1Período:01/04 a 15/05/21 Exercicio:2020
Unidade:EEEfM Prof Galvao/augusto correa
Portaria nº.: 94/2021 de 12/02/2021
Nome:SUZaNi SaMalli da SilVa GoMES
Matrícula:5901376/1Período:01/04 a 30/04/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Prof Bolivar B da Silva/Bragança
Portaria nº.: 98/2021 de 12/02/2021
Nome:lUciaNo dE SoUSa PiNHEiro
Matrícula:57209380/1Período:01/04 a 15/05/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM andre alves/augusto correa
Portaria nº.: 99/2021 de 12/02/2021
Nome:SilVia MarQUES GoMES QUadroS
Matrícula:6317499/3Período:01/04 a 15/05/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Monsenhor Mancio ribeiro/Bragança
Portaria nº.: 128/2021 de 22/02/2021
Nome:ariaNE BaldEZ coSTa
Matrícula:57217487/1Período:01/04 a 30/04/21 Exercício:2020
Unidade:1 UrE/Bragança
Portaria nº.: 297/2020 de 30/06/2020
Nome:Maria TErEZiNHa dE JESUS oliVEira rEiS
Matrícula:958507/1Período:01/09 a 30/09/20 Exercício:2020
Unidade:EEEf Externato Santo antonio/Bragança
Portaria nº.: 614/2020 de 04/09/2020
Nome:EdiVaN da SilVaSoUSa
Matrícula:57211694/1Período:02/01 a 31/01/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM domingas da costa Sousa/Bragança
Portaria nº.: 248/2020 de 05/06/2020
Nome:EliZaBETH riBEiro MaToS
Matrícula:57210639/1Período:01/09 a 30/09/20 Exercício:2020
Unidade:EEEfM rio caete/Bragança
Portaria nº.: 263/2020 de 28/12/2020
Nome:PaBlo NoGUEira dE SoUSa
Matrícula:57210732/1Período:01/02 a 02/03/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM cel Pinheiro Junior/Tracuateua
Portaria nº.: 572/2020 de 01/09/2020
Nome:adriaNo JoSE BorGES dE MESQUiTa
Matrícula:57211679/1Período:02/01 a 31/01/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Prof Yolanda chaves/Bragança
Portaria nº.: 602/2020 de 02/09/2020
Nome:JoNaS da coSTa araUJo
Matrícula:57211675/1Período:02/01 a 31/01/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Prof Bolivar B da Silva/Bragança
Portaria nº.: 640/2020 de 08/09/2020
Nome:ValTEr lUiS daS NEVES SiQUEira
Matrícula:57212002/1Período:02/01 a 31/01/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Marilda figueiredo Nunes/Tracuateua
Portaria nº.: 643/2020 de 16/09/2020
Nome:lUciaNa PirES Maia
Matrícula:57210473/1Período:02/01 a 31/01/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Pe luiz Gonzaga/Bragança
Portaria nº.: 2545/2021 de 30/04/2021
Nome:EdilENa MorEira fraNco
Matrícula:762393/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Maria Gabriela ramos de oliveira/icoaraci
Portaria nº.: 2547/2021 de 30/04/2021
Nome:Hilda Maria JaNaU aNdradE 
Matrícula:5190770/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Maria Gabriela ramos de oliveira/icoaraci
Portaria nº.: 2548/2021 de 30/04/2021
Nome:Mara JaNE SilVESTrE dE liMa
Matrícula:5189551/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Maria Gabriela ramos de oliveira/icoaraci
Portaria nº.: 2549/2021 de 30/04/2021
Nome:Maria NarciSa fErrEira
Matrícula:5190754/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof Maria Gabriela ramos de oliveira/icoaraci
Portaria nº.: 2550/2021 de 30/04/2021
Nome:rEGiNa TEiXEira dE araUJo
Matrícula:5189330/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Maria Gabriela ramos de oliveira/icoaraci
Portaria nº.: 2551/2021 de 30/04/2021
Nome:raiMUNdo aUGUSTo TaVarES da coSTa
Matrícula:404152/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof Maria Gabriela ramos de oliveira/icoaraci
Portaria nº.: 2552/2021 de 30/04/2021
Nome:BErENicE oliVEira dE SoUSa
Matrícula:57212379/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE dr freitas/Belém
Portaria nº.: 2553/2021 de 30/04/2021
Nome:roSEMarY MoUra dE MoUra
Matrícula:5901060/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof Maria Gabriela ramos de oliveira/icoaraci
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Portaria nº.: 2554/2021 de 30/04/2021
Nome:lUcilEia dE SoUSa loPES
Matrícula:3232190/3Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EEEM dr Ulisses Guimaraes/Belém
Portaria nº.: 2555/2021 de 30/04/2021
Nome:Marcia Maria SaNToS BraGaNÇa
Matrícula:5889340/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM dr Ulisses Guimaraes/Belém
Portaria nº.: 2556/2021 de 30/04/2021
Nome:liGia do Socorro SoUZa fErrEira
Matrícula:57210188/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM dr Ulisses Guimaraes/Belém
Portaria nº.: 2557/2021 de 30/04/2021
Nome:JUrEMa caValcaNTE aGUiar
Matrícula:731471/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM dr Ulisses Guimaraes/Belém
Portaria nº.: 2558/2021 de 30/04/2021
Nome:Maria GENoVEVa PalHaNo PiNTo
Matrícula:57211518/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EEEfM dr Ulisses Guimaraes/Belém
Portaria nº.: 2559/2021 de 30/04/2021
Nome:alEXaNdrE MarTiNHo diaS da foNSEca dE SoUSa
Matrícula:57213761/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: EEEfM dr Ulisses Guimaraes/Belém
Portaria nº.: 2560/2021 de 30/04/2021
Nome:JorGE rodriGUES da coNcEiÇÃo
Matrícula:5402336/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE antonia Paes da Silva/Belém
errata
errata da Portaria nº.: 176/2021 de 19/03/2021
Nome: JaiME fErrEira SoUSa
onde se lê: Exercicio:2020
Leia-se:Exercicio:2021
Publicada no Diário Oficial nº 34.569/21 de 30/04/21

Protocolo: 651699

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

ProGressÃo FUNcioNaL doceNte
Portaria N° 593/21, de 29 de abril de 2021
Processo eletrônico nº 2020/687824
coNcEdEr ao(a) servidor(a) ValNEY Mara GoMES coNdE, id. funcional 
nº 57193347/1, cargo de ProfESSor adJUNTo iii, lotado no(a) caM-
PUS dE SaNTarÉM, progressão Horizontal, para referência iV da classe de 
ProfESSor adJUNTo com vigência a contar de 06.09.2020.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Portaria N° 595/21, de 29 de abril de 2021
Processo eletrônico nº 2017/120574
coNcEdEr ao(a) servidor(a) faBÍola SaNTaNa dE oliVEira coSTa, id. 
funcional nº 5828635/3, cargo de ProfESSor aUXiliar i, lotado no(a) 
dEParTaMENTo dE ENfErMaGEM HoSPiTalar, progressão Vertical, para 
referência i da classe de ProfESSor aSSiSTENTE com vigência a contar 
de 01.03.2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Portaria N° 596/21, de 29 de abril de 2021.
Processo eletrônico nº 2017/82906
coNcEdEr ao(a) servidor(a) alEXaNdrE fErrEira da SilVa, id. funcio-
nal nº 5322081/3, cargo de ProfESSor aUXiliar iV, lotado no(a) dEPar-
TaMENTo dE MorfoloGia E ciÊNciaS fiSiolÓGicaS, progressão Verti-
cal, para referência i da classe de ProfESSor aSSiSTENTE com vigência 
a contar de 08.01.2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Portaria N° 597/21, de 29 de abril de 2021
Processo eletrônico nº 2021/214210
coNcEdEr ao(a) servidor(a) diaNa lEMES fErrEira, id. funcional nº 
57209100/2, cargo de ProfESSor adJUNTo i, lotado no(a) dEParTa-
MENTo dE EdUcaÇÃo GEral, progressão Horizontal, para referência ii 
da classe de ProfESSor adJUNTo com vigência a contar de 23.02.2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Portaria N° 598/21, de 29 de abril de 2021.
Processo eletrônico nº 2021/71272
coNcEdEr ao(a) servidor(a) PENN lEE MENEZES rodriGUES, id. fun-
cional nº 5917994/1, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE iii, lotado no(a) 
dEParTaMENTo dE ciÊNciaS NaTUraiS, progressão Horizontal, para re-
ferência iV da classe de ProfESSor aSSiSTENTE com vigência a contar 
de 22.03.2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Portaria N° 594/21, de 29 de abril de 2021
Processo eletrônico nº 2020/191218
coNcEdEr ao(a) servidor(a) JoSE roBErTo alVES da SilVa, id. fun-
cional nº 5377579/3, cargo de ProfESSor adJUNTo iii, lotado no(a) 
dEParTaMENTo dE EdUcaÇÃo GEral, progressão Horizontal, para re-
ferência iV da classe de ProfESSor adJUNTo com vigência a contar de 
06.03.2020.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 651433
ProGressÃo FUNcioNaL tÉcNico adMiNistratiVo
Portaria N° 615/21, de 30 de abril de 2021.
Processo eletrônico nº 2021/165249
coNcEdEr ao(a) servidor(a) daNilo GoNÇalVES BriTo, id. funcional nº 
80846230/ 1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo B - iii, lotado na caM-
PUS dE coNcEiÇÃo do araGUaia, Progressão funcional por merecimen-
to/avaliação de desempenho, período aquisitivo 2017/2019, para referên-
cia iV da classe B, do cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, integrante do 
quadro permanente de servidores Técnicos, administrativos e operacionais 
da UEPa, com vigência retroativa a contar de 10.02.2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Portaria N° 611/21, de 30 de abril de 2021
Processo eletrônico nº 2021/225351
coNcEdEr ao(a) servidor(a) TaNia Elidia MoNTEiro caMoriM, id. 
funcional nº 5210860/3, cargo de Técnico em Biblioteconomia B - iii, 
lotado na coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS iV, Progressão 
funcional por merecimento/avaliação de desempenho, período aquisitivo 
2018/2020, para referência iV da classe B, do cargo de Técnico em Bi-
blioteconomia, integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, 
administrativos e operacionais da UEPa, com vigência retroativa a contar 
de 26.02.2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Portaria N° 612/21, de 30 de abril de 2021.
Processo eletrônico nº 2021/226844
coNcEdEr ao(a) servidor(a) odailMa Maria dE QUEiroZ PiNHEiro, id. 
funcional nº 57201573/ 1, cargo de Técnico em Biblioteconomia B - iii, 
lotado na coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS iV, Progressão 
funcional por merecimento/avaliação de desempenho, período aquisitivo 
2018/2020, para referência iV da classe B, do cargo de Técnico em Bi-
blioteconomia, integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, 
administrativos e operacionais da UEPa, com vigência retroativa a contar 
de 26.02.2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Portaria N° 614/21, de 30 de abril de 2021
Processo eletrônico nº 2021/327268
coNcEdEr ao(a) servidor(a) KarYNE QUiNTElla caSTro, id. funcional 
nº 57191617/ 2, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo a - iV, lotado na 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, Progressão funcional 
por merecimento/avaliação de desempenho, período aquisitivo 2017/2019, 
para referência i da classe B, do cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, in-
tegrante do quadro permanente de servidores Técnicos, administrativos 
e operacionais da UEPa, com vigência retroativa a contar de 25.03.2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 651434
deLeGaÇÃo de coMPetÊNcia.
Portaria N° 577/21, de 27 de abril de 2021
Processo eletrônico nº 2021/439237
dElEGar coMPETÊNcia ao servidor rENaTo fErrEira carr, id. funcio-
nal nº 5719100/2, na função de coordENador dE caMPUS dE rEdEN-
ÇÃo, para outorgar grau às turmas dos cursos de Engenharia de Produção, 
licenciatura em física e Tecnologia em análise e desenvolvimento de Sis-
temas, desta iES no dia 28/04/2021 em rEdENÇÃo/Pa.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 651445

.

.

adMissÃo de serVidor
.

adMissÃo de serVidor
tiPo: coMissioNado
ato: Portaria N º 616/21 de 30 de abril de 2021
E- Protocolo nº 2021/406164
daTa dE adMiSSÃo: 15.04.2021
NoME do SErVidor: GESSiaNa liSBoa MoNTEiro
carGo: coordENador dE ProGraMaS E ProJEToS dE GradUaÇÃo
rUBENS cardoSo da SilVa
ordENador

Protocolo: 651437
NoMeaÇÃo Para carGo eFetiVo - coNcUrso PÚBLico editaL 
080/2019-UePa.
Portaria N° 609/21, de 27 de abril de 2021
Processo eletrônico nº 2021/418006
o reitor da Universidade do Estado do Pará, usando das atribuições legais 
e Estatutárias que lhe são conferidas pelo decreto Estadual s/n, publicado 
no Diário Oficial nº 33.383 de 29.05.2017, CONSIDERANDO o que dispõe 
o art. 37, inciso ii da constituição federal; o artigo 34, Parágrafo 1º da 
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constituição do Estado do Pará; a lei nº 6.839/2006 de 15 de março de 
2006; a lei 5.810/94 - regime Jurídicos Único dos Servidores Públicos 
civis do Estado do Pará – rJU; e ainda o artigo 58 do Estatuto da UEPa e 
o artigo 98 do regimento Geral da UEPa;
CONSIDERANDO finalmente a DECISÃO da Juíza da 1ª Vara de Fazenda 
Pública de Belém, assim como recomendações da Procuradoria Jurídica da 
Universidade do Estado do Pará, conforme o exposto nos autos do Protoco-
lo Eletrônico nº 2021/418006 de 21.04.2021;
r E S o l V E:
NoMEar, “sub judice”, em virtude de aprovação em concurso público de 
acordo com o art. 34, § 1º, da constituição Estadual, combinado com o 
art. 6º, inciso i, da lei Estadual no 5.810, de 24 de janeiro de 1994, Maria 
ESTEr da SilVa PiNHEiro, para exercer o cargo de TÉcNico - BiBlioTE-
coNoMia, com lotação no caMPUS dE TUcUrUÍ/UEPa.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 651450

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato: Portaria N° 592/21, de 29 de abril de 2021
E- Protocolo nº 2021/445159
TErMiNo do VÍNcUlo: a contar de 20.04.2021
MoTiVo: rescisão contratual
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
NoME do SErVidor: aldiNE cEcilia liMa coElHo
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
forMa dE adMiSSÃo: TEMPorário
daTa dE adMiSSÃo: 01.05.2019
rUBENS cardoSo da SilVa
ordENador

  Protocolo: 651439

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio.
Portaria N° 590/21, de 29 de abril de 2021
Processo eletrônico nº 2021/355755
coNcEdEr ao(a) servidor(a) VaNda coElHo rEGo, id. funcional nº 
57202095/2, cargo de aUXiliar dE laBoraTÓrio, lotado(a) no(a) caM-
PUS dE MaraBá, 30(trinta) dias de licença Prêmio, referente ao triênio de 
17.12.2014 a 16.12.2017, no período de 01.05.2021 a 30.05.2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Portaria N° 591/21, de 29 de abril de 2021.
Processo eletrônico nº 2021/339901
coNcEdEr ao(a) servidor(a) cHriSTiNE da SilVa MacEdo, id. funcional 
nº 57217233/2, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado(a) no(a) caM-
PUS dE caSTaNHal, 180(cento e oitenta) dias de licença Prêmio, referen-
te aos triênios de 16.09.2010 a 15.09.2013 e 16.09.2013 a 15.09.2016, 
no período de 13.03.2021 a 08.09.2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Portaria N° 610/21, de 30 de abril de 2021.
Processo eletrônico nº 2021/241290
coNcEdEr ao(a) servidor(a) lidiaNE PalHETa MiraNda doS SaNToS, 
id. funcional nº 57203061/ 2, cargo de TÉcNico c, lotado(a) no(a) coor-
dENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 30(trinta) dias de licença 
Prêmio, referente ao triênio de 05.01.2015 a 04.01.2018, no período de 
20.05.2021 a 18.06.2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Portaria N° 613/21, de 30 de abril de 2021.
Processo eletrônico nº 2021/325690
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Maria dE fáTiMa dE alENcar MacEdo, 
id. funcional nº 57200628/ 1, cargo de TÉcNico c, lotado(a) no(a) di-
rEToria dE dESENVolViMENTo do ENSiNo, 180(cento e oitenta) dias 
de licença Prêmio, no período de 01.06.2021 a 27.11.2021, referente aos 
triênios abaixo;
14.07.2008 a 13.07.2011 - (60 dias).
14.07.2011 a 13.07.2014 - (60 dias).
14.07.2014 a 13.07.2017 - (60 dias).
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado

Protocolo: 651444

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Pae Nº 2021/391546- UePa
Processo originário n. 2018/420259-UePa
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 011/2019-UePa
Nº terMo: 2
claSSificaÇÃo: outros
daTa dE aSSiNaTUra: 30/04/2021
MoTiVo: Prorrogação do prazo de vigência
JUSTificaTiVa: Prorrogar o prazo de vigência do contrato n. 011/2019-
UEPa

Valor do TErMo: xxxx
iNÍcio da ViGÊNcia : 02/05/2021
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 01/05/2022 foro: BElÉM/Pa
doTaÇÃo orÇaMENTária
Programática: 12.331.1508.8243
Elemento de despesa: 339039
fonte do recurso: 0102
coNTraTado PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 04.201.372/0001-37 NoME:  UNiMEd dE BElÉM cooPEraTiVa dE 
TraBalHo MÉdico
loGradoUro: av. curuzu, 2212
Bairro: Marco
cEP: 66. 093-540
cidadE: BElÉM
Uf: Pa
ordENador
NoME: rUBENS cardoSo da SilVa

Protocolo: 651476

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de gestor 
superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade Pre-
gão Eletrônico nº 12/2021-UEPa, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de manutenção e monitoramento de 
cerca elétrica por 24 horas, 7 (sete) dias por semana, visando a segurança 
física do prédio onde funciona o centro de ciências e Planetário do Pará.
a empresa vencedora do certame foi:
1- 918.078/0001-17 – SErViEl SErVicoS dE ViGilaNcia ElETroNica 
EirEli, item 01 (Valor da Proposta: r$ 5.989,92).
Belém, 03 de maio de 2021 . rUBENS cardoSo da SilVa
reitor UEPa

 Protocolo: 651402

.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994) 
Portaria N° 617/2021, de 03 de maio de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo:para levantamento de dados.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: MoSQUEiro E ilHaS-Pa
NoME do SErVidor: TaNia rEGiNa loBaTo doS SaNToS
carGo: ProfESSor TiTUlar
id. fUNcioNal: 784397/3
daTa iNicio: 18.01.2021
daTa TÉrMiNo: 22.01.2021
QUANTIDADE: 04 e ½  (quatro e meia) PORTARIA N° 618/2021, de 03 de 
maio de 2021.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo:para realizar visita técnica pelo forma Pará.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: BraGaNÇa-Pa
NoME do SErVidor: ElZEliS MUllEr da SilVa
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
id. fUNcioNal: 5878608/2
daTa iNicio: 21.02.2021
daTa TÉrMiNo: 23.02.2021
QUaNTidadE: 02 e ½  (duas e meia)
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

 Protocolo: 651399

.

.

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

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

coNseLHo estadUaL de seGUraNÇa aLiMeNtar e NUtricio-
NaL sUsteNtÁVeL - coNseaNs/Pa
coNseaNs Pa reGiMeNto eLeitoraL BiÊNio 2021/2023
resoLUÇÃo Nº 02/2021/coNseaNs/Pa, de 22 de MarÇo de 
2021.
aprova o regimento Eleitoral que dispõe sobre o processo de escolha das 
representações da sociedade civil no conselho Estadual de Segurança ali-
mentar e Nutricional Sustentável – coNSEaNS/Pa.
o coNSElHo ESTadUal dE SEGUraNÇa aliMENTar E NUTricioNal 
SUSTENTáVEl - coNSEaNS/Pa, no uso das suas competências estabeleci-
das pela Lei Estadual n° 7.580/2011, pelo Decreto Estadual n°. 929/2008 
e pelo regimento interno do coNSEaNS/Pa;
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coNSidEraNdo o encerramento do mandato da atual representação do 
coNSEaNS/Pa;
CONSIDERANDO o disposto pelo art. 15, II, da Lei Estadual n° 7.580/2011, 
pelo art.4°, §§ 2° e 3°, do Decreto Estadual n° 929/2008, e pelo art. 5°, § 
1°, do Regimento Interno do CONSEANS/PA, aprovado pela Resolução n° 
004/2009 - coNSEaNS/Pa;
coNSidEraNdo o disposto pela resolução nº 01/2021/coNSEaNS/Pa, de 
19 de janeiro de 2021 que instituiu a comissão organizadora do Processo 
Eleitoral para escolha dos representantes das entidades da sociedade civil 
que irão integrar o coNSEaNS/Pa, na gestão para o Biênio 2021/2023;
rESolVE:
art. 1º - aProVar, na forma de anexo Único a presente resolução, o 
regimento Eleitoral seguido do formulário rEQUEriMENTo dE iNScri-
ÇÃo da ENTidadE oU orGaNiZaÇÃo Para rEGiSTro dE caNdidaTUra 
ElEiÇÃo coNSEaNS Pa BiÊNio 2021-2023, que dispõe sobre o processo 
de escolha das representações da Sociedade civil no conselho Estadual 
de Segurança alimentar e Nutricional Sustentável - coNSEaNS/Pa, para 
o biênio 2021/2023.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 22 de março de 2021.
rosa Maria da Silva Barbosa
Presidente
aNeXo ÚNico
reGiMeNto eLeitoraL
caPÍtULo i
do Processo eLeitoraL
Art. 1° O processo de escolha das representações da Sociedade Civil no 
conselho Estadual de Segurança alimentar e Nutricional Sustentável - 
coNSEaNS/Pa - Biênio 2021/2023, em observância ao disposto no pará-
grafo 1°, do artigo 5°, do Regimento Interno do CONSEANS/PA, reger-se-á 
pelas normas deste regimento Eleitoral.
§1º as etapas, eventos, períodos e prazos do processo eleitoral serão es-
tabelecidos em Edital de Convocação próprio, publicado no Diário Oficial do 
Estado do Pará - ioEPa.
§2º a assembléia Eleitoral das representações da Sociedade civil realizar-
se-á no dia 28 de junho de 2021, nas dependências da quadra esportiva do 
ciic, na av. almirante Barroso, 1765, Belém (Pa).
§3º No caso de agravamento crescente da pandemia do coronavirus, con-
forme Medidas governamentais restritivas de combate ao coVid-19, a as-
sembléia Eleitoral poderá ser realizada virtualmente, via online. Nesse caso 
a metodologia e links referentes a dinâmica de realização da assembleia, 
serão comunicadas e publicadas tempestivamente.
Art. 2° As representações da sociedade civil integrantes do CONSEANS/PA, 
com 22 (vinte e dois) membros, e por ela indicados, são distribuídas nas 
categorias definidas no art. 5° do Regimento Interno do Conselho Estadual 
de Segurança alimentar e Nutricional Sustentável, a saber:
coNSElHo ESTadUal dE SEGUraNÇa aliMENTar E NUTricioNal SUS-
TENTáVEl
coNSEaNS/Pa
I - 04 (quatro) representantes do Fórum Paraense de Segurança Alimentar 
e Nutricional Sustentável -
fPSaNS;
ii - 02 (dois) representantes das centrais Sindicais e/ou federação de 
Trabalhadores na agricultura e indústria de alimentação;
III – 01 (um) representante do Fórum de economia Solidária e Empreen-
dedorismo;
iV – 01 (um) representante da Pastoral da criança;
V – 01 (um) representante do Segmento dos Quilombolas;
Vi – 01 (um) representante das organizações indígenas;
Vii – 02 (dois) representantes da raça Negra em geral, étnico religiosa e 
cultural;
Viii – 02 (dois) representantes das comunidades Tradicionais (caboclos, 
extrativistas, pescadores, ribeirinhos);
iX – 01 (um) representante de Entidades de doenças Sexualmente Trans-
missíveis/AIDS (Fórum ONG/AIDS);
X – 01 (um) representante de Entidades de Necessidades alimentares Es-
peciais (celíacos, diabéticos, anemia falciforme, ostomizados);
Xi – 01 (um) representante de conselhos de classe;
XII – 01 (um) representante de Entidades de Pessoas com Deficiência;
Xiii – 01 (um) representante do segmento de aposentados e Pensionistas;
XiV – 01 (um) representante do segmento de Gênero de mulheres;
XV – 02 (dois) representantes da rede de Educação cidadã, redes de SaN;
Parágrafo único: os representantes de que trata este artigo serão eleitos, 
para efeito do mandato, considerando titulares e suplentes respectivos, de 
acordo com o quantitativo de membros por representação de cada seg-
mento.
seÇÃo i
da coMissÃo eLeitoraL
Art. 3° Compete à Comissão Eleitoral planejar, coordenar e operacionalizar 
todo o processo eleitoral de que trata este regimento e, mais especialmen-
te, responsabilizar-se por:
i - examinar a documentação das representações de entidade e organiza-
ções de postulantes à habilitação, observando o parágrafo único do Art. 8°.

ii - divulgar a lista das representações habilitadas ao processo de eleição;
iii - analisar, julgar e tornar público as deliberações sobre os recursos das 
representações que requererem revisão;
iV - cumprir e fazer cumprir este regimento Eleitoral, as normas do coN-
SEaNS/Pa e demais disposições legais aplicáveis;
V- executar outras atividades correlatas.
Parágrafo único. A Comissão Eleitoral efetuará a confirmação, ou adequa-
ção do enquadramento da representação habilitada quanto ao Segmento, 
em conformidade com os estatutos e/ou relatórios de atividades dos pos-
tulantes.
Art. 4° A Comissão Eleitoral poderá solicitar a colaboração e apoio de pro-
fissionais do quadro de pessoal da Secretaria Estadual de Assistência So-
cial, Trabalho, Emprego e renda - SEaSTEr.
seÇÃo ii
da HaBiLitaÇÃo
Art. 5° Poderão requerer habilitação ao processo eleitoral na condição de 
candidatas, as Entidades e organizações que atuem comprovadamente no 
âmbito estadual ou regional, nos segmentos da sociedade civil, e numera-
do no art. 2° deste Regimento Eleitoral.
Art. 6° A solicitação de inscrição ao processo de habilitação das entidades 
ou organizações dos segmentos dispostos no art.2° deste Regimento Elei-
toral ocorrerá no período definido no Edital de Convocação, valendo para 
tanto a data do protocolo ou da postagem via SEdEX ou e-mail, de seu 
pedido, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
i – requerimento solicitando inscrição ao processo eleitoral, conforme for-
mulário constante ao final deste Regimento;
coNSElHo ESTadUal dE SEGUraNÇa aliMENTar E NUTricioNal SUS-
TENTáVEl - coNSEaNS/Pa
II – documentos comprobatórios da criação da entidade e de sua forma de 
organização, especialmente documento que identifique sua atual coorde-
nação/direção, tais como: ata de fundação, Estatuto e alterações, carta de 
Princípios, ata de eleição da atual diretoria e cNPJ caso possuam;
III - relatórios de atividades referentes aos dois últimos anos de gestão 
que comprovem o atendimento dos critérios do §3°, do art. 4°, do Decreto 
n°. 929, de 24 de abril de 2008; a saber: “a) atuação relevante no campo 
de segurança alimentar e nutricional, b) representação regional ou esta-
dual, c) garantia de equilíbrio de gênero, d) grupos vulneráveis que atuam 
na área de segurança alimentar e nutricional, e) representação da popula-
ção negra, étnico-religiosa e cultural, f) povos indígenas, g) comunidades 
quilombolas, h) comunidades de terreiro, i) caboclos, extrativistas, pesca-
dores artesanais, ribeirinhos e demais povos de comunidades tradicionais, 
j) federações, centrais sindicais e k) principalmente aquelas instituições 
participantes de Fóruns com abrangência estadual e/ou regional na área 
de SAN e/ou áreas afins.”
iV – autorização conferindo poderes a terceiros para representar a entida-
de ou organização na assembléia de eleição, na impossibilidade de compa-
recimento de seu representante legal, caso em que será garantida a apre-
sentação dessa autorização à comissão Eleitoral, até a data da eleição, não
se aplicando, neste caso, o prazo disposto no caput deste artigo.
§1° O pedido de habilitação, com a documentação necessária, originais e 
cópias, poderá ser protocolado diretamente ou encaminhado via postal, 
por aviso de recebimento - ar, documentos devidamente reconhecidos e 
autenticados para a Secretaria Executiva do coNSEaNS/Pa localizada na 
av. almirante Barroso, nº 1765, Bairro do Marco, Belém Pa, cEP: 66093-
020 contato telefônico 98442-8589.
§2° A Secretaria Executiva do CONSEANS/PA, para fins deste Regimento, 
funcionará no período das inscrições no horário das 9h00 às 12h00 e das 
13h00 às 15h00, nos dias úteis.
§3° Os requerimentos de inscrição acompanhados da documentação serão 
também recebidos via email conseans_pa@yahoo.com.br, com posterior 
apresentação dos documentos originais, no mesmo período de que trata o 
caput deste artigo (01 de abril até 09 de junho de 2021).
Art.7° Observados os prazos, datas e/ou períodos constantes do Edital 
de convocação, a comissão Eleitoral analisará os pedidos de habilitação 
e publicará os resultados da fase habilitatória, divulgando a relação das 
representações da sociedade civil, habilitados ao processo eleitoral.
Art.8° O processo de análise dos documentos será conduzido pela Comis-
são Eleitoral instituída pela rESolUÇÃo Nº 01/2021 coNSEaNS/Pa, de 
19 de janeiro de 2021, que selecionará as Entidades representantes da 
sociedade civil aptas para integrar o coNSEaNS Pa no período 2021-2023.
Parágrafo único. o membro da comissão Eleitoral não analisará documen-
tos de Entidade ou organização da qual faça parte, devendo tais documen-
tos serem analisados pelos 5 (cinco) outros membros.
seÇÃo iii
dos recUrsos
Art. 9° Das decisões da Comissão Eleitoral quanto ao resultadoda etapa de 
habilitação caberá recurso de caráter revisional, na forma de “pedido de 
reconsideração”.
§1° Os recursos constituem-se em manifestações contrária ao entendi-
mento e decisões da comissão Eleitoral e devem serapresentados/enca-
minhados pelos interessados discordantes à mesma comissão Eleitoral em 
pedido escrito e assinado, que conterá a indicação da decisão sobre a qual 
é solicitada a revisãoe os fundamentos de fato e de direito que embasam 
o pedido recursal.
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§2° Somente os recursos apresentados no prazo/período estabelecido no 
Edital de convocação (anexo Único – calendáriodo Processo Eleitoral) se-
rão considerados tempestivos e, portanto, em condições legais de serem 
apreciados pela comissão Eleitoral. os recursos apresentados fora desse 
prazo não serão reconhecidos pela comissão Eleitoral.
§3° A Comissão Eleitoral promoverá o julgamento dos recursos apresen-
tados no prazo/período estabelecido no Edital de convocação e proferirá 
sua decisão.
§4° Após a análise das inscrições e do julgamento dos recursos, a Comis-
são Eleitoral publicará no Diário Oficial do Estado a relação das entidades e 
organizações habilitadas ao pleito.
coNSElHo ESTadUal dE SEGUraNÇa aliMENTar E NUTricioNal SUS-
TENTáVEl - coNSEaNS/Pa
art. 10 da decisão da comissão Eleitoral não caberá outro recurso.
caPÍtULo ii
da asseMBLÉia de eLeiÇÃo
art. 11 Será realizada eleição para os segmentos que apresentarem quan-
tidade de entidades habilitadas maior do que o número de vagas, previstas 
no art. 2º deste regimento.
art. 12 a eleição das representações da sociedade civil no coNSEaNS/Pa 
será realizada mediante a instalação da assembléia Eleitoral, no dia 28 de 
junho de 2021, no período de 9h00 às 12h00, sendo período de credencia-
mento das candidatas habilitadas de 9h00 às 10h, cujos trabalhos serão 
coordenados pelos membros da comissão Eleitoral.
art. 13 a assembléia de Eleição será coordenada pela presidente da co-
missão eleitoral, sendo o processo de votação coordenado por um membro 
governamental ou da sociedade civil previamente indicado pela comissão 
eleitoral.
Parágrafo único: Na ausência do presidente, a assembleia será presidida 
por um membro da comissão eleitoral, eleito entre seus pares.
art. 14 as entidades habilitadas ao pleito far-se-ão representar na assem-
bleia Eleitoral por 01 (hum) delegado titular ou seu suplente que exercerão 
essa representação, conforme identificados no requerimento de inscrição.
art. 15 a estrutura de votação estará disposta no hall de entrada da quadra 
esportiva do ciic, na av. almirante Barroso, 1765, Belém (Pa), respeitan-
do todas as medidas sanitárias de segurança em relação à covid-19.
art. 16 as cédulas eleitorais serão confeccionadas e aprovadas previamen-
te pela comissão organizadora da Eleição e listarão todas as entidades 
habilitadas de acordo com os segmentos estabelecidos no art. 2º deste 
regimento.
Parágrafo único. as entidades serão relacionadas na cédula por ordem al-
fabética em cada segmento, conforme estabelecidos no art. 2º deste re-
gimento.
art. 17 as cédulas de votação serão rubricadas por todos os membros pre-
sentes da comissão organizadora da Eleição.
art. 18 o voto será secreto e depositado em urna destinada exclusivamen-
te para este fim.
Art. 19 A Assembléia não obedecerá a quórum mínimo, sendo que o pro-
cesso de votação e apuração acontecerá com qualquer número de parti-
cipantes.
Art. 20 No local de votação será afixada uma lista contendo o nome das 
entidades candidatas em cada segmento.
art. 21 a apuração será realizada pela comissão organizadora da Eleição, 
sendo os votos lançados e totalizados em Mapa de apuração, confeccio-
nados para este fim, com a rubrica dos membros presentes da Comissão 
organizadora.
art. 22 Serão considerados nulos os votos:
i - Que contenham número maior de entidades assinaladas por segmento 
que as determinadas no art. 2º, valendo o voto dos demais segmentos;
ii - Que estejam apostos em cédulas que não correspondam ao modelo 
oficial;
iii - Que estejam apostos em cédulas não rubricadas pela comissão orga-
nizadora da Eleição;
iV - Quando a marcação do voto estiver colocada fora do quadrilátero 
próprio, desde que torne duvidosa a manifestação de vontade do eleitor 
ou rasurada.
art. 23 a mesa realizará a apuração de votos da seguinte forma:
I- Contará os votos existentes, anotando-se em ata, após a verificação, se 
confere com o número de votantes constante na lista de votação.
ii- Um membro da comissão Eleitoral abrirá as cédulas, o Presidente fará 
a leitura dos votos e outro membro colaborador conforme art. 4 anotará os 
votos referentes a cada candidato, lavrando-se a ocorrência;
iii- Eventuais impugnações na contagem de votos deverão ser feitas ime-
diatamente após a leitura do voto que se pretende impugnar, decidindo a 
comissão Eleitoral de forma sumária, sobre a validade do voto.
art. 24 o procedimento para a totalização dos votos obedecerá aos se-
guintes critérios:
coNSElHo ESTadUal dE SEGUraNÇa aliMENTar E NUTricioNal SUS-
TENTáVEl - coNSEaNS/Pa
i - Em caso de empate será considerada eleita a entidade ou organização 
que possuir o registro mais antigo, do seu Estatuto, contrato Social e de-
mais documentos comprobatórios da criação da entidade e de sua forma 
de organização.
ii - as entidades serão relacionadas em ordem decrescente do número de 
votos obtidos;

iii - as entidades que não forem votadas entre as primeiras que comporão 
o conselho, de acordo com seu segmento, permanecerão listadas por or-
dem do número de votos e serão chamadas a compor o conselho no caso 
de vacância dentro desta ordem.
art. 25 Totalizados os votos, o Presidente da assembléia Eleitoral procla-
mará o resultado, transcrevendo em ata o resultado final da eleição, que 
será lida, aprovada e assinada pelos presentes.
caPÍtULo iii
das disPosiÇÕes FiNais
art. 26 as Entidades eleitas terão o período de 01 a 09 de julho de 2021 
para indicarem o nome de seus representantes titulares e suplentes e en-
viarem cópias dos documentos destes, quais sejam:
i – cédula de identidade;
ii - cPf;
iii – comprovante de residência;
iV - currículo;
V – 01 (uma) foto 3x4;
art. 27 os conselheiros representantes da Sociedade civil eleitos para o Bi-
ênio 2021/2023 serão nomeados pelo chefe do Poder Executivo Estaduais 
na forma da lei, sendo o ato publicado no Diário Oficial do Estado.
art. 28 a responsabilidade pela realização do processo eleitoral e por seu 
resultado é da comissão Eleitoral.
art. 29 os casos omissos e/ou dúvidas quanto à aplicação ou interpreta-
ção das disposições deste regimento serão resolvidos e/ou dirimidas pela 
comissão Eleitoral.
art. 30 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
art. 31. revogam-se as disposições em contrário.
amujaci Brilhante
Presidente da comissão Eleitoral do coNSEaNS/Pa.
coNSElHo ESTadUal dE SEGUraNÇa aliMENTar E NUTricioNal SUS-
TENTáVEl - coNSEaNS/Pa
reQUeriMeNto de iNscriÇÃo da eNtidade oU orGaNiZaÇÃo 
Para reGistro de caNdidatUra eLeiÇÃo coNseaNs Pa BiÊ-
Nio 2021-2023
À comissão Eleitoral do conselho Estadual de Segurança alimentar e Nu-
tricional Sustentável do Pará – coNSEaNS/Pa,
Eu ____________________________________________representante 
legal da ou do_______________________________________________
_____ portador (a) do CPF n° _____._____.____ . ____, venho requerer 
habilitação para concorrer à (às) vaga (s) junto ao
conselho Estadual de Segurança alimentar e Nutricional Sustentável do 
Pará – coNSEaNS/Pa, representando o seguinte segmento:
( ) Fórum Paraense de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – 
fPSaNS/ 04 vagas;
( ) centrais Sindicais e/ou federação de Trabalhadores na agricultura e 
indústria de alimentação/ 02 vagas;
( ) Fórum de economia Solidária e Empreendedorismo/01 vaga;
( ) Pastoral da criança/01 vaga;
( ) Quilombolas/01 vaga;
( ) organizações indígenas/01 vaga;
( ) raça Negra em geral, étnico religiosa e cultural/02 vagas;
( ) comunidades Tradicionais (caboclos, extrativistas, pescadores, ribeiri-
nhos)/02 vagas;
( ) Entidades de Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS (Fórum ONG/
aidS)/01 vaga;
( ) Entidades de Necessidades alimentares Especiais (celíacos, diabéticos, 
anemia falciforme,
ostomizados)/01 vaga;
( ) conselhos de classe/01 vaga;
( ) Entidades de Pessoas com Deficiência/01 vaga;
( ) aposentados e Pensionistas/01 vaga;
( ) Gênero de mulheres/01 vaga;
( ) rede de Educação cidadã, redes de SaN/02 vagas;
Cópias de documentação apresentada:
( ) requerimento de inscrição conforme modelo disponibilizado pela co-
missão Eleitoral;
( ) Documentos comprobatórios da criação da entidade e de sua forma de 
organização,
especialmente documento que identifique sua atual coordenação/direção;
( ) ata de fundação ( ) Estatuto e alterações ou carta de Princípios
( ) ata de eleição da atual diretoria ( ) cNPJ caso possuam
( ) Relatórios de atividades referentes aos dois últimos anos de gestão que 
comprovem o atendimento dos critérios do §3°, do art. 4°, do Decreto n°. 
929, de 24 de abril de 2008;
( ) comunicado com o nome de 01 (um) delegado titular e de seu suplente, 
representantes das Entidades ou organizações habilitadas para o pleito 
eleitoral, conforme regimento Eleitoral capitulo ii, art.14.
( ) autorização conferindo poderes a terceiros para representar a entidade 
ou organização na assembleia de eleição, na impossibilidade de compareci-
mento de seu representante legal, caso em que será garantida a apresen-
tação dessa autorização à comissão Eleitoral, até a data da eleição, não se 
aplicando, neste caso, o prazo disposto no caput deste artigo.
___________ (Pa), ____ de _______________ de 2021.
_________________________________
Entidade – representante

Protocolo: 651424
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FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº 145, de 03 de maio de 2021.
Processo nº 440491/2021.
oBJETiVo: custear despesas com serviço emergencial de ressonância 
magnética do crânio para adolescente, custodiado na UaSE/aNaNiNdEUa.
Programa de Trabalho 08.243.1505.8393
Projeto atividade: 68.8393
ação: 235532
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339039 – P. Jurídica/Serviço – r$ 450,00
SErVidorES: iVaNEidE Maria NaSciMENTo MElo, TEc. Social, 
Matricula 554812/6.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dESPESa: 30 (trinta) diaS.
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 (quinze) diaS
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 651315

.

.

diÁria
.

Portaria nº 146, de 03 de maio de 2021.
Processo nº 428801/2021.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado na UASE/BENEVIDES, conforme justificado.
oriGEM: BENEVidES/Pa
dESTiNo: aParEcida dE GoiaNia/Go.
PErÍodo: 05/05/2021 a 07/05/2021. – (2,5) diáriaS
SErVidorES: adilSoN ModESTo fEliX, PSicÓloGo, Matricula 5956687/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 651331

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

Portaria
.

Portaria N0 179/2021-GGP/seJUdH Belém (Pa), 30 de abril de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o Artigo n°. 98 da Lei 5.810/1994 e o Processo Adminis-
trativo Eletrônico nº 2021/146059;
rESolVE:
coNcEdEr 60 (sessenta) dias de licença-prêmio ao servidor MaUrÍcio do 
Socorro araÚJo dE fraNÇa, matrícula nº 3208931/1, ocupante do car-
go de auxiliar Técnico, referente ao triênio de 11/07/1996 à 10/07/1999, 
no período de 03/05/2021 a 01/07/2021;
coNcEdEr 60 (sessenta) dias de licença-prêmio ao servidor MaUrÍcio do 
Socorro araÚJo dE fraNÇa, matrícula nº 3208931/1, ocupante do car-
go de auxiliar Técnico, referente ao triênio de 11/07/1999 à 10/07/2002, 
no período de 02/07/2021 a 30/08/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 651386
Portaria N0 177/2021-GGP/seJUdH  Belém (Pa), 29 de abril de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo o artigo 74, da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa, e o PaE nº. 2021/434127,
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora deste 
órgão, conforme descrito abaixo:
 

Matrícula Servidor Exercício Período de Gozo
5050618/4 Edna Maria Marques da costa 2021 24/05/2021 a 22/06/2021

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.  JoSÉ fraNciSco dE JESUS 
PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

      Protocolo: 651382
Portaria N0 178/2021-GGP/seJUdH  Belém (Pa), 29 de abril de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e,
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores deste 
órgão, conforme descrito abaixo:

Matrícula Servidor Exercício Período de Gozo
57216173/1 Jonas Salviano da Silveira 2021 17/06/2021 a 16/07/2021

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.  JoSÉ fraNciSco dE JESUS 
PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

      Protocolo: 651383

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

aViso de LicitaÇÃo
.

ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico
Número: 002/2021
objeto: contratação de empresa especializada no aquisição de Equipa-
mento processamento de dados, para atender as necessidades da Secre-
taria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia – SE-
dEME. (Kit computadores)
Entrega do Edital: disponível no site www.comprasnet.gov.br e compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: aNdErSoN PiMENTEl aMaral
local de abertura; site www.comprasnet.gov.br
data de abertura; 17/05/2021
Hora da abertura: 10:00h (Horário dE BraSilia-df)
orçamento:
Programa de Trabalho: 24101.22.122.1297.8338
Natureza da despesa: 3449052
fonte do recurso: 0101
origem do recurso: Estadual
ordenador(a): aNadElia diViNa SaNToS

Protocolo: 651573

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 105/2021 de 03/05/2021. Art. 1º CONCEDER Gratifi-
cação de Tempo integral à servidora amanda almeida carvalho da Sil-
va, matrícula nº 5942269/1, Tecn. inform. reg. Merc. cl. a, no valor de 
50% (cinquenta por cento), a partir de 02/04/2021, conforme processo 
n° 2020/1106795. CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA – Presidente.

Protocolo: 651406
Portaria Nº 099/2021 de 03.05.2021. art. 1º ProrroGar a cESSÃo 
do servidor arTUr JoSÉ JaNSEN NoVaES matrícula nº 57233873/1, Téc-
nico de administração e finanças, para a casa civil da Governadoria, com 
ônus para a cessionária, pelo período de 04 (quatro) anos, a partir da data 
de publicação desta Portaria, conforme processo nº 2021/339733. cilENE 
MorEira SaBiNo dE oliVEira – Presidente.

Protocolo: 651622

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

Portaria
.

Portaria Nº. 280/2021, de 29 de aBriL de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
CONSIDERANDO os termos do Oficio nº. 145/2021 – GEP-GAB-IDEFLOR-BIO, 
de 27/04/2021 e os termos do Processo nº. 2021/406198, de 19/04/2021;
r E S o l V E:
i – rEVoGar, a contar de 03/05/2021, a Portaria nº 917/2020, de 
10/12/2020, publicada no doE nº. 34.434, de 14/12/2020, referente à ces-
são do servidor ANDERSON MORAES MARTINS, matricula n° 55589913/1, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão de informática, para instituto de 
desenvolvimento florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará - idE-
FLOR - Bio, com ônus para o órgão cessionário.
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: 651374
Portaria Nº. 278/2021, de 29 de aBriL de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2021/358539, de 06/04/2021 – SEfa
coNSidEraNdo os termos do decreto nº 795, de 29/05/2020, publicado 
no doE nº. 34.240, de 01/06/2020.
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r E S o l V E:
i - ProrroGar, pelo prazo de 02 (dois) anos, no período de 01/06/2021 
a 31/05/2023, a cessão da servidora MariNEa do Socorro carValHo 
SaNToS, matrícula nº. 55589954/2, ocupante do cargo de Técnico de Ges-
tão de Desenvolvimento Urbano – Antropólogo, para Secretaria de Estado 
da Fazenda - SEFA, com ônus para órgão cessionário.
ii– caberá ao Órgão cessionário comunicar a frequência do servidor, men-
salmente, ao órgão cedente;
III - Caberá ao órgão cessionário apresentar o servidor ao seu órgão de 
origem ao término da cessão;
iV - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

 Protocolo: 651376

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º tac Nº 60/2020 – tP Nº 03/2020 Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001 90
fênix logística, comércio e locação de Máquinas Eireli – cNPJ 
09.368.158/0001-93
Objeto: Recuperação de Rede de Água Danificada na Av. Independência do 
Setor Paar, no Município de ananindeua/Pa.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 04/05/2021 a 01/10/2021
data da assinatura: 03/05/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 651441

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 04/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Eldorado dos carajás – cNPJ 84.139.633/0001-75
objeto: realização de etapas técnicas destinadas a concepção do Plano 
Municipal de Mobilidade Urbana.
Vigência: 04/05/2021 a 04/05/2022
foro: Belém
data da assinatura: 03/05/2021
responsável pela Entidade:
iara Braga Miranda
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 651564

diÁria
.

Portaria Nº. 270/2021, de 28 de aBriL de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das atribui-
ções 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 delegadas pela Portaria nº. 
072/2019, 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 2021/431918, de 27/04/2021 
– coaP/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Saulo aires Muinhos, Matrícula nº 57204520/1, cargo/função: as-
sistente administrativo.
OBJETIVO: Realizar levantamento fotográfico dos imóveis solicitados pela 
adEPará, localizado no Município de anapu/Pa, assim como, fazer pesqui-
sa sobre o mercado imobiliário, conforme o Processo nº 2021/271211 e 
ofício nº 81/2021/adEPará.
NoME: Jonatas Soares Pereira, Matrícula nº 57202050/2, cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, ao referido 
município.
dESTiNo: anapu/Pa.
diáriaS: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 04 a 07/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 651363
Portaria Nº. 274/2021, de 28 de aBriL de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das atribui-
ções 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 delegadas pela Portaria nº. 
072/2019, 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 2021/431734, de 26/04/2021 
– difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos 
servidores abaixo relacionados:
NoME: Marcus Vinicius angelim de azevedo, Matrícula nº 5936254/2, 

cargo/função: coordenador.
OBJETIVO: Proceder à fiscalização nas obras de Conclusão do Sistema de 
abastecimento de água, referente ao contrato nº 64/2020, no município 
de Nova Esperança do Piriá; implantação do Sistema de abastecimento 
de água, referente ao contrato nº 017/2012, no município de ourém; 
conclusão do Sistema de abastecimento de água, referente ao contrato nº 
066/2020, no município de Quatipuru; Urbanização da orla do município 
de colares, conforme convênio nº 91/2018.
NoME: leônidas das Neves Monteiro leopoldino, Matrícula nº 57196031/1, 
cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, aos referidos municípios.
dESTiNo: Nova Esperança do Piriá, ourém, colares, Quatipuru/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 05 a 07/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

 Protocolo: 651365
Portaria Nº. 269/2021, de 28 de aBriL de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das atribui-
ções 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 delegadas pela Portaria nº. 
072/2019, 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 2021/435610, de 27/04/2021 
– difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: luís Marcelo alamar de Sousa, Matrícula nº 54190976/3, cargo/
função: Técnico em Gestão de obras Públicas - Engenheiro Sanitarista.
oBJETiVo: fiscalização da obra referente à execução de serviços de uma 
caixa d’água na colônia Santo antônio do Prata, no município de igarapé
-açu/Pa, conforme Tomada de Preço nº 04/2019.
NoME: Sandro de Sousa Barradas, Matrícula nº 57199257/1, cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, ao referido município.
dESTiNo: igarapé-açu/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 07/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 651367
Portaria Nº. 270/2021, de 28 de aBriL de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das atribui-
ções 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 delegadas pela Portaria nº. 
072/2019, 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 2021/431918, de 27/04/2021 
– coaP/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Saulo aires Muinhos, Matrícula nº 57204520/1, cargo/função: as-
sistente administrativo.
OBJETIVO: Realizar levantamento fotográfico dos imóveis solicitados pela 
adEPará, localizado no Município de anapu/Pa, assim como, fazer pesqui-
sa sobre o mercado imobiliário, conforme o Processo nº 2021/271211 e 
ofício nº 81/2021/adEPará.
NoME: Jonatas Soares Pereira, Matrícula nº 57202050/2, cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, ao referido município.
dESTiNo: anapu/Pa.
diáriaS: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 04 a 07/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

 Protocolo: 651368

oUtras MatÉrias
.

aViso de errata coNcorrÊNcia PÚBLica cP 001/2021– cPL/sedoP
a SEcrETaria dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS do 
ESTado do Pará, através da comissão permanente de licitação, comu-
nica a ErraTa na publicação da dEciSÃo EM rEcUrSo adMiNiSTraTiVo 
Na coNcorrÊNcia PÚBlica 001/2021, cujo objeto é a contratação de 
empresa para execução da obra de construção do Hospital Pronto - Socor-
ro, no município de Belém, neste estado, conforme especificações técnicas, 
planilhas e projetos anexos.
Publicado no diário oficial do Estado no dia 03 de maio de 2021, na 
página 107, Nº 34.571.
oNde se LÊ: coNSÓrcio: coNSTrUTora a GaSPar S/a cNPJ: 
08.323.347/0001-87 e alS ENGENHaria E SaUdE lTda cNPJ: 
10.812.336/0001-02 - HaBiliTada
Leia-se: coNSÓrcio: coNSTrUTora a GaSPar S/a cNPJ: 
08.323.347/0001-87 e alS ENGENHaria E SaUdE lTda cNPJ: 
10.812.336/0001-02 - iNaBiliTada
Belém, 03 de maio de 2021
Benedito ruy Santos cabral.
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 651576
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aViso de resULtado JULGaMeNto das ProPostas – coNcor-
rÊNcia PÚBLica cP 006/2020-sedoP
oBJETo: contratação de empresa de engenharia para execução da obra de reforma 
e ampliação da câmara Municipal de ananindeua, no município de ananindeua, nes-
te estado, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
a cPl, no uso de suas atribuições nos termos do art. 109 da lei nº 
8.666/93, torna público para o conhecimento dos licitantes interessados, o 
resultado de Julgamento das Propostas, conforme abaixo:
claSSificada:
1ª – MaiS BraSil coNSTrUTora EirEli cNPJ: 26.916.786/0001-85
dESclaSSificadaS:
1ª – NaPa coNTrUÇÕES dE EdificioS lTda cNPJ: 29.828.648/000-32
2ª – Br da coSTa coMÉrcio E ENGENHaria lTda cNPJ: 01.686018/0001-99
3ª - aSa coNSTrUÇÕES lTda cNPJ: 16.638.141/0001-96
4ª – ESTrUTUral coNSTrUÇoES E SErViÇoS lTda cNPJ: 
08.928.777/0001-22
Dos atos recorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do 
Art.109 da Lei 8.666/93 e suas alterações, não havendo recursos fica desde já 
declarada VENcEdora do cErTaME, a empresa MaiS BraSil coNSTrUTora 
EirEli cNPJ: 26.916.786/0001-85 com o valor de r$ 3.789.506,02 (Três mi-
lhões setecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e seis reais e dois centavos).
Belém-Pa, 03 de maio de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 651459

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 016/2021 - cosaNPa
a companhia de Saneamento do Estado do Pará - coSaNPa, através de 
seu Pregoeiro, torna pública a abertura do processo licitatório referente 
ao PrEGÃo ElETrÔNico Nº 016/2021, tendo critério de Julgamento o 
tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o Prestação de serviços de gerenciamen-
to, manutenção (preventiva e corretiva), controle de qualidade, limpeza e 
conservação das Estações de Tratamento de água dos Setores almir Ga-
briel, Beija flor, Marituba centro, Marituba cohab, Novo Horizonte e Viver 
Melhor Marituba, sob concessão da coSaNPa no Município de Marituba, 
no Estado do Pará.a abertura realizar-se-á no dia, 25 de Maio de 2021, às 
10h (dez horas), horário de Brasília no endereço eletrônico:https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ UaSG 925802. o Edital encontra-se dis-
ponível (gratuitamente), na internet, nos endereços eletrônicos:https://
www.comprasgovernamentais.gov.br/, http://www.compraspara.pa.gov.
br/e http://www.cosanpa.pa.gov.br/.
Belém/Pa, 05 de Maio de 2021.
 andré rabelo Queiroz.
Pregoeiro

Protocolo: 651588

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria N.º 053/2021 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias,
r E S o l V E:
diSPENSar o Senhor NiValdo TEiXEira do NaSciMENTo, Matrícula nº 
3191567/1, da função em comissão de Gerente da célula Executiva de 
relações Trabalhistas, a contar de 04.05.2021.
1. Esta Portaria entra em vigor a contar de 04.05.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de maio de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 651478
Portaria N.º 054/2021 - Presi
 o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias, 
r E S o l V E:
diSPENSar a Sra. JUliaNa cEZario dE alMEida rodriGUES, matrícula 
nº 57197056/1 da função em comissão de Gerente da célula Executiva 
orçamentária e financeira.
2. dESiGNar a aludida Sra. para assumir a função em comissão de Ge-
rente da célula Executiva de relações Trabalhistas - cErET, a contar de 
04.05.2021, atribuindo-lhe a gratificação inerente a esta Função.
3. Esta Portaria entra em vigor a contar de 04.05.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de maio de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 651479

Portaria N.º 055/2021 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias,
r E S o l V E:
diSPENSar a Sra. roSEMarY rodriGUES da SilVa, matrícula nº 
51855521/3 da função em comissão de assessor Técnico.
dESiGNar a aludida Sra. para assumir a função em comissão de Gerente 
da célula Executiva orçamentária e financeira, a contar de 04.05.2021, 
atribuindo-lhe a gratificação inerente a esta Função.
Esta Portaria entra em vigor a contar de 04.05.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de maio de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 651482
Portaria N.º 056/2021 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias,
r E S o l V E:
dESiGNar a Sra. MilENE SaNToS carValHo, cPf nº 612.072-68, 
para assumir a função em comissão de assessor Técnico, a contar de 
04.05.2021, atribuindo-lhe a gratificação inerente a esta Função.
Esta Portaria entra em vigor a contar de 04.05.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 03 de maio de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 651485
Portaria N.º 051/2021 - 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 nº 2021/450093, que trata de so-
licitação de cessão de empregada desta companhia ao Tribunal de contas 
dos Municípios do Estado do Pará.
r E S o l V E:
diSPENSar a Senhora olENE SilVa SaNToS MoUrao, Matrícula nº 57176202/1, 
da função em comissão de assistente Técnico, a contar de 03.05.202
Esta Portaria entra em vigor a contar de 04.05.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 30 de abril de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

 Protocolo: 651674
Portaria N.º 052/2021 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 133/2021-PrES/TcM, de 
28/04/2021, do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará, que 
originou o Processo Eletrônico nº 2021/450093, que trata sobre cessão de 
empregada desta companhia;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 795/2020, de 29/05/2020, publi-
cado no doE em 01/06/2020;
r E S o l V E:
aUToriZar a cessão da empregada olENE SilVa SaNToS MoUrao, car-
go de agente de atendimento, matrícula 57176202/1, para o Tribunal de 
contas dos Municípios do Estado do Pará, no período de 04/05/2021 a 
31/04/2023, com ônus para o órgão cessionário, nos termos do Decreto 
Estadual nº 795/2020.
Esta Portaria entra em vigor a contar de 04.05.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 30 de abril de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 651676

coNtrato
.

contrato Nº 10/2021
objeto Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de inte-
resse da coNTraTaNTE, pelo sistema “on-line”, nos respectivos cadernos 
do “Diário Oficial do Estado do Pará”.
inexigibilidade de licitação Nº 02/2021, Processo nº 2020/1033369
Valor estimado: r$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Programa de Trabalho: 16.131.1508.8233, Plano interno: 412.000.8233.c, 
fonte: 0101 – Natureza da despesa: 339139 – ação: 254129..
Vigência: 04.05.2021 a 03.03.2023
Partes: Companhia de Habitação do Estado do Pará x Imprensa Oficial do Estado
data da assinatura: 03.05.2021
orlando reis Pantoja
diretor Presidente

Protocolo: 651378
contrato Nº 11/2021
objeto: Prestação de serviços, pela coNTraTada, de publicação no diá-
rio Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do(a) 
coNTraTaNTE, conforme estabelecido no decreto nº 9.215, de 29 de no-
vembro de 2017, publicado no doU, Seção 1, de 30 de novembro de 2017, 
combinado com a Portaria iN/SG/Pr nº 9, de 4 de fevereiro de 2021, pu-
blicada no doU, Seção 1, de 5 de fevereiro de 2021, alterações posteriores 
e demais cominações legais
inexigibilidade de licitação Nº 01/2021-Processo nº 2020/1052764.
Valor estimado: r$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais)
Programa de Trabalho: 16.131.1508.8233, Plano interno: 412.000.8233.c, 
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fonte: 0101 – Natureza da despesa: 339139 – ação: 254129..
Vigência: 04.05.2021 a 03.03.2023
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x imprensa Nacional
data da assinatura: 03.05.2021
orlando reis Pantoja
diretor Presidente

Protocolo: 651380

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

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 003/2021
data: 03/05/2021
Valor anual: r$ 874.320,00 (oitocentos e setenta e quatro mil, trezentos e vinte reais)
Objeto: O presente Contrato tem como objeto a locação para fins não re-
sidenciais do imóvel localizado à Av. João Paulo II, nº 602, entre Travessa 
Humaitá e Travessa Vileta, Bairro do Marco, Belém, Pará, cEP 66087-048, 
composto por 05 (cinco) pavimentos construídos em alvenaria, incluindo 
todas as vagas de garagem, para uso da SECTET, conforme especificação e 
proposta contidas no Processo administrativo Eletrônico Nº 2020/917972.
Da Fundamentação Legal e Justificativa de Dispensa de Licitação: A pre-
sente contratação fundamenta-se na dispensa de licitação, fundamentada 
no art. 24, inciso X da lei nº 8.666/1993.
Data da ratificação: 03/05/2021
recursos orçamentários:

funcional Programática Elemento de despesa ação fonte Pi
480101.19.122.1297.8338 339039 232856 0101 4120008338-c

Contratada: Santos e Cabral Locação de Imóveis Próprios LTDA (CNPJ/MF 
sob o nº 22.091.517/0001-76).
Endereço: Trav. antônio Baena, nº 160, Bairro: Marco, cEP: 66093-081.
ordenador: adejard Gaia cruz, diretor de administração e finanças.

Protocolo: 651541

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
disPeNsa de LicitaÇÃo 003/2021
Contratada: Santos e Cabral Locação de Imóveis Próprios LTDA (CNPJ/MF 
sob o nº 22.091.517/0001-76).
data: 03/05/2021
Valor anual: r$ 874.320,00 (oitocentos e setenta e quatro mil, trezentos e vinte reais)
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy, Secretário de Estado

 Protocolo: 651545

oUtras MatÉrias
.

convocação
03/05/2021
Edital de chamamento público no 04/2020.
Solicitamos o comparecimento nesta SEcTET, até ás 12 horas do dia 5 de 
maio de 2021, dos bolsistas a seguir relacionados em cada função previs-
ta no edital de chamamento público no 04/2020, credenciados de acordo 
com a sequência do resultado de homologação, publicado neste site no 
dia 22.12.2020, a fim de tratar de assunto referente a Seleção Pública. 
informamos ainda que um e-mail de convocação foi enviado a cada um, 
dos seguintes candidatos:
aPoio:
rosevany Mendonça Valente
ana cleide fernandes rocha
Maria laudenir freire Santos
coordENador:
cirena Mayara Vieira Queiroz
diego José araújo Guimarães
Maria de Nazaré de andrade alencar Guimarães
Belém, 03 de maio de 2021
carlos Edilson de almeida Maneschy
Secretário de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica

Protocolo: 651471
eXtrato da JUstiFicatiVa de disPeNsa de cHaMaMeNto PÚBLico
o secretÁrio de estado de ciÊNcia, tecNoLoGia e edU-
caÇÃo sUPerior,
ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pelo decreto Governamental de 01.01.2019, publicado no doE 
nº 33.771, dE 02/01/2019, com base na excepcionalidade legal prevista 
no inciso Vi, do art. 30 da lei 13.019 de 31 de julho de 2014, alterada pela 
lei 13.204/2015, regulamentado pelo decreto Estadual nº 1.867, de 05 
de setembro de 2017, torna público o extrato da justificativa de dispensa 
de chamamento público, conforme previsto no Processo nº 2021/197360, 
com o objetivo de credenciar organizações da sociedade civil com atuação 
na área de educação superior (iES) para realizar ações de apoio à Secre-
taria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e 
Tecnológica – SECTET voltadas ao fortalecimento da Educação Superior 
nos diversos municípios do Estado do Pará, por meio da oferta de cursos de 
graduação nas mais diversas áreas do conhecimento. Este credenciamento 
não tem por finalidade a seleção de fornecedores visando à aquisição de 
bens ou a prestação de serviços em favor da administração Pública em 

troca de remuneração, tampouco a disponibilização de pessoal para o apa-
relho administrativo do Estado. a seleção das organizações da sociedade 
civil com atuação na área de educação superior (iES) realizada por meio de 
credenciamento estabelecido no Edital nº 005/2021. Na forma do art. 32, 
§ 2º, da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações posteriores, fica aberto o
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação desta justificativa, para 
eventual impugnação, que deverá ser encaminhada ao protocolo geral da 
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica – SECTET, Rua Arcipreste Manoel Teodoro, 1020 - Campi-
na, Belém - Pa, 66017-000, direcionado ao Gestor da Secretaria de Estado.
Belém, 03 de maio de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa de cHaMaMeNto PÚBLico
Em conformidade com os documentos que instruem o Processo nº 
2021/197360 e em cumprimento ao disposto inciso Vi, do art. 30 da lei 
nº 13.019 de 31 de julho de 2014, alterada pela lei 13.204/2015, regu-
lamentado pelo decreto Estadual nº 1.867, de 05 de setembro de 2017,
RATIFICO a Dispensa de Chamamento público, com finalidade de creden-
ciar organizações da sociedade civil com atuação na área de educação 
superior (iES), para a celebração de parceria visando a realização de ações 
de apoio à Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Supe-
rior, Profissional e Tecnológica – SECTET voltadas ao fortalecimento da 
Educação Superior nos diversos municípios do Estado do Pará, por meio da 
oferta de cursos de graduação nas mais diversas áreas do conhecimento.
Belém, 03 de maio de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 651663

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 15/2021
ProcESSo PaE Nº 317.648/2021
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE SErViÇo ESPEcialiZado
dE ENVio dE SHorT MESSaGE SErVVicE (SMS)
daTa da aBErTUra: 19 de maio de 2021
Horário: 10 horas
local: www.comprasgovernamentais.gov.br (coMPraSNET)
UaSG da ProdEPa: 925483
ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coS-
Ta PrEGoEira: adenice Mattos
obs.: o edital encontra-se disponível nos sítio www.comprasgovernamentais.gov.br
(coMPraSNET) ou no Mural de licitações (www.compraspara.pa.gov.br).

 Protocolo: 651586

diÁria
.

Portaria Nº 171, de 30 de aBriL de 2021 - diária ao(à) colaborador(a) 
faBio aUGUSTo NUNES BaSToS, aNaliSTa dE SUPorTE, matrícula 73170 
, 02/05/2021 a 07/05/2021, à Belém-Pa/Magalhães Barata/irituia/Belém-
Pa, para instalação de links em Magalhães Barata para o Banpará e link para 
o TJ em irituia-Pa. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 172, de 30 de aBriL de 2021 - diária ao(à) colabo-
rador(a) rUBENS orTiZ dE alMEida JUNior, Técnico em Telecomu-
nicações, matrícula 73425, 02/05/2021 a 07/05/2021, à Belém-Pa/
Magalhães Barata/irituia/Belém-Pa, para instalação de links em Ma-
galhães Barata para o Banpará e link para o TJ em irituia-Pa. Mar-
coS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tec-
nologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 173, de 30 de aBriL de 2021 - diária ao(à) colaborador(a) 
Marcio NoNaTo cHaME rodriGUES, Técnico em Telecomunicações, matrícula 
734276, 02/05/2021 a 07/05/2021, à Belém-Pa/Magalhães Barata/irituia/Be-
lém-Pa, para instalação de links em Magalhães Barata para o Banpará e link 
para o TJ em irituia-Pa. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

 Protocolo: 651395

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 119/2021-seeL o secretÁrio de estado de esPorte 
e LaZer no uso de suas atribuições legais, que lhe foram delegadas pela lei 
nº6.879 de 29 de julho de 2006, publicadas no doE nº30.714, de 30 de junho 
de 2006, e considerando o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
i – designa o servidor raiMUNdo GUiMarÃES fEliZ, matricula 5946182, para 
atuar na função de fiscal do contrato nº 018/2021 a ser celebrada com a em-
presa Ml coMÉrcio E SErViÇoS EirEli inscrita no cNPJ 37.763.767/0001-82, 
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o qual possui como objeto a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada No 
SErViÇo dE rETirada dE 9.000M² do gramado do tipo Bermuda celebration 
no Estádio Olímpico do Pará – EOP em conformidade com as especificações, qua-
lidade condições gerais estabelecidas no Termo de referência.
Belém, 03 de maio de 2021
arliNdo PENHa da SilVa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 651417

coNtrato
.

coNtrato Nº. 018/2021-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2021/434382
cLÁUsULa seGUNda – do oBJeto
2.1. o presente contrato tem como objeto a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ES-
PEcialiZada No SErViÇo dE rETirada dE 9.000M² do gramado do tipo Ber-
muda celebration no Estádio olímpico do Pará – EoP em conformidade com as 
especificações, qualidade condições gerais estabelecidas no Termo de Referência.
Parágrafo Único: o total de 9.000m² compreende a área do campo somada 
com suas laterais.
aSSiNaTUra: 30/04/2021
ViGÊNcia: 30/04/2021 a 30/10/2021
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.811.1499.8794
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 339039
Valor: r$ 71.000,00 (setenta e um mil reais)
coNTraTada: Ml coMÉrcio E SErViÇoS EirEli, inscrita no cNPJ 
Nº 37.763.767/0001-82. ordENador dE dESPESa: arlindo Penha da Sil-
va, brasileiro, com rG nº 04.879.444-0 e cPf sob nº 509.695.017-49.

Protocolo: 651385

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 010/2021-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2021/207064 
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto do coNtrato oriGiNÁrio
O Contrato n° 010/2021-SEEL tem por objeto a contratação de empresa es-
pecializada em serviços de mudança e transporte rodoviário, em caminhão 
tipo baú, para a prestação de serviços de carga e descarga, embalagem na 
origem, transporte e arrumação no destino, dos mobiliários, materiais de ex-
pediente e demais equipamentos, bem como, contratação de empresa espe-
cializada para serviço de reboque, em caminhão tipo prancha e guincho/lança 
para a remoção de veículos tombados presente no Estádio olímpico do Pará.
cLÁUsULa seGUNda – do oBJeto do PreseNte aditiVo
2.1 – É objeto deste aditivo o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) 
ao contrato originário o qual compreende o valor de r$ 19.800,00 (deze-
nove mil e oitocentos reais)
cLÁUsULa terceira – FUNdaMeNto LeGaL
3.1. o presente Termo aditivo fundamenta-se no artigo 65 §1º da lei 8.666/93.
cLÁsULa QUarta – da dotaÇÃo orÇaMeNtÁria
4.1. As despesas necessárias ao adimplemento das obrigações financeiras assumi-
das pela contratante em razão do acréscimo correrão à conta da seguinte dotação:
funcional Programática: 08101.27.811.1499.8794c
fonte de recursos: 0101000000
fonte de despesa: 339039
Pi: 2080008794c
ação: 187740
Valor: r$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais)
aSSiNaTUra: 30/04/2021
coNTraTada: Ml coMÉrcio E SErViÇoS EirEli, pessoa jurídica de di-
reito privado, inscrita no cNPJ 37.763.767/0001-82
ordENador dE dESPESa: arliNdo PENHa da SilVa, brasileiro, com rG 
nº 04.879.444-0 e cPf sob nº 509.695.017-49.

Protocolo: 651487

secretaria de estado
de tUrisMo

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria 078/2021/GePs/setUr de 30 de aBriL de 2021
coNSidEraNdo os termos do atestado médico no processo 
n°2021/442370, em favor do servidor abaixo descrito; RESOLVE: HO-
MoloGar 10 (dez) dias de licença saúde para aGENor ParaENSE 
NETo, matrícula funcional nº 57193919/2, ocupante do cargo de Ge-
rente de Sol e Praia, período de 26/04 à 05/05/2021. alBiNo JoSÉ da 
SilVa BarBoSa diretor de administração e finanças.

Protocolo: 651353

deFeNsoria PÚBLica
.

Portaria
.

ato Nº 33, de 03 de Maio de 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8°, VIII e XXVII, da Lei Complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; rESolVE:
i – Exonerar lUcaS carValHo do ESPÍriTo SaNTo SilVa, id funcional 

nº 5933495, do cargo em comissão de SEcrETário dE NÚclEo do iNTE-
RIOR, código DAS-2, a contar de 04.05.2021.
ii – Nomear lUcaS carValHo do ESPÍriTo SaNTo SilVa, id funcional 
nº 5933495, para exercer o cargo em comissão de aSSESSor JUrÍdico 
DE DEFENSORIA, código DAS-DEF-PUB, a contar de 04.05.2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 651596
ato Nº 34, de 03 de Maio de 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8°, VIII e XXVII, da Lei Complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; 
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a nomeação de faBiaNa VaNESSa oTEro crUZ, 
cPf nº 944.474.462-00, para exercer o cargo em comissão de aSSESSor 
dE coMUNicaÇÃo da defensoria Pública, ocorrida por meio do ato nº 32, 
de 30 de abril de 2021, publicado no d.o.E. Nº 34.571, de 03.05.2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 651612

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 235/2021/GGP/dPG, de 03 de Maio de 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 8°, VIII e XV, da Lei Complementar n° 054, de 07 de 
fevereiro de 2006; 
rESolVE:
designar o Servidor Público lUcaS carValHo do ESPÍriTo SaNTo SilVa, 
ocupante do cargo em comissão de aSSESSor JUrÍdico dE dEfENSoria, 
para exercer suas funções junto ao Núcleo Metropolitano da defensoria 
Pública de icoaraci, a contar de 04.05.2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 651600

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 232/2021-GGP-dPG, de 03 de Maio de 2021. a SUBdEfEN-
Sora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições conferidas 
pelo art. 9°, V, da Lei Complementar n° 54, de 7 de fevereiro de 2006. Conside-
rando o Processo nº 2021/435254. rESolVE: conceder 30 (trinta) dias de férias 
regulamentares ao defensor Público MarcUS ViNiciUS caMPoS da SilVEira 
fraNco, id. funcional: 55588803/ 1, referente ao aquisitivo (2020/2021), com 
gozo continuo, no período de 11/05/2021 a 09/06/2021 – 30 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 651407
Portaria Nº 231/2021-dPG, de 03/05/2021. a SUBdEfENSora PÚ-
Blica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições conferidas 
pelo art. 9°, V, da Lei Complementar n° 54, de 7 de fevereiro de 2006. 
considerando o Processo nº 2021/430617. rESolVE: conceder 30 (trin-
ta) dias de férias regulamentares aos: dEfENSorES PÚBlicoS: alira 
criSTiNa dE MENEZES PErEira, Mat. 5463521, P.a. 19/20, 21/06/2021 a 
20/07/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; aNa alicE NEVES caldaS fiGUEi-
rEdo, Mat. 80845837, P.a. 20/21, 22/06/2021 a 21/07/2021’_30 dias. 
0 a 0’_ 0 dias. “; aNdErSoN da SilVa PErEira, Mat. 55588707, P.a. 
19/20, 14/06/2021 a 23/06/2021’_10 dias. 16/08/2021 a 04/09/2021’_ 
20 dias. “; aNiBal fErNaNdES QUiNTElla JUNior, Mat. 54187254, 
P.a. 20/21, 14/06/2021 a 13/07/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; ar-
THUr corrEa da SilVa NETo, Mat. 55589073, P.a. 20/21, 06/06/2021 a 
05/07/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; EloiZio cordEiro TaVEira dE 
SoUZa, Mat. 5896000, P.a. 19/20, 28/06/2021 a 27/07/2021’_30 dias. 0 
a 0’_ 0 dias. “; fErNaNdo alBUQUErQUE dE oliVEira, Mat. 55588713, 
P.a. 19/20, 01/06/2021 a 30/06/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; flaVia 
cHriSTiNa MaraNHao caMPoS, Mat. 57234676, P.a. 19/20, 01/06/2021 
a 30/06/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; fraNciSco NUNES fErNaNdES 
NETo, Mat. 55589616, P.a. 17/18, 16/06/2021 a 15/07/2021’_30 dias. 0 
a 0’_ 0 dias. “; iNGrid lEda NoroNHa MacEdo, Mat. 57196155, P.a. 
20/21, 01/06/2021 a 15/06/2021’_15 dias. 13/09/2021 a 27/09/2021’_ 
15 dias. “; JoSE aNiJar fraGoSo rEi, Mat. 55588719, P.a. 20/21, 
01/06/2021 a 30/06/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; MaUricio PErEira 
doS SaNToS, Mat. 57175586, P.a. 15/16, 14/06/2021 a 13/07/2021’_30 
dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; odUValdo SErGio dE SoUZa SEaBra, Mat. 
57190974, P.a. 19/20, 01/06/2021 a 30/06/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. 
“; PaBlo dE SoUZa MElo, Mat. 55589590, P.a. 19/20, 16/06/2021 a 
15/07/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; SUZY SoUZa dE oliVEira, Mat. 
55588696, P.a. 19/20, 01/06/2021 a 30/06/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. 
“; THaiS coElHo dE VilHENa, Mat. 57192989, P.a. 20/21, 14/06/2021 
a 13/07/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; THiaGo VaScoNcEloS MoU-
ra, Mat. 80846046, P.a. 19/20, 01/06/2021 a 30/06/2021’_30 dias. 0 a 
0’_ 0 dias. “; VladiMir aUGUSTo dE carValHo loBo E aVEliNo Ko-
ENiG, Mat. 55588724, P.a. 18/19, 28/06/2021 a 08/07/2021’_11 dias. 
20/09/2021 a 08/10/2021’_ 19 dias. dEMaiS SErVidorES: adriEllY 
lariSSa cHUMBEr liMa, Mat. 5941556, P.a. 20/21, 14/06/2021 a 
13/07/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; alaN dElSo da SilVa cordEi-
ro, Mat. 57196777, P.a. 19/20, 07/06/2021 a 06/07/2021’_30 dias. 0 
a 0’_ 0 dias. “; aNa criSTiNa MorENo fUrTado, Mat. 5463807, P.a. 
19/20, 01/06/2021 a 30/06/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; aNSElMo 
carloS NoGUEira MoNTEiro, Mat. 54194024, P.a. 19/20, 01/06/2021 a 
30/06/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; clEidE cEcilia EVaNoViTcH doS 
SaNToS, Mat. 3083160, P.a. 19/20, 01/06/2021 a 30/06/2021’_30 dias. 
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0 a 0’_ 0 dias. “; Erica riBEiro dE SoUZa, Mat. 57190731, P.a. 19/20, 
07/06/2021 a 21/06/2021’_15 dias. 18/10/2021 a 01/11/2021’_ 15 dias. 
“; EValdo cirio BorGES, Mat. 57232065, P.a. 20/21, 08/06/2021 a 
22/06/2021’_15 dias. 08/09/2021 a 22/09/2021’_ 15 dias. “; fErNaN-
da Maria da SilVa alENcar, Mat. 5897832, P.a. 20/21, 07/06/2021 a 
06/07/2021’_30 dias. 0 a 0_ 0 dias. “; GaBriElla dE caSSia da SilVa 
aNSElMo, Mat. 5926308, P.a. 20/21, 16/06/2021 a 30/06/2021’_15 dias. 
03/11/2021 a 17/11/2021’_ 15 dias. “; iVaNa crYSTiNa MaToS do NaS-
ciMENTo, Mat. 57188104, P.a. 20/21, 01/06/2021 a 15/06/2021’_15 dias. 
15/09/2021 a 29/09/2021’_ 15 dias. “; JaYlSoN PErEira diGEr, Mat. 
57234529, P.a. 19/20, 01/06/2021 a 30/06/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. 
“; JoSElMa BarBoSa cUNHa, Mat. 57211475, P.a. 17/18, 07/06/2021 
a 06/07/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; Karla KaTHlEEN liMa doS 
SaNToS, Mat. 5923420, P.a. 20/21, 01/06/2021 a 30/06/2021’_30 dias. 
0 a 0’_ 0 dias. “; KElToN araUJo da SilVa, Mat. 57175642, P.a. 20/21, 
01/06/2021 a 30/06/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; liNdalVa MarQUES 
fErrEira, Mat. 5899279, P.a. 20/21, 14/06/2021 a 13/07/2021’_30 dias. 
0 a 0’_ 0 dias. “; lUiS carloS dE alMEida rodriGUES, Mat. 57211823, 
P.a. 19/20, 14/06/2021 a 13/07/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; MaE-
Va caSTElo BraNco SaNToS dE alMEida, Mat. 57190624, P.a. 19/20, 
14/06/2021 a 25/06/2021’_12 dias. 08/09/2021 a 25/09/2021’_ 18 dias. 
“; Marcia do Socorro BaSToS da coSTa, Mat. 57173575, P.a. 20/21, 
14/06/2021 a 28/06/2021’_15 dias. 04/10/2021 a 18/10/2021’_ 15 dias. “; 
MarcoS aNToNio raBElo BarBoSa, Mat. 57194070, P.a. 19/20, 44361 
a 13/07/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; Maria JoSE BaTiSTa PiMENTEl, 
Mat. 716006, P.a. 20/21, 01/06/2021 a 30/06/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 
dias. “; MaUricio daVid caSTro da SilVa, Mat. 57229494, P.a. 20/21, 
07/06/2021 a 06/07/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; Nair Maria fEliX 
TaVarES, Mat. 55588352, P.a. 20/21, 14/06/2021 a 13/07/2021’_30 dias. 
0 a 0’_ 0 dias. “; PEdro HENriQUE dE SoUZa E SilVa, Mat. 5889006, 
P.a. 20/21, 14/06/2021 a 13/07/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; roSE-
aNE MENdES dE oliVEira, Mat. 57211635, P.a. 19/20, 01/06/2021 a 
30/06/2021’_30 dias. 0 a 0’_ 0 dias. “; YaNca dE caSSia loPES SalES, 
Mat. 5916805, P.a. 20/21, 14/06/2021 a 13/07/2021’_30 dias.
MoNica PalHETa fUrTado BElEM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 651404

MiNistÉrio PÚBLico
.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

Portaria N° 076/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de férias da servidora laís Tappembeck 
Noronha, datado de 26/04/2021 (Protocolo PaE nº 2021/431027), e os 
termos da resolução nº 010/2020 – MPc/Pa – colégio, de 21/08/2020;
rESolVE:
conceder à servidora laÍS TaPPEMBEcK NoroNHa, ocupante do cargo em 
comissão de assessor da Procuradoria, matrícula nº 200239, 05 (cinco) 
dias das férias relativas ao período aquisitivo 09/02/2019 a 08/02/2020, 
para o período de 24 a 28/05/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 03 de maio de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

 Protocolo: 651408

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 077/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 2º c/c art. 12, i, da lei complementar 
nº 09, de 27/01/1992;
coNSidEraNdo o art. 50, da lei nº 9.105, de 21 de Julho de 2020, lei de di-
retrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, que dispõe sobre a 
programação orçamentária e o cronograma de execução mensal de desembolso 
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social definida a cada quadrimestre, nos 
termos do artigo 8º da lei complementar nº 101, de 04 de maio 2000; e
CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de se assegurar o equilíbrio fis-
cal, por meio da otimização e eficiência na aplicação dos recursos públicos,
rESolVE:
art. 1º - aProVar a programação das quotas orçamentárias mensais e o 
cronograma de pagamento mensal das despesas do orçamento do Ministé-
rio Público de contas do Estado do Pará, para o 2º (segundo) Quadrimestre 
do exercício de 2021, na forma dos anexos a seguir discriminados:
I. Anexo 1 – A programação das quotas orçamentárias mensais, identifica-
das por programa, grupo de despesa e fonte de financiamento, observado 
os limites dos saldos orçamentários; e
ii. anexo 2 – o cronograma de pagamento mensal das despesas à conta dos 
recursos do Tesouro e de outras fontes, por grupo de despesa, em conformi-
dade ao art. 18, inciso iV da lei nº 9.105 de 21 de julho de 2020 (ldo/2021).
 art. 2º - as quotas orçamentárias mensais de que trata o inciso i do 
artigo anterior serão disponibilizadas no Sistema de administração finan-
ceira para Estados e Municípios (SIAFEM), pelo próprio Ministério Público 
de contas do Estado.

art. 3º - No caso dos anexos dispostos no artigo 1º necessitarem de al-
teração, estas serão aprovadas mediante Portaria da Procuradoria Geral 
deste Órgão Ministerial Especializado de Contas, devendo ocorrer no final 
de cada bimestre, observando:
I. a verificação da disponibilidade orçamentária para ocorrer o ajuste;
ii. o encaminhamento pelo Poder Executivo de nova estimativa da receita 
Estadual para o presente quadrimestre.
art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 03 de maio de 2021
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas
MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESTado do Pará
aNeXo 1 – Portaria nº 077/2021-MPc/Pa de 03/05/2021
Programação das Quotas orçamentárias Mensais – 2º Quadrimestre 2021
(art. 50 da lei 9.105/2020 – ldo) Em r$ 1,00

UNidadE/ProGraMa/GrUPo dE 
dESPESa

foNTE
Valor

Maio Junho Julho agosto Total

37101 – MiNiSTÉrio PÚBlico dE 
coNTaS do ESTado do Pará

      

1493 – dEfESa da ordEM JUridica No 
SiSTEMa dE coNTrolE EXTErNo

      

- Pessoal e Encargos Sociais
- Pessoal e Encargos Sociais

0101
0112

2.530.953,12
-

2.710.652,12
-

2.840.513,62
-

2.973.561,12
-

11.055.679,97
 

 - outras despesas correntes
0101
0112

741.119,88
-

870.818,88
-

1.000.680,38
-

1.183.727,88
-

3.796.347,03
-

  - investimentos
0101
0112

50.000,00
-

50.000,00
-

50.000,00
-

50.000,00
-

200.000,00
-

ToTal  3.322.073,00 3.631.471,00 3.891.194,00 4.207.289,00 15.052.027,00

MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESTado do Pará
aNeXo 2 – Portaria nº 077/2021/MPc/Pa, de 03/05/2021
cronograma de Pagamento Mensal das despesas – 2º Quadrimestre 2021
(art. 50 da lei 9.105/2020 – ldo)  Em r$ 1,00

UNidadE/GrUPo dE dESPESa/foNTE Valor
Maio Junho Julho agosto Total  

37101 – MiNiSTÉrio PÚBlico dE 
coNTaS do ESTado do Pará

      

PESSoal       
- recursos do Tesouro 2.580.953,11 2.710.656,62 2.840.513,62 3.023.561,12 11.155.684,48  

oUTraS dESPESaS corrENTES       
- recursos do Tesouro 791.119,89 920.823,38 1.050.680,38 1.233.727,88 3.996.351,52  

iNVESTiMENToS       
- recursos do Tesouro 50.000,00 500.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00  

ToTal 3.422.073,00 3.681.480,00 3.941.194,00 4.307.289,00 15.352.036,00  
 Protocolo: 651428

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho de despesa: 2020Ne00184
Valor: 3.994,00 (três mil novecentos e noventa e quatro reais).
data: 30/04/2021
objeto: inscrição de seis servidores no “congresso Brasileiro de agentes 
de contratação” a ser realizado no período de 04 a 06 de maio de 2021 de 
forma online.
inexigibilidade: 02/2021/MPc/Pa
orçamento:
Unidade orçamentária: 37101
Programa de Trabalho: 01.032.1493.8748.0000
Natureza da despesa: 33.90.39.00
fonte do recurso: 0101000000
origem do recurso: Estadual
contratado (s):
Nome: iNSTiTUTo NEGÓcioS PÚBlicoS do BraSil – ESTUdoS E PES-
QUiSaS Na adMiNiSTraÇÃo PÚBlica – iNP - lTda
cNPJ: 10.498.974/0001-09
Endereço: avenida José Maria de Brito, 1707, Jardim das Nações, foz do 
iguaçu/Pr – cEP 85.864-320
ordenador: GUilHErME da coSTa SPErrY

Protocolo: 651481

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N.º 0962/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a necessidade de garantir o funcionamento e o cumprimento 
das atribuições do Grupo de Trabalho da infância e Juventude, criado pela Porta-
ria n.º 238/2014-MP/PGJ, de 16/01/2014, publicada no d.o.E. de 03/02/2014;
coNSidEraNdo os termos da Portaria n.º 0835/2021-MP/PGJ, de 12/04/2021, 
publicada no d.o.E. de 13/04/2021, que designou a Promotora de Justiça Mônica 
rei Moreira freire para exercer a função de coordenador do centro de apoio 
operacional da infância e Juventude, a contar de 12/04/2021;
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 068/2021-MP/PGJ-caoiJ, de 
14/04/2021, protocolizado no “SiP” sob o n.º 5011/2021, em 15/04/2021,
  r E S o l V E:
i - diSPENSar, a contar de 12/04/2021, a Promotora de Justiça lEaNE 
BarroS fiUZa dE MEllo da função de coordenador do Grupo de Trabalho 
da infância e Juventude, designada pela Portaria n.º 3.796/2019-MP/PGJ, 
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de 27/06/2019, publicada no d.o.E. de 10/07/2019.
ii - loUVar a colaboração, a competência, a dedicação e a lealdade com 
que a doutora leane Barros fiuza de Mello se houve no desempenho das 
atribuições de referida função.
iii - dESiGNar a Promotora de Justiça MÔNica rEi MorEira frEirE para, sem 
prejuízo de suas atribuições, exercer a função de coordenador do Grupo de Tra-
balho da infância e Juventude, a contar de 12/04/2021, até ulterior deliberação.
iV - dESiGNar a Promotora de Justiça aliNE NEiVa alVES da SilVa para, sem 
prejuízo de suas atribuições, exercer a função de integrante do Grupo de Traba-
lho da infância e Juventude, a contar de 19/04/2021, até ulterior deliberação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 29 de abril de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 651298

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 031/2020
Núm. do Termo aditivo: 1º
Núm. do contrato: 031/2020-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa TElEMar NorTE 
lESTE S/a – EM rEcUPEraÇÃo JUdicial.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Serviço Telefônico Fixo Comutado 
— STfc – na modalidade longa distância Nacional - ldN (intraestadual, 
intrarregional e interregional) para ligações oriundas e recebidas no Estado 
do Pará (fixo – fixo e fixo – móvel). Prorrogação do prazo de vigência e 
substituição de um dos representantes legais.
data de assinatura: 03/05/2021.
Vigência do aditamento: 04/05/2021 a 03/05/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 3390-39.
fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Protocolo: 651405

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Número do Processo: 132/2020-SGJ-TA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2021-MP/Pa
objeto: Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e correti-
va, incluindo o fornecimento e emprego de peças, componentes e insumos, sem 
ônus para este Órgão Ministerial, em elevadores de passageiros da marca ErGo, 
modelo McP-ST (elevador sem casa de máquinas com drive regenerativo),
regime de Execução: indireta (empreitada por preço global por item)
Tipo de licitação: Menor Preço por item
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no Por-
tal 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: 17/05/2021
Hora da abertura: 9:30h (NoVE HoraS E TriNTa MiNUToS) – Horário dE BraSÍlia
orçamento:
Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa dos Direitos 
constitucionais
Elemento: 3390-39 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  fonte: 
0101 –  recursos ordinários
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Jr.

Protocolo: 651651

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N.º 0971/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições 
que lhe forma delegadas através da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E:
coNcEdEr a ildEMar lEal dE aZEVEdo, aUXiliar dE adMiNiSTra-
ÇÃo, Matrícula nº 999.1658, lotado na Promotoria de Justiça de Santa 
Bárbara do Pará, a importância de r$ 2.820,00 (dois mil oitocentos e vinte 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 23/04/2021 a 22/06/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30-Material de consumo-r$ 300,00
3390-36-o.S. Terceiros - P.física-r$ 2.520,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 30 de abril de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria N.º 0972/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições 
que lhe forma delegadas através da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora Maria BENEdiTa doS SaNToS fEio, aUXiliar 
dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula nº 999.964, lotada na Promotoria de Jus-

tiça de abaetetuba, a importância de r$ 1.700,00 (hum mil e setecentos 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 27/04/2021 a 26/06/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30-Material de consumo-r$ 1.000,00
3390-36-o.S. Terceiros - P.física-r$ 700,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 30 de abril de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria N.º 0973/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições 
que lhe forma delegadas através da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora JESSica lEÃo doS SaNToS, aSSESSor dE Pro-
MoToria dE JUSTiÇa dE 1ª ENTrÂNcia, Matrícula nº 9992933, lotada 
na Promotoria de Justiça de São João de Pirabas, a importância de r$ 
2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais), para ocorrer com despesas 
de Pronto Pagamento, período de aplicação 27/04/2021 a 26/06/2021, 
conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30-Material de consumo-r$ 900,00
3390-36-o.S. Terceiros - P.física-r$ 1.980,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 30 de abril de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria N.º 0974/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições que lhe 
forma delegadas através da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora Maria ESMEralda dE alMEida PrESTES, aUXi-
LIAR DE ADMINISTRAÇÃO, Matrícula n° 999.800, lotada na Promotoria de 
Justiça de cametá, a importância de r$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 27/04/2021 até 26/06/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30-Material de consumo-r$ 400,00
3390-36-o.S. Terceiros - P.física-r$ 1.400,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 30 de abril de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 651326

FÉrias
.

Portaria N.º 0182/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “SiP” sob o 
n.º 1954/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias do Pro-
motor de Justiça carloS laMarcK MaGNo BarBoSa, estabelecidas pela 
Portaria n.º 2.736/2020-MP/PGJ, no período de 01 a 30/01/2021, a contar 
de 22/02/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal. 
Belém , 29 de abril de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0184/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
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coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 101348/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias da Promotora 
de Justiça PaUla caroliNE NUNES MacHado, estabelecidas pela Portaria n.º 
3.562/2020-MP/PGJ, no período de 26/07 a 24/08/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
Belém, 29 de abril de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0185/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 101457/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias da Promo-
tora de Justiça adriaNa PaSSoS fErrEira, estabelecidas pela Portaria n.º 
3.562/2020-MP/PGJ, no período de 01/02 a 02/03/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
Belém, 29 de abril de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0186/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 101473/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias da Promotora 
de Justiça fláVia MiraNda fErrEira MEccHi, estabelecidas pela Portaria n.º 
3.562/2020-MP/PGJ, no período de 08/02 a 09/03/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
Belém, 29 de abril de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0187/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 101532/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias da Promoto-
ra de Justiça crEMilda aQUiNo da coSTa, estabelecidas pela Portaria n.º 
3.562/2020-MP/PGJ, no período de 01 a 30/07/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
Belém, 29 de abril de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0188/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 

06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 101758/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias da Promotora de 
Justiça PaTrÍcia PiMENTEl raBElo aNdradE, estabelecidas pela Portaria n.º 
3.562/2020-MP/PGJ, no período de 04/05 a 02/06/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
Belém, 29 de abril de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0189/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 102146/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias da Promo-
tora de Justiça MaYaNNa SilVa dE SoUZa QUEiroZ, estabelecidas pela 
Portaria n.º 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 08/04 a 07/05/2021, para 
gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
Belém, 29 de abril de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0190/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 102284/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do Pro-
motor de Justiça EMÉrio MENdES coSTa, estabelecidas pela Portaria n.º 
3.562/2020-MP/PGJ, no período de 03/03 a 01/04/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
Belém, 29 de abril de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0191/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 102476/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias da Promo-
tora de Justiça HElEM TaliTa lira foNTES, estabelecidas pela Portaria 
n.º 6/2021-MP/PGJ, no período de 01 a 30/06/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
Belém, 29 de abril de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0192/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
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coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 102811/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias da Promotora de 
Justiça cYNTHia GraZiEla da SilVa cordEiro, estabelecidas pela Portaria n.º 
3.562/2020-MP/PGJ, no período de 18/02 a 19/03/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
Belém, 29 de abril de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0193/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 103134/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do Promotor 
de Justiça iSaÍaS MEdEiroS dE oliVEira, estabelecidas pela Portaria n.º 
3.562/2020-MP/PGJ, no período de 01/02 a 02/03/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
Belém, 29 de abril de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0194/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 103426/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do Procurador 
de Justiça Waldir MaciEira da coSTa filHo, estabelecidas pela Portaria n.º 
3.563/2020-MP/PGJ, no período de 01/02 a 02/03/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
Belém, 29 de abril de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0195/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 103592/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias da Promotora de 
Justiça JoSÉlia lEoNTiNa dE BarroS loPES, estabelecidas pela Portaria n.º 
3.562/2020-MP/PGJ, no período de 01/02 a 02/03/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
Belém, 29 de abril de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0196/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 103623/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias do Pro-

motor de Justiça cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior, estabelecidas 
pela Portaria n.º 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 07/01 a 05/02/2021, 
a contar de 31/01/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
Belém , 30 de abril de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0197/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 103765/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do Promo-
tor de Justiça GUilHErME cHaVES coElHo, estabelecidas pela Portaria n.º 
7.592/2019-MP/PGJ, no periodo de 01 a 30/10/2020, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
Belém, 30 de abril de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0198/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 104427/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias do Promo-
tor de Justiça oSValdiNo liMa dE SoUSa, estabelecidas pela Portaria n.º 
3.562/2020-MP/PGJ, no período de 10/05 a 08/06/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
Belém, 30 de abril de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0199/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 104843/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias daPromotora de 
Justiça JoSÉlia lEoNTiNa dE BarroS loPES, estabelecidas pela Portaria n.º 
7.592/2019-MP/PGJ, no período de 10/02 a 10/03/2020, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal. 
Belém , 30 de abril de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0200/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 105502/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do Promo-
tor de Justiça daNiEl MENEZES BarroS, estabelecidas pela Portaria n.º 
7.592/2019-MP/PGJ, no período de 06/02 a 06/03/2020, para gozo oportuno.
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PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
Belém, 30 de abril de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0201/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 105713/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias da Promotora 
de Justiça SiNara loPES liMa dE BrUYNE, estabelecidas pela Portaria n.º 
3.562/2020-MP/PGJ, no período de 03/03 a 01/04/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
Belém, 30 de abril de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0202/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 106350/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias da Promotora 
de Justiça rEGiNa lUiZa TaVEira da SilVa, estabelecidas pela Portaria n.º 
3.562/2020-MP/PGJ, no período de 01/02 a 02/03/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
Belém, 30 de abril de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0203/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 108871/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias do Pro-
motor de Justiça daNiEl BraGa BoNa, estabelecidas pela Portaria n.º 
3.562/2020-MP/PGJ, no período de 01 a 30/04/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
Belém, 30 de abril de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0204/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 108884/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias da Pro-
motora de Justiça PaUla caroliNE NUNES MacHado, estabelecidas pela 
Portaria n.º 3.562/2020-MP/PGJ, no período de 03/03 a 01/04/2021, a 
contar de 19/03/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
Belém, 30 de abril de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Portaria N.º 0205/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 109059/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias da Promotora 
de Justiça daNiElla Maria doS SaNToS diaS, estabelecidas pela Portaria n.º 
3.562/2020-MP/PGJ, no período de 05/04 a 04/05/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
Belém, 30 de abril de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0206/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 109113/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias do Promotor de 
Justiça frEdErico aUGUSTo dE MoraiS frEirE, estabelecidas pela Portaria n.º 
3.562/2020-MP/PGJ, no período de 05/04 a 04/05/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
Belém, 30 de abril de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0207/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 109204/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias da Promoto-
ra de Justiça rENaTa foNSEca dE caMPoS, estabelecidas pela Portaria n.º 
3.562/2020-MP/PGJ, no período de 05/04 a 04/05/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
Belém, 30 de abril de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0208/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar n.º 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o n.º 109227/2021,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do Promotor 
de Justiça NEY TaPaJÓS fErrEira fraNco, estabelecidas pela Portaria n.º 
3.562/2020-MP/PGJ, no período de 01 a 30/04/2021, para gozo oportuno.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
Belém, 30 de abril de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 651289
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oUtras MatÉrias
.

Portaria N.º 0947/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais 
e com fundamento no artigo 18, XXV, da lei complementar nº 57/2006,
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob os nº 
5070/2021, datado de 15/04/2021;
coNSidEraNdo que o ouvidor-Geral do Ministério Público do Estado do 
Pará renunciou ao cargo a contar de 06/04/2021; e
coNSidEraNdo que o 2º Vice-ouvidor-Geral do Ministério Público assumiu in-
terinamente o cargo de ouvidor-Geral do MPPa, em virtude do gozo de licença 
para tratamento de saúde da 1ª Vice-ouvidora-Geral, cessada em 16/04/2021;
r E S o l V E:
i - diSPENSar o Procurador de Justiça cláUdio BEZErra dE MElo do cargo de 
ouvidor-Geral do Ministério Público, designado pela Portaria n.º 818/2021-MP/
PGJ, de 9/4/2020, publicada no d.o.E. em 23/4/2020, a contar de 17/4/2021.
ii - loUVar a colaboração, a competência, a dedicação e a lealdade com 
que a doutor cláudio Bezerra de Melo se houve no desempenho das atri-
buições de referida função.
iii – dESiGNar a Promotora de Justiça SilVia rEGiNa MESSiaS KlaUTaU 
para assumir interinamente o cargo de ouvidora-Geral do Ministério Públi-
co, a contar de 17/04/2021, até ulterior deliberação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 27 de abril de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 651285
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da Lei nº 8.666/93)
Nº. da ata de registro de Preços: 027/2020-MP/Pa.
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico Nº 026/2020-MP/Pa
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa BraSÍlia PaPÉiS 
– EirEli EPP (cNPJ/Mf sob nº 19.316.354/0001-78).
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE PaPEl a4.
data da assinatura: 31/07/2020.
Vigência: 05/08/2020 a 04/08/2021.
Preços registrados: 

iTEM ESPEcificaÇÃo
Código comprasnet: 461889 UNidadE Quantidade

Estimada Preço Unitário Valor Global 
Máximo

01

Papel a4 (210 mm x 297 mm), gramatura 75 g/
m², branco, alta alvura, porosidade, opacidade, 
resistência, durabilidade e rigidez, estabilidade 
dimensional, planicidade. aplicação multiuso: 
impressoras laser e jato de tinta, copiadoras e 
fax de folhas soltas. fabricado com 100% de 

celulose de eucalipto reflorestado, com certifica-
ção fSc ou cErflor. resma com 500 folhas, 

devidamente embaladas, identificadas conforme 
especificação deste termo de referência e 
acondicionadas em caixas de papelão com 

capacidade para 10 resmas. Marca: rEPorT 
PrEMiUM.

cota Principal do item 1 – 86,31% da sua 
quantidade original – participação aberta

rESMa 30.210 14,96 451.941,60

02

Papel a4 (210 mm x 297 mm), gramatura 75 g/
m², branco, alta alvura, porosidade, opacidade, 
resistência, durabilidade e rigidez, estabilidade 
dimensional, planicidade. aplicação multiuso: 
impressoras laser e jato de tinta, copiadoras e 
fax de folhas soltas. fabricado com 100% de 

celulose de eucalipto reflorestado, com certifica-
ção fSc ou cErflor. resma com 500 folhas, 

devidamente embaladas, identificadas conforme 
especificação deste termo de referência e 
acondicionadas em caixas de papelão com 

capacidade para 10 resmas. Marca: rEPorT 
PrEMiUM.

cota reservada do item 1 – 13,69% da sua 
quantidade original – participação exclusiva 

ME/EPP

rESMa 4.790 14,96 71.685,40

Endereço da contratada: SHc/SW clSW 101, Bloco a, Entrada 40/82, Sala 
147, 1° pavimento – Sudoeste CEP: 70670-501 Brasília / DF, telefone: (61) 
3328-5361, e-mail: brasiliapapeisbsb@gmail.com.
ordenador responsável: GilBErTo ValENTE MarTiNS.
foro: Belém.

Protocolo: 567072
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da Lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 002/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 051/2020-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa a c 
NoGUEira ProdUÇÕES EirEli, (cNPJ nº 97.551.177/0001-18)
objeto: registro de Preços para contratação de Empresa Especializada em 
Serviços de ornamentação de Eventos institucionais
data da assinatura: 03/02/2021

Vigência: 04/02/2021 a 04/02/2022
Preços registrados: 

lote i
item Especificações Mínimas Und Quant P.unit.

01
locação de mesa bistrô com base de alumínio, altura de aproximada-

mente 2 metros e tampo de vidro com circunferência de cerca de 60 cm, 
ou modelo similar.

Unidade 50 60,00

02
locação de mesa com base de ferro, aproximadamente 1 metro de 

altura, tampo de mdf com circunferência de aproximadamente 60 cm, 
ou modelo similar.

Unidade 20 60,00

03
locação de aparador com base de madeira e/ou ferro cromado com 

tampo retangular de vidro, com medidas aproximadas l 1,20 x P 0,35 x 
a 0,81, ou modelo similar.

Unidade 30 60,00

04 locação de capas de cadeiras branca ou preta (cadeiras sem braços) Unidade 400 5,00

05
locação de poltrona com braços, acolchoada, medindo aproximadamente 

80 cm de comprimento e 50 cm de largura, nas cores branca, bege e 
preta ou modelo similar.

Unidade   30 104,50

06
locação de mesa de centro, feita em madeira ou ferro cromado, com 
tampo quadrado em madeira ou vidro, com medidas aproximadas de 
0,40 metros de altura e 0,62 metros de largura; ou modelo similar.

Unidade   10 50,00

07
locação com aplicação de cortina de voil na, em estrutura de autossus-
tentação, medindo aproximadamente 3 metros de altura e 2 metros de 

largura ou similar.
Unidade 40 90,00

8 locação de Mesas retangulares – madeira ou laminado, medindo 2m x 
1m ou similar. Unidade 20 90,00

9 locação de cadeiras em estrutura em aço, acolchoadas em tecido preto, 
s/ braço, ou similar. Unidade 300 16,72

10 Toalhas de mesa branca ou de cores diversas, medindo 3mx3m conforme 
especificação da CONTRATANTE, para a mesa diretora. Unidade 50 15,00

11 Arranjo solene de flores naturais tropical, em espuma floral, para chão, 
medindo 60cm de altura por 60 cm de comprimento. Unidade 30 180,00

12
Arranjo solene de flores naturais tropical, em espuma floral, para mesa 
bistrô ou aparador, em cachepot de vidro ou madeira, medindo aproxi-

madamente 20 cm de altura e 15 cm de largura.
Unidade 50 150,00

13 Arranjo solene de flores naturais campestre, em espuma floral, para 
chão, medindo 60 cm de altura por 60 cm de comprimento. Unidade 20 230,00

14
Arranjo solene de flores naturais tropical, em espuma floral, para mesa, 
em formato jardineira com aproximadamente 1 metro de comprimento 

e 15 cm de altura.
Unidade 20 220,00

15
Arranjo solene de flores naturais tropical, em espuma floral, para 

chão (tribuna) com aproximadamente 1 metro de altura por 40cm de 
comprimento.

Unidade 10 200,00

16
Arranjo solene de flores naturais campestre, em espuma floral, para 
chão (tribuna) com aproximadamente 1 metro de altura por 40cm de 

comprimento.
Unidade 20 240,00

17
Arranjo informal circular, em espuma floral circular, preenchido com 

flores naturais campestre, com aproximadamente 120 cm de diâmetro e 
com base auto-sustentável, para painel floral.

Unidade 10 250,00

 
loTE ii – destinado exclusivamente a participação de microempresas e empresas de pequeno porte

item Especificações Mínimas Und Quant P.unit.

18 locação de mesa bistrô com base de alumínio, altura de aproximadamente 2 metros e 
tampo de vidro com circunferência de aproximadamente 60 cm, ou modelo similar. Unidade 05 113,26

19 locação de mesa com base de ferro, aproximadamente 1 metro de altura,  tampo de mdf 
com circunferência de aproximadamente 60 cm, ou modelo similar. Unidade 05 119,64

20 locação de aparador com base de madeira e/ou ferro cromado com tampo retangular de 
vidro, com medidas aproximadas l 1,20 x P 0,35 x a 0,81, ou modelo similar. Unidade 05 203,40

21 locação de capas de cadeiras branca ou preta (cadeiras sem braços) Unidade 50 8,38

22 locação de poltrona com braços, acolchoada, medindo aproximadamente 80 cm de com-
primento e 50 cm de largura, nas cores branca, bege e preta ou modelo similar. Unidade 10 169,91

23
locação de mesa de centro, feita em madeira ou ferro cromado, com tampo quadrado 

em madeira ou vidro, com medidas aproximadas de 0,40 metros de altura e 0,62 metros 
de largura; ou modelo similar.

Unidade 05 113,26

24 locação com aplicação de cortina de voil na, em estrutura de auto- sustentação, medindo 
aproximadamente 3 metros de altura e 2 metros de largura ou similar. Unidade 05 179,47

25 locação de Mesas retangulares – madeira ou laminado, medindo 2m x 1m ou similar.  Uni-
dade 05 143,57

26 locação de cadeiras em estrutura em aço, acolchoadas em tecido preto, s/ braço, ou 
similar. Unidade 50 20,46

27 Toalhas de mesa branca ou de cores diversas, medindo 3mx3m conforme especificação 
da coNTraTaNTE, para a mesa diretora. Unidade 05 16,99

28 Arranjo solene de flores naturais tropical, em espuma floral, para chão, medindo 60cm de 
altura por 60 cm de comprimento. Unidade  03 397,82

29
Arranjo solene de flores naturais tropical, em espuma floral, para mesa bistrô ou 

aparador, em cachepot de vidro ou madeira, medindo aproximadamente 20 cm de altura 
e 15 cm de largura.

Unidade 03 146,61

30 Arranjo solene de flores naturais campestre, em espuma floral, para chão, medindo 60 
cm de altura por 60 cm de comprimento. Unidade 03 293,22

31 Arranjo solene de flores naturais tropical, em espuma floral, para mesa, em formato 
jardineira com aproximadamente 1 metro de comprimento e 15 cm de altura. Unidade 03 313,30

32
Arranjo informal circular, em espuma floral circular, preenchido com flores naturais 

campestre, com aproximadamente 120 cm de diâmetro e com base auto-sustentável, 
para painel floral.

Unidade 03 624,60
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foro: Belém- Pa
ordenador responsável: Gilberto Valente Martins
Endereço da contratada: na Tv. São Pedro, nº 280, bairro da campina, no muni-
cípio de Belém – Pa, cEP: 66.023- 570, Telefone: (91) 99918-1990 / (91) 98149-
1778, e-mail: guto@cnproducoes.com/ cnproducoes@hotmail.com

Protocolo: 624781
Portaria N.º 0965/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso V e inciso XXi, alínea f, da lei 
complementar Nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo que a partir da edição da lei complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a gestão fiscal passou a ser de 
responsabilidade no âmbito de cada Poder constituído e do Ministério Público;
CONSIDERANDO a autonomia administrativa e financeira do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará assegurada no art. 183 da constituição Estadual;
coNSidEraNdo que lei nº 9.105, de 21 de julho de 2020, que dispõe so-
bre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021, estabelece no art. 
50, competência aos Poderes, ao Ministério Público, a defensoria Pública e 
aos órgãos constitucionais independentes, para definir e aprovar a progra-
mação orçamentária e o cronograma de execução mensal de desembolso, 
de cada quadrimestre, referente aos seus orçamentos;
CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de assegurar a programação da 
execução orçamentária e financeira com equilíbrio fiscal, por meio da otimi-
zação e eficiência na aplicação dos recursos públicos deste Órgão Ministerial.
r E S o l V E: art. 1º - aprovar a Programação das Quotas orçamentárias 
e o cronograma de Pagamento das despesas, mensais, deste Ministério 
Público, para o segundo quadrimestre do exercício de 2021, na forma dos 
incisos a seguir discriminados:
1. a Programação das Quotas orçamentárias mensais, discriminando as 
despesas por programa, grupo de despesa e fonte de financiamento, defi-
nida na forma do anexo i desta Portaria, observará os limites dos créditos 
orçamentários consignados na lei orçamentária anual, exercício de 2021;
2. o cronograma de pagamento mensal das despesas à conta dos recursos 
do Tesouro e de outras fontes, por grupo de despesa, definido no Anexo II 
desta Portaria, observará as previsões de liberação das quotas financeiras de-
terminadas em conformidade com o art. 50 da lei nº 9.105, de 21 de julho de 
2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021 e 
as projeções das receitas arrecadadas diretamente por este Órgão Ministerial.
art. 2º - as quotas orçamentárias mensais de que trata o inciso i do artigo 
anterior serão disponibilizadas, mensalmente, no Sistema de administração 
financeira para Estados e Municípios - SiafEM, por este Ministério Público.
art. 3º - as alterações de que tratam os incisos i e ii do art. 1º deste ato serão apro-
vadas por Portaria do Procurador-Geral de Justiça deste Ministério Público, observando:
1. a verificação da disponibilidade orçamentária para ocorrer o ajuste; e
2. o encaminhamento pelo Poder Executivo da reestimativa da receita para 
o presente quadrimestre.
art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
BElÉM, 29 de abril de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
 

12101 - Ministério Público do Estado do Pará
orçamento fiscal e da Seguridade Social

Quotas orçamentárias Mensais para o 2º Quadrimestre de 2021
anexo i - Portaria Nº 0965/2021 - MP/PGJ

lei nº 9.105, de 21 de julho de 2020

 r$ 1,00
ProGraMa/GrUPo dE dESPESa foNTE Maio JUNHo JUlHo aGoSTo 2º QdQQ

       
1494 - defesa da Sociedade, do regime 

democrático, da ordem Jurídica e da 
Garantia de direitos

      

Pessoal e Encargos Sociais .0101 30.000.000 38.560.917 36.990.474 41.824.809 147.376.200
       

outras despesas correntes  10.053.500 10.053.500 10.053.500 10.053.500 40.214.000
ordinário + contratos .0101 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 38.000.000

destaque concedido ao Encargo SEfa .0101 550.000 550.000 550.000 550.000 2.200.000
destaque concedido ao Encargo SEfa .0112 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000
destaque concedido ao Encargo SEfa .0119 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

       
investimentos .0101 5.135.411 0 5.000.000 5.000.000 15.135.411
ToTal GEral  45.188.911 48.614.417 52.043.974 56.878.309 202.725.611

 
12101 - Ministério Público do Estado do Pará

orçamento fiscal e da Seguridade Social
cronograma de Pagamento Mensal das despesas para o 2º Quadrimestre de 2021

anexo ii - Portaria Nº 0965/2021 - MP/PGJ
lei nº 9.105, de 21 de julho de 2020

 r$ 1,00
ProGraMa/GrUPo dE 

dESPESa foNTE Maio JUNHo JUlHo aGoSTo 2º QdQQ
       

1494 - defesa da Socieda-
de, do regime democrático, 

da ordem Jurídica e da 
Garantia de direitos

      

Pessoal e Encargos Sociais .0101 30.000.000 38.560.917 36.990.474 41.824.809 147.376.200
       

outras despesas correntes  10.053.500 10.053.500 10.053.500 10.053.500 40.214.000
 .0101 9.500.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 38.000.000
 .0101 550.000 550.000 550.000 550.000 2.200.000
 .0112 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000
 .0119 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
      0

investimentos .0101 5.135.411 0 5.000.000 5.000.000 15.135.411
ToTal  45.188.911 48.614.417 52.043.974 56.878.309 202.725.611

      
   Protocolo: 651251

Portaria N.º 0183/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado sob o n.º 
5421/2020, em 26/4/2020;
r E S o l V E:
coNcEdEr à Promotora de Justiça JUliaNa diaS fErrEira dE PiNHo No-
BrE 180 (cento e oitenta) dias de licença-maternidade, com fulcro no art. 128 
c/c o art. 133, §1º, da lei complementar n.º 057, de 6/7/2006, no período de 
18/04 a 14/10/2021. PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal. 
Belém, 29 de abril de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 651272
Portaria N.º 0950/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTa-
do do Pará, usando das atribuições legais e com fundamento no artigo 
18, XXV, da lei complementar nº 57/2006;
coNSidEraNdo que o Ministério Público é instituição permanente, essencial 
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, 
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
coNSidEraNdo que são funções institucionais do Ministério Público zelar pelo 
efetivo respeito aos direitos e interesses sociais e individuais indisponíveis asse-
gurados na constituição de 1988, e assegurar a proteção do patrimônio público e 
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
coNSidEraNdo a necessidade dar cumprimento ao acordo de resultados em 
defesa da amazônia, celebrado entre o conselho Nacional do Ministério Público 
(cNMP) e os Procuradores-Gerais de Justiça dos Ministérios Públicos dos Estados 
que compõe a amazônia legal, com o objetivo de combater o desmatamento, as 
queimadas ilegais e o crime organizado ambiental na amazônia;
CONSIDERANDO o compromisso firmado pelos signatários do Acordo de Re-
sultados em defesa da amazônia, no sentido de implementar, na estrutura 
do respectivo Ministério Público, mecanismos específicos para a atuação na 
prevenção e o combate aos desmatamento e incêndios florestais no estado 
do Pará, tendo como foco as ações estratégicas e articuladas entre os demais 
Ministérios Públicos e os órgãos envolvidos na defesa da Amazônia, a troca de 
experiências e o aperfeiçoamento do trabalho do Ministério Público;
coNSidEraNdo que altamira, São félix do Xingu, Novo Progresso, itai-
tuba, Pacajá, Portel, Senador José Porfírio, Uruará, Novo repartimento e 
Rurópolis, são os 10 (dez) municípios do estado do Pará com os maiores 
índices de desmatamento acumulados no período de agosto de 2019 a 
julho de 2020, conforme dados do Sad iMaZoN.
r E S o l V E:
art. 1º criar, no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará, o GrUPo 
dE TraBalHo dESMaTaMENTo E QUEiMadaS (GT dESMaTaMENTo) com 
a finalidade específica de monitorar as ações de desmatamento e queima-
das no Estado do Pará.
art. 2º São atribuições do GT dESMaTaMENTo:
i – analisar, conjuntamente e dentro de suas especialidades, as ações neces-
sárias ao combate ao desmatamento e incêndios ilegais no Estado do Pará;
ii – Excepcionalmente, em auxílio e com a anuência prévia do promotor 
natural, os integrantes do GT dESMaTaMENTo, em conjunto ou isolada-
mente, poderão prestar apoio técnico-jurídico ao membro com atribuição 
natural, em todo o território do Estado do Pará, em juízo ou fora dele;
Parágrafo único. o apoio técnico-jurídico realizar-se-á por meio de remessa 
de informações técnico-jurídicas e por atuação judicial e extrajudicial, com 
a prática de atos processuais e a realização de audiências, quando neces-
sário e assim solicitado pelo promotor de justiça natural.
Art. 3° O GT DESMATAMENTO será composto:
i - - o GT desmatamento será coordenado pela coordenação do caoMa e 
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sub-coordenação por designação do Procurador Geral de Justiça e demais 
Promotores auxiliares.
ii - Pelos Promotores de Justiça com atribuição ambiental dos municípios de 
altamira, São félix do Xingu, Novo Progresso, itaituba, Pacajá, Portel, Sena-
dor José Porfírio, Uruará, Novo Repartimento e Rurópolis, bem como promoto-
res de justiça com designação especial do Procurador-Geral de Justiça.
art. 4º o GT dESMaTaMENTo terá atribuição em todo o Estado do Pará.
art. 5º. o GT dESMaTaMENTo terá prazo indeterminado.
art. 6º os casos omissos serão dirimidos pela Procuradoria-Geral de Justiça.
art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 28 de abril de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio

Protocolo: 651279
Portaria N.º 0967/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais; e
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
4248/2021, em 26/3/2021;
CONSIDERANDO que trata de revezamento da Gratificação do Tempo In-
tegral, o que indubitavelmente não implicará em aumento de despesa com 
pessoal,
coNSidEraNdo os termos da Portaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
i - coNcEdEr ao servidor roNaldo PiMENTEl dE alMEida, ocupante do 
cargo de Oficial de Serviços Auxiliares, lotado nas Promotorias de Justiça 
de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém, 
Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da 
lei Estadual no 5.810, de 24/1/1994, no período de 1º/5 a 31/07/2021.
ii - coNcEdEr ao servidor raiMUNdo NoNaTo NaSciMENTo filHo, ocu-
pante do cargo de Oficial de Serviços Auxiliares, lotado nas Promotorias 
de Justiça de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrati-
va de Belém, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, 
alínea “a”, da lei Estadual no 5.810, de 24/1/1994, no período de 1º/8 a 
30/10/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 29 de abril de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 651261
extrato da Portaria n° 05/2021-MP/3ªPJB
a 3ª Promotoria de Justiça de Bragança, com fundamento no art. 8º da 
resolução n. 174, do cNMP, de 4 de julho de 2017, tornam pública a ins-
tauração do Procedimento administrativo que se encontra à disposição nas 
Promotorias de Justiça de Bragança, e-mail: mpbraganca@mp.pa.gov.br. 
Portaria n˚ 005/2021-MP/3ªPJB
Polo ativo: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
Polo passivo: MUNicÍPio dE TracUaTEUa/Pa
assunto: Para acompanhar procedimento de vacinação contra o covid-19, 
no município de Tracuateua/Pa.
fraNciSco SiMEÃo dE alMEida JÚNior
Promotor de Justiça, respondendo pela3ª PJ de Bragança

   Protocolo: 651318
extrato de Publicação da Portaria n.º 009/2021-MP/1ª PJdiat/BeLÉM-Pa
a ProMoTora dE JUSTiÇa TiTUlar do 1º carGo da ProMoToria dE 
JUSTiÇa dE dEfESa daS PESSoaS coM dEficiÊNcia E doS idoSoS, 
E dE acidENTES dE TraBalHo da caPiTal, dra. Socorro de Maria Pe-
reira Gomes dos Santos, torna pública a Portaria n.º 009/2021-MP/1ªP-
JdiaT/BElÉM-Pa, que instaurou Procedimento administrativo nº 
000393-125/2021-MP/1ªPJdiaT/BElÉM-Pa, que se encontra à disposição 
na sede do Ministério Público Estadual, na Rua Ângelo Custódio, n.º 36, 
anexo i, Bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém-Pa.
Portaria de instauração n.º 009/2021
data da instauração: 27/04/2021
objeto: Garantir ao Sr. JocEliNo BaTiSTa dE frEiTaS, pessoa idosa, 77 
(setenta e sete) anos de idade, paciente do Sistema Único de Saúde – SUS 
(cNS n.º 709.2032.1303.2936), a realização do Exame de Biópsia de Prós-
tata, de acordo com seu respectivo laudo médico.
Promotora de Justiça: dra. Socorro de Maria Pereira Gomes dos Santos.

Protocolo: 651321
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da ata de registro de Preços: 014/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 005/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e rocHa NorTH EN-
GENHaria iNdUSTria E coMErcio dE MÓVEiS EirEli rocHa iNdUSTrial
cNPJ: 08.408.448/0001-50
objeto: registro de Preços para a aquisição de estantes de aço
data da assinatura: 30/04/2021
Vigência: 04/05/2021 a 04/05/2022
Preço registrado: 

iTEM ESPEcificaÇÃo do MaTErial Marca faBricaNTE UNid QUaNT. Valor 
UNiTário Valor ToTal

  1

Estante em aço, 6 (seis) prateleiras 
com altura regulável, dimensões: 
920 x 400 x 2000 mm (lXPXa). 
Estrutura: 4 (quatro) colunas de 

sustentação dobradas em forma de 
“l”, em chapa de aço. reforços em 

“x” nas laterais e fundo. Prateleiras: 
6 (seis) prateleiras em chapa de aço, 

reforçadas e com altura regulável, 
com capacidade mínima de 40Kg. 

as prateleiras devem possuir 
dobramento duplo nas laterais e 
triplo nas extensões dianteira e 

traseira, furação dupla para fixação 
nas colunas. Base: sapatas plásticas 
na cor preta. revestimento: pintura 
epóxi em sistema eletrostático, com 
prévio tratamento anti-ferruginoso. 

Cor: preta ou cinza (a definir). 
Montagem: com parafusos de aço 

sextavados, porcas e arruelas. 
os parafusos são encaixados nas 
perfurações duplas das colunas de 
sustentação. faBricaNTE: PaNdiN

   PaN-
diN    PaNdiN   UNd   200   r$ 

439,00   r$ 87.800,00

  2

Estante em aço, 6 (seis) prateleiras 
com altura regulável, dimensões: 
920 x 300 x 2000 mm (lXPXa). 
Estrutura: 4 (quatro) colunas de 

sustentação dobradas em forma de 
“l”, em chapa de aço. reforços em 

“x” nas laterais e fundo. Prateleiras: 
6 (seis) prateleiras em chapa de aço, 

reforçadas e com altura regulável, 
com capacidade mínima de 40Kg. 

as prateleiras devem possuir 
dobramento duplo nas laterais e 
triplo nas extensões dianteira e 

traseira, furação dupla para fixação 
nas colunas. Base: sapatas plásticas 
na cor preta. revestimento: pintura 
epóxi em sistema eletrostático, com 
prévio tratamento anti-ferruginoso. 

Cor: preta ou cinza (a definir). 
Montagem: com parafusos de aço 

sextavados, porcas e arruelas. 
os parafusos são encaixados nas 
perfurações duplas das colunas de 
sustentação. faBricaNTE: PaNdiN

   PaN-
diN    PaNdiN   UNd   250   r$ 

361,00   r$ 90.250,00

ordenador responsável: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Protocolo: 651323

eXtrato de terMo aditiVo ao terMo de cooPeraÇÃo 004/2019
Núm. do Termo aditivo: 1º
Núm. do Termo: 004/2019-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a facUldadES iNTEGradaS 
dE caSTaNHal lTda, mantenedora da facUldadE ESTácio dE caSTa-
NHal – ESTácio caSTaNHal.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Seleção pública de estagiários. Pror-
rogação do prazo de vigência.
data de assinatura: 03/05/2021.
Vigência do aditamento: 17/05/2021 a 16/05/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760
Elemento de despesa: 3390-36
fonte: 0101
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior

Protocolo: 651400
eXtrato da recoMeNdaÇÃo Nº 01/2021/MPe/3ªPJePPMa/MPPa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por meio do seu o 3º 
Promotor de Justiça de Execuções Penais, Penas e Medidas alternativas de 
Belém, infra firmado, com amparo jurídico nos arts. 129, incisos II, III e 
iX, 225, § 3º, da constituição federal, combinados com os arts. 25, inciso 
iV, alínea “a”, 26, inciso Vii, 27, inciso iV, da lei n.º 8.625/93, e art. 55, 
parágrafo único, inciso iV, da lei complementar Estadual n.º 057/06, torna 
pública a recomendação nº 01/2021/MPE/3ªPJEPPMa/MPPa, expedida nos 
autos do Procedimento administrativo SiMP nº 000004-102/2021, que se 
encontra à disposição na 3ª Promotoria de Justiça de Execuções Penais, 
Penas e Medidas alternativas de Belém, com sede na av. 16 de Novembro 
nº 50, anexo ii – cidade Velha, Belém/Pará.
oBJETo: EMENTa: PriNcÍPio coNSTiTUcioNal da iGUaldadE E da 
diGNidadE da PESSoa HUMaNa. ProMoÇÃo do BEM dE TodoS, 
SEM PrEcoNcEiToS rElacioNadoS ao SEXo, oriENTaÇÃo SEXUal, 
E QUaiSQUEr oUTraS forMaS dE diScriMiNaÇÃo. rESolUÇÃo Nº 
348/2020/cNJ. dirETriZES E ProcEdiMENToS a SErEM oBSErVadoS, 
No ÂMBiTo criMiNal, coM rElaÇÃo ao TraTaMENTo da PoPUlaÇÃo 
lÉSBica, GaY, BiSSEXUal, TraNSEXUal, TraVESTi oU iNTErSEXo QUE 
SEJa cUSTodiada, acUSada, rÉ, coNdENada, PriVada dE liBErda-
dE, EM cUMPriMENTo dE alTErNaTiVaS PENaiS oU MoNiTorada ElE-
TroNicaMENTE Na rEGiÃo METroPoliTaNa dE BElÉM.
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fixa-se, o prazo de 60 (sessenta) dias para resposta de acatamento a esta 
recomendação, devendo, na oportunidade apresentar todas as providên-
cias adotadas para seu fiel cumprimento.
a não observância integral da presente recomendação implicará a adoção, 
pelo Ministério Público, das medidas Judiciais e administrativas pertinentes.
Belém/Pa, 28 de abril de 2021.
Edivar cavalcante lima Júnior
3º Promotor de Justiça de Execuções Penais, Penas e Medidas alternativas de Belém

Protocolo: 651438
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
EXTRATO DA Portaria N.º 019∕2021-MP∕1ª PJB
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE BarcarENa torna pública a instauração de 
Procedimento Administrativo, a fim de que qualquer interessado, durante a 
sua tramitação, apresente documentos ou subsídios diretamente à Promotoria 
de Justiça de Barcarena, visando o melhor andamento do procedimento.
iNTErESSadoS: MiNiSTÉrio PÚBlico fEdEral, a UNiVErSidadE fE-
dEral do Pará – UfPa, a fUNdaÇÃo dE aMParo E dESENVolViMENTo
da PESQUiSa – fadESP, o ESTado do Pará e a alUNorTE alUMiNa do 
NorTE do BraSil S/a (alUNorTE.
oBJETo: acompanhar a execução do Termo de compromisso de ajustamento 
de Conduta, firmado no ano de 2006, entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTA-
do do Pará, o MiNiSTÉrio PÚBlico fEdEral, a UNiVErSidadE fEdEral 
do Pará – UfPa, a fUNdaÇÃo dE aMParo E dESENVolViMENTo da PES-
QUiSa – fadESP, o ESTado do Pará, e a alUNorTE alUMiNa do NorTE 
do BraSil S/a (alUNorTE), em razão do fatos ocorridos entre os dias 04 de 
abril e 15 de maio de 2003, no rio Murucupi, e 16 de junho de 2003, no rio 
Pará, consistentes em alterações da água em seus padrões normais.
rENaTo BEliNi - Promotor de Justiça de Barcarena

Protocolo: 651448
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 013/2021-11PJMaB
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da defesa da Probidade administrativa e  Tutela das fundações e 
Entidades de interesse Social de Marabá, com fundamento nos artigos 1º, 
incisos iV e Viii, 2º e 8º, § 4º, da lei 7.437/1985 – lacP, artigos 1º, 25, 
incisos iV, a, b e Viii, 26, incisos i, a, b e c, ii, iii, iV, V e Vi, e 27 da lei 
8.625/1993 – loNMP, artigo 54, inciso i, a, b, c e d, da lei complementar 
nº 057/06 – loMPPa, rESolUÇÃo Nº 23/2007 e resolução nº 007/2019- 
cPJ, torna pública a instauração do  iNQUÉriTo ciiVl 000654-940/2020 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Marabá, situada 
na Rua das Flores, s/nº, Esq. c/ Rod. Transamazônica – Agrópolis do IN-
cra, cEP. 68.502-290 – Marabá – Pará – fone/fax: (94) 3312-9900.
Portaria n˚ 013/2021-11PJMAB
Objeto: Apurar supostas irregularidades no serviço de reprografia contra-
tado pela Secretaria Municipal de Educação de }Marabá, através do Pregão 
Eletrônico (SrP) 0147/2019-cPl/PMM
Envolvidos:  MUNicÍPio dE MaraBá – PrEfEiTUra MUNiciPal
SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE MaraBá – SMS
clEoNicE dE SoUZa fElÍcio
1. dE S. fElÍcio - ME
alaN PiErrE cHaVES rocHa
Promotor de Justiça Titular da 11ª Promotoria de Justiça de defesa da Probidade 
administrativa e  Tutela das fundações e Entidades de interesse Social de Marabá

 Protocolo: 651457
resUMo da Portaria Nº 010/2021 – MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU – BeL
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por meio do 1º ProMoTor 
dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, HaBiTaÇÃo E Ur-
BaNiSMo dE BElÉM, no uso de suas atribuições institucionais e com arrimo 
nos artigos 127 e 129, inciso iii, da constituição federal, art. 27, parágrafo 
único, inciso iV, da lei nº. 8.625/93, lei complementar Estadual nº 057/06 e 
art. 2°, § 6º c/c §7°, da Resolução CNMP n° 23, de 17 de setembro de 2007, 
e art. 13º § 2º, da resolução cPJ nº 007, de 13 de junho de 2019, e demais 
disposições legais e aplicáveis, resolve tornar pública a coNVErSÃo do Pro-
cedimento Preparatório nº 000822-125/2020-MP/1ªPJ/MA/PC/HU-BEL no In-
quérito civil nº 000822-125/2020-MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU - bel, que se encontra 
à disposição na Promotoria de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural, 
Habitação e Urbanismo de Belém, sito na Rua Ângelo Custódio, nº 36, bairro 
da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Polo ativo/reclamante: liliaN dE fariaS cardoSo, residente na av. Ta-
vares Bastos, 479, bairro Souza, Belém/Pará.
Polo Passivo/reclamado: Posto de Gasolina Shell, localizado na av. Tavares 
Bastos, Belém/Pará, especificamente pelos seus frequentadores.
objeto da investigação:  apurar possível crime ambiental, consistente em 
poluição sonora.
data da instauração: 27/04/2021 BENEdiTo WilSoN corrÊa dE Sá
Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e 
Urbanismo de Belém

  Protocolo: 651452
eXtrato de ata do coNseLHo sUPerior do MPPa, reFereNte 
À 4ª sessÃo ordiNÁria do PLeNÁrio VirtUaL – 2021
(resolução 004/2020/cSMP/MPPa)
daTa E Hora – 8h do dia 26/04 até às 18h do dia 30/04/2021.
local: sítio eletrônico: www.mppa.mp.br. PrESENTES: dr. aNTÔNio 
EdUardo BarlETa dE alMEida, Procurador-Geral de Justiça, Presidente 
do conselho Superior, em exercício; dr. MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo 
JUNior, corregedor-Geral do Ministério Público; dr. Waldir MaciEira da 
coSTa filHo, conselheiro Secretário e os seguintes conselheiros: dra. 
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo, dra. roSa Maria ro-
driGUES carValHo, dr. fraNciSco BarBoSa dE oliVEira, dr. NElSoN 
PErEira MEdrado e dr. adÉlio MENdES doS SaNToS.

iTENS da PaUTa:
1. 1. Julgamento de Processos:
1.1. Processos de relatoria do conselheiro Waldir MaciEira da coSTa filHo:
1.1.1. Processo nº 000303-151/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará.
requerido(s):  instituto de Previdência e assistência do Munícipio de Belém - iPaMB
origem: 5ª PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade adminis-
trativa de Belém.
Assunto: Apurar eventual irregularidade no Contrato Nº. 064/2014, firmado pelo IPAMB.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.1.2. Processo nº 000254-151/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará.
requerido(s): companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará - cPH
origem: 2º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar eventual irregularidade na concorrência Pública nº. 01/2017, 
realizada pela companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.1.3. Processo nº 000116-804/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará.
Requerido(s): Município de Vitória do Xingu/PA
origem: 5ª PJ de direitos constitucionais fundamentais, ações constitu-
cionais, defesa da Probidade administrativa e fazenda Pública de altamira.
assunto: apurar notícia de improbidade administrativa relacionada à pos-
sível malversação de recursos públicos oriundos do Termo de cooperação 
DS-C nº. 0091/2012, firmado entre a Prefeitura Municipal de Vitória do 
Xingu e a Norte Energia S/a.
 item retirado de pauta pelo conselheiro Nelson Pereira Medrado, conforme 
art. 4º, §2º da resolução n.º 004/2020-cSMP.
1.1.4. Processo nº 000290-151/2014
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
Assunto: Apurar eventual irregularidade na locação de imóvel realizada 
pela SESPa, por meio do contrato nº. 006/2008.
 o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.1.5. Processo nº 000124-245/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará.
requerido(s): associação comunitária de ação familiar São lourenço
origem: PJ de acará
assunto: apurar prática de improbidade administrativa relacionada à au-
sência de prestação de contas relativa ao Convênio nº. 017/2014, firmado 
entre a SEcTEc e a associação comunitária de ação familiar São lourenço.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pela NÃo HoMoloGaÇÃo da promoção de ar-
quivamento e remessa dos autos à PGJ, para designação de outro membro 
do Ministério Público, conforme o art. 57, parágrafo único da lei comple-
mentar Estadual n.º 057/2006 e art. 27, §3º, ii da resolução nº. 007/2019 
do colégio de Procuradores de Justiça.
1.1.6. Processo nº 000536-159/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará.
requerido(s): Não há
origem: PJ de Prainha
assunto: apurar eventual irregularidade na concessão de auxílio emergen-
cial no Município de Prainha.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo do pedido e VoToU pela 
raTificaÇÃo do dEclÍNio dE aTriBUiÇÃo ao Ministério Público federal, 
devendo os autos serem remetidos com a devida urgência, para que sejam 
adotadas as providências cabíveis por força do art. 8º, inciso iX do regi-
mento interno do cSMP e art. 3º, da resolução n.º 005/2014 – MP/cSMP.
1.1.7. Processo nº 000323-245/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará.
requerido(s): Prefeitura Municipal de acará
origem: PJ de acará
assunto: apurar prática de improbidade administrativa relacionada à suposta 
fraude em documentação de servidores públicos municipais de acará.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do conse-
lheiro relator, dEcidiU pela NÃo HoMoloGaÇÃo da promoção de arquiva-
mento do feito, convertendo-se o julgamento em diligência, conforme o art. 
27, §3º, inciso i da resolução nº 007/2019 do colégio de Procuradores de 
Justiça, devendo os autos serem remetidos à Promotoria de Justiça de origem 
para que cumpra as diligências descritas no voto do conselheiro relator.
1.1.8. Processo nº 000803-157/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará.
requerido(s): Prefeito de Monte alegre
origem: 1º PJ de Monte alegre
assunto: apurar eventual prática de improbidade administrativa por parte 
da administração Pública Municipal.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.1.9. Processo nº 000139-804/2015
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requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará.
Requerido(s): Município de Vitória do Xingu/PA
origem: 5ª PJ de direitos constitucionais fundamentais, ações constitu-
cionais, defesa da Probidade administrativa e fazenda Pública de altamira
Assunto: Apurar eventuais irregularidades em procedimentos licitatórios 
realizados no Município de Vitória do Xingu
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.1.10. Processo nº 000036-808/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará.
Requerido(s): Loteamento Nova Vitória, RESECOM CONSTRUTORA LTDA
origem: 7ª PJ cível e de defesa do consumidor, Meio ambiente, do Patri-
mônio culturla, da Habitação e do Urbanismo de altamira
assunto: apurar a regularidade da construção do empreendimento imobiliário 
denominado loteamento nova Vitória, situado no Município de Vitória do Xingu.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.1.11. Processo nº 000637-048/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): câmara Municipal de canaã dos carajás
origem: 2º PJ dE caNaÃ doS caraJáS
assunto: apurar eventuais irregularidades na contratação de Servidores 
Temporários pela câmara Municipal.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.1.12. Processo nº 000344-151/2016
requerente(s): Tribunal de contas dos Municípios do Pará
requerido(s): Waldemir freire cardoso, BElEMTUr - coordenadoria Muni-
cipal de Turismo e Heitor Márcio Pinheiro Santos
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar eventuais irregularidades na prestação de contas relativas 
ao exercício de 2005 da BElEMTUr
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.1.13. Processo nº 000302-151/2016
requerente(s): Ministério Público federal
requerido(s): José alves feitosa oliveira e Tribunal de contas do Estado 
do Pará (TcE/Pa)
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar eventuais irregularidades relacionadas ao convênio nº. 
080/2008, firmado entre a SAGRI e o Município de Inhangapi.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do conselheiro 
relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da promoção de 
arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do regimento interno 
do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006. dETErMiNoU, ainda, que a 
PJ de origem extraia cópia da Análise Técnica nº. 557/2020, realizada pelo GATI, 
para posterior envio ao Promotor de Justiça de inhangapí.
itens 1.1.1 a 1.1.13 votaram os seguintes Membros: antônio Eduardo Barleta de 
almeida, Presidente do conselho Superior; Manoel Santino Nascimento Junior, cor-
regedor-Geral do Ministério Público e os conselheiros: Waldir Macieira da costa filho 
(relator), Maria do Socorro Martins carvalho Mendo, rosa Maria rodrigues carvalho, 
francisco Barbosa de oliveira e Nelson Pereira Medrado.SaNTarEM/Pa.
1.2. Processos de relatoria da conselheira maria do socorro martins carvalho mendo:
1.2.1. Processo nº 019388-003/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará.
requerido(s): Secretaria Municipal de Meio ambiente de Belém (SEMMa)
origem: 1º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urba-
nismo de Belém
assunto: apurar se as podas de árvores na rua Tiradentes, esquina com a Tra-
vessa Quintino, efetuada pela SEMMa, teriam sido realizadas de forma exage-
rada, em desacordo com os padrões sociais de preservação do meio ambiente.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii 
do regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
 1.2.2. Processo nº 000388-125/2014
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará.
requerido(s): Hospital ophir loyola - Hol
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
Assunto: Apurar possíveis irregularidades decorrentes de “Relatório do 
Hospital ophir loyola”, item 4, que versa sobre contratos administrativos 
de serviços de manutenção de equipamentos.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii 
do regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006, 
bem como em atenção ao Enunciado n.º 03-cSMP.
1.2.3. Processo nº 000066-151/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará.
requerido(s): Secretaria de Estado de Educação - SEdUc
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar possíveis irregularidades praticadas no âmbito da Secre-
taria de Estado de Educação, envolvendo as licitações Pregão Eletrônico 
nº 017/2015-Nlic/SEdUc e Pregão Eletrônico nº 026/2015-Nlic/SEdUc.

o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pela NÃo HoMoloGaÇÃo da promoção de ar-
quivamento do feito, convertendo-se o julgamento em diligência, devendo 
os autos serem remetidos à Promotoria de Justiça de origem para que 
cumpra as diligências descritas no voto da conselheira relatora.
1.2.4. Processo nº 000011-150/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará.
requerido(s): Secretaria de Estado de Saúde Pública
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém.
assunto: apurar supostas irregularidades na execução do contrato nº 
097/2005, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública e a Em-
presa “Bel Viagens e Turismo-ltda”
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pela NÃo HoMoloGaÇÃo da promoção de ar-
quivamento do feito, convertendo-se o julgamento em diligência, conforme 
o art. 27, §3º, inciso i da resolução nº 007/2019 do colégio de Procura-
dores de Justiça, devendo os autos serem remetidos GaTi para que seja 
realizada análise técnica do caso.
1.2.5. Processo nº 000146-151/2014
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará.
requerido(s): Governo do Estado do Pará
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto:  apurar supostas irregularidades praticadas em certames lici-
tatórios realizados pela Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará, para a implantação do Terminal Hidroviário do Porto de Belém “lUiZ 
rEBElo NETo”, a partir da reforma e adequação do armazém nº. 09 da 
companhia das docas do Pará
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pela NÃo HoMoloGaÇÃo da promoção de ar-
quivamento do feito, convertendo-se o julgamento em diligência, conforme 
o art. 27, §3º, inciso i da resolução nº 007/2019 do colégio de Procura-
dores de Justiça, devendo os autos serem remetidos GaTi para que seja 
realizada análise técnica do caso.
1.2.6. Processo nº 000059-150/2014
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará.
requerido(s): Secretaria Executiva de Educação - SEdUc
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
Assunto: Apurar possíveis irregularidades na concorrência pública n° 
006/2008, bem como do contrato dela decorrente (contrato nº 138/2008), 
tendo como objeto as obras de reforma e ampliação da Escola Estadual 
albaníza de oliveira lima.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pela NÃo HoMoloGaÇÃo da promoção de ar-
quivamento do feito, convertendo-se o julgamento em diligência, conforme 
o art. 27, §3º, inciso i da resolução nº 007/2019 do colégio de Procura-
dores de Justiça, devendo os autos serem remetidos GaTi para que seja 
realizada análise técnica do caso.
1.2.7. Processo nº 000016-116/2014
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará.
requerido(s): coordenação do cheque Moradia, companhia de Habitação 
do Estado do Pará origem: 4º PJ dos direitos constitucionais fundamen-
tais e dos direitos Humanos de Belém
assunto: apurar atraso no recebimento do Programa cheque Moradia a 
beneficiários residentes no Município De Igarapé-Miri
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii 
do regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006, 
bem como em atenção ao Enunciado n.º 03-cSMP.
1.2.8. Processo nº 000512-808/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará.
requerido(s): companhia de Saneamento do Estado do Pará (coSaNPa)
origem: 7ª PJ cível de defesa do consumidor, Meio ambiente, Patrimônio 
cultural, da Habitação e do Urbanismo de altamira.
assunto: apurar possível dano efetivo ou potencial a direitos coletivos ou 
difusos da população de altamira no que se refere à potabilidade da água 
fornecida pela coSaNPa.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii 
do regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.2.9. Processo nº 000325-383/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará.
requerido(s):  Matadouro - Município de São Geraldo do araguaia
origem: PJ de São Geraldo do araguaia
assunto: investigar o funcionamento do matadouro local de São Geraldo 
do araguaia e dos açougues da cidade, bem como averiguar a qualidade da 
carne consumida pela população do Município
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos moldes do Enunciado n.º 22 
do Egrégio conselho Superior do MPPa.
 1.2.10. Processo nº 000301-151/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará.
requerido(s): José alves feitosa oliveira
origem: 1ª PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém
assunto: investigar possíveis irregularidades, burla à lei de inelegibilidade, 
no que diz respeito a prestação de contas do convênio fdE nº115/2010, 
celebrado entre a Secretaria Executiva de Planejamento, orçamento e fi-
nanças e o Município de inhangapi
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
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da promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii 
do regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006, 
bem como em atenção ao Enunciado n.º 03-cSMP.
1.2.11. Processo nº 000148-150/2014
requerente(s): auditoria Geral do Estado do Pará - aGE
requerido(s): Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Pará (EMaTEr-Pa)
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém.
Assunto: Apurar possíveis irregularidades no relatório de fiscalização n. 
063/2008 e no relatório de acompanhamento n. 128/2008, ambos ela-
borados pela auditoria Geral do Estado do Pará, relativos à Empresa de 
assistência Técnica e Extensão rural do Pará
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii 
do regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006, 
bem como em atenção ao Enunciado n.º 03-cSMP.
1.2.12. Processo nº 008682-040/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): carla Parente Teles
origem: 6º PJ de castanhal
assunto: apurar elementos para composição de dano ambiental, consistente 
em venda de madeira serrada sem a devida licença do órgão competente
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, condicionando a reabertura do 
caso em havendo o surgimento de novas informações do endereço da in-
vestigada de modo que se promova as diligências necessárias e buscar a 
composição dos danos ambientais na esfera cível.
1.2.13. Processo nº 000210-200/2016
requerente(s): Ministério Público de contas do Estado do Pará
requerido(s): ação Social integrada ao Palácio do Governo (aSiPaG)
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém.
assunto: apurar possíveis irregularidades no tocante a prestação de contas 
do Convênio nº 197/2007, firmado entre o Estado do Pará e a Associação 
Social e Beneficente Distrital (ASBED).
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii 
do regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006, 
bem como nos termos da parte final do Enunciado 9 do CSMP.
1.2.14. Processo nº 000431-921/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará.
requerido(s): lions clube abaetetuba
origem: 4º PJ Promotoria cível defesa da Probidade administrativa abaetetuba
assunto: apurar as circunstâncias da propagação de poluição sonora, por 
parte do “clube lions”, na realização de alguns eventos festivos.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii 
do regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006, 
bem como em atenção à Súmula n.º 001/2011-cSMP.
1.2.15. Processo nº 000154-151/2014
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Municipal de administração (SEMad)
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém.
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa consubstan-
ciado na ausência de destinação de edifício público sem aparente uso si-
tuado na avenida Presidente Vargas, esquina com a rua Ó de almeida, 
centro de Belém.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pela NÃo HoMoloGaÇÃo da promoção de ar-
quivamento do feito, devolvendo-se os autos à Promotoria de Justiça de 
origem para manutenção das investigações, acompanhando os desdobra-
mentos da recomendação Nº 002/20250-MP/6ªPJdPPMa.
1.2.16. Processo nº 001018-125/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
Requerido(s): Associação dos Moradores do Conjunto Tapajós
origem:1ª PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém
assunto: apurar suposta prática ilícita de venda de lotes de áreas verdes, 
pertencentes a condomínio particular, por parte da associação dos Mora-
dores do Conjunto Tapajós
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 127 da consti-
tuição federal; art. 25 iV, “a”, da lei federal nº 8,625/93 e do art. 57, da 
lcE nº 057/2006.
1.2.17. Processo nº 000069-151/2019
requerente(s): Ministério Público do Trabalho
Requerido(s): Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” (CPCRC)
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém.
Assunto: Apurar denúncia em face do Centro de Perícias Científicas Renato 
chaves, em razão de servidores da área meio não receberem adicional de 
insalubridade ou gratificação de risco de vida.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da conselheira 
relatora, dEcidiU pela NÃo HoMoloGaÇÃo da promoção de arquivamento do 
feito, convertendo-se o julgamento em diligência no sentido de determinar o 
retorno dos autos à Promotoria de Justiça de origem para que proceda a cien-
tificação dos servidores interessados que não foram alcançados pela benesse 
gratificação de risco de vida e/ou adicional de insalubridade, através de sua en-
tidade de representação de classe, de modo a demonstrar interesse recursal, 
com observância do §1º, do art.27, da resolução nº 007/2019-cPJ; art.40, do 
regimento interno do cSMP e da Portaria nº 2128-2020-MP/PGJ que alterou a 

redação do art.7º, da Portaria nº 1.910/2020-MP/PGJ.
1.2.18. Processo nº 000320-245/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): fundação curro Velho, associação dos Produtores rurais de Monte Sinai
origem: PJ de acará
assunto: apurar possíveis irregularidades no tocante a prestação de contas 
do Convênio nº 010/2009, firmado entre a extinta Fundação Curro Velho e 
a associação dos Produtores rurais de Monte Sinai
 o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii 
do regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006, 
bem como em atenção à parte final do Enunciado n.º 9 do CSMP.
1.2.19. Processo nº 000281-151/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Harissa Magalhães favacho
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém.
assunto: apurar possível prática de ato de improbidade administrativa co-
metida pela servidora temporária da Seduc, Sra. Harissa Magalhães favacho.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pela NÃo HoMoloGaÇÃo da promoção de ar-
quivamento e pelo prosseguimento do inquérito civil, com base no dispos-
to no art. 27, §3º, ii, da resolução nº 007/2019-cPJ.
1.2.20. Processo nº 001329-040/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): associação intermunicipal dos idosos, Pensionistas e apo-
sentados da Zona Bragantina, Estrada e Salgado
origem: 5º PJ de castanhal
assunto: apurar suposta prática de ato de improbidade na prestação de 
contas finalísticas da Associação Intermunicipal dos Idosos, Pensionistas e 
aposentados da Zona Bragantina, Estrada e Salgado, referente aos anos-
calendário 2012 a 2017.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo NÃo coNHEciMENTo da promoção de 
arquivamento do feito, vez que foi identificada a continência deste Pro-
cedimento Preparatório com Procedimento Administrativo n.º 000576-
110/2021, conforme Enunciado 1 do cSMP.
1.2.21. Processo nº 000802-157/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Jardel Vasconcelos carmo e adson Vicente de araújo leão
origem: 1º PJ de Monte alegre
assunto: apurar suposto ato ímprobo consubstanciado em designação de 
serviços da Prefeitura de Monte alegre/Pa (serviço de caçambas) para be-
neficiar empresa privada, por parte do Poder Executivo local.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii 
do regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006, 
bem como em atenção ao Enunciado n.º 3 do cSMP.
1.2.22. Processo nº 000116-200/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Municipal de Saúde de ananindeua
origem: 2º PJ de direitos constitucionais fundamentais e defesa do Patri-
mônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua
assunto: apurar a legalidade de ato administrativo da lavra do Secretário de Saúde 
do Município de ananindeua/Pa que realizou o desligamento do médico Kennedy 
Soares linhares Silva da rede de saúde pública Municipal de ananindeua-Pa.
 o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii 
do regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006, 
bem como em atenção ao Enunciado n.º 3 do cSMP.
1.2.23. Processo nº 000111-804/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Elsa laire da dallacqua
origem: 5ª PJ de direitos constitucionais fundamentais, ações constitu-
cionais, defesa da Probidade administrativa e fazenda Pública de altamira
Assunto: Apurar aquisição de produtos e serviços sem licitação ou justificativa para 
sua dispensa/inexigibilidade e apurar ausência de repasse à previdência social dos 
valores do iNSS recolhidos mensalmente dos servidores da câmara Municipal
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii 
do regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006, 
bem como em atenção ao Enunciado n.º 3 do cSMP.
1.2.24. Processo nº 003402-030/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Parauapebas e SEHaB
origem: 6º PJ de Parauapebas
Assunto: Apurar ocorrências de rachaduras e refluxo de esgoto em unidade habitacional 
situada em conjunto habitacional construído pela municipalidade de Parauapebas
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii 
do regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.2.25. Processo nº 009106-031/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Santarém
origem: 9ª PJ de Santarém
assunto: apurar as medidas administrativas adotadas pelo Município de Santarém, para 
uso da modalidade de licitação pregão eletrônico na aquisição de bens e serviços.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
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selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, conforme Enunciado n.º 22 do cSMP.
1.2.26. Processo nº 000101-151/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): fundação Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV)
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém.
assunto: apurar supostas irregularidades relacionadas a inexigibilidade de 
licitação nº 008/2016, contrato nº 016/2016, celebrado entre a fHcGV e a 
Empresa diamed latino américa S/a
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii 
do regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006, 
bem como em atenção ao Enunciado n.º 3 do cSMP.
1.2.27. Processo nº 000205-151/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): câmara Municipal de Belém
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém.
assunto: apurar possível ato de improbidade, decorrente do aumento de 
ticket refeição concedido a secretários legislativos nomeados pelos gabine-
tes parlamentares dos vereadores da câmara Municipal de Belém
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da conse-
lheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela NÃo HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do inquérito civil e resolveu devolver os autos 
à Promotoria de Justiça de origem para manutenção das investigações.
1.2.28. Processo nº 000071-151/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): José lealdo dos anjos
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar possíveis irregularidades quanto ao exercício da advocacia 
enquanto servidor do Ministério Público do Estado do Pará.
item retirado de pauta pela Exma. conselheira rosa Maria rodrigues car-
valho, conforme art. 145, §1º do Código de Processo Civil c/c art. 49, 
caput, do regimento interno do cSMP.
1.2.29. Processo nº 002295-116/2013
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): fundação Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV)
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possível prática de ato de improbidade administrativa, 
decorrente da contratação direta de prestadores de serviços médicos anes-
tesiológicos, por parte do Hospital Gaspar Viana
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006, bem 
como em atenção ao instituto da prescrição e ao Enunciado n.º 3 do cSMP.
itens 1.2.1 a 1.2.29 votaram os seguintes Membros: antônio Eduardo Barleta 
de almeida, Presidente do conselho Superior; Manoel Santino Nascimento Ju-
nior, corregedor-Geral do Ministério Público e os conselheiros: Waldir Macieira 
da costa filho, Maria do Socorro Martins carvalho Mendo (relatora), rosa Maria 
rodrigues carvalho, francisco Barbosa de oliveira e Nelson Pereira Medrado.
1.3 Processos de relatoria da conselheira roSa Maria rodriGUES carValHo:
1.3.1. Processo nº 000177-151/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de Belém
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar suposto superfaturamento de obra pública de drenagem e 
pavimentação iniciado em águas Negras, distrito de icoaraci.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii 
do regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.3.2. Processo nº 000672-138/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de São domingos do araguaia
origem: PJ de São domingos do araguaia
assunto: apurar suposta prática de fraude no pregão presencial nº 
041/2018 da Prefeitura Municipal de São domingos do araguaia
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii 
do regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.3.3. Processo nº 001684-143/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): raimundo carvalho lopes
origem: 2º PJ de São Miguel do Guamá
assunto: apurar possível ato de improbidade administrativa praticado pelo 
presidente da câmara Municipal de São Miguel do Guamá.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii 
do regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.3.4. Processo nº 003329-710/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
Requerido(s): Rodofluvial Gomes
origem: 3º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto:  apurar denúncias anônimas sobre suposta construção irregular 
de porto fluvial entre os portos das Empresas Amazonat e Rodofluvial, em 
frente ao estacionamento do Ver-o-Peso
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii 

do regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.3.5 Processo nº 007330-040/2017
requerente(s):  Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de São João da Ponta
origem: 7º PJ de castanhal
assunto: apurar necessidade de transporte especial a ser fornecido aos 
filhos das requerentes que sofrem de dificuldade de locomoção e que não 
seria ofertados pela municipalidade.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da conselheira 
relatora, dEcidiU pelo NÃo coNHEciMENTo do presente inquérito civil e o 
recebeu para fins de comunicação de promoção do arquivamento, e nos termos 
do art. 12 da resolução Nº 174/2017/cNMP, dETErMiNoU SEU arQUiVaMENTo 
Na ProMoToria dE oriGEM como Procedimento administrativo.
1.3.6. Processo nº 000010-151/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): instituto de Metrologia do Para - iMETroPara
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar desvio de função e designação ilícita de servidor público 
comissionado para cargo operacional.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pela NÃo HoMoloGaÇÃo da promoção de 
arquivamento da Notícia de fato e pela ProcEdÊNcia do rEcUrSo in-
terposto, conforme art. 8º, inciso Vii, do regimento interno do conselho 
Superior do Ministério Público e art. 57, da lcE 057/2006
1.3.7. Processo nº 001439-036/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): SEMdESTraN - BENEVidES
origem: 3º PJ de Benevides
assunto: apurar irregularidades quanto à forma de contratação de agentes de trânsito
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da conse-
lheira relatora, dEcidiU pela NÃo HoMoloGaÇÃo da promoção de arqui-
vamento do feito, convertendo-se o julgamento em diligência, conforme o 
art. 27, §3º, inciso i da resolução nº 07/2019 do colégio de Procuradores de 
Justiça, devendo os autos serem remetidos à Promotoria de Justiça de origem 
para que cumpra as diligências descritas no voto da conselheira relatora.
itens 1.3.1 a 1.3.7 votaram os seguintes Membros: antônio Eduardo Bar-
leta de almeida, Presidente do conselho Superior; Manoel Santino Nasci-
mento Junior, corregedor-Geral do Ministério Público e os conselheiros: 
Waldir Macieira da costa filho, Maria do Socorro Martins carvalho Mendo, 
rosa Maria rodrigues carvalho (relatora), francisco Barbosa de oliveira e 
Nelson Pereira Medrado.
1.4 Processos de relatoria do conselheiro fraNciSco BarBoSa dE oliVEira:
1.4.1. Processo nº 000157-151/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJE/Pa
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades referentes à denúncia em face 
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em razão de possíveis irregulari-
dades com relação ao pregão eletrônico nº 006/TJPa, contrato nº 90/2014, 
firmado com a empresa Polo Segurança Especializada Ltda
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, visto que não restou configurada a 
prática de improbidade e sim mera irregularidade.
1.4.2. Processo nº 000030-113/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): atacadão S.a
origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação E Urbanismo
assunto: apurar suposta construção irregular de um supermercado, tipo 
atacado, próximo ao Portal da Amazônia, que estaria localizado em área de 
entorno do Centro Histórico de Belém
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do conse-
lheiro relator, dEcidiU pelo NÃo coNHEciMENTo da promoção de arquiva-
mento e determinou o retorno dos autos à Promotoria de Justiça de origem, 
conforme Súmula n.º 002/2017-cSMP e Enunciado n.º 18 do cSMP.
1.4.3. Processo nº 000163-116/2013
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Médicos Ginecologistas da fundação Santa casa de Miseri-
córdia do Pará
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar o suposto descumprimento de jornada de trabalho pelos 
médicos da fScMP
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, observadas as formalidades legais.
1.4.4. Processo nº 000119-151/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Municipal de Meio ambiente (SEMMa)
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades na incompetência da Secretaria 
Municipal de Meio ambiente em conceder licença ao empreendimento de-
nominado alphaville Belém, localizado na ilha do outeiro.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, observadas as formalidades legais.
1.4.5. Processo nº 001926-116/2013
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria de Estado de Esporte e lazer (SEEl)
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades na Escolinha de futebol do crE-
SESPa no ano de 2011
item retirado de pauta pelo conselheiro Nelson Pereira Medrado, conforme 
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art. 4º, §2º da resolução n.º 004/2020-cSMP.
1.4.6. Processo nº 000817-750/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): leandro Henrique cardoso da rocha e Maria lucia cristo de Souza
origem: 2ª PJ de Moju
assunto: apurar suposta falta de cumprimento de dispositivo legal, 
quanto ao direito de férias dos servidores da educação do Município 
de Moju, praticadas pelo Sr. leandro Henrique cardoso da rocha e 
pela Sra. Maria lucia cristo de Souza
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, observadas as formalidades legais.
1.4.7. Processo nº 000006-808/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
Requerido(s): Instituto de Educação Tecnológico Avançada da Amazônia (IETAAM)
origem: 7ª PJ cível de def. consumidor, Meio ambiente, Patrimônio cultu-
ral, da Hab. e do Urb. de altamira
assunto: apurar possíveis irregularidades no instituto de Educação Tecno-
lógico Avançado da Amazônia (IETAAM)
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, observadas as formalidades legais.
1.4.8. Processo nº 000265-151/2020
requerente(s): auditoria Geral do Estado do Pará - aGE/Pa
requerido(s): Moacyr dinelly de Souza Navarro
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar indícios de incompatibilidade entre os proventos salariais 
e o patrimônio do servidor da SEfa, Sr. Moacyr dinelly de Souza Navarro.
item retirado de pauta pelo conselheiro Nelson Pereira Medrado, conforme 
art. 4º, §2º da resolução n.º 004/2020-cSMP.
1.4.9. Processo nº 000146-150/2014
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): SaGri
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades constatadas pela audito-
ria Geral do Estado na Secretaria de Estado de agricultura (SaGri) 
no relatório de auditoria nº 104/2008.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, conforme Enunciado n.º 03 do cSMP.
1.4.10. Processo nº 000566-036/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): ailton Nascimento da costa
origem: 4º PJ de Benevides
assunto: apurar possível dano ambiental de poluição sonora decorrente de 
uma motocicleta com descarga adulterada
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, observadas as formalidades legais.
1.4.11. Processo nº 000513-138/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de São domingos do araguaia e Secre-
taria Municipal de Educação e cultura
origem: PJ de São domingos do araguaia
assunto: apurar supostos atrasos, reiterados, bem como ausência de pa-
gamentos de salários dos servidores vinculados à Secretaria Municipal de 
Educação de São domingos do araguaia
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, observadas as formalidades legais.
1.4.12. Processo nº 001298-116/2013
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): associação dos Micro Prod. Hortifrutig e Pisc. de outeiro e 
antônio carlos Vieira da cunha
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar informações sobre a entidade/beneficiário asso-
ciação dos Micro Prod. Hortifutig e Pisc. de outeiro/ antônio carlos 
Vieira da cunha pela não prestação de contas de apoio financeiro 
- TcE/SEEl 19/2013 - Processo 2013/107658.
item retirado de pauta pelo conselheiro Nelson Pereira Medrado, conforme 
art. 4º, §2º da resolução n.º 004/2020-cSMP.
1.4.13. Processo nº 000747-750/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE MoJU
origem: 2ª PJ de Moju
assunto: apurar supostas irregularidades na Secretaria Municipal de Edu-
cação do Município de Moju
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, observadas as formalidades legais.
1.4.14. Processo nº 003006-031/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): EMaTEr-Pa, fundação Jari e BaNco da aMaZoNia S.a
origem: 7º PJ agrária de Santarém
assunto: apurar supostas irregulares na atuação da EMaTEr/Pa e do Banco 
da amazônia no fomento dos agricultores familiares do Município de almerim
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, observadas as formalidades legais.
1.4.15. Processo nº 001109-750/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): deodoro Pantoja da rocha

origem: 2ª PJ de Moju
assunto: apurar uso indevido de diárias de passagens para deslocamento 
Moju-Belém pelo ex-prefeito de Moju, Sr. deodoro Pantoja da rocha.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, observadas as formalidades legais.
itens 1.4.1 a 1.4.15 votaram os seguintes Membros: antônio Eduardo Bar-
leta de almeida, Presidente do conselho Superior; Manoel Santino Nasci-
mento Junior, corregedor-Geral do Ministério Público e os conselheiros: 
Waldir Macieira da costa filho, Maria do Socorro Martins carvalho Mendo, 
rosa Maria rodrigues carvalho, francisco Barbosa de oliveira (relator) e 
Nelson Pereira Medrado.
1.5. Processos de relatoria do conselheiro NElSoN PErEira MEdrado:
1.5.1. Processo nº 000119-086/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Em apuração
Origem: PJ de Ulianópolis
assunto:  apurar possível extração ilegal de madeira e o funcionamento de 
carvoarias irregulares no Município de Ulianópolis
item retirado de pauta pelo corregedor-Geral do MPPa, dr. Manoel Santino 
Nascimento Júnior.
1.5.2. Processo nº 000427-116/2013
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): companhia de informática de Belém (ciNBESa)
origem: 1º PJ defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar possíveis irregularidades na companhia de informática de 
Belém (ciNBESa) e a cumulação irregular de cargos públicos.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, conforme art. 23, i da lei n.º 
8.429/92 e art. 8º, Vii do regimento interno do cSMP.
 item 1.5.2 votaram os seguintes Membros: antônio Eduardo Barleta de al-
meida, Presidente do conselho Superior; Manoel Santino Nascimento Junior, 
corregedor-Geral do Ministério Público e os conselheiros: Waldir Macieira da 
costa filho, Maria do Socorro Martins carvalho Mendo, rosa Maria rodrigues 
carvalho, francisco Barbosa de oliveira e Nelson Pereira Medrado (relator).
1.6. Processos de relatoria do conselheiro adElio MENdES doS SaNToS:
1.6.1. Processo nº 000177-200/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Municipal de administração de ananindeua - SEMad
origem: 2º PJ de direitos constitucionais fundamentais defesa do Patri-
mônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua.
assunto: apurar demissão de servidores públicos temporários na função 
de motorista, sem o pagamento das devidas verbas rescisórias
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do conse-
lheiro relator, dEcidiU pela NÃo HoMoloGaÇÃo da promoção de arquiva-
mento do feito, convertendo-se o julgamento em diligência, conforme o art. 
27, §3º, inciso i da resolução nº 07/2019 do colégio de Procuradores de 
Justiça, devendo os autos serem remetidos à Promotoria de Justiça de origem 
para que cumpra as diligências descritas no voto do conselheiro relator.
1.6.2. Processo nº 000957-060/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Pacajá
origem: PJ de Pacajá
Assunto: Apurar denúncias de irregularidades na seleção dos beneficiários 
do Programa cheque Moradia
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do conse-
lheiro relator, dEcidiU pela NÃo HoMoloGaÇÃo da promoção de arquiva-
mento do feito, convertendo-se o julgamento em diligência, conforme o art. 
27, §3º, inciso i da resolução nº 07/2019 do colégio de Procuradores de 
Justiça, devendo os autos serem remetidos à Promotoria de Justiça de origem 
para que cumpra as diligências descritas no voto do conselheiro relator.
1.6.3. Processo nº 000232-151/2015
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 acumulação indevida de cargos públicos e possível desvio 
de recursos da assistência estudantil utilizados no restaurante universitário
 o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do conse-
lheiro relator, dEcidiU pela NÃo HoMoloGaÇÃo da promoção de arquiva-
mento do feito, convertendo-se o julgamento em diligência, conforme o art. 
27, §3º, inciso i da resolução nº 07/2019 do colégio de Procuradores de 
Justiça, devendo os autos serem remetidos à Promotoria de Justiça de origem 
para que cumpra as diligências descritas no voto do conselheiro relator.
1.6.4. Processo nº 000169-150/2014
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Executiva de Educação - SEdUc
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
Assunto: Apurar possíveis irregularidades no Processo Licitatório Nº 
271.790/2006, relativo à execução de obras em estabelecimentos de ensi-
no no Município de Santarém
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.6.5. Processo nº 000107-150/2014
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa
origem: 1º PJ e defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades na contratação da organização 
Social Pró-Saúde, para gerir o Hospital Galileu por meio do Contrato de 
Gestão nº 11/SESPa/2014.
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o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do conse-
lheiro relator, dEcidiU pela NÃo HoMoloGaÇÃo da promoção de arquiva-
mento do feito, convertendo-se o julgamento em diligência, conforme o art. 
27, §3º, inciso i da resolução nº 07/2019 do colégio de Procuradores de 
Justiça, devendo os autos serem remetidos à Promotoria de Justiça de origem 
para que cumpra as diligências descritas no voto do conselheiro relator.
1.6.6. Processo nº 000018-085/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de aurora do Para
origem: PJ de aurora do Pará
assunto: apurar as condições de descarte de esgoto urbano.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.6.7. Processo nº 000005-140/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): associação de Pequenos agricultores da casa familiar rural de ourém
origem: PJ de ourém
assunto: apurar possível irregularidade na locação de veículo pela Prefei-
tura Municipal de ourém
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do conse-
lheiro relator, dEcidiU pela NÃo HoMoloGaÇÃo da promoção de arquiva-
mento do feito, convertendo-se o julgamento em diligência, conforme o art. 
27, §3º, inciso i da resolução nº 07/2019 do colégio de Procuradores de 
Justiça, devendo os autos serem remetidos à Promotoria de Justiça de origem 
para que cumpra as diligências descritas no voto do conselheiro relator.
itens 1.6.1 a 1.6.7 votaram os seguintes Membros: antônio Eduardo Barleta 
de almeida, Presidente do conselho Superior; Manoel Santino Nascimento Ju-
nior, corregedor-Geral do Ministério Público e os conselheiros: Waldir Macieira 
da costa filho, Maria do Socorro Martins carvalho Mendo, francisco Barbosa 
de oliveira, Nelson Pereira Medrado e adélio Mendes dos Santos (relator).
registrou-se o impedimento em votar da Exma. conselheira dra. rosa Maria 
rodrigues carvalho, itens 1.6.1 e 1.6.7, conforme disposto no art. 37, §5º do 
regimento interno do Egrégio conselho Superior do Ministério Público.
Publique-se nos termos do art. 18 do regimento interno do cSMP.
Belém-Pa, 03 de maio de 2021.
Waldir MaciEira da coSTa filHo
Procurador de Justiça
Secretário do conselho Superior do Ministério Público

 Protocolo: 651606
Portaria N.º 0976/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
art. 1º alterar a Portaria nº. 888/2021-MP/PGJ, de 19 de abril de 2021, 
que passa a vigorar com as seguintes alterações:
“art. 2º.
i – retorno do expediente presencial no horário das 8h às 14h, por meio de 
escala de rodízio de servidores e estagiários elaborada pela coordenação 
do órgão de execução ou chefia da respectiva unidade, de modo suficiente 
a assegurar a continuidade dos serviços, com, no mínimo, 50% dos usu-
ários internos de cada unidade, sem prejuízo do teletrabalho dos demais 
servidores não escalados para atendimento presencial;”
“Art. 3° Não integram a escala de atendimento presencial a que se refere o art. 
2º, inciso i, desta Portaria, as pessoas que se encontram no grupo de risco do 
coronavírus (coVid-19), assim consideradas, sem caráter exaustivo, gestantes, 
lactantes, idosos, pessoas portadoras de deficiência ou de doenças crônicas ou 
que apresentam alguma outra espécie de vulnerabilidade, neste último caso, a 
ser atestada por profissional de saúde, cabendo à respectiva coordenação definir 
formas de compensação de trabalho para esses servidores.
§ 2º os servidores em regime de teletrabalho facultativo poderão integrar 
a escala de atendimento presencial, ficando a sua indicação a critério da 
respectiva coordenação dos órgãos de execução e chefias de unidades ad-
ministrativas.”
“art. 4º as escalas de atividades presenciais, distribuição de tarefas e aten-
dimento das demandas institucionais deverão ser elaboradas pelas res-
pectivas coordenadorias dos órgãos de execução e chefias das unidades 
administrativas.
Parágrafo único. as escalas, inclusive suas alterações, contendo a informa-
ção do telefone da unidade ou telefone funcional, e o e-mail institucional de 
servidores escalados, deverão ser encaminhadas à Subprocuradoria-Geral 
de Justiça, área Técnico-administrativa.”
art. 2º o art. 2º da Portaria nº. 888/2021-MP/PGJ, de 19 de abril de 2021, 
passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 1º e 2º:
“art. 2º.
§ 1º Os servidores detentores de tempo integral, função gratificada e cargo 
comissionado deverão complementar a jornada através do teletrabalho, 
até ulterior deliberação.
§ 2º O expediente do Departamento Médico e Odontológico será de 8h às 
17h, observando-se as demais disposições do Plano de retorno ao Trabalho 
Presencial aprovado pela Portaria nº. 1.910/2020-MP/PGJ, de 22/06/2020.
art. 3º fica determinada a republicação da Portaria nº. 888/2021-MP/PGJ, 
de 19 de abril de 2021, com as alterações ora realizadas.
art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 30 de abril de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Portaria N.º 0888/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTa-
do do Pará, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o caráter essencial e permanente das atividades do Mi-
nistério Público, que demanda a continuidade do cumprimento de sua mis-
são constitucional de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sobretudo no contexto da 
pandemia do novo coronavírus (coVid-19);
CONSIDERANDO os termos da Resolução n° 210, de 14 de abril de 2020, 
do conselho Nacional do Ministério Público (cNMP), que uniformizou no 
âmbito do Ministério Público da União e nos Ministério Públicos dos Es-
tados, as medidas de prevenção à propagação do contágio pelo novo co-
ronavírus (coVid-19) e de resguardo à continuidade do serviço público 
prestado nas unidades e ramos ministeriais do país;
coNSidEraNdo os termos da resolução nº. 214, de 15 de junho de 2020, 
do conselho Nacional do Ministério Público, que dispõe sobre medidas para 
retomada dos serviços presenciais, observadas as ações necessárias para 
prevenção de contágio pelo novo coronavírus (coVid-19); e
CONSIDERANDO a classificação dos municípios do Estado do Pará em zo-
nas de risco a que se refere o art. 2º do decreto Estadual nº. 800, de 
31/05/2020, que consiste nas bandeiras preta (Zona 00, contaminação 
aguda ou lockdown), vermelha (Zona 01, alerta máximo) laranja (controle 
i), amarela (controle ii), verde (abertura parcial) e azul (novo normal),
r E S o l V E:
art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a complementação das medidas tem-
porárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (coVid-19) no 
âmbito do Ministério Público do Estado do Pará, nos municípios integrantes 
da zona de bandeiramento laranja (zona 02 - controle i), nos termos do 
decreto Estadual nº. 800, de 31 de maio de 2020.
art. 2º Nos municípios a que se refere o artigo anterior, as atividades do Mi-
nistério Público retornarão gradualmente à forma presencial, observando-se 
as regras de distanciamento social e medidas sanitárias estipuladas pelo Plano 
de retorno ao Trabalho Presencial do MPPa, e, também, o seguinte:
i – retorno do expediente presencial no horário das 8h às 14h, por meio de 
escala de rodízio de servidores e estagiários elaborada pela coordenação 
do órgão de execução ou chefia da respectiva unidade, de modo suficiente 
a assegurar a continuidade dos serviços, com, no mínimo, 50% dos usu-
ários internos de cada unidade, sem prejuízo do teletrabalho dos demais 
servidores não escalados para atendimento presencial; (redação dada pela 
Portaria nº. 976/2021-MP/PGJ, de 30/04/2021)
ii – atendimento aos usuários externos preferencialmente de forma re-
mota, com ampla divulgação dos canais disponíveis para esse fim, res-
tringindo-se o atendimento presencial às situações de impossibilidade de 
realização por meio remoto, as quais serão definidas por ato de cada órgão 
de execução ou chefia de unidade administrativa;
iii – os atos extrajudiciais que exijam a presença física de membros, servido-
res e usuários externos, tais como audiências, inspeções, perícias, entre ou-
tros, somente serão realizados de forma presencial quando da impossibilidade 
de sua realização por meios remotos, e desde que o cumprimento do ato não 
resulte em aglomeração de pessoas ou reuniões em ambientes fechados, nem 
exponham membros e servidores a situações de provável risco;
iV – o comparecimento aos atos judiciais presenciais ocorrerá de acordo 
com as diretrizes do art. 4º, incisos i a iii, e do art. 5º, incisos iV e V, 
da resolução nº. 214, de 15 de junho de 2020, do conselho Nacional do 
Ministério Público;
V – nos finais de semana, feriados e demais dias não-úteis, o atendimento 
ministerial se dará em regime de plantão institucional preferencialmente 
remoto (teletrabalho), ressalvada a necessidade de comparecimento pre-
sencial de membros e servidores para evitar perecimento de direito.
§ 1º Os servidores detentores de tempo integral, função gratificada e cargo co-
missionado deverão complementar a jornada através do teletrabalho, até ulterior 
deliberação. (incluído pela Portaria nº. 976/2021-MP/PGJ, de 30/04/2021)
§ 2º O expediente do Departamento Médico e Odontológico será de 8h às 
17h, observando-se as demais disposições do Plano de retorno ao Trabalho 
Presencial aprovado pela Portaria nº. 1.910/2020-MP/PGJ, de 22/06/2020. 
(incluído pela Portaria nº. 976/2021-MP/PGJ, de 30/04/2021)
Art. 3° Não integram a escala de atendimento presencial a que se refere o 
art. 2º, inciso i, desta Portaria, as pessoas que se encontram no grupo de 
risco do coronavírus (coVid-19), assim consideradas, sem caráter exaustivo, 
gestantes, lactantes, idosos, pessoas portadoras de deficiência ou de doenças 
crônicas ou que apresentam alguma outra espécie de vulnerabilidade, neste 
último caso, a ser atestada por profissional de saúde, cabendo à respectiva 
coordenação definir formas de compensação de trabalho para esses servi-
dores. (redação dada pela Portaria nº. 976/2021-MP/PGJ, de 30/04/2021)
§ 1º a dispensa dos membros, para a prática de atos presenciais, não 
implica em automática dispensa do respectivo apoio administrativo para 
o desempenho de suas funções em atos presenciais, conforme escalas e 
atividades definidas pela chefia ou coordenação da unidade. § 2º Os ser-
vidores em regime de teletrabalho facultativo poderão integrar a escala de 
atendimento presencial, ficando a sua indicação a critério da respectiva 
coordenação dos órgãos de execução e chefias de unidades administrati-
vas. (redação dada pela Portaria nº. 976/2021-MP/PGJ, de 30/04/2021)
art. 4º as escalas de atividades presenciais, distribuição de tarefas e atendi-
mento das demandas institucionais deverão ser elaboradas pelas respectivas 
coordenadorias dos órgãos de execução e chefias das unidades administra-
tivas. (redação dada pela Portaria nº. 976/2021-MP/PGJ, de 30/04/2021)
Parágrafo único. as escalas, inclusive suas alterações, contendo a informa-
ção do telefone da unidade ou telefone funcional, e o e-mail institucional de 
servidores escalados, deverão ser encaminhadas à Subprocuradoria-Geral 
de Justiça, área Técnico-administrativa. (redação dada pela Portaria nº. 
976/2021-MP/PGJ, de 30/04/2021)
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art. 5º ficam restabelecidos os prazos dos procedimentos extrajudiciais 
dos órgãos de execução situados nos munícipios de que trata esta Portaria, 
a contar da publicação deste ato, sendo restituídos por tempo igual ao que 
faltava para sua complementação.
art. 6º os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Geral de Justiça.
art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
Belém, 19 de abril de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 651635

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

Portaria
.

Portaria N° 029/2021/GaB/MPcM-Pa, 15.04.2021
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e com base no art. 10, iX, 
b, da lei complementar nº 086/2013, rESolVE:
Exonerar o servidor fErNaNdo  aUGUSTo dE o. SaNToS, do cargo de 
diretor administrativo/financeiro. Nomear para o exercício do cargo as-
sessor Especial  i, a partir de 08.04.2021
Maria inez K. de M. Gueiros Procuradora-Geral / MPcM-Pa

Protocolo: 651447

MUNicÍPios
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

oUtras MatÉrias
.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de terMo aditiVo. termo aditivo dispensa de Licita-
ção 001/2019. contratante: Prefeitura Municipal de abaetetuba/Secre-
taria Municipal de Administração. Objeto: Locação de Imóvel que visa o 
funcionamento da casa do cidadão do Município de abaetetuba. origem: 
contrato nº 2019/001. contratada: lúcia de fátima de albuquerque Nery, 
inscrita no cPf: o nº 083.106.452-87. 2º Termo aditivo a prorrogação de 
prazo de vigência de contrato celebrado entre as partes de 11/01/2021 a 
11/01/2022; consoante com art. 57, § 1º, inciso ii, da lei 8.666/93.

Protocolo: 651589
PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo; cHaMada PUBLica 
Nº 002/2021. objeto contratação de Empresa Especializada em forneci-
mento de Exames Laboratoriais Específicos para o Programa Rede Cegonha 
Para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
abaetetuba.  fundamento legal: art. 25º, da lei nº 8.666 de 21/06/1993. 
Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ n°12.282.048/0001-19. 
contratada: dar cardoSo EirEli-ME, cNPJ nº 05.412.093/0001-58. 
contrato nº 2021/040-PMa, pelo valor global de r$ 214.347,50 (duzentos 
e quatorze mil trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos). Vi-
gência de 12 (doze) meses de 27/04/2021 a 27/04/2022. Maria francinete 
carvalho lobato - Secretária de Saúde

Protocolo: 651590

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AUGUSTO CORRÊA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUGUsto corrÊa
aViso adiaMeNto. PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2020-0005. fica 
alterada a data de abertura do Pregão Eletrônico supracitado que acon-
teceria no dia 05/05/2021 para o dia 14/05/2021, a partir das 09h00, a 
alteração se deu por razões técnicas administrativas. o restante permane-
ce sem alteração. Edital disponível nos sites: http://augustocorrea.pa.gov.
br/; http://tcm.pa.gov.br e www.licitanet.com.br.  ivanêz Baldez do Nasci-
mento - Secretaria Municipal de Educação.

Protocolo: 651592

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
aViso de aLteraÇÃo. coNcUrso Nº 4-001/2021. o município de 
Barcarena, Pa, através da Secretaria Municipal de cultura e cPl, no uso 
das atribuições que lhes são conferidas, torna pública, para que chegue 
ao conhecimento dos interessados, a alteração do edital do processo li-
citatório em destaque, cujo objeto é Concurso para selecionar e premiar 
50 (cinquenta) mulheres que desenvolvem atividades artísticas e culturais 
no município de Barcarena, conforme projeto básico e regulamento. ins-
crição: até o dia 12/05/2021. a alteração completa do edital encontra-se 
disponível na sala da cPl, em dia de expediente das 08:00 às 17:00h, no 
endereço descrito no preâmbulo do edital; poderá ainda ser adquirida, 
gratuitamente, no portal da transparência da prefeitura no seguinte en-
dereço: www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao. demais informações no 
departamento de licitações e contratos, em dia de expediente das 08:00 
às 17:00h, ou através do e-mail: licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br; ou 
ainda pelos telefones: (91) 99393-6685 - (91) 3753-3341. Thais Silva 
Quaresma - Presidente da cPl.

Protocolo: 651594

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº: 006/2021.
OBJETO: Aquisição de parte de um imóvel contíguo, destinado à ampliação do 
cemitério Municipal de Brasil Novo, totalizando a fração de 1,0190ha, igual a 
10.190m², com as seguintes coordenadas: inicia-se no vértice M03, de coor-
denadas UTM E328265.32 e N9635101.85; deste, segue confrontando com 
o cemitério Municipal, com os seguintes azimutes e distâncias: 165º36’57’ e 
203,73m até o vértice M04, de coordenadas UTM328315.93 e N9634904.51; 
deste, segue confrontando com a fazenda floresta, com os seguintes azimu-
tes e distâncias: 256º37’11” e 50,00m até o vértice M06, de coordenadas 
UTM E328267.29 e N9634892.94; deste, segue confrontando ainda com a fa-
zenda floresta, com os seguintes azimutes e distâncias: 345º37’06” e segue 
confrontando com também a fazenda floresta, com os seguintes azimutes e 
distâncias: 76º56’12’’ e 50,00m até o vértice M03, ponto inicial da descrição 
deste perímetro. CONTRATADO: Espólio do Srº Antonio Medeiros Costa e da 
Srª Maria José Medeiros Costa, representado pelos filhos herdeiros a seguir:
1.  Maria daS GraÇaS coSTa dE MEdEiroS, rG Nº 4738088-2ª via-Pc/
Pa, cPf Nº 029.491.642-34;
2.  aNToNio dE MEdEiroS coSTa JUNior, rG Nº 4747240 - Pc/
Pa, cPf Nº 059.353.262-72;
3.  aNa lUcia coSTa dE MEdEiroS, rG Nº 4736261 Pc/Pa, cPf 
Nº 109.897.652-53;
4.  MarTiNHo alVES da coSTa NETo, rG Nº 4794448 - 2ª via-Pc/Pa, cPf 
Nº 116.438.462-72;
5.  Maria do Socorro MEdEiroS coSTa, rG Nº 4747242-Pc/Pa, cPf 
Nº 109.900.892-15;
6.  fraNciSco dE MEdEiroS coSTa, rG Nº 4392953 3ª via-Pc/Pa, cPf 
Nº 229.415.094-53;
7.  JoSE dE aNcHiETa MEdEiroS coSTa, rG 4739244 - Pc/Pa, cPf Nº 
174.599.152-20;
8.  ElZa dE MEdEiroS coSTa, rG Nº 5429853 2ª via - Pc/Pa, cPf Nº 
219.497.782-15;
9.  TaNia Maria dE MEdEiroS coSTa, rG 6141704 - 2ª via - Pc/Pa, cPf 
Nº 440.213.804-34;
10.  lUiZETE dE MEdEiroS coSTa, rG Nº 4747222-Pc/Pa, cPf Nº 
219.497.862-34;
11.  fraNciSco daS cHaGaS dE MEdEiroS coSTa, rG 5430020 - 2ª 
via - Pc/Pa, cPf Nº 243.629.562-04.
coNTraTo Nº Valor r$: 120.000,00 (cento e vinte mil reais). doTaÇÃo 
orÇaMENTária: 2052 - Manutenção da Sec. de administração e finan-
ças; 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis
WEdEr MaKES carNEiro
Prefeito.

Protocolo: 651595

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREU BRANCO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreU BraNco
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº Pe-cPL-004/2021-FMs
Processo administrativo nº 2021.0426-01/SEMUS
o Município de Breu Branco-Pa, através do fundo Municipal de Saúde-fMS, 
por intermédio do Pregoeiro oficial, torna público que realizará a licita-
ção supramencionada, com abertura da sessão na data de 14/05/21 às 
14h00min, horário de Brasília-df, através do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br. objeto: registro de Preços para aquisição futura, eventual e 
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parcelada de medicamentos, material técnico, equipamentos de proteção 
individual (epi´s) e insumos hospitalares, para atender ao fundo Municipal 
de Saúde de Breu Branco, no combate e enfrentamento da pandemia do 
novo coronavírus (covid-19), por um período de 12(doze) meses, conforme 
especificações, quantidades e preços estimados, constantes no Termo de 
referência, anexos i e i-a do edital. Tipo: Menor preço por item. o Edital 
estará disponível na sede da PMBB, sito à av. Belém s/nº, centro, Breu 
Branco-Pa, sala de licitações e ainda, no site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, mural de licitações www.tcm.pa.gov.br e portal de transparên-
cia www.breubranco.pa.gov.br. Breu Branco-Pa, 04/05/2021. Tiago Silva 
Marchesini-Pregoeiro

Protocolo: 651597

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtratos de terMo aditiVos. esPÉcie: 2º termo aditivo 
Pregão Presencial nº 9/2019-013. Termo aditivo de contrato nº 
2404001/2019. Pregão Presencial nº 013-2019. objeto: aquisição de ma-
teriais de construção, elétrico e hidráulico para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de capanema. Empresa: Moura construtora ltda - Epp 
cNPJ Nº 19.206.079/0001-30. Vigência: 06 (Seis) Meses. fund. legal: art. 
57, § 1º inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 26/04/2021. francisco 
ferreira freitas Neto - Prefeito Municipal.
esPÉcie: 2º termo aditivo ao contrato nº2404002/2019. Pregão 
Presencial nº 013-2019. objeto: aquisição de materiais de construção, 
elétrico e hidráulico para atender as necessidades da Prefeitura Municipal 
de capanema. Empresa: fenix logistica comércio e locações de Máquinas 
Eireli cNPJ nº 09.368.158/0001-93. Vigência: 06 (Seis) Meses. fund. le-
gal: art. 57, § 1º inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 26/04/2021. 
francisco ferreira freitas Neto - Prefeito Municipal.
esPÉcie: 3º termo aditivo de contrato nº 1601001/2019 inexigi-
bilidade de Licitação nº 06/2019-002. objeto: Prestação de serviços 
profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica Especializada de Natu-
reza administrativa e Judicial, para atender a Prefeitura Municipal de ca-
panema/Pa. contratado: Buchacra e Portes advogados associados cNPJ 
nº 27.078.313/0001-19. Vigência: 09 Meses. fund. legal: art. 57, inciso 
ii da lei nº 8.666/93. assinatura: 30/04/2021. francisco ferreira freitas 
Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 651599

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico srP N.º 030/2021/
PMc. objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento 
tintas solventes e material para pintura, destinado a atender a demanda 
das diversas secretarias e órgãos do município de castanhal/PA por um 
período de 12 (doze) meses. a sessão pública de Pregão Eletrônico por Sis-
tema de registro de Preços terá início com a divulgação das propostas de 
preços e etapa de lances no dia 17/05/2021, às 09:00 horas. o edital es-
tará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparen-
cia/licitacoes-contratos-e-convenios; www.comprasnet.gov.br e no e-mail: 
pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. an-
tonia Tassila farias de araújo - Pregoeira/PMc

Protocolo: 651601

PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLARES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coLares
aViso de cHaMada PÚBLica. cHaMada PÚBLica Nº 001/2021 . 
objeto: aquisição de alimentação Escolar da agricultura familiar: desti-
nados a alimentação Escolar dos Programas: Mais Educação fundamen-
tal, fundamental, EJa, Ensino Médio, Quilombolas, creche, Pré-escola e 
aEE (atendimento Educacional Especializado). Para atender as demandas 
da Secretaria Municipal de Educação. aBErTUra: 26/05/2021, ÀS 09:00 
H. local: Pátio da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Trav. 
deodoro da fonseca, s/nº, Bairro Jangolândia, rETirada do EdiTal: na 
Prefeitura Municipal de colares, sala da cPl, TcM/Pa E PorTal da TraNS-
ParÊNcia. Maria lucimar Barata - Prefeita Municipal

Protocolo: 651602

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico nº 024/2021 - UasG 980385.
Processo Licitatório nº 029/2021. Objeto: Registro de preço para aquisi-
ção de materiais de construção, ferragens, hidráulicos e material elétricos 
em geral, objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal, 
Secretarias, fundos Municipais, Edital no Endereço: av. dos Estados, n.º 
73, cumaru do Norte-Pa ou www.gov.br/compras. abertura das Propos-
tas: 17/05/2021 às 09h30min. informações Gerais: www.pmcn.pa.gov.br.  
e-mail:  licitacao@pmcn.pa.gov.br. cumaru do Norte - Pa,03 de maio de 
2021. railane Barbosa almeida: Pregoeira.

Protocolo: 651603

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaia
eXtrato de terMo aditiVo
a) Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N° 015/2020 (TOMADA DE 
PREÇOS Nº 004/2020), firmado entre o Município de Conceição do Araguaia-
Pa, através da Secretaria Municipal de agricultura, industria e comercio de 
conceição do araguaia-Pa e a empresa Virginia duarte lopes Nascimento Ei-
reli, cNPJ 12.109.281/0001-02; b) objeto: prorrogação do termo contratual, 
referente à coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para coNSTrU-
ÇÃo dE aGroiNdUSTria No MUNiciPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia/
Pa, EM coNforMidadE coM coNVENio 02/2020 - SEdaP E PlaNilHaS EM 
aNEXo ao EdiTal. c) fundamento legal: lei nº 8.666/93. d) Vigência: o 
presente Termo aditivo tem como vigência de 05/05/2021 até 08/08/2021. 
e) Signatários: pelo contratante, o Sr. Jair lopes Martins e pela contratada 
a Sra. Virginia duarte lopes Nascimento. conceição do araguaia-Pa, 03 de 
maio de 2021. Heloisa Mendes Sousa francisco. Presidente da cPl

Protocolo: 651604

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IRITUIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iritUia/Pa
aVisos de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico Nº 008.2021-Pe
-srP, tipo menor preço por item, objeto: aquisição de Materiais Elétricos 
Para Manutenção da iluminação Pública, destinados ao atendimento da 
administração Pública Municipal, Secretarias e fundos, data da disputa: 
09:30hs do dia 18/05/2021 no Portal de compras Públicas https://www.
portaldecompraspublicas.com.br.
PreGÃo eLetrÔNico Nº 009.2021-Pe-srP, tipo menor preço por 
item, objeto: aquisição de Serviços, Materiais e Suprimentos de informáti-
ca, destinados ao atendimento da administração Pública Municipal, Secre-
tarias e fundos. data da disputa: 13:30 hs do dia 18/05/2021 no Portal de 
compras Públicas https://www.portaldecompraspublicas.com.br.
PreGÃo eLetrÔNico Nº 010.2021-Pe-srP, tipo menor preço por item, 
objeto: aquisição de Serviços de recarga em Botijão de Gás liquefeito de Pe-
tróleo - Glp P13, Destinados ao Atendimento da Administração Pública Muni-
cipal, Secretarias e fundos. data da disputa: 09:30hs do dia 19/05/2021, no 
Portal de compras Públicas https://www.portaldecompraspublicas.com.br. os 
Editais e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no Portal 
de compras Púbicas https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da 
Prefeitura na Url https://www.irituia.pa.gov.br/ e no Mural das licitações do 
TcM/Pa, https://www.tcm.pa.gov.br a partir da publicação deste aviso. infor-
mações complementares poderão serem solicitadas pelo e-mail: cpl@irituia.
pa.gov.br. Samilly lima ramos - Pregoeira.

Protocolo: 651607

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PrFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas
eXtrato de terMo aditiVo -  3º TErMo adiTiVo dE PraZo dE 229 
(dUZENToS E ViNTE E NoVE) diaS, ao coNTraTo adMiNiSTraTiVo 
Nº 374/2018-SEVoP/PMM. ProcESSo Nº 7984/2018/PMM - rEfErENTE 
a iNEXiGiBilidadE Nº 013/2018-cEl/PMM. objeto: coNTraTaÇÃo dE 
PESSoa JUrÍdica Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS ESPEcialiZadoS dE 
coNSUlToria EM ENGENHaria ciVil Para VErificaÇÃo dE ProJE-
ToS ESTrUTUraiS E GEoTÉcNicoS E acoMPaNHaMENTo daS oBraS 
dE iNfraESTrUTUra PorTUária E dE ProTEÇÃo daS MarGENS doS 
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rioS TocaNTiNS E iTacaiUNaS, No MUNicÍPio dE MaraBá, Empresa: 
fUNdaÇÃo dE aMParo E dESENVolViMENTo da PESQUiSa - fadESP, 
inscrita no cNPJ/Mf sob Nº05.572.870/0001-59. assinatura: 29/04/2021. 
Vigência:01/05/2021 à 15/12/2021, Marabá/Pa.
Secretaria de Viação e obras Públicas
fáBio cardoSo MorEira
Secretário

Protocolo: 651608
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
o dirETor PrESidENTE do SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE 
MaraBá, ESTado do Pará, No USo dE SUaS aTriBUiÇÕES lEGaiS
RESOLVE: ART. 1º - Conforme Portaria nº 016/2021-SSAM, fica alterado 
o responsável, para que na qualidade de representante desta autarquia, 
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato 002/2021:
a ser substituído: luiz Guilherme S. de oliveira
Substituto: Magdenberg S. Teixeira
Marabá, 19 de abril de 2021.
Múcio Eder andalécio
diretor Presidente

Protocolo: 651610
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 048/2021-cPL/PMM, Processo Nº 
7.273/2021-PMM, Tipo: Menor preço por lote. Modo de disputa: aberto/
fechado. data do certame: 17/05/2021. Horário: 09:00 (horário de Brasí-
lia-df). objeto: aQUiSiÇÃo dE cENTral dE ar, cadEiraS GiraTÓriaS E 
loNGariNaS Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNici-
Pal dE aGricUlTUra-SEaGri. Íntegra do Edital no site https://www.gov.
br/compras/pt-br/, UaSG: 925213. informações: Sala da cPl/PMM - edifício 
Ernesto frota, situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-sub-
solo, 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), 03/05/2021.
lUciMar da coNcEiÇÃo coSTa dE aNdradE
Pregoeira cPl/PMM
Portaria nº 987/2020-GP
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo
Pregão eletrônico nº 028/2021-cPL/PMM. Processo Licitatório nº 
3.674/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo doS SErViÇoS 
dE aGENciaMENTo dE ViaGENS, QUE coMPrEENdE a rESErVa, EMiS-
SÃo, MarcaÇÃo, rEMarcaÇÃo E caNcElaMENTo dE BilHETES dE PaS-
SaGENS aÉrEaS EM ÂMBiTo NacioNal, iNTErMUNiciPaiS E iNTErES-
TadUaiS, Por MEio dE aTENdiMENTo rEMoTo (E-Mail E TElEfoNE) 
E aTraVÉS dE aGÊNcia. onde sagrou vencedora a empresa: diNaSTia 
ViaGENS E TUriSMo lTda - cNPJ 15.741.481/0001-63, vencedora da 
licitação com o valor Global de: r$ 1.800.000,00 (Um milhão e oitocen-
tos mil reais), UASG: 925213 pelo HOMOLOGO o resultado final. Marabá 
03/05/2021.  José Nilton de Medeiros - Secretário Municipal de administra-
ção - SEMad - Port. 011/2017-GP.

Protocolo: 651616
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 023/2021-ceL/seVoP/PMM, Pro-
cesso N° 6.356/2021-PMM, Tipo Menor PreçoPor item, Modo de dis-
puta aberto/fechado. data da Sessão: 18/maio/2021 - 09h00min (horário 
de Brasília). objeto:rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo 
dE EQUiPaMENToS dE iNforMáTica (iMPrESSoraS E NoBrEaKS) dES-
TiNadoS a aTENdEr aS NEcESSidadES da UNidadE GESTora rEQUi-
SiTaNTE SEcrETaria MUNiciPal dE PlaNEJaMENTo E coNTrolE E dE-
MaiS UNidadES GESToraS ParTiciPaNTES da PrEfEiTUra MUNiciPal 
dE MaraBá. Íntegra do Edital no site www.comprasgovernamentais.gov.
br, UaSG: 925213, Portal da Transparência da PMM/licitações ou Mural de 
licitações do TcM/Pa. informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da 
SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 
08:00 às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br. adal-
berto cordeiro raymundo - Pregoeiro.

Protocolo: 651617
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
Termo de adjudicação e Homologação referente ao PrEGÃo PrESENcial 
SRP Nº 015/2021-CEL/SEVOP/PMM, Processo n° 4.807/2021-PMM -CEL/
SEVoP/PMM. rEGiSTro dE PrEÇo Para SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo 
dE iMPrESSSoraS E NoBrEaK (Troca dE PEÇaS), Para aTENdEr a 
SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS PÚBlicaS dE MaraBá 
- SEVoP - PMM, conforme Edital e seus anexos; Homologado a empre-
sa: G l fEiToSa coMErcio E SErViÇoS dE iNforMaTica lTda, cNPJ: 
13.497.781/0001-13, vencedora do lote01 participação exclusiva no valor 
total de r$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais).Pelo que HoMoloGo 
o resultado final. Marabá - PA, 23.04.2021, Fábio Cardoso Moreira - Secre-
tário Municipal de obras - SEVoP.
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de registro de Preço Nº 044/2021-ceL/seVoP/PMM. origem: 
referente aoPrEGÃo PrESENcial SrP Nº 015/2021-cEl/SEVoP/PMM, 
Processo n° 4.807/2021-PMM -CEL/SEVOP/PMM. REGISTRO DE PREÇO 
Para SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo dE iMPrESSSoraS E NoBrEaK (Tro-
ca dE PEÇaS), Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E 
oBraS PÚBlicaS dE MaraBá - SEVoP - PMM, conforme Edital e seus 
anexos. Empresa vencedora:G l fEiToSa coMErcio E SErViÇoS dE iN-
forMaTica lTda, cNPJ: 13.497.781/0001-13, vencedora do lote 01 par-
ticipação exclusiva no valor total de r$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos 
reais).Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de obras. Vigência: 12 me-
ses. assinatura: 27.04.2021. fábio cardoso Moreira - Secretário Municipal 
de obras - SEVoP.

Protocolo: 651618

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
extrato do contrato Nº 037/2021-ssaM. Proc. adm. Nº 3.466/2020-
PMM. ata de registro de Preços Nº 118/2021-cPl/PMM. referente à aQUi-
SiÇÃo dE PaPEl a4 Para aTENdEr aS dEMaNdaS adMiNiSTraTiVaS 
E oPEracioNaiS o SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBá 
- SSaM, firmado com a empresa V G dE SoUSa fErrEira, cNPJ sob o Nº 
23.912.114/0001-03, Valor: r$ 8.215,00 (oito mil duzentos e quinze re-
ais). Período de Vigência: a duração será vinculada a vigência dos respec-
tivos créditos orçamentários. dotação orçamentária: 15.452.0001.2.125 
- Manutenção Serviços de Saneamento ambiental de Marabá. Elemento de 
despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo.
Marabá Pa, 30 de abril de 2021.
Múcio Eder andalécio
diretor Presidente

Protocolo: 651614

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA IPIXUNA

.

aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico Nº 022/2021-Pe/srP
a PrEfEiTUra MUNiciPal dE iPiXUNa do Pará, TorNa PÚBlico a To-
doS oS iNTErESSadoS ao ProcESSo liciTaTÓrio QUE TEM coMo oB-
JETo: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE 
GENEroS aliMENTicioS dESTiNadoS a MErENda EScolar, ViSaNdo 
aTENdEr aS dEMaNdaS da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE 
iPiXUNa do Pará. a abertura será no dia 14/05/2021 as 08:30 horário de 
Brasília, www.portaldecompraspublicas.com.br, informações e-mail: licita-
cao@ipixunadopara.pa.gov.br.

Protocolo: 651605

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÓBIDOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ÓBidos/Pa
eXtrato de terMo aditiVo. esPÉcie: 3º termo aditivo de Pror-
rogação de prazo contratual para mais 191 (cento e noventa e um) dias 
ao contrato administrativo Nº 01/2019/PMo/SEMSa, proveniente da ine-
xigibilidade de Licitação n° 002/2019/PMO/SEMSA. Objeto do Contrato: 
Contratação da Associação de Caridade Santa Casa de Misericórdia de 
Óbidos/Pa, objetivando a prestação de serviços médico-hospitalares de 
baixa e média complexidade, conforme plano operativo 2019/2020. con-
tratada: Associação de Caridade Santa Casa de Misericódia de Óbidos, 
cNPJ: 10.217.271/0001-57. data da assinatura: 29/12/2021. Vigência: 
01/01/2021 à 10/07/2021 Nathália rodrigues da Silva - Secretária Munici-
pal de Saúde - decreto nº. 540/2018.
eXtrato de coNtrato. disPeNsa N° 010/2021/seMdes/PMo. 
Base Legal: Art. 24, IV, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posterio-
res. objeto: contratação de Empresa especializada para aquisição de Equi-
pamentos de Proteção individual - EPiS, que serão utilizados no enfren-
tamento da pandemia do coVid-19, em atendimento às demandas dos 
serviços, programas, projetos, benefícios e conselhos vinculados às SUaS 
direcionado pela Secretaria Municipal de desenvolvimento Social - SEM-
dES. contrato adm. nº 001/2021/SEMdES. contratada: a. Neto dos San-
tos - Epp, CNPJ n° 03.075.858/0001-03. Valor Global de R$ 105.500,00. 
Vigência: 29/04/2021 a 30/06/2021. aldanete dos Santos farias Viana - 
Secretária da SEMdES - dec. 020/2021.
eXtrato de reGistro de PreÇos. PreGÃo eLetrÔNico Nº 
006/2021/PMo/seUrBi- srP - Processo administ. 010/2021/PMo. 
UaSG:980501. objeto: registro de Preços para contratação de empresa 
especializada para aquisição de Material de iluminação Pública, para as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e in-
fraestrutura - SEUrBi, para o exercício de 2021. Gerenciador das atas 
de registro de Preços: Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo 
e infraestrutura - SEUrBi. Empresas fornecedoras registradas: Multiluz 
comercial ltda, cNPJ: 31.128.170/0001-80, Valor Global registrado: r$ 
20.000,00; luz led indústria e comercio ltda, cNPJ: 32.617.419/0001-
83,  Valor Global registrado: r$ 2.940,00; Yared comércio ltda, cNPJ: 
18.511.334/0001-95,  Valor Global registrado: r$ 442.144,00; Mauro 
cezar da Silva Eireli, cNPJ: 39978658/0001-08, Valor Global registra-
do: r$ 82.512,00; l. G. couto, cNPJ: 03.630.223/0001-20, Valor Glo-
bal registrado: r$ 158.000,00; Josiane Gaia Gomes 84959959215, cNPJ: 
33.566.304/0001-70, Valor Global registrado: r$ 8.840,00. Validade das 
atas: 28/04/2021 até 28/04/2022. informações: a ata de registro de Pre-
ços vinculada ao Pregão Eletrônico nº 006/2021/PMo/SEUrBi poderá ser 
acessada na integra na Prefeitura Municipal de Óbidos - Pa/Setor de lici-
tação, sito à rua dep. raimundo chaves, 338 - centro; fone (93) 3547-
3044; e-mail: cplicitacaopmo@gmail.com, no horário de 08h às 13h e ht-
tps://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico, www.obidos.pa.gov.br. Jaime 
Barbosa da Silva - Prefeito do Município  de Óbidos/Pa.

Protocolo: 651620
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

RESULTADO DE JULGAMENTO - Ratificação da decisão do Jurídico - 
Processo Licitatório PreGÃo eLetrÔNico nº 9/2021-00001, cujo 
objeto é: “aquisição de combustível: ÓlEo diESEl S-10 e GaSoliNa co-
MUM para atender as Secretarias Municipais”, referente ao Parecer Jurídico 
nº 274/2021-SEJUR - Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, ratifico o 
parecer, mantendo a decisão do Pregoeiro desta municipalidade, no sentido 
de manter a inabilitação das empresas Trr SErra doUrada coMÉrcio 
dE coMBUSTÍVEiS lTda e diaS coMÉrcio dE dEriVadoS dE PETrÓlEo 
lTda, bem como determinar o prosseguimento do certame. João lucidio 
lobato Paes - Prefeito Municipal de Paragominas.

Protocolo: 651621

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
errata de PUBLicaÇÃo
Na publicação do eXtrato 4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 
20180197, oriUNdo do PrEGÃo Nº 9/2017-019SEMSa, publicado no 
diário oficial do ESTado do Pará de Nº 34.571, PG 122, no dia 03 
de Maio de 2021, verificou-se que houve um erro de digitação, conforme 
abaixo:
desta forma comunica a todos interessados que:
onde se lê:
EXTraTo 4º TErMo adiTiVo ao coNTraTo Nº 20180197
Leia-se:
EXTraTo 4º TErMo adiTiVo ao coNTraTo Nº 20180217
Parauapebas-Pa, 03 de Maio de 2021.

 Protocolo: 651322
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
PUBLicaÇÃo
resULtado do JULGaMeNto das ProPostas coMerciais
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 3/2019-01sePLaN
a PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS - através da Secretaria Es-
pecial de Governo - SEGoV, por intermédio da comissão Permanente de 
licitação comunica a todos os interessados a análise das propostas co-
merciais apresentadas pelas empresas habilitadas, referente ao processo 
licitatório no 3/2019-01SEPLAN, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, 
que tem como objeto a contratação de serviços de engenharia, atualização 
do cadastro imobiliário fiscal e da Planta Genérica de Valores, implanta-
ção do Sistema de Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, por meio 
de aerolevantamento,  Geoprocessamento e fornecimento do Sistema de 
Informação Geográfica a serem executadas no Município de Parauapebas, 
Estado do Pará. a comissão Permanente de licitação dEcidE, com base no 
Relatório Técnico, ora anexado aos autos deste processo:
claSSificar as empresas, por preencherem os pré-requisitos estabele-
cidos pelo instrumento convocatório, com base no subitem 12 do Projeto 
Básico, senão vejamos:
liciTaNTE aErocarTa S.a - Engenharia de aerolevantamentos
P1 - Plano Geral de Trabalho 15,0
P2 - Experiência Técnico operacional 36,0
P3 - Experiência Técnico Profissional 16,5
Pontuação Total 67,5
LICITANTE TOPOCART  - Topografia, Engenharia e Aerolevantamentos LTDA
P1 - Plano Geral de Trabalho 15,0
P2 - Experiência Técnico operacional 40,0
P3 - Experiência Técnico Profissional 33,5
Pontuação Total 88,5
ParaUaPEBaS - Pa, 03 de maio de 2021.
atenciosamente,
faBiaNa dE SoUZa NaSciMENTo
coMiSSÃo PErMaNENTE dE liciTaÇÃo
PrESidENTE

Protocolo: 651391
estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210211
oriGeM disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 7/2021-02ProsaP
coNTraTaNTE PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/Pa – UEP/ProSaP.
coNTraTada(o) TEcNica ENGENHaria lTda
oBJETo contratação emergencial de empresa de engenharia para a execução 
da total reconstrução da ponte da rua 11, uma obra de arte especial, loca-
lizada no Bairro liberdade i, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
Valor ToTal r$ 2.671.391,89 (dois milhões, seiscentos e setenta e um 
mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos)
ProGraMa dE TraBalHo Exercício 2021 Projeto 4001.174513053.1.003 
Infraestrutura Viária da Área de Intervenção do Projeto, Classificação eco-
nômica 4.4.90.51.00 obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99.
ViGÊNcia 27 de abril de 2021 a 27 de outubro de 2021.
daTa da aSSiNaTUra 27 de abril de 2021.

Protocolo: 651583

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
errata de PUBLicaÇÃo
Na publicação do EXTraTo da aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 20210065, 
oriUNda do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-019PMP, publicado no diá-
rio oficial do ESTado do Pará de Nº 34.567, PG 98, no dia 29 de abril 
de 2021, verificou-se que houve um erro de digitação, conforme abaixo:
desta forma comunica a todos interessados que:
onde se lê:
EXTraTo da aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 20210065
Leia-se:
EXTraTo da aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 20210202
Parauapebas-Pa, 03 de Maio de 2021.

Protocolo: 651467

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº 037/2021/NLcc/seMiNFra
o Secretário Municipal de infraestrutura, do Município de Santarém/Pa, 
decreto 010/2021-GaP/PMS, no uso de suas atribuições legais e em cum-
primento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posteriores.
rESolVE:
Art. 1º - Fica constituído como fiscal de contrato para Prestação de Serviços 
de consultoria - Serviços Tecnicos de Gestao e fomento a Políticas Publicas, 
nos Termos da diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 005/2020/SEMiNfra, o Sr. Tiago 
dos Santos furtado, assessor Técnico de Engenharia i, decreto nº 095/2021 
- GaP/PMS, lotado nesta Secretaria Municipal de infraestrutura - SEMiNfra.
Art. 2º - Fica designado como fiscal substituto para o presente Contrato, o 
Sr. Eng. luiz Henrique lemos Vieira, crEa/Pa 1517512409, lotado nesta 
Secretaria Municipal de infraestrutura - SEMiNfra.
art. 3º - Esta Portaria produz efeito na data de sua publicação, revogada as 
demais disposições em contrário. registre-se e publique-se, dê-se ciência 
e cumpra-se. - Santarém, 26 de abril de 2021. daniel Guimarães Simões - 
Secretário Municipal de infraestrutura.

Protocolo: 651624

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso caNceLaMeNto de PUBLicaÇÃo Processo Licitatorio 
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 9/2021-00022
o Município de SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa torna público o cancelamento 
da publicação publicado na imprensa oficial do estado IOEPA no dia 20 de 
abril de 2021 processo licitatório na modalidade pregão SRP que versa so-
bre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada No forNEciMENTo dE áGUa MiNEral E GáS, 
oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal E 
dEMaiS SEcrETariaS do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/ Pa. 
a abertura será no dia 04/05/2021 às 14:00hs, na sala de. E PrEGÃo PrE-
SENcial Para rEGiSTro dE PrEÇoS 9/2021- 00027 o Município de São 
Domingos do Capim através da Pregoeira, tor na público o processo Licitatório 
do Tipo Menor Preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM SEr-
ViÇo dE coMidaS ProNTaS, coM aTENdiMENTo À ProNTa ENTrEGa, Vi-
SaNdo aTENdEr aS NEcESSida dES da SEcrETaria dE adMiNiSTraÇÃo 
do MUNicÍPio dE SÃo do MiNGoS do caPiM/Pa
Maria JoSE BaSToS do aMaral
PrEGoEira

Protocolo: 651625

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aviso de licitação
PreGÃo eLetrÔNico 029/2021
rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE VEÍcUlo 
coM cESTo aÉrEo, ViSaNdo aTENdEr ÀS NEcESSidadES do MUNi-
cÍPio aTraVÉS da SEcrETaria MUNiciPal dE SErViÇoS UrBaNoS - 
SEMUrB. abertura: 19/05/2021 às 09 h00m. EdiTal: departamento de 
licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida 22 de março nº. 
915 - centro no horário das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.pmsfx@
hotmail.com; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/; https://
www.sfxingu.pa.gov.br/web/
Joao clEBEr dE SoUSa TorrES
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 651626
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
extrato da ata de registro de Preço
Processo: 920210018; Espécie: ata de registro de Preço nº 20210016, 
referente ao Pregão Eletrônico nº 9/2021-00018-SrP; objeto: registro de 
Preço para a seleção de propostas mais vantajosa para futura e eventual 
aquisição de cestas básicas para usuários da politica social, usuário da 
rede de assistência Social de Uruará; fornecedor: criSTiEllE MUNiZ dE 
Sa, no Valor Total: r$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis Mil reais). Vigên-
cia: 12 meses, contados de 28/04/2021 á 28/04/2022.

Protocolo: 651627

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VIGIA

.

eXtrato do coNtrato
objeto: contrato temporário na função de, agente de  Serviços Urbanos  
(Vigia)  para atender as necessidades da Sec. de Educação.
contratante: fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica 
e Valorização dos Profissionais da Educação
cNPJ: 32.212.663/0001-66
contrato: 036/2021 SEMEd contratado : Thiago Humberto Sarmento,
Valor: r$-1.100,(Hum mil e cem reais)
contrato: 037/2021 SEMEd contratado: Manoel João Sousa da Silva,
Valor: r$-1.100,(Hum mil e cem reais)
contrato: 038/2021 SEMEd contratado: alexandre avelino de Mores,
Valor: r$-1.100,(Hum mil e cem reais)
contrato: 0039/2021 SEMEd contratado: Enivaldo Matos Silva,
Valor: r$-1.100,(Hum mil e cem reais)
contrato: 040/2021 SEMEd contratado: Manoel João Silva Santana,
Valor: r$-1.100,(Hum mil e cem reais)
contrato: 041/2021 SEMEd contratado: Hélio Junior Vilhena freitas,
Valor: r$-1.100,(Hum mil e cem reais)
contrato: 042/2021 SEMEd contratado: alcindo José
Valor: r$-1.100,(Hum mil e cem reais)
contrato: 043/2021 SEMEd contratado : carlos Wenderson da Silva feio,
Valor: r$-1.100,(Hum mil e cem reais)
contrato:044/2021 SEMEd contratado :Joel  Paixão da Silva,
Valor: r$-1.100,(Hum mil e cem reais)
contrato: 045/2021 SEMEd contratado : Mateus Monteiro de oliveira,
Valor: r$-1.100,(Hum mil e cem reais)
contrato: 046/2021 SEMEd contratado : diercio cordeiro lobo,
Valor: r$-1.100,(Hum mil e cem reais)
contrato: 047/2021 SEMEd contratado : Jorge Santos Palheta,
Valor: r$-1.100,(Hum mil e cem reais)
contrato: 048/2021 SEMEd contratado : renato cezar Santos Pantoja,
Valor: r$-1.100,(Hum mil e cem reais)
contrato: 049/2021 SEMEd contratado :Marilzo da Silva,
Valor: r$-11.100,(Hum mil e cem reais)
contrato: 050/2021 SEMEd contratado : ivanildo Siqueira do Nascimento, 00
Valor: r$- 1.100,(Hum mil e cem reais)
contrato: 051/2021 SEMEd contratado : William costa Guedes,
Valor: r$- 1.100,(Hum mil e cem reais)
contrato: 052/2021 SEMEd contratado : Mauricio conceição dos Santos,
Valor: r$- 1.100,(Hum mil e cem reais)
contrato: 053/2021 SEMEd contratado : dionei Mores  Monteiro,
Valor: r$-1.100,(Hum mil e cem reais)
contrato: 054/2021 SEMEd contratado : Joanicio da costa Martins,
Valor: r$-1.100,(Hum mil e cem reais)
contrato: 055/2021 SEMEd contratado : antônio Silvio Saldanha albuquerque
Valor: r$-1.100,(Hum mil e cem reais)
contrato: 056/2021 SEMEd contratado : Thiago Humberto lobato ribeiro, 87
Valor: r$-1.100,(Hum mil e cem reais)
contrato: 057/2021 SEMEd contratado : Gilberto Barros ferreira,
Valor: r$-1.100,(Hum mil e cem reais)
contrato: 058/2021 SEMEd contratado : Natan Monteiro Barbosa,
Valor: r$-1.100,(Hum mil e cem reais)
contrato: 059/2021 SEMEd  contratado : claudio Valdemir Neves de Sousa,
Valor: r$-1.100,(Hum mil e cem reais)
contrato: 060/2021 SEMEd  contratado : Edson luiz Palheta  de Sousa Junior,
Valor: r$-1.100,(Hum mil e cem reais)
contrato: 061/2021 SEMEd contratado : Edinei luiz Pereira Moraes,
Valor: r$-1.100,(Hum mil e cem reais)
contrato: 109/2021 SEMEd contratado :Marcos Gabriel favacho Santos,
Valor: r$-1.100,(Hum mil e cem reais)
contrato: 062/2021 SEMEd contratado: anderson rodrigo dos Santos,
Valor: r$-1.100 (Hum mil e cem reais
contrato: 063/2021 SEMEd contratado : Joel Beckman Pereira
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 64/2021 SEMEd contratado : carlos alberto Neves cardoso
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 065/2021 SEMEd contratado : fernando andrade Silva
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 066/2021 SEMEd contratado: Gleverson Patrick rodrigues
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 106/2021 SEMEd contratado: ronaldo Silva Saldanha
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 067/2021 SEMEd contratado: alan cleber favacho lobato
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)

contrato: 068/2021 SEMEd contratado: Natalino da conceição da Silva Barriga
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 069/2021 SEMEd contratado: José luiz Sousa Palheta
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 090/2021 SEMEd contratado: Jeferson ronaldo Pinheiro Miranda
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 091/2021 SEMEd contratado: frank Moraes dias
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 092/2021 SEMEd  contratado : Valnei campos Passos
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 093/2021 SEMEd contratado: Gilvany Monteiro da oliveira
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 095/2021 SEMEd contratado: Edielson Policarpo da Silva
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 096/2021 SEMEd contratado : ilson rafael Neves Santos
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 099/2021 SEMEd contratado : Edson Marcos Siqueira alves
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 100/2021 SEMEd contratado : Saiddy da Silva furtado
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 094/2021 SEMEd contratado : dinei da Silva cordeiro
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 101/2021 SEMEd contratado : lucivaldo Paixão da Silva
Valor: r$-1.100 (Hum mil e cem reais)
contrato: 102/2021 SEMEd contratado : denílson Moraes de Sousa
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais )
contrato: 103/2021 SEMEd contratado : Paulo Sergio Santos dos Santos
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 070/2021 SEMEd contratado : Nilo costa
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 071/2021 SEMEd contratado : denílson cordeiro oliveira
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 075/2021 SEMEd contratado : Sergio reis ferreira ramos
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 076/2021 SEMEd contratado : Max alves ferreira
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 077/2021 SEMEd contratado : luiz clebson costa conceição
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 078/2021 SEMEd contratado : amancio Moraes dos Santos Junior
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 079/2021 SEMEd contratado : admilson Moraes Pereira
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 098/2021 SEMEd contratado : Jânio ferreira de Brito Botelho
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 080/2021 SEMEd contratado : Elizeu Nunes Brio costa
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 081/2021 SEMEd contratado : Thalisson Breno rabelo costa
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 082/2021 SEMEd contratado : Marlon Natalino rodrigues da Silva
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 084/2021 SEMEd contratado : Maycon da almeida chaves
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 085/2021 SEMEd contratado : cleby Sousa da Silva
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 086/2021 SEMEd  contratado : Eduardo Santos
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 087/2021 SEMEd contratado : raimundo Joelson dos anjos Gomes
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 105/2021 SEMEd contratado : Bruno Pinheiro Maia
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 088/2021 SEMEd  contratado : Evaldo Santos rabelo
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 106/2021 SEMEd contratado : Marcos abraão Mateus favacho
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 072/2021 SEMEd contratado : luilson Soeiro dos Santos
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 108/2021 SEMEd contratado : danilo Sousa Pereira
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
Vigência:01/02/2021 até 30/06/2021
data de assinatura: 01/02/2021
Josicléa Barata Pinheiro Palheta - Secretária de Educação

Protocolo: 651629
eXtrato do coNtrato
objeto: contrato temporário na função de  , agente administrativo, para 
atender as necessidades da Sec. de Educação.
contratante: fundo Municipal de  Educação- fME
cNPJ: 29.517.467/0001-95
contrato: 007/2021 SEMEd  contratado : Edilene Nascimento de lima,
Valor: r$- 1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 009/2021 SEMEd contratado : José Maria Barros Nascimento
Valor: r$- 1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 010/2021 SEMEd contratado : Elaine cristina dias Soeiro
Valor: r$- 1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 014/2021 SEMEd contratado :  Miguel alves Barros filho
Valor: r$- 1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 016/2021 SEMEd contratado : claudia Siqueira avelino
Valor: r$- 1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 17/2021 SEMEd contratado : carla cristina Silva corrêa,
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
Vigência:01/02/2021 até 30/06/2021
data de assinatura: 01/02/2021
Josicléa Barata Pinheiro Palheta - Secretária de Educação

Protocolo: 651636
eXtrato do coNtrato
objeto: contrato temporário na função de  agente de Serviços Gerais, para 
atender as necessidades da Sec. de Educação.
contratante: fundo Municipal de  Educação- fME
cNPJ: 29.517.467/0001-95
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contrato: 004/2021 SEMEd contratado : Jhonata João da Silva Pereira
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 005/2021 SEMEd contratado : claudomiro da Silva figueiredo
Valor: r$- 1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 019/2021 SEMEd contratado : João Batista Brito fiel,
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 023/2021 SEMEd
Vigência:01/02/2021 até 30/06/2021
data de assinatura: 19/02/2021
Josicléa Barata Pinheiro Palheta - Secretária de Educação

Protocolo: 651637
eXtrato do coNtrato
objeto: contrato temporário na função de, Pedagoga, para atender as ne-
cessidades da Sec. de Educação.
contratante: fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica 
e Valorização dos Profissionais da Educação
cNPJ: 32.212.663/0001-66
contrato: 002/2021 SEMEd contratado : Suyanne Talita Barata chagas,
Valor: r$-2.530,00( dois Mil,  Quinhentos e Trinta reais)
contrato: 027/2021 SEMEd  contratado : Terezinha de Morais Torres,
Valor: r$- 2.530,00,(dois Mil e Quinhentos e Trinta reais)
Vigência:01/02/2021 até 30/06/2021
data de assinatura: 01/02/2021
Josicléa Barata Pinheiro Palheta - Secretária de Educação

Protocolo: 651630
eXtrato do coNtrato
objeto: contrato temporário na função de  agente de  Manutenção  para 
atender as necessidades da Sec. de Educação.
contratante: fundo Municipal de  Educação- fME
cNPJ: 29.517.467/0001-95
contrato: 012/2021 SEMEd contratado : inaldo ferreira da Mota
Valor: r$- 1.100(Hum mil e cem reais)
Vigência:01/02/2021 até 30/06/2021
data de assinatura: 01/02/2021
Josicléa Barata Pinheiro Palheta - Secretária de Educação

Protocolo: 651632
eXtrato do coNtrato
objeto: contrato temporário na função, agente de Portaria, para atender 
as necessidades da Secretaria  de Educação.
contratante: fundo Municipal de  Educação- fME
cNPJ: 29.517.467/0001-95
contrato: 18/2021 SEMEd contratado : dionatan Pontes ferreira,
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
Vigência:01/02/2021 até 30/06/2021
data de assinatura: 01/02/2021
Josicléa Barata Pinheiro Palheta - Secretária de Educação

Protocolo: 651633
eXtrato do coNtrato
objeto: contrato temporário na função de ag. Ser. Gerais  para atender as 
necessidades da Sec. de Educação.
contratante: fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica 
e Valorização dos Profissionais da Educação
cNPJ: 32.212.663/0001-66
contrato: 011/2021 SEMEd  contratado : Keicyane leal figueiredo,
Valor: r$-1.100,(Hum mil e cem reais)
contrato: 020/2021 SEMEd contratado : ieda Maria Santos alves,
Valor: r$-1.100,(Hum mil e cem reais)
contrato: 021/2021 SEMEd contratado : Monalice Palheta cardoso,
Valor: r$-1.100,(Hum mil e cem reais)
contrato: 025/2021 SEMEd  contratado : Suzana Pinto da Silva campos,
Valor: r$-1.100,(Hum mil e cem reais)
Vigência:01/02/2021 até 30/06/2021
data de assinatura: 01/02/2021
Josicléa Barata Pinheiro Palheta - Secretária de Educação

Protocolo: 651634
eXtrato do coNtrato
objeto: contrato temporário na função de  Motoristas  para atender as 
necessidades da Sec. de Educação.
contratante: fundo Municipal de  Educação- fME
cNPJ: 29.517.467/0001-95
contrato: 023/2021 SEMEd contratado : carlos antônio Santos
Valor: r$-.1.100(Hum mil e cem reais)
contrato: 026/2021 SEMEd contratado : alberto rodrigues da Silva
Valor: r$-1.100(Hum mil e cem reais)
Vigência:01/02/2021 até 30/06/2021
data de assinatura: 01/02/2021
Josicléa Barata Pinheiro Palheta - Secretária de Educação

Protocolo: 651640
eXtrato do coNtrato
objeto: contrato temporário na função de,  Professor  para atender as 
necessidades da Sec. de Educação.
contratante: fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica 
e Valorização dos Profissionais da Educação
cNPJ: 32.212.663/0001-66
contrato: 030/2021 SEMEd  contratado : reginaldo M. costa Junior,
Valor Base: r$-1.443,08,(Hum mil e Quatrocentos e Quarente e Três  re-
ais e oito centavos)
contrato: 033/2021 SEMEd contratado : antônio Marcelo Paz Sousa,
Valor Base : r$-1.443,08,(Hum mil e Quatrocentos e Quarente e Três  re-
ais e oito centavos)
Vigência:01/02/2021 até 30/06/2021
data de assinatura: 01/02/2021
Josicléa Barata Pinheiro Palheta - Secretária de Edu

Protocolo: 651643

eXtrato do coNtrato
objeto: contrato temporário na função de assistente Educacional ( Secre-
tario Escolar ) para atender as necessidades da Sec. de Educação.
contratante: fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica 
e Valorização dos Profissionais da Educação
cNPJ: 32.212.663/0001-66
contrato: 003/2021 SEMEd  contratado : rosely Machado Borges,
Valor: r$-1.100,(Hum mil e cem reais)
contrato: 022/2021 SEMEd contratado : Mirtes de Nazaré Pereira ribeiro,
Valor: r$-1.100,(Hum mil e cem reais)
contrato: 029/2021 SEMEd  contratado : lídia Pinheiro Teixeira,
Valor: r$-1.100,(Hum mil e cem reais)
Vigência:01/02/2021 até 30/06/2021
data de assinatura: 01/02/2021
Josicléa Barata Pinheiro Palheta - Secretária de Educação

Protocolo: 651644
eXtrato do coNtrato
objeto: contrato temporário na função de  Técnico de informática  para 
atender as necessidades da Sec. de Educação.
contratante: fundo Municipal de  Educação- fME
cNPJ: 29.517.467/0001-95
contrato: 006/2021 SEMEd contratado : anderson Patrick Brito Silva
Valor: r$- 1.320 (Hum mil trezentos e Vinte reais)
contrato: 024/2021 SEMEd  contratado : camylly christie da Silva Barata,
Valor: r$-1.320(Hum mil, trezentos e vinte reais)
Vigência:01/02/2021 até 30/06/2021
data de assinatura: 01/02/2021
Josicléa Barata Pinheiro Palheta - Secretária de Educação

Protocolo: 651645
retiFicaÇÃo de eXtrato de coNtrato
A Prefeitura Municipal de Vigia-PA, torna público a retificação da publica-
ção do extrato do contrato referente a carTa coNViTE nº 1/2021-001, 
publicado Diário Oficial Estado do Pará (IOEPA)  em 24/02/2021 (Número 
34.500-Pg. 80),. onde se lê: “04 (quatro) meses”. Leia-se: “12 (doze) 
meses”. Mantidos inalterados os demais itens publicados. 03 de maio de 
2021. foro: Job Xavier Palheta Junior - Prefeito Municipal

Protocolo: 651646
eXtrato do coNtrato
objeto: contrato temporário na função de Nutricionista para atender as 
necessidades da Sec. de Educação.
contratante: fundo Municipal de  Educação- fME
cNPJ: 29.517.467/0001-95
contrato: 008/2021 SEMEd contratado : larissa Barbosa da Silva
Valor: r$ 2.380,00. (dois Mil, Trezentos e oitenta reais)
Vigência:01/02/2021 até 30/06/2021
data de assinatura: 01/02/2021
Josicléa Barata Pinheiro Palheta - Secretária de Educação

Protocolo: 651647

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de VitÓria do XiNGU
eXtrato de coNtrato - PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 002/2021-PMVX
ParTES: coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE Vi-
TÓria do XiNGU - SEMEd (fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo) - cNPJ: 
14.811.402/0001-80 - coNTraTado: PaPElaria E arMariNHo rr 
lTda - cNPJ: 83.734.699/0001-40 - contrato nº 20210180 com o valor 
global de r$: 137.463,75; J. M. do NaSciMENTo NETo EirEli - cNPJ: 
33.614.394/0001-27 - contrato nº 20210181 com o valor global de r$: 
117.850,00; E. G. dElMoNdES - cNPJ: 34.620.404/0001-08 - contrato 
nº. 20210182 com o valor global de r$: 98.691,45; foNTE dE rEcUrSoS: 
Recursos Próprios: 2.063 - 3.3.90.30.00; VIGÊNCIA: até 31/12/2021; OB-
JETo: aquisição de Materiais de Expediente, para atender as necessida-
des do SEMEd; iNforMaÇÕES: PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 002/2021 e 
coNTraToS adMiNiSTraTiVoS citados poderão ser acessados na integra 
no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoria-
doxingu.pa.gov.br. Assinatura: Vitória do Xingu/PA, 23/04/2021.
eXtrato de coNtrato - PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 002/2021-PMVX
ParTES: coNTraTaNTE: MUNicÍPio dE ViTÓria do XiNGU (PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE ViTÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53 - coN-
TraTado: E. G. dElMoNdES - cNPJ: 34.620.404/0001-08 - contrato nº. 
20210187 com o valor global de r$: 23.016,05; J. M. do NaSciMENTo 
NETo EirEli - cNPJ: 33.614.394/0001-27 - contrato nº 20210181 com o 
valor global de R$: 97.627,50; FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios: 
2.005 - 3.3.90.30.00; ViGÊNcia: até 31/12/2021; oBJETo: aquisição de 
Materiais de Expediente, para atender as necessidades da SEMad; iNfor-
MaÇÕES: PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 002/2021 e coNTraToS adMi-
NISTRATIVOS citados poderão ser acessados na integra no site oficial da 
Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.pa.gov.
br. Assinatura: Vitória do Xingu/PA, 27/04/2021.
eXtrato de coNtrato - PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 002/2021-PMVX
ParTES: coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia So-
cial - cNPJ: 13.461.787/0001-30 - coNTraTado: E. G. dElMoNdES 
- cNPJ: 34.620.404/0001-08 - contrato nº. 20210191 com o valor global 
de r$: 118.427,95; foNTE dE rEcUrSoS: recursos Próprios e repasses: 
2.067, 2.072, 2.066, 2.071, 2.070, 2.064 - 3.3.90.30.00; ViGÊNcia: até 
31/12/2021; oBJETo: aquisição de Materiais de Expediente, para atender 
as necessidades da SEMUTS; iNforMaÇÕES: PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 
002/2021 e coNTraToS adMiNiSTraTiVoS citados poderão ser acessados 
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na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.
vitoriadoxingu.pa.gov.br. Assinatura: Vitória do Xingu/PA, 28/04/2021.
eXtrato de coNtrato - PreGÃo PreseNciaL srP Nº 009/2021-PMVX
ParTES: coNTraTaNTES: MUNicÍPio dE ViTÓria do XiNGU (PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE ViTÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53 
- coNTraTado: G. V. riBEiro coMErcio dE coMBUSTiVEiS EirEli - 
cNPJ: 28.600.049/0001-02, contrato nº 20210190 com o valor global de 
r$: 854.100,00, foNTE dE rEcUrSoS: 2.018 - 3.3.90.30.00; ViGÊNcia: 
até 31/12/2021; oBJETo: aquisição de combustíveis, para atender as ne-
cessidades da SEiNfra; iNforMaÇÕES: PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 
009/2021-PMVX e coNTraTo adMiNiSTraTiVo poderão ser acessados na 
integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.
vitoriadoxingu.pa.gov.br. Assinatura: Vitória do Xingu/PA, 28/04/2021.
eXtrato de coNtrato - PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 019/2021-PMVX
ParTES: coNTraTaNTE: MUNicÍPio dE ViTÓria do XiNGU (PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE ViTÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53 - coN-
TraTado: a d c dE liMa EirEli - cNPJ: 05.440.949/0001-26 - contrato 
nº 20210195 com o valor global de r$: 18.365,00;  foNTE dE rEcUrSoS: 
Recursos Próprios: 2.007 - 3.3.90.30.00; VIGÊNCIA: até 31/12/2021; 
oBJETo: aquisição de Gás de cozinha, para atender as necessidades da 
SEPof; iNforMaÇÕES: PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 019/2021-PMVX e 
coNTraTo adMiNiSTraTiVo citado poderão ser acessados na integra no 
site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriado-
xingu.pa.gov.br. Assinatura: Vitória do Xingu/PA, 29/04/2021.

Protocolo: 651648

eMPresariaL
.

caMara MUNiciPaL de BaiÃo
aviso de Licitação Pregão Presencial: PP/2021-002-cMB srP
objeto: ata de registro de preços para futura contratação de empresa 
para aquisição de material gráfico, para atender a demanda a Câmara 
Municipal de Baião/Pa. abertura: 14/05/2021 às 09h30min. a sessão de 
lance do processo acima mencionado será realizada na Sala da comissão 
Permanente de licitação - Prédio administrativo - rua Getúlio Vargas n. 
477, centro, Baião/Pa - cEP: 68.465-00- (91) 3795-1159. informações 
das 08h00min às 14h00min. o edital estará disponível no Portal da Trans-
parência (https://baiao.pa.leg.br/), Mural de licitações do TcM-Pa e pelo 
e-mail: cmblicitacao@hotmail.com .
aviso de Licitação Pregão Presencial: PP/2021-003-cMB srP
objeto: ata de registro de preços para futura aquisição de materiais e 
equipamentos permanentes para atender a necessidade da câmara Mu-
nicipal de Baião/Pa abertura: 14/05/2021 às 13h30min. a sessão de lan-
ce do processo acima mencionado será realizada na Sala da comissão 
Permanente de licitação - Prédio administrativo - rua Getúlio Vargas n. 
477, centro, Baião/Pa - cEP: 68.465-00- (91) 3795-1159. informações 
das 08h00min às 14h00min. o edital estará disponível no Portal da Trans-
parência (https://baiao.pa.leg.br/), Mural de licitações do TcM-Pa e pelo 
e-mail: cmblicitacao@hotmail.com .

Protocolo: 651655
autorização de fauna
a cHaPLeaU eXPLoraÇÃo MiNeraL Ltda, cNPJ nº 08.106.658/0004-
37, TorNa PÚBlico QUE rEcEBEU da SEcrETaria dE ESTado dE MEio 
aMBiNTE E SUSTENTaBilidadE do Pará, aTraVÉS do ProcESSo Nº 
2020/0000023649, aUToriZaÇÃo Para caPTUra, colETa E TraNSPor-
TE dE MaTErial BiolÓGico Para MoNiToraMENTo da BioTa TErrES-
TrE E aQUáTica Nº 4644/2021 NaS árEaS dE iNflUÊNcia do EMPrE-
ENdiMENTo dE EXTraÇÃo E BENEficiaMENTo dE oUro dENoMiNado 
“ProJETo coriNGa” localiZado Na cidadE dE alTaMira - Pa.

Protocolo: 651658
aZeVedo coMÉrcio VareJista de deriVados de PetrÓLeo 
Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 
28.782.251/0001-94, com sede à aV alacid NUNES, nº 2900, bairro 
Jardim Uirapuru - altamira/Pa, torna público que recebeu da Secretaria 
Municipal da Gestão do Meio ambiente e Turismo - SEMaT, licença de ope-
ração nº 015/2021 para comércio Varejista de combustíveis para Veículos 
Automotores/Comércio Varejista de Lubrificantes no município de Altamira.

Protocolo: 651659
aZeVedo traNsPorte e LoGistica de carGas eireL, pessoa jurídi-
ca de direito privado, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 34.714.777/0001-30, com 
sede à aV alacid NUNES, nº 2900, bairro Jardim Uirapuru - altamira/Pa, 
torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS, licença de operação nº 12727/2021 para atividade de 
Transporte rodoviário de Produtos Perigosos, com validade até 21/04/2026.

Protocolo: 651660
Y.YaMada s/a coMercio e iNdUstria -eM recUPeraÇÃo JUdiciaL
torna público que  recebeu da  SEMMa/ MariTUBa/ Pa
as licenças LI N° 0016/2020 LP Nº 0014/2020

Protocolo: 651661
aGro-PecUÁria rio tartarUGa s/a-cNPJ/Mf 05.248. 067/0001-
63- aSSEMBlÉia GEral ordiNária-coNVoca ÇÃo 2ª cHaMada-convi-
damos os senhores acionistas para a reunião de assembleia Geral ordiná-
ria que se realizará em 2ª chamada, com a presença de qualquer número 
de acionistas, no dia 17/05/2021, às 09:00hs., nesta empresa, sito à Trav. 
São francisco n.º 118 sala 01, na cidade de Belém Estado do Pará, com a 
seguinte ordem do dia: a)Tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2020; b) de-
liberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de 
dividendos; c) outros assuntos de interesse social. Belém. 04 de maio de 
2021. Breno lobato de Miranda castro-cPf: 256.973.402-06-Presidente.

Protocolo: 651662
a empresa aLFa LiVe iMPortaÇÃo e eXPortaÇÃo eireLi, cNPJ: 
23.073.084/0001-99, situada na rua João Nunes de Souza, n° 178, Águas Brancas - 
Ananindeua PA, solicita renovação da Licença de Operação SEMAS PA N° 9908/2016.

Protocolo: 651666
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ALUBAR ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.617.805/0001-28

       Controladora     Consolidado 
Ativos  Nota    2020     2019   2020    2019
Caixa e equivalentes de caixa  8  8.458  6.116  8.479  6.143 
Contas a receber de clientes .  9  9.313  12.063  9.313  12.063 
Adiantamento a fornecedores    41  17  41  17 
Dividendos a receber ...........  10  155  123  155  123 
Pagamentos antecipados ......    372  456  372  456 
Imposto de renda e contribuição 
 social a recuperar ...............  11a  1.428  1.845  1.428  1.845 
Impostos a recuperar ...........  11b        762  882  765  885 
Total do ativo circulante ...    20.529  21.502  20.553  21.532
Outras contas a receber .......    14  14  14  14 
Pagamentos antecipados ......    1  17  1  17 
 Empréstimos a partes relacionadas 12a            -   14.506           -   14.506 
Realizável a longo prazo ...           15   14.537        15   14.537 
Investimentos .....................  13  11.244   11.122  11.227   11.099 
Imobilizado ........................  14  949   1.105   949   1.105 
Intangível ...........................  15         82        124        82         124 
Total do ativo não circulante  12.290  26.888  12.273   26.865 

Total do ativo ...................    32.819   48.390  32.826   48.397 

                  Controladora      Consolidado 
Passivos  Nota    2020    2019   2020    2019
Fornecedores .......................  16  288  855  288  855 
Empréstimos e inanciamentos  17  116  116  116  116 
Obrigações iscais, trabalhistas 
 e previdenciárias .................  18  1.200  1.300  1.200  1.300 
Imposto de renda e contribuição 
 social a recolher ..................  20  143  -  143  - 
Parcelamentos tributários ......  19  474  474  474  474 
Dividendos a pagar ...............  12b  1.814  813  1.814  813 
Adiantamento de clientes.......  21  348  2.753  348  2.753 
Outras provisões ..................             3            -         81         77
Total do passivo circulante      4.386    6.311   4.464    6.388
Empréstimos e inanciamentos  17  241  279  241  279 
Empréstimos de partes relacionadas 12a  -  8.693  -  8.693 
Parcelamentos tributários ......  19  1.755  2.229  1.755  2.229
Total do passivo não circulante     1.996  11.201  1.996  11.201 
Patrimônio líquido .............  22    
Capital social .......................    6.954  6.954  6.954  6.954 
Reserva de lucros .................    19.483  23.924  19.483  23.924
Patrimônio líquido atribuível  
 aos controladores .............    26.437  30.878   26.437   30.878
Participação de não controladores             -   -         (71)        (70)
Total do patrimônio líquido    26.437   30.878   26.366   30.808 
Total do passivo e do 
 patrimônio líquido .............    32.819   48.390   32.826  48.397

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de Reais)

Demonstrações de resultados
Exercícios indos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

 (Em milhares de Reais)

          Controladora          Consolidado  

  Nota      2020     2019      2020     2019
Receita líquida ............ 23    38.605  46.398  38.605  46.398 

Custo dos serviços prestados 24     (30.849 ) (48.248 )   (30.849 ) (48.248 )

Lucro bruto  ................         7.756     (1.850 )      7.756   (1.850 )

Despesas de vendas .... 25   (957)   (1.112)   (957)   (1.112 )

Despesas administrativas 26   (6.083)   (6.068)   (6.087)   (6.077 )

Despesas tributárias ....    (18)   (87)   (18)   (88 )

Outras receitas ............ 13a            23     10.657            23    10.657 

Resultado antes das receitas 
 (despesas) inanceiras líquidas 
 e impostos  ..............           721       1.540          717    1.530 

Receitas inanceiras  .... 27    330    678    330    679 

Despesas inanceiras  ... 27       (166 )      (676 )       (167 )      (677 )

Receitas inanceiras líquidas           164    2    163    2 

Resultado de equivalência 

 patrimonial ................ 13         647     2.211        651      2.218 

Resultado antes dos impostos      1.532    3.753    1.531    3.750 

Imposto de renda e contribuição 

 social  ....................... 20a        (208 )      (339 )       (208 )      (339 )

Lucro líquido do exercício      1.324       3.414     1.323     3.411 

Resultado atribuído para
 Acionistas controladores         1.324       3.414        1.324      3.414 

 Acionistas não controladores               -             -           (1 )         (3 )

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações inanceiras. 

Demonstrações dos luxos de caixa - Método indireto
Exercícios indos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações inanceiras.

       Controladora           Consolidado 
    2020     2019     2020       2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais    
Lucro líquido do exercício.......   1.324     3.414    1.323     3.411 
Ajustes para:
Depreciação e amortização ....   203     205    203     205 
Receita de juros, líquida ........   164    2    164     2 
Resultado de equivalência 
patrimonial ..........................  (647 )   (2.211)   (651 ) (2.211 )
Ganho na alienação de investimento    -   (10.410)  -  (10.410 )
Imposto de renda e 
contribuição social ................   208  339    208     339 
Variações em:
Contas a receber de clientes ..   2.751    15.103    2.751    15.103 
Serviços em andamento ........  -    140   -    140 
Adiantamento a fornecedores .  (25 )    82   (25 )   82 
Pagamentos antecipados .......     (101 )        (37 )     (101 )         (37 )
Impostos a recuperar ............   536   (1.699 )   536    (1.699 )
Fornecedores .......................  (566 )   (1.508)   (566 )   (1.508 )
Obrigações iscais, trabalhistas e 
 previdenciárias ....................  (101 )   (2.441 )  (101 )  (2.441 )
Adiantamento de clientes.......  (2.405 ) 2.591   (2.405 )   2.591 
Parcelamentos tributários ......    (475 )      (475 )     (475 )      (475 )
Caixa gerado pelas atividades 
 operacionais .....................      866      3.095        861      3.092 
 Imposto de renda e contribuição 
 social pagos ........................  -    (608 )  -    (608 )
Juros pagos .........................  (23 )   (307 )  (24 )   (314 )
Fluxo de caixa líquido proveniente 
 das atividades operacionais      843      2.180         837      2.170 
Fluxo de caixa das atividades de investimento    
Recursos provenientes da alienação 
  de investimentos ................  -    26.244   -    26.244 
Aquisição de imobilizado ........  (5 )   (31 ) (5 )  (31 )
Empréstimos à partes relacionadas  -   (14.506 ) -   (14.506 )
 Recebimentos de empréstimos realizados 
 à partes relacionadas ...........   5.814   -    5.814   - 
Dividendos recebidos de investidas   493   1.934    493    1.934 
Fluxo de caixa líquido proveniente 
 das atividades de investimento   6.302  3.641     6.302     13.641 
 Fluxo de caixa das atividades de inanciamento   
Amortização de empréstimos e 
 inanciamentos tomados .......  (39 )   (4.116 )  (39 )  (4.116 )
Pagamento de empréstimos com 
 partes relacionadas ..............  -    (3.517 )  -   (3.517 )
Pagamentos de dividendos .....  (4.764 ) (7.397 )  (4.764 ) (7.397 )
Caixa líquido utilizados nas atividades 
 de inanciamento  .............  (4.803 )   (15.030) (4.803 ) (15.030 )
Aumento (redução) líquida em caixa 
 e equivalentes de caixa  ...   2.342    791    2.336    781 
Caixa e equivalentes de caixa 
 em 1º de janeiro .................   6.116    5.325    6.143    5.362 
Caixa e equivalentes de caixa 
 em 31 de dezembro  ............  8.458        6.116       8.479    6.143 
Aumento (redução) no caixa e 
 equivalentes de caixa .......   2.342    791    2.336    781 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações inanceiras.

Demonstrações de resultados abrangentes
Exercícios indos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)

         Controladora           Consolidado  

   2020    2019    2020      2019

Lucro líquido do exercício...........   1.324   3.414   1.323   3.411 

Resultado abrangente atribuível aos:         

Acionistas controladores ............   1.324   3.414   1.324   3.414 

Acionistas não controladores ......           -           -         (1 )         (3 )

Resultado abrangente total ....   1.324   3.414   1.323   3.411 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações inanceiras.
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Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios indos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

         Participação Total do
   Capital Reserva Reserva Lucros Reserva  acionistas não   patrimônio
  Nota    social      legal de lucros acumulados especial      Total   controlafores        líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2018 6.954 913 23.705  -  -   31.572  (67)   31.505 
Lucro líquido do exercício   -   -   -    3.414   -    3.414   (3)   3.411 
Reserva legal .............    -   171  -  (171)  -  -  -  - 
Dividendos propostos ..    -  -  -  (811)  -  (811)  -  (811)
Dividendos adicionais propostos   -  -  (3.297)  -  (4.103)  (7.400)  -  (7.400)
Reversão de dividendos propostos   -  -  -  -   4.103   4.103  -   4.103 
Retenção de lucros .....             -            -     2.432    (2.432)             -            -                  -                    - 
 Saldos em 31 de dezembro de 2019   6.954   1.084   22.840  -  -   30.878  (70)   30.808 
Lucro líquido do exercício   -  -  -   1.324  -   1.324  (1)   1.323 
Reserva legal .............    -   67  -  (67)  -  -  -  - 
Dividendos propostos ..    -   -  -  (314)  -  (314)  -  (314)
Dividendos adicionais propostos 22  -   -  (5.451)  -  -  (5.451)  -   (5.451)
Retenção de lucros .....              -              -            943           (943)             -              -                     -                  - 
Saldos em 31 de dezembro de 2020   6.954   1.151   18.332  -  -   26.437  (71)   26.366 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações inanceiras.

Notas explicativas às demonstrações inanceiras (Em milhares de Reais)

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações inanceiras individuais e consolidadas

1 Contexto operacional
A Alubar Energia S.A. “Companhia” é uma sociedade anônima de capital 
fechado domiciliada na Rodovia PA 481, s/n, Km 2,3, Complexo Portuário, 
no município de Barcarena, estado do Pará, Brasil, CEP: 68.445-000, 
com unidades operacionais nos estados do Ceará e do Rio Grande do Sul. 
Foi constituída em setembro de 2005, tendo por objetivo a exploração, 
a construção, a implantação, a operação, a manutenção preventiva 
e corretiva e a montagem dos sistemas de linhas de transmissão e/ou 

de transporte e distribuição de rede de energia elétrica, distribuição e 
geração de energia convencional, eólica, solar, biodiesel e demais, além 
de investimentos em outras empresas. A Companhia possui investimentos 
nas seguintes empresas, que também atuam no segmento de  energia:
                                                        Porcentagem de participação
 Investimento  2020 2019
Eólica Mangue Seco I .............Controlada em conjunto  51% 51%
Alubar Embuaca Energia Eólica S.A.  .......... Controlada  75% 75%

Aos Administradores e Acionistas da 
Alubar Energia S.A.
Barcarena - PA

Opinião 
Examinamos as demonstrações inanceiras individuais e consolidadas da Alubar 
Energia S.A. (Companhia), identiicadas como controladora e consolidado, 
respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 
das mutações do patrimônio líquido e dos luxos de caixa para o exercício indo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo 
as políticas contábeis signiicativas e outras informações elucidativas. Em nossa 
opinião, as demonstrações inanceiras individuais e consolidadas acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e inanceira, individual e consolidada, da Alubar Energia S.A. em 31 
de dezembro de 2020, o desempenho individual e consolidado de suas operações 
e os seus respectivos luxos de caixa individuais e consolidados para o exercício 
indo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades 
dos auditores pela auditoria das demonstrações inanceiras individuais e 
consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e sua controlada, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Proissional do Contador e nas normas proissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suiciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase - Concentração da carteia de clientes
Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 1.4 que demonstra que, durante 
o exercício indo em 31 de dezembro de 2020, a Companhia manteve relação 
comercial com poucos clientes. Do montante total faturado (nota explicativa nº 
24) de R$ 39.968 mil no referido exercício (R$ 48.667 em 2019), R$ 33.725 mil (R$ 
43.057 em 2019), equivalente a 84% (88% em 2019), representa faturamento 
para dois clientes, caracterizando dessa forma uma situação de dependência 
econômica. Nossa opinião não contém modiicação relacionada a esse assunto.

Responsabilidades da administração pelas demonstrações inanceiras 
individuais e consolidadas 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações inanceiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações inanceiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Na elaboração das demonstrações inanceiras individuais e consolidadas, 
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações inanceiras, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações 
inanceiras individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
inanceiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de 

distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.  Segurança razoável é um 
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam inluenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações inanceiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
proissional e mantemos ceticismo proissional ao longo da auditoria. Além disso:
. Identiicamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
inanceiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada 
e suiciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, 
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsiicação, omissão ou representações falsas intencionais.
. Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, 
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eicácia dos controles 
internos da Companhia e suas controladas.
. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
. Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil 
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida signiicativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações inanceiras individuais e 
consolidadas ou incluir modiicação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem 
em continuidade operacional.
. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
inanceiras individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações inanceiras individuais e consolidadas representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada.
. Obtemos evidência de auditoria apropriada e suiciente referente às informações 
inanceiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar 
uma opinião sobre as demonstrações inanceiras individuais e consolidadas. 
Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do 
grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com 
a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações signiicativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deiciências signiicativas nos controles internos que identiicamos 
durante nossos trabalhos. 

Fortaleza, 09 de Abril de 2021

KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 S-CE

Pedro Barroso Silva Junior
Contador CRC CE-021967/0-5
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1.1 Controlada
Alubar Embuaca Energia Eólica S.A. (“Embuaca”)
A Alubar Embuaca Geradora de Energia Eólica S.A. é uma sociedade 
anônima de capital fechado, constituída em 31 de março de 2008. Possui 
sede na avenida Santos Dumont, nº 2088, sala 507, na cidade de Fortaleza, 
estado do Ceará. A Embuaca tem por objeto social a implantação da 
central geradora de energia eólica e do respectivo sistema de transmissão 
de interesse restrito, bem como a produção e a comercialização da energia 
gerada. A Embuaca ainda não entrou em atividade e a deinição sobre essa 
questão depende da inalização de estudos técnicos de viabilidade.

1.2 Controlada em conjunto
Eólica Mangue Seco I
A Eólica Mangue Seco I - Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica 
S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado constituída em 12 de 
fevereiro de 2010, com o objetivo especíico de construção, instalação, 
implantação, exploração e manutenção da central geradora eólica 
denominada Usina Mangue Seco I, na cidade de Guamaré, estado do Rio 
Grande do Norte. As operações da Eólica Mangue Seco I iniciaram-se em 
setembro de 2011. A Companhia é controlada em conjunto com o acionista 
Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras, que detém 49% de participação.  

1.3 Continuidade operacional
De acordo com a base contábil de continuidade operacional, as 
demonstrações inanceiras da Companhia e de suas controladas, foram 
elaboradas com base no pressuposto de que a Companhia está operando 
e continuará a operar em futuro previsível de no mínimo 12 meses. 
Tais demonstrações são elaboradas utilizando-se a base contábil de 
continuidade operacional, a menos que a administração pretenda liquidar a 
entidade ou interromper as operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista além dessas.

A Companhia pretende e possui capacidade de continuar suas operações 
em períodos futuros, ou seja, irá realizar seus ativos e liquidar seus 
passivos durante o curso normal de seus negócios, a Companhia avalia 
e julga fatores incertos que possam inluenciar nos resultados futuros e é 
levado em consideração alguns exemplos: • O grau de incerteza associado 
ao evento; •  Caracteristicas de potenciais novos negócios - internos e 
externos; • Informações disponíveis no mercado. A Companhia tem tomado 
ações para mitigar os riscos de continuidade operacional, como exemplos: 
•  Avaliação de mercado, clientes e redução de custos com tomada de 
preços junto a fornecedores que disponibilizem preços competitivos; • 
Implementação de legislações que visem diminuir impactos tributários 
e iscais; •  Análise do luxo de caixa, lucro e outras previsões para os 
períodos futuros; Conforme divulgado na nota explicativa 30 – Eventos 
subsequentes, a Companhia irmou contrato de construção de um novo 
empreendimento no montante de R$ 27,9 milhões que, adicionados aos 
recursos disponíveis em 31 de dezembro de 2020, garante luxo de caixa 
para manutenção das atividades da Companhia durante o exercício de 2021.
a. Impactos relacionados a Covid-19
A propagação da Covid-19, tem afetado os negócios e atividades 
econômicas de forma global. Desde março de 2020, as autoridades 
governamentais impuseram coninamento ou outras restrições para conter 
o vírus, ocasionando a suspensão ou redução de atividades de empresas 
em diversos setores da economia. As atividades da Companhia são 
consideradas como essenciais nos estados que a mesma opera, portanto, 
nesse período a Companhia continuou com suas operações. No cenário 
de bastante incertezas, a Companhia vem acompanhando a evolução 
da pandemia, tomando decisões importantes e tem como prioridade: a 
saúde e segurança de seus colaboradores, a continuidade da operação e 
a manutenção dos empregos. A Companhia possui condições inanceiras 
para enfretamento da crise instaurada e vem tomando diversas medidas 
para mitigar os impactos econômicos-inanceiros. Entre essas medidas 
estão: •  Adoção do trabalho home ofice e comunicações remotas para 
os colaboradores dos setores administrativos. • Redução de despesa 
com pessoal: no mês de abril de 2020, a Companhia aderiu a Medida 
Provisória (MP) 936/2020, suspendendo o contrato de trabalho de alguns 
colaboradores conforme artigos previstos na MP. Com adesão da MP a 
Companhia deixou de desembolsar R$ 171.198 (cento e setenta e um 
mil e cento e noventa e oito reais) durante o ano de 2020. • Negociação 
com as instituições inanceiras em que a Companhia possui contrato 
de empréstimos e inanciamento para suspensão das parcelas por um 
determinado período, evitando o desembolso de R$ 77.096 (setenta e 
sete mil e noventa e seis reais) durante o ano de 2020. • Negociação 
junto a fornecedores e prestadores de serviços para redução de despesas 
e um maior prazo para pagamento.• Entrega de imóveis locados e 
renegociação dos valores dos aluguéis e condomínio das salas comerciais. 
. Concentração de clientes
A Companhia concentrou suas receitas e contas a receber nos projetos 
abaixo relacionados nos últimos dois exercícios:
   2020   2019  
  Contas a  Análise Contas a                 Análise
  receber Receita vertical receber Receita vertical
  (Nota 9) (Nota 23) % (Nota 9) (Nota 23) %
Serrote Geração 
de Energia Elétrica 
- LT Serrote
 -Pecem ........  3.343 33.725 84% 1.634 1.634 3%
U.F.V Ribeirão 

- Aruanã Energia 181 2.578 6% 115 115 1%
Grid Solutions - 
LT 500 Kv - UTE 
Sergipe .........  1.061 1.652 4% 3.143 17.509 36%
Lt 345 Kv Porto 
Acu/Campos GNA 
Prumo ...........  4.534 1.690 4% 5.994 25.549 52%
Perfurações U.F.V 
Eco Amontada  - 129 1% - - -
Perfurações U.F.V 
Delmiro Golveia-
Araxá ............  116 116 0,5% - - -
Perfurações U.F.V 
Paulistana .....  78 78 0,5% - - -
Enel Green Power 
Cristalandia LT 230 Kv - - - 1.177 3.860 8%
Total  ...........  9.313 39.968 100% 12.063 48.667 100%
A Companhia possui contratos vigentes com obras em andamento nos 
seguinte projetos:

• Engenharia, aquisição, construção e comissionamento (EPCC) da linha 
de transmissão de 230 KV Subestação Serrote – Subestação Pecém II, 
localizada no Estado do Ceará com o Cliente Serrote Geração de Energia 
Elétrica S.A. Projeto em fase de desmobilização com expectativa de conclusão 
nos primeiros meses de 2021. • Implantação de uma usina fotovoltaica 
de minigeração distribuída, com capacidade de 2,52 MWp, U.F.V Ribeirão, 
localizada no município de Ribeirão-PE, com o Cliente Aruanã Energia S.A. 
Projeto com expectativa de conclusão inal no mês de março de 2021, podendo 
ser prorrogado por eventual atraso na execução da obra. • Contrato irmado 
pelo regime de prestação de serviço por prazo determinado, cujo o trabalho 
consiste em perfurações em solo com rocha para fundações tipo Micropiles 
para seguidores solares na U.F.V Alagoas Energia Solar, projeto localizado em 
Delmiro Gouveia/AL., cliente Araxá Energia Solar. Expectativa de conclusão 
em fevereiro de 2021. • Contrato irmado pelo regime de prestação de 
serviço por prazo determinado, cujo o trabalho consiste em perfurações em 
solo com rocha para fundações tipo Micropiles para seguidores solares na 
U.F.V Paulistana, projeto localizado em Paulistana/PI., cliente Araxá Energia 
Solar. Expectativa de conclusão em fevereiro de 2021. A Companhia possui 
saldo de contas a receber de obras já executadas dos seguinte projetos: • 
Construção da Linha de Transmissão de 500 KV, que interligará a UTE Sergipe 
à SE Jardim, localizada no Estado de Sergipe com o Cliente Grid Solutions 
Transmissão de Energia Ltda. •  Implantação da Linha de Transmissão de 345 
kV, que interligará a SE Açu à SE Campos, no município de Campos - RJ com 
o Cliente GNA I GERACAO DE ENERGIA S.A.

2  Base de apresentação
As demonstrações inanceiras individuais e consolidadas foram elaboradas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). A 
emissão das demonstrações inanceiras individuais e consolidadas, foi 
autorizada pela Administração da Companhia em 09 de Abril de 2021. 
Detalhes sobre as políticas contábeis da Companhia e de suas controladas 
estão apresentadas na Nota explicativa nº 6. Todas as informações 
relevantes próprias das demonstrações inanceiras individuais e 
consolidadas, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e corresponde 
àquelas utilizadas pela administração na sua gestão. Mudanças nas 
principais políticas contábeis estão descritas na nota explicativa 7.

3  Base de mensuração
As demonstrações inanceiras individuais e consolidadas foram elaboradas 
com base no custo histórico, exceto quando de outra forma indicado.

4  Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações inanceiras individuais e consolidadas são apresentadas 
em Real, que é a moeda funcional da Companhia e de suas controladas. 
Todas as informações inanceiras apresentadas em Real foram arredondadas 
para o valor mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

5  Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações inanceiras individuais e consolidadas de 
acordo com práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração 
faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas 
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas.
a. Julgamentos
As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas 
contábeis que têm efeitos signiicativos sobre os valores reconhecidos nas 
demonstrações inanceiras estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
•  Nota explicativa 13 – Equivalência patrimonial em investidas: determinar 
se a Companhia tem inluência signiicativa sobre uma investida. • Nota 
explicativa 23 – Receita liquida na prestação de serviços: determinar se a 
Companhia atua como agente na transação ou como principal.
b. Incertezas sobre premissas e estimativas
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas 
que possuem um risco signiicativo de resultar em um ajuste material nos 
saldos contábeis de ativos e passivos no próximo ano iscal estão incluídas 
nas seguintes notas explicativas: • Nota explicativa 9 – Contas a receber: 
critérios e montantes da provisão para redução ao valor recuperável; • 
Nota explicativa 14 e 15 – Imobilizado e Intangível: estimativa de vida útil 
dos ativos; • Nota explicativa 28 - Intrumentos inanceiros: determinar o 
valor justo dos ativos inanceiros e outros passivos inanceiros.
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(i) Mensuração do valor justo
Uma série de políticas e divulgações contábeis da Companhia e de suas 
controladas requererem a mensuração de valor justo para ativos e passivos 
inanceiros e não inanceiros. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou 
um passivo, a Companhia e suas controladas usam dados observáveis de 
mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classiicados em 
diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) 
utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma: • Nível 1: preços 
cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos 
idênticos. • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 
1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou 
indiretamente (derivado de preços). • Nível 3: inputs, para o ativo ou 
passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs 
não observáveis). Informações adicionais sobre as premissas utilizadas na 
mensuração dos valores justos estão incluídas na nota explicativa nº 28.

6  Principais políticas contábeis 
A Companhia e suas controladas aplicaram as políticas contábeis descritas 
abaixo de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas 
demonstrações inanceiras individuais e consolidadas. 

a. Base de consolidação
As demonstrações inanceiras das controladas são incluídas nas 
demonstrações inanceiras consolidadas, a partir da data em que o controle 
se inicia, até a data em que o controle deixa de existir, em conformidade 
com o CPC 36 (R3) - Demonstrações consolidadas. As políticas contábeis 
de suas controladas estão alinhadas às políticas adotadas pela Companhia.
Transações eliminadas na consolidação
Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas não 
realizadas derivadas de transações intragrupo, são eliminados. Ganhos 
não realizados oriundos de transações com investidas registradas por 
equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção 
da participação da Companhia na investida. Perdas não realizadas são 
eliminadas da mesma maneira como são eliminados os ganhos não 
realizados, mas somente na extensão em que não haja evidência de perda 
por redução ao valor recuperável.
Controladas
A Companhia controla uma entidade quando está exposto a, ou tem direito 
sobre, os retornos variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e 
tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a entidade. 
As demonstrações inanceiras de controladas são incluídas nas demonstrações 
inanceiras consolidadas a partir da data em que a Companhia obtiver o 
controle até a data em que o controle deixa de existir. Nas demonstrações 
inanceiras individuais da controladora, as informações inanceiras de 
controladas são reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial.
Participação de acionistas não-controladores
A Companhia elegeu mensurar qualquer participação de não-controladores 
na adquirida pela participação proporcional nos ativos líquidos identiicáveis 
na data de aquisição. Mudanças na participação da Companhia em uma 
subsidiária que não resultem em perda de controle são contabilizadas 
como transações de patrimônio líquido.
Perda de controle
Quando a entidade perde o controle sobre uma controlada, a Companhia 
desreconhece os ativos e passivos e qualquer participação de não-
controladores e outros componentes registrados no patrimônio líquido 
referentes a essa controlada. Qualquer ganho ou perda originado pela 
movimentação do patrimônio líquido que tenha relexo na perda de controle 
é reconhecido no resultado. Se a Companhia retém qualquer participação 
na antiga controlada, essa participação é mensurada pelo seu valor justo 
na data em que há a perda de controle.
Investimentos em entidades contabilizadas pelo método da 
equivalência patrimonial
Os investimentos da Companhia em entidades contabilizadas pelo 
método da equivalência patrimonial compreendem suas participações 
em empreendimentos controlados em conjunto (joint ventures). Para ser 
classiicada como uma entidade controlada em conjunto, deve existir um 
acordo contratual que permite a Companhia o controle compartilhado 
da entidade e dá a Companhia o direito aos ativos líquidos da entidade 
controlada em conjunto, e não direito aos seus ativos e passivos especíicos.
Tais investimentos são reconhecidos inicialmente pelo custo, o qual inclui os 
gastos com a transação. Após o reconhecimento inicial, as demonstrações 
inanceiras incluem a participação da Companhia no lucro ou prejuízo 
líquido do exercício e outros resultados abrangentes da investida até a data 
em que a inluência signiicativa ou controle conjunto deixa de existir. Nas 
demonstrações inanceiras individuais da controladora, investimentos em 
controladas também são contabilizados com o uso desse método.

b.  Instrumentos inanceiros

(i) .Ativos.inanceiros
Os ativos inanceiros incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber 
de clientes, valores a compensar e outros itens inanceiros, além de outros 
créditos realizáveis por caixa. A Companhia e suas controladas reconhecem 
os recebíveis inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros 
ativos inanceiros são reconhecidos inicialmente quando a entidade se torna 
uma parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo inanceiro, 
que não possua um componente inanceiro signiicativo, é inicialmente 
mensurado pelo valor justo acrescido, para um item que não é VJR (valor 
justo por meio do resultado), dos custos de transação que são diretamente 

atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um recebível sem um componente de 
inanciamento signiicativo é inicialmente mensurado pelo preço da transação.

Classiicação.e.mensuração.subsequente
No reconhecimento inicial, um ativo inanceiro é classiicado como 
mensurado pelo custo amortizado, ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes (VJORA) ou ao valor justo por meio do resultado 
(VJR) com base tanto no modelo de negócios da entidade para a gestão dos 
ativos inanceiros, quanto nas caracteristicasde luxo de caixa contratual 
do ativo inanceiro A Companhia e suas controladas mensuram o ativo 
inanceiro ao custo amortizado quando: (i)  O ativo inanceiro for mantido 
dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos inanceiros 
com o im de receber luxos de caixa contratuais; e (ii) Os termos contratuais 
do ativo inanceiro derem origem, em datas especíicas, a luxos de caixa 
que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o 
valor do principal em aberto. A Companhia e suas controladas mensuram 
o ativo inanceiro ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes 
(VJORA) quando: (i)  O ativo inanceiro for mantivo dentro de modelo de 
negócios cujo objetivo seja atingido tanto pelo recebimento de luxos de 
caixa contratuais quanto pela venda de ativos inanceiros; e (ii) Os termos 
contratuais do ativo inanceiro derem origem, em datas especiicadas, a 
luxos de caixa que constituam exclusivamente pagamentos de principal 
e juros sobre o valor do principal em aberto. O ativo inanceiro deve ser 
mensurado ao valor justo por meio do resultado (VJR), a menos que seja 
mensurado ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes. Entretanto, no reconhecimento, a Companhia 
pode irrevogavelmente designar um ativo inanceiro que, de outra forma, 
satisfaz os requisitos para serem mensurados ao custo amortizado 
ou ao VJORA como VJR, se isso eliminar ou reduzir signiicativamente 
um descasamento contábil que de outra forma poderia surgir.

Avaliação do modelo de negócio
A Companhia faz uma valiação do objeto do modelo de negócios no 
qual um ativo inanceiro é mantido em nivel de portfólio, porque isso 
relete a melhor forma como o negócio é gerenciado e as informações 
são fornecidas à administração. As informações consideradas incluem: • 
As políticas e objetivos declarados para o portfólio e o funcionamento 
dessas políticas na prática. Isso inclui se a estratégia da administração 
se concentra em ganhar receita de juros contratuais, mantendo um 
peril de taxa de juros especíico, combinando a duração dos ativos 
inanceiros com a duração de quaisquer passivos relacionados ou saídas 
de caixa esperadas ou realizando luxo de caixas através da venda 
dos ativos; • Como o desempenho da carteira é avaliado e reportado 
à administração da Companhia; os riscos afetam o modelo de negócios 
(e os ativos inanceiros mantidos dentro desse modelo de negócios) e 
como esses riscos são gerenciados; • A frequência, o volume e a época 
das vendas de ativos inanceiros em exercícios anteriores, as razões 
para tais vendas e expectativas sobre a atividade de vendas futuras. As 
transferências de ativos inanceiros para terceiros em transações que não 
se qualiicam para desreconhecimento não são consideradas vendas para 
esse im, consistentes com o reconhecimento contínuo dos ativos pela 
Companhia e suas controladas. Ativos inanceiros que são mantidos para 
negociação ou são gerenciados e cujo desempenho é avaliado com base no 
valor justo são mensurados pelo VJR.

Avaliação.dos.luxos.de.caixa.contratuais.para.apenas.pagamentos.
de capital e juros
Para ins desta avaliação, “principal” é deinido como o valor justo do 
ativo inanceiro no reconhecimento inicial, juros são deinidos como a 
contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito 
associado ao valor do principal em aberto durante um determinado período 
de tempo e por outros riscos e custos básicos de empréstimos (exemplo: 
risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de 
lucro. Ao avaliar se os luxos de caixa contratuais são apenas pagamentos 
de principal e juros, a Companhia e suas controladas consideram os termos 
contratuais do instrumento. Isso inclui avaliar se o ativo inanceiro contém 
um termo contratual que pode alterar o prazo ou o valor dos luxos de 
caixa contratuais de forma que ele não atenda a essa condição.

Mensuração subsequente de ganhos e perdas
Ativos inanceiros a VJR

 Esses ativos são mensurados 
subsequentemente pelo valor justo. 
Os ganhos e perdas líquidos, incluindo 
juros ou receita de dividendos, são 
reconhecidos no resultado.

 
Ativos inanceiros a custo amortizado 

Esses ativos são mensurados 
subsequentemente pelo custo 
amortizado, utilizando método de taxa 
efetiva de juros. O custo amortizado é 
reduzido por perdas por redução ao 
valor recuperável. A receita de juros, 
ganhos e perdas cambiais e a redução 
ao valor recuperável são reconhecidos 
no resultado. Qualquer ganho ou 
perda no desreconhecimento é 
reconhecido no resultado.
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(ii)..Passivos.inanceiros
Os passivos inanceiros são classiicados como mensurados ao custo 
amortizado ou VJR. Um passivo inanceiro é classiicado ao VJR se for 
classiicado como mantido para negociação, caso seja um derivativo ou 
caso seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os 
passivos inanceiros ao VJR são mensurados pelo valor justo e os ganhos e 
perdas líquidos, incluindo qualquer despesa de juros, são reconhecidos no 
resultado. Outros passivos inanceiros são subsequentemente mensurados 
ao custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de juros. 
Despesas com juros e ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no 
resultado. A Companhia e suas controladas possuem os seguintes passivos 
inanceiros não derivativos: empréstimos e inanciamentos, fornecedores 
e outras contas a pagar.

(iii)  Desreconhecimento
Ativos.inanceiros
A Companhia e suas controladas desreconhecem um ativo inanceiro quando 
os direitos contratuais aos luxos de caixa do ativo expiram, ou quando 
transferem os direitos ao recebimento dos luxos de caixa contratuais sobre 
um ativo inanceiro em uma transação na qual substancialmente todos os 
riscos e benefícios da titularidade do ativo inanceiro são transferidos.
Passivos.inanceiros
A Companhia desreconhece um passivo inanceiro quando suas obrigações 
contratuais são baixadas, canceladas ou se expiram. No desreconhecimento 
de um passivo inanceiro, a diferença entre o valor contábil extinto e 
a contraprestação paga (incluindo quaisquer ativos não monetários 
transferidos ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado.

(iv)  Compensação de saldos (“offsetting”)
Os ativos e passivos inanceiros são compensados e o valor líquido 
apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a 
Companhia e suas controladas tem um direito legal de compensar os 
valores e pretende liquidá-los em uma base líquida ou realizar o ativo e 
liquidar o passivo simultaneamente.

(v)..Instrumentos.inanceiros.derivativos.e.contabilidade.de.hedge.
(“hedge accounting”)
A Companhia e suas controladas não fazem uso de derivativos nos 
exercícios de 2020 e 2019.

c. Imobilizado

Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou 
construção, deduzido de depreciação acumulada. O custo inclui gastos que 
são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. 

O custo de ativos construídos pela própria Companhia e suas controladas 
inclui: • O custo de materiais e mão de obra direta. • Quaisquer outros 
custos para colocar os ativos no local e na condição necessários para que 
estes sejam capazes de operar da forma pretendida pela Administração. 
• Os custos de desmontagem e de restauração do local onde esses ativos 
estão localizados. O software comprado que seja parte integrante da 
funcionalidade de um equipamento é capitalizado como parte daquele 
equipamento. Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes 
vidas úteis estas são registradas como itens individuais (componentes 
principais) de imobilizado. Ganhos e perdas na alienação de um item 
do imobilizado (apurados pela diferença entre os recursos advindos da 
alienação e o valor contábil do imobilizado) são reconhecidos em outras 
receitas/despesas operacionais no resultado.

Gastos subsequentes
Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável 
que benefícios futuros associados com os gastos serão auferidos pela 
Companhia e suas controladas. Gastos de manutenção e reparos 
recorrentes são registrados no resultado.

Depreciação
Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no 
resultado do exercício com base na vida útil econômica estimada de cada 
componente. Terrenos não são depreciados. Itens do ativo imobilizado são 
depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis 
para uso, ou, em caso de ativos construídos internamente, no dia em que 
a construção é inalizada e o ativo está disponível para utilização.

As vidas úteis estimadas para os exercícios corrente e comparativo são as 
seguintes:
Máquinas e equipamentos..........................................  10 anos
Móveis e utensílios  ...................................................  10 anos
Computadores .........................................................  05 anos

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são 
revistos a cada encerramento do exercício inanceiro, e eventuais ajustes 
serão reconhecidos como mudança de estimativas contábeis, conforme 
práticas contábeis adotadas no Brasil.

d. Intangivel
Os ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no 
reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos 

da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável.
Os ativos intangíveis com vida útil deinida são amortizados de acordo com 
sua vida útil econômica estimada e, quando são identiicadas indicações de 
perda de seu valor recuperável, submetidos a teste para análise de perda 
no seu valor recuperável. A vida útil estimada dos ativos intangíveis para 
os exercícios corrente e comparativo são as seguintes:
Software ................................................................. 05 anos
Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são 
revistos a cada encerramento do exercício inanceiro, e eventuais ajustes 
serão reconhecidos como mudança de estimativas contábeis, conforme 
práticas contábeis adotadas no Brasil.

e.  Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social corrente são calculados com 
base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro 
tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro 
tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a 
compensação de prejuízos iscais e base negativa de contribuição social, 
limitada a 30% do lucro real. A Companhia é tributada pelo lucro real por 
estimativa mensal, com balancetes de suspensão. 
i) Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente
A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado 
sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos 
impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante 
dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço 
patrimonial como ativo ou passivo iscal pela melhor estimativa do 
valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos que relete as 
incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com 
base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e 
passivos iscais correntes são compensados somente se certos critérios 
forem atendidos.

f. Dividendos 
A proposta de distribuição de dividendos próprios efetuada pela 
Administração da Companhia e de suas controladas que estiver dentro da 
parcela equivalente ao dividendo mínimo obrigatório é registrada como 
passivo na rubrica “Dividendos a pagar” por ser considerada uma obrigação 
legal prevista no estatuto social da Companhia e suas controladas. Os 
dividendos de instrumentos de patrimônio líquido disponíveis para venda 
(ações) são reconhecidos na demonstração do resultado como parte de 
outras receitas, quando é estabelecido o direito da Companhia e suas 
controladas de receber dividendos sendo registrados em “dividendos a 
receber”. A receita de dividendos de investimentos é reconhecida quando 
o direito do acionista de receber tais dividendos é estabelecido, desde que 
seja provável que os benefícios econômicos futuros deverão luir e o valor 
da receita possa ser mensurado com coniabilidade.

g. Moeda estrangeira
Transações em moeda estrangeira
Transações em moeda estrangeira são convertidas para as respectivas 
moedas funcionais pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos 
e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras 
na data de apresentação são reconvertidos para a moeda funcional à taxa 
de câmbio apurada naquela data. O ganho ou a perda cambial em itens 
monetários é a diferença entre o custo amortizado da moeda funcional no 
começo do exercício, ajustado por juros e pagamentos efetivos durante o 
exercício, e o custo amortizado em moeda estrangeira à taxa de câmbio no 
inal do exercício de apresentação.

h. Provisões
As provisões são determinadas por meio do desconto dos luxos de caixa 
futuros estimados a uma taxa antes de impostos que relita as avaliações 
atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos especíicos 
para o passivo relacionado. Os efeitos do desreconhecimento do desconto 
pela passagem do tempo são reconhecidos no resultado como despesa 
inanceira.

i.  Receita operacional
Percentage of completion (POC)
A receita de serviços prestados compreende o valor inicial acordado em 
contrato acrescido de variações decorrentes de solicitações adicionais, na 
condição em que seja provável que elas resultem em receita e possam ser 
mensuradas de forma coniável. Tão logo o resultado de um contrato possa 
ser estimado de maneira coniável, a receita do contrato é reconhecida no 
resultado na medida do estágio de conclusão do contrato. As despesas do 
contrato são reconhecidas quando incorridas, a menos que elas criem um 
ativo relacionado à atividade futura do contrato. As perdas esperadas em 
um contrato são reconhecidas imediatamente no resultado.

CPC 47 - Receita de contrato com Clientes
O CPC 47 estabelece uma estrutura abrangente para determinar se e quando 
uma receita é reconhecida e por quanto a receita é mensurada. O CPC 47 
consolida várias normas que tratam da receita, de modo que sua forma de 
reconhecimento, antes previsto em diversos pronunciamentos (CPC 17, 
CPC 30, ICPC 02, ICPC 11), seja abordada em norma única. De acordo 
com o CPC 47 a receita é reconhecida quando o cliente obtém o controle 
dos bens ou serviços. Determinar o momento de transferência de controle 
- em um momento especíico no tempo ou ao longo do tempo. Para que 
se possa reconhecer uma receita decorrente de um contrato com clientes, 
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o pronunciamento estabelece um conjunto de cinco critérios objetivos a 
serem cumpridos conjunta e simultaneamente, são eles: (i) identiicar o 
contrato com o cliente; (ii)identiicar obrigações estabelecida no contrato; 
(iii) determinar o preço de transição; (iv) alocar o preço de transição; (v) 
reconhecer a receita no cumprimento da obrigação. A Companhia utiliza o 
método percentage of completion (POC) para reconhecimento de receita 
em contratos de longo e curto prazo. As receitas e despesas são apropriadas 
ao resultado de acordo com o regime de competência. A Companhia e suas 
controladas contabilizam os efeitos dos contratos somente quando: (i) as 
partes aprovam o contrato; (ii) puder identiicar os direitos de cada parte e 
os termos de pagamentos estabelecidos; (iii) o contrato possuir substância 
comercial; e (iv) for provável o recebimento da contraprestação que a 
Companhia e as controladas têm direito.

j. Receitas inanceiras e despesas inanceiras 
As despesas inanceiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos. 
Custos de empréstimo que não são diretamente atribuíveis à aquisição, à 
construção ou à produção de um ativo qualiicável são mensurados no 
resultado através do método de juros efetivos. Os ganhos e as perdas 
cambiais são reportados em uma base líquida como receita inanceira ou 
despesa inanceira, dependendo se as variações cambiais estão em uma 
posição de ganho ou de perda líquida. A receita é reconhecida no resultado 
quando seu valor pode ser mensurado de forma coniável. Uma receita 
não é reconhecida se há uma incerteza signiicativa na sua realização. As 
receitas e as despesas de juros são reconhecidas pelo método da taxa 
efetiva de juros na rubrica “Receitas e despesas inanceiras”. 

k. Avaliação do valor recuperável de ativo
(i)  Ativos inanceiros
A Companhia e suas controladas adotam como procedimento revisar o saldo 
de ativos, para determinar se há alguma indicação de que tais ativos sofreram 
alguma perda por redução ao valor recuperável, sempre que eventos ou 
mudanças de circustância indiquem que o valor contábil de um ativo ou 
grupo de ativos possa não ser recuperado com base em luxo de caixa futuro.

Evidências.objetivas.de.que.ativos.inanceiros.tiveram.perda.de.valor
• inadimplência ou atraso do devedor; • quebra de clausulas contratuais, 
tais como inadimplência ou atraso de mais de 90 dias; • indicativos de 
que o devedor irá entrar em falência/recuperação judicial; • mudanças 
negativas na situação de pagamento dos devedores

Ativos.inanceiros.mensurados.ao.custo.amortizado
Uma perda por redução ao valor recuperável é calculada como diferença 
entre o valor contábil e o valor presente dos luxos de caixa futuros 
estimados. As perdas são reconhecidas no resultado e reletidas em uma 
conta de provisão. Quando a Companhia e suas controladas consideram 
que não há expectativas de recuperação, os valores são baixados. Quando é 
indicado uma redução da perda, a provisão é revestida através do resultado.

(ii)  Ativos.não.inanceiros
Os valores contábeis dos ativos não inanceiros da Companhia e suas 
controladas, são revisados a cada inal de exercício para apurar se há 
indicações de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, o valor 
recuperável do ativo será estimado. Não foi identiicado pela Companhia e 
suas controladas indicadores relevantes de que o valor contábil exceda o 
valor recuperável de seus ativos.

l.  Transações com partes relacionadas
De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC nº 5 (R1) as transações com 
partes relacionadas são conceituadas como a “transferência de recursos, 
serviços ou obrigações entre uma entidade que reporta a informação a 
uma parte relacionada, independentemente de ser cobrado um preço em 
contrapartida”. São consideradas partes relacionadas as pessoas (físicas) 
ou entidades (pessoas jurídicas) que estão relacionadas com a Companhia 
e suas controladas. (i)  Considera-se pessoa relacionada a Companhia e 
suas controladas, quando: (a)  tiver o controle pleno ou compartilhado da 
Companhia; (b)  tiver inluencia signiicativa sobre a Companhia; (c) for 
membro do pessoal com inluência relevante da administração da Companhia 
ou de sua controladora, entendendo-se como pessoal com inluência 
relevante da administração aqueles que têm autoridade e responsabilidade 
pelo planejamento, direção e controle das atividades da Companhia, direta 
ou indiretamente (Pessoa com Inluência Relevante). (ii) Considera-
se uma entidade relacionada a Companhia, quando: (a)  controlar, for 
controlada por, ou estiver sob o controle comum da Companhia (isso 
inclui controladoras ou controladas), tiver inluência signiicativa sobre a 
Companhia ou tiver controle conjunto sobre a Companhia; (b)  for coligada 
da Companhia ou de uma terceira entidade que estiver sob o controle 
conjunto com a Companhia; (c) for entidade controlada (individualmente 
ou sob controle conjunto); (d) pertencer ao mesmo grupo econômico. 
(iii) Todas as transações entre partes relacionadas da Companhia e suas 
controladas com pessoas ou entidades, deverá ser formalizada em contrato, 
devendo constar os seguintes termos: (a) estar em condições de mercado; 
(b) descrição das transações; (c) impactos com juros, multas e impostos 
sobre as transações; (d) devem ser aprovadas por todas as partes.

m.  Benefícios de empregados
Obrigações de benefícios a empregados são reconhecidas como custos 
e despesas com de pessoal conforme o serviço correspondente seja 
prestado. O passivo é reconhecido pelo o valor do pagamento esperado 

caso a Companhia e suas controladas tenham uma obrigação presente de 
pagar o valor em função de serviços passado prestado pelo empregado e a 
obrigação possa ser estimada de maneira coniável.

n.  Capital social
O capital social da Companhia é composto por ações ordinárias subscritas e a 
integralizar. Os detentores de ações ordinárias têm o direito ao recebimento 
de dividendos conforme deinido no estatuto da Companhia. As ações 
ordinárias dão o direito a um voto por ação nas deliberações da Companhia.

o.  Arrendamentos
No inicio do contrato, a Companhia e suas controladas avaliam se esse 
contrato é ou contem um arrendamento. Ou seja, se o contrato transmite o 
direito de controlar o uso de um ativo identiicado por um período de tempo 
em troca da contraprestação. A Companhia e suas controladas aplicam 
uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para todos os 
contratos, exeto para arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de 
ativos de baixo valor. A Companhia e suas controladas reconhecem um 
ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo 
arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação 
de efetuar pagamentos do arrendamento. A Companhia e suas controladas 
aplicam a isenção de reconhecimento de arrendamento de curto prazo 
a seus arrendamentos de curto prazo de máquinas, equipamentos 
e imóveis comercial ou não (ou seja, arrendamentos cujo prazo de 
arrendamento seja igual ou inferior a 12 meses a partir da data de início 
e que não contenham opção de compra). Também aplica a concessão de 
isenção de reconhecimento de ativos de baixo valor a arrendamentos de 
equipamentos de escritório considerados de baixo valor. Os pagamentos de 
arrendamento de curto prazo, de prazo indeterminado e de arrendamentos 
de ativos de baixo valor são reconhecidos como despesa ao longo do prazo 
do arrendamento. A Companhia analisou todos os contratos irmados em 
2020, e não identiicou contratos de arrendamentos acima de 12 meses 
com valor considerável. Abaixo segue quadro com os gastos com contratos 
de arrendamentos de curto prazo e baixo valor:
        Controlada e consolidado
   2020  2019
Contratos de pequeno valor ......................................... 17 10
Contratos de curto prazo ............................................. 407 455

7  Novas normas e interpretações
A Companhia e suas controladas analisaram e identiicaram os possíveis 
impactos, das novas normas ou alterações e interpretações que entraram 
em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2020.

7.1  Mudanças de politicas contábeis
a.  Alterações ao CPC 15 – Deinições de negócios
As alterações do CPC 15 (R1) esclarecem que, para ser considerado um 
negócio, um conjunto integrado de atividades e ativos deve incluir, no 
mínimo, um input e um processo substantivo que, juntos, contribuam 
signiicativamente para a capacidade de gerar output. Além disso, 
esclareceu que um negócio pode existir sem incluir todos os inputs e 
processos necessários para criar outputs. Essas alterações não tiveram 
impacto sobre as demonstrações contábeis Companhia e de suas 
controladas, mas podem impactar períodos futuros caso a Companhia 
ingresse em qualquer combinações de negócios.
b.  Alterações no CPC 38, CPC 40 (R1 e CPC 48 - Reforma da Taxa 
de Juros de Referência: As alterações aos Pronunciamentos fornecem 
isenções que se aplicam a todas as relações de proteção diretamente 
afetadas pela reforma de referência da taxa de juros. Uma relação de 
proteção é diretamente afetada se a reforma suscitar incertezas sobre 
o período ou o valor dos luxos de caixa baseados na taxa de juros de 
referência do item objeto de hedge ou do instrumento de hedge. Essas 
alterações não têm impacto nas demonstrações contábeis da Companhia e 
de suas controladas, por não possuir relações de hedge de taxa de juros.
c.  Alterações no CPC 26 (R1) e CPC 23 - Deinição de materialidade
As alterações esclarecem que a materialidade dependerá da natureza ou 
magnitude de informação, individualmente ou em combinação com outras 
informações, no contexto das demonstrações contábeis. Uma informação 
distorcida é material se poderia ser razoavelmente esperado que inluencie 
as decisões tomadas pelos usuários primários. Essas alterações não 
tiveram impacto sobre as demonstrações contábeis da Companhia e de 
suas controladas, nem se espera que haja um impacto futuro.
d.  Alterações no CPC 06 – Concessões de aluguel relacionados a 
COVID-19
Conforme alterações, um arrendatário pode optar por não avaliar se 
um benefício relacionado à Covid-19 concedido pelo arrendador é uma 
modiicação do contrato de arrendamento. O arrendatário que izer essa 
opção deve contabilizar qualquer mudança no pagamento do arrendamento 
resultante do benefício concedido no contrato de arrendamento relacionada 
ao Covid-19 da mesma forma que contabilizaria a mudança aplicando o CPC 06 
(R2) se a mudança não fosse uma modiicação do contrato de arrendamento.
Essas alterações não tiveram impacto sobre as demonstrações contábeis 
da Companhia e de suas controladas.
7.2  Normas e interpretações ainda não efetivas
As seguintes normas alteradas e inteprertações não deverão ter um 
impacto signiicativo nas demonstrações inanceiras da Companhia e de 
suas controladas: • Classiicação de passivos como circulante ou não 
circulante (Alterações ao CPC 26); • Imobilizado - Receitas antes do uso 
pretendido (alterações ao CPC 27);
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8  Caixa e equivalentes de caixa
            Controladora         Consolidado
       2020    2019    2020    2019
Caixa ....................................  11 16 13 18
Bancos ..................................  22 35 22 35
Aplicações inanceiras .............     8.425    6.065   8.444    6.090
Total ....................................  8.458 6.116 8.479 6.143
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, bancos e 
aplicações inanceiras. Os investimentos em aplicações inanceiras de curto 
prazo são efetuados por período que variam de um dia a três meses e são 
utilizados na gestão das obrigações de curto prazo. Caixa e equivalentes 
de caixa abrangem saldos de caixa, bancos e aplicações inanceiras. Os 
investimentos em aplicações inanceiras de curto prazo são efetuados por 
período que variam de um dia a três meses e são utilizados na gestão das 
obrigações de curto prazo. As aplicações inanceiras de curto prazo são 
de alta liquidez, prontamente conversíveis em um montante conhecido 
de caixa e estão sujeitas a um insigniicante risco de mudança de valor. 
As aplicações inanceiras em renda ixa referem-se, substancialmente, 
a Certiicados de Depósitos Bancários (CDB) pós-ixados e a Operações 
Compromissadas, remunerados à taxa média de 100% do Certiicado de 
Depósito Interbancário (CDI) para os anos de 2020 e 2019. A análise de risco 
de crédito e risco de mercado estão apresentadas na Nota explicativa nº 28.
 
9. Contas a receber de clientes
a. Composição dos saldos
           Controladora          Consolidado
   2020 2019 2020 2019
Duplicatas a receber-Notas faturadas  4.636 6.073 4.636 6.073
Contas a receber - POC  ..........  3.425 4.906 3.425 4.906
Retenção contratual (UTE GNA)         1.252     1.084   1.252      1.084
Total ....................................  9.313 12.063 9.313 12.063

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, 
ajustado ao valor presente, se aplicável. Uma provisão para redução ao 
valor recuperável é estabelecida quando há evidência objetiva de que a 
Companhia e suas controlada não iram arrecadar todos os valores devidos 
de acordo com os termos originais das contas a receber. Diiculdades 
inanceiras do devedor, probabilidade de insolvência e outros fatores 
indicativos de deterioração do crédito são considerados em analises 
individuais e em analises de grupos de ativos de risco semelhantes. As 
contas a receber - POC, refere-se a saldo a receber (ainda não faturado) 
calculado pelo método POC, das obras de Grid Solutions - LT 500 Kv - UTE 
Sergipe (R$ 1.061), Lt 345 Kv Porto Acu/Campos GNA Prumo (R$ 1.989), 
U.F.V Ribeirão (R$ 181), U.F.V Delmiro Golveia-Araxá (R$ 116), U.F.V 
Paulistana-Araxá (R$ 78) totalizando R$ 3.425 representando 37% do total 
do contas a receber. As receitas são efetivamente faturadas de acordo com 
o boletim de medição e após aprovação do cliente. A Companhia e suas 
controladas não possuem histórico ou perspectiva de perdas relacionadas 
às suas contas a receber. Por esse motivo, não foi constituída provisão para 
perdas esperadas do seu contas a receber.

b.  Saldo de duplicatas a receber por vencimento
Controladora e Consolidado
   2020      2019
Titulos a vencer .................................................... 9.313 12.063
Vencidos em até 30 dias ........................................ - -
Vencidos de 31 a 90 dias ....................................... - -
Vencidos de 91 a 180 dias ..................................... - -
Vencidos de 181 a 365 dias .................................... - -
Vencidos há mais de 365 dias  ................................             -             - 
Total  ................................................................. 9.313 12.063

10  Dividendos a receber (Controladora e Consolidado)
Os referidos saldos correspondem aos dividendos mínimos obrigatórios 
sobre o lucro das investidas ixados pela Lei nº 6.404/76.
        2020        2019
Eólica Mangue Seco I ............................................         155          123
Total .................................................................. 155 123

Os dividendos a receber de 2020 e 2019 foram calculados conforme segue:
Eólica Mangue Seco I
         2020        2019
Lucro do exercício ................................................. 1.276  1.017
Reserva legal  ...................................................... (64 )  (51 )
Base de cálculo para dividendos  ............................ 1.213  966
Dividendos mínimos obrigatórios (25%)  ................. 303  242
Participação societária  .......................................... 51%  51%
Dividendos a receber  ........................................... 155  123
11 Impostos a recuperar
O saldo da conta de impostos a recuperar nos anos de 2020 e 2019 está 
assim representado:
a. Imposto de renda e contribuições sociais

         Controladora          Consolidado
        2020      2019      2020      2019
IRPJ base negativa ..................  974 1.404 974 1.404
PIS/COFINS/CSLL ....................  454 441 454 441
Total .....................................  1.428 1.845 1.428 1.845

Em 2019 na apuração do lucro real por estimativa mensal a Companhia gerou 
base negativa para IRPJ e CSLL. Isso se deu pelo fato da variação de lucros e 
prejuízos mensais que ocorreram durante o exercício e pelo fato de na apuração 
inal do lucro iscal a Companhia ter recolhido além do que devido. Os valores serão 
compensados com obrigações tributárias da mesma espécie ou restituídos ao caixa.

b. Demais impostos
        Controladora        Consolidado
       2020      2019      2020      2019
IRRF a recuperar .......................  - - 3 3
ISS a recuperar .........................  29 29 29 29
INSS a recuperar .......................        733      853       733       853
Total .......................................  762 882 765 885
Os valores decorrem de impostos retidos por serviços prestados ou sobre 
rendimentos de aplicações inanceiras, serão compensados com as obrigações 
tributárias da mesma espécie ou restituídos ao caixa da Companhia

12  Transações com partes relacionadas
a. Empréstimos mútuos

Os saldos de empréstimos com partes relacionadas são avaliados com base 
em seus custos históricos de valor, os contratos não possuem garantias e os 
valores são atualizados pelos mesmos índices aplicáveis à taxa referencial 
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Taxa SELIC).

Ativo
        Controladora      Consolidado
       2020      2019      2020      2019
Alubar Metais e Cabos S.A. .........            -   14.506            -    14.506
Total .......................................  - 14.506 - 14.506

Passivo
                                                        Controladora          Consolidado
      2020      2019      2020      2019
Alubar Metais e Cabos S.A. .........            -     8.693            -     8.693
Total .......................................  - 8.693 - 8.693
Os valores demonstrados no ano de 2019 foram compensados entre 
ativo e passivo por meio de um instrumento de compensação de dividas 
acordados entre as partes e o saldo de R$ 5.814 a favor da Companhia foi 
restituido ao caixa.

b. Dividendos a pagar
O estatuto social da Companhia determina a distribuição de um dividendo 
mínimo obrigatório de 25% do resultado do exercício, ajustado na forma 
da lei. Em 2020 e 2019, houve base para dividendos a distribuir.

         2020        2019
Dividendos propostos ............................................ 314 813
Dividendos especiais ............................................. 1.500              -
Total .................................................................. 1.814  813
Os dividendos especiais foram aprovados em Assembleia Extraordinária dos 
acionistas em 21 de dezembro de 2020 e são apresentados no passivo no 
balanço patrimonial em conjunto com o  dividendo mínimo obrigatório. Os 
dividendos adicionais propostos estão sujeitos à aprovação na Assembleia 
Geral Anual e não são reconhecidos como passivo em 31 de dezembro.

c.  Operações com o pessoal-chave da Administração
O pessoal chave da administração inclui os diretores. A remuneração dos 
honorários da diretoria por serviços prestados, está apresentada a seguir: 

          2020       2019
Controladora
Alubar Energia S.A. ....................    704  630
A investida Alubar Embuaca não apresentou remuneração para o pessoal-
chave da Administração.

13 Investimentos
Composição dos investimentos em 31 de dezembro de 2020

   Participação Patrimônio Investimento
                (%)     Líquido (R$)na controladora
Controlada em conjunto      
Eólica Mangue Seco I - Geradora 
 e Comercializadora de Energia 
 Elétrica S.A .................. . 51%  22.013  11.226
Controlada 
Alubar Embuaca Energia 
 Eólica S.A .................... .              75%                 24                 18
Total ............................  -  -  11.244
(a)  Por decisão dos acionistas da Companhia, a participação na Empresa 
Amazônia Eletronorte Transmissora de Energia S.A – AETE (Investida), foi 
negociada e vendida em agosto de 2019, seu valor foi negociado em R$ 18.630, 
gerando um ganho de capital para a Companhia de R$ 10.410, (b) O capital 
social investido na Empresa Eólica Mangue Seco I (Controlada em conjunto), 
foi reduzido em outubro de 2019, de R$ 18.070 para R$ 10.455, resultando em 
retorno do capital investido para a Companhia em R$ 7.615. Os valores Dividendos 
recebidos de investidas no montante de R$ 1.934 em 2019 foram classiicados 
na Demonstrações dos luxos de caixa no Fluxo de caixa das atividades 
operacionais foi reclassiicado para Fluxo de caixa das atividades de investimento.
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Informações contábeis das Investidas e Controladas

Balanço Patrimonial Eólica Mangue Seco 1 – Geradora e Comercia-
lizadora de Energia Elétrica S.A.
         2020        2019
Total do ativo circulante .............................  17.481 11.478
Total do ativo não circulante.......................        80.257     84.207
Total do ativo ...........................................  97.738 95.685
Total do passivo circulante .........................  13.255 6.395
Total do passivo não circulante ...................  62.470 67.526
Total do patrimônio líquido .........................    22.013     21.764
Total do passivo e do patrimônio líquido .......  97.738 95.685
Demonstração do resultado Eólica Mangue Seco 1 – Geradora e 
Comercializadora de Energia Elétrica S.A
        2020         2019
Receita operacional líquida .........................  17.678  17.134
Custo com a venda de energia ...................    (10.572 )    (10.072 )
Lucro Bruto .............................................  7.106  7.062
Despesas operacionais
   Gerais e administrativas .........................  (1.537 ) (1.518 )
    Outras receitas operacionais, líquidas ......          853               -
        (684 )     (1.518 )
Lucro antes das receitas e despesas inanceiras 6.422  5.544
   Receitas inanceiras ...............................  737  1.665
   Despesas inanceiras ..............................        (5.108 )      (5.102 )
     (4.371 )    (3.437 )
Lucro antes do imposto de renda e da 
 contribuição social ................................  2.051  2.107
Despesa com imposto de renda e 
 contribuição social Corrente ......................         (775 )      (1.090 )
Lucro líquido do exercício...........................  1.276  1.017
Balanço Patrimonial Alubar Embuaca S.A
        2020        2019
Total do ativo circulante .............................  24  30
Total do ativo não circulante.......................              -               -
Total do ativo ...........................................  24  30
Total do passivo circulante .........................  -  -
Total do passivo não circulante ...................  -  -
Patrimônio líquido
Capital social ...........................................  2.827  2.827
   Prejuízos acumulados .............................      (2.803 )      (2.797 )
Total do patrimônio líquido .........................            24             30
Total do passivo e do patrimônio líquido .......  24  30

Demonstração do resultado Alubar Embuaca S.A
        2020        2019
Receita operacional líquida .........................  -  -
Custo com a venda ...................................  -  -
Lucro Bruto
Despesas operacionais
    Outras receitas operacionais, líquidas ......             (5 )          (10 )
            (5 )          (10 )
Lucro/prejuízo antes das receitas e despesas 
 inanceiras ..............................................  (5 ) (10 )
   Receitas inanceiras ...............................  -  1
   Despesas inanceiras ..............................             (1 )             (1 )
Lucro/prejuízo antes do imposto de renda e 
 da contribuição social ...............................  (6 ) (10 )
Despesa com imposto de renda e contribuição social            -                -
Lucro/prejuízo do exercício ........................  (6 ) (10 )
14 Imobilizado
Movimentação dos saldos:

  Taxas de     Saldo em     Saldo em
  depreciação       2019  Adições        2020
Custo contábil
Móveis e utensílios ........  10%  76  -  76
Maquinas e equipamentos 10%  1.410  -  1.410

Computadores e periféricos 20%           202             5          207
Total do ativo ............    1.688  5  1.693
Total da depreciação acumulada          (583 )      (161 )       (744 )
Total líquido .................    1.105  (156 ) 949
  Taxas de     Saldo em     Saldo em
  depreciação            2018  Adições        2019
Custo contábil
Móveis e utensílios ........  10%  74  2  76
Maquinas e equipamentos 10%  1.385  25  1.410
Computadores e periféricos 20%  198  4  202
Total do ativo ...............              1.657           31       1.688
Total da depreciação acumulada              (420 ) (163 ) (583 )
Total líquido .................    1.237  (132 ) 1.105
A Companhia não identiicou indicativos para reconhecimento de perda 
por impairment dos ativos imobilizados.

15 Intangível
  Taxas de     Saldo em     Saldo em
  amortização            2019  Adições        2020
Custo contábil
Software .....................  20%  211  -  211
Total do ativo ...............    211  -  211
Total da amortização acumulada                (87 )        (42 )       (129 )
Total líquido .................    124  (42 ) 82

  Taxas de     Saldo em     Saldo em
  amortização            2018  Adições        2019
Custo contábil
Software .....................  20%  211  -  211
Total do ativo ...............    211  -  211
Total da amortização acumulada                (45 )        (42 )        (87 )
Total líquido .................    166  (42 ) 124
A Companhia não identiicou indicativos para reconhecimento de perda por 
impairment dos ativos intangíveis.

16 Fornecedores 
                Controladora             Consolidado
           2020       2019      2020        2019
Fornecedores (a) ..........  288  855  288  855
Total ..........................  288  855  288  855
(a)  O saldo de fornecedores é composto por fornecedores nacionais, prin-
cipalmente, de materiais de consumo, prestadores de serviços e locações 
para utilização nas execuções de obras. Em comparação com o ano de 
2019, o saldo contábil de fornecedores a pagar teve uma redução de R$ 
567, sendo os principais motivos dessa redução, a liquidação desses den-
tro do exercício de 2020 e o baixo volume de compras no inal do exercício 
por conta da inalização parcial de obras.

Composição dos saldos

                Controladora         Consolidado
         2020        2019      2020        2019
1º maior fornecedor ......  54  226  54  226
Demais fornecedores ....          234          629         234           629
Total ...........................  288  855  288  855

(*)   1º maior fornecedor 2019 PW Hidropneumática, 2019 Engetran Engenharia.

17  Empréstimos e inanciamentos (Controladora e Consolidado)

                                           Encargos inanceiros    2020        2019
Instituições inanceiras
Banco do Nordeste (a) ..........  TX efetiva 0,17% a.m.  357  395
Circulante ............................     116  116
Não circulante ......................     241  279

Movimentação dos investimentos em 2020 e 2019
      Redução 
   Saldo Equiv. Aporte de capital Dividendo Baixa Saldo
  01/01/2020  Patrimonial capital investido distribuídos invest. 31/12/2020
 
Alubar Embuaca Energia 
 Eólica S.A.   23 (5) - - - - 18
Eólica Mangue Seco I - 
 Geradora e Comercializadora 
 de Energia Elétrica S.A.   11.099 652 - - (524) - 11.226  
   11.122 647 - - (524) - 11.244
      Redução 
   Saldo Equiv. Aporte de capital Dividendo Baixa Saldo
  01/01/2019  Patrimonial capital investido distribuídos                  invest.   31/12/2019
Alubar Embuaca Energia 
 Eólica S.A.   30 (7) - - - -       23
Eólica Mangue Seco I 
 - Geradora e Comercializadora 
 de Energia Elétrica S.A.(b) 19.290 518 - (7.615) (1.095) - 11.099
Amazônia Eletronorte
  Transmissora de Energia S.A. 
 - AETE (a)   7.059 1.699 - - (538) (8.220)          -
    26.379 2.211 - (7.615) (1.633) (8.220) 11.122
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(a)  Em 2018 a Companhia adquiriu empréstimo junto ao banco do Nordeste 
para investimentos em maquinários no valor de R$ 520, sua liquidação 
se dará em 54 parcelas, já liquidadas 17 parcelas, icando o saldo 
remanescente para os exercícios seguintes, com garantia junto ao Banco 
do Nordeste em Maquinas e Equipamentos. Em abril de 2020 a Companhia 
negociou com a instituição inanceira a suspensão das parcelas vincendas 
dos meses de maio a dezembro, os valores suspensos foram diluídos nas 
parcelas remanescentes. Os contratos de empréstimos e inanciamentos 
irmados com instituições inanceiras não possuem cláusulas de restrições.
(i)  Cronograma de desembolsos dos empréstimos bancários (não-
circulante)

Parcelas   Banco do Nordeste
2022 ............................................................ 116
2023 ............................................................ 116
2024 ............................................................ 9
Total ............................................................ 241

(ii) Fiança
A Companhia irmou contrato de iança junto ao banco PINE no valor 
de R$ R$ 2.031 com o objeto de cobertura do contrato de Engenharia, 
Fornecimento e Construção Civil de Linhas de Transmissão e Subestações.

18  Obrigações iscais, trabalhistas e previdenciárias
Os impostos e as contribuições estão demonstrados conforme a seguir: 

               Controladora           Consolidado
        2020       2019      2020       2019
ISS a recolher...............   69  55  69  55
COFINS a recolher .........  22  54  22  54
PIS a recolher ...............  5  12  5  12
INSS terceiros ...............  66  4  66  4
Provisão de férias e encargos 559  596  559  596
Salários a pagar ............  147  184  147  184
Encargos s/folha ............  135  157  135  157
Outros impostos e 
 contribuições ...............         197          238         197         238
Total ...........................  1.200  1.300  1.200  1.300

19  Parcelamentos tributários (Controladora e Consolidado)

       2020        2019
PERT (a) ............................................................ 1.797   1.998
Parcelamento ordinário (b) ...................................        432          705
Total ................................................................. 2.229   2.703
Circulante ........................................................... 474   474
Não circulante ..................................................... 1.755   2.229

(a)  Em 2017 a Companhia optou pela adesão ao Programa Especial de Re-
gularização Tributária (PERT), com base na MP 783 e IN 1752, fazendo uso 
opção de 5% de entrada e o saldo será liquidado em 145 vezes, já liquida-
das 36 parcelas,  restando 109 parcelas a liquidar em exercícios seguintes. 
(b)  A Companhia aderiu ainda ao Parcelamento ordinário para o Imposto 
de Renda (IRPJ) e Contribuição Social (CSLL) referente ao 2º trimestre de 
2017, (processo ordinário e simpliicado) com prazo de liquidação entre 
60 parcelas, já liquidadas 41 parcelas,  restando 19 parcelas a liquidar em 
exercícios seguintes.

Cronograma de quitação dos parcelamentos tributários (não-circulante):
Ano   Parcelamentos
2022 ..................................................................  361
2023 ..................................................................  202
2024 ..................................................................  202
2025 ..................................................................  202
2026 ..................................................................  202
2027 ..................................................................  202
2028 ..................................................................  202
2029 ..................................................................  182

Total .................................................................   1.755
20 Imposto de renda e contribuição social

                                                                Controladora e Consolidado
  2020 2019
IRPJ a recolher  .............................................. 84 -
CSLL a recolher ..............................................             59               -
Total ............................................................  143 -
A Companhia é optante pelo Lucro Real por estimativa mensal com percen-
tual de imposto 15% IRPJ e 10% adicional para o IRPJ e 9% CSLL.

Reconciliação da taxa efetiva de imposto de renda e contribuição 
social - Consolidado
    2020
       IRPJ       CSLL       Total
      
Lucro Liquido Antes do IRPJ/CSLL .      1.532      1.532             -
Alíquotas nominais ..................... 25%  9%  34%
IRPJ e CSLL calculados às alíquotas 
 nominais .................................. (383 ) (138 ) (521 )

Adições ..................................... 4.908  4.908 
Exclusões .................................. (5.447 ) (5.447 ) 
Lucro real ..................................       993         993             -
Compensação 30% prejuizo iscal 
 ano anterior .............................. (298 ) (298 ) -
Base de Cálculo ..........................       695         695             -
IRPJ 15% .................................. 104  -  104
CSLL 9% ................................... -  62  62
Adicional IRPJ de 10%.................         46             -           46
Dedução PAT ..............................          (4 )            -            (4 )
Despesas provisionadas de IRPJ 
 e CSLL .....................................       146           62          208
Alíquota efetivas .........................   9,53%     4,05%    13,58%
    2019
       IRPJ       CSLL       Total
Lucro Liquido Antes do IRPJ/CSLL .....    3.773      3.773              -
Adições .........................................  288  288  -
Exclusões ......................................  (2.510 ) (2.510 ) -
Lucro real ......................................     1.551      1.551              -
Compensação 30% Prejuizo Fiscal 
 exercícios anteriores ......................  (465 ) (465 ) -
Base de Cálculo ..............................     1.086  1.086              -
IRPJ 15% ......................................  163  -  163
CSLL 9% .......................................  -  98  98
Adicional IRPJ de 10%.....................         85             -           85
Dedução PAT ..................................          (7 )            -            (7 )
Despesas provisionadas de IRPJ e CSLL       241           98          339

No exercício de 2020, a Companhia calculou o imposto de renda e a contri-
buição social pelo regime do Lucro Real estimativa mensal, calculando à alí-
quota básica de 15% sobre o lucro tributável acrescido do adicional de 10%, 
consoante legislação especíica e a contribuição social sobre o lucro (CSLL) 
foi calculada a alíquota de 9% sobre o lucro tributável. A Companhia possui 
saldo de prejuízos icais de anos anteriores, que são utilizados como redu-
ção na apuração do do IRPJ e CSLL. Saldo em 2020 R$ 523 (2019: R$ 821).

21 Adiantamento de clientes
        Controladora                 Consolidado
        2020      2019      2020      2019
Adiantamento de clientes...         348      2.753         348      2.753
Total ..............................  348 2.753 348 2.753

Em 2019 o cliente Serrote II efetuou adiantamento de R$ 2.667 para início 
dos trabalhos de execução de obras conforme previsto em contrato, du-
rante o ano de 2020 esse valor foi compensado a medida que os serviços 
foram execultados e faturados.

22 Patrimônio líquido
Capital social
Dividido em ações ordinárias, conforme demonstrado a seguir:
                                     Participação (2020 e 2019) 
                    Capital  
Sócios        %       Ações Valor     integralizado
Aluminum Investment S.A. 99,00 9.900.000 9.900  6.952
José Maria Barale 0,34 34.000 34  1
Miguel Francisco Arnaudo 0,33 33.000 33  1
Mariano Gaston Peterlin  0,165 16.500 16,5         0,4
Maria Fernanda Peterlin    0,165       16.500 16,5        0,4
Total 100 10.000.000 10.000  6.954
Os detentores de ações ordinárias têm o direito ao recebimento de 
dividendos conforme deinido no Estatuto Social da Companhia. As ações 
ordinárias dão o direito a um voto por ação nas deliberações da Companhia.

Reserva de lucros
         2020       2019
Reserva legal ............................................... 1.151  1.084
Reserva de lucros .........................................     18.332     22.840
Total ..........................................................  19.483  23.924

Reserva legal
É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício nos 
termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social.
Reserva especial
Para atender a proposta do Conselho de Adminsitração, nos termos do 
artigo 35, 2º Estatuto Social da Companhia, de que os lucros acumulados 
do exercício atual não serão distribuídos, devendo ser revertidos em para 
constituição de reserva especial.
Reserva de lucros
Os lucros retidos serão objeto de deinição em reunião de Assembleia Geral 
Ordinária do Conselho de Administração, cuja provável destinação será a 
distribuição, dentro do permitido em Lei, e a incorporação ao capital ou 
investimento. Foram aprovados pelos acionistas da Companhia em Assem-
bleias Geral, a utilização da reserva de lucros para distribuição de dividen-
dos no montante de R$ 5.451, (R$ 7.400 em 2019).
Dividendos
O Estatuto Social da Companhia determina a distribuição de um dividendo 
mínimo obrigatório de 25% do resultado do período, ajustado na forma da 
lei. A base de cálculo para os dividendos mínimos obrigatórios está assim 
composta.
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Consolidado                                 2020                              2019
    Hierarquia  Saldo Valor Saldo Valor
Descrição   Classiicação de valor justo contábil justo contábil justo
Ativos inanceiros
Caixa e bancos .............................  Custo amortizado  36 36 53 53
Aplicações inanceiras ...................  Custo amortizado  8.444 8.444 6.090 6.090
Contas a receber de clientes ..........  Custo amortizado  9.313 9.313 12.063 12.063
Empréstimos mútuos ....................  Custo amortizado  - - 14.506 14.506
Passivos inanceiros
Fornecedores ...............................  Custo amortizado  (288) (288) (854) (854)
Empréstimos e inanciamentos 
 bancários ...................................  Custo amortizado 2 (357) (359) (395) (401)
Empréstimos mútuos ....................  Custo amortizado  - - (8.693) (8.693)
Gerenciamento dos riscos inanceiros

Visão geral
Os riscos econômicos e inanceiros reletem, principalmente, o 
comportamento de variáveis macroeconômicas, de taxas de câmbio e de 
juros, bem como as características dos instrumentos inanceiros utilizados 
pela Companhia e suas controladas. Esses riscos são administrados por 
meio de acompanhamento da alta administração, que atua ativamente na 
sua gestão operacional. A Companhia e suas controladas possuem como 
prática gerir os riscos existentes de forma conservadora. Essa prática 
possui como principais objetivos preservar o valor e a liquidez dos ativos 
inanceiros e garantir recursos inanceiros para o bom andamento dos 
negócios. Os principais riscos inanceiros considerados pela gestão da 
alta administração são: • Risco de mercado. • Risco de crédito. • Risco 

de liquidez. Esta nota apresenta informações sobre a exposição para 
esses riscos, os seus objetivos, as suas políticas e os seus processos de 
mensuração e gerenciamento de riscos. 
Estrutura de gerenciamento de risco
O Conselho de Administração tem a responsabilidade global pelo 
estabelecimento e pela supervisão da Companhia e suas controladas 
referente à estrutura de gerenciamento de risco. A Companhia e suas 
controladas, através de treinamento e procedimentos de gestão, buscam 
desenvolver um ambiente de disciplina e controle no qual todos os 
funcionários tenham consciência de suas atribuições e obrigações.
Risco de mercado
Risco de mercado é o risco de que alterações nos preços de mercado - tais 
como taxas de câmbio e taxas de juros - irão afetar os ganhos da Companhia 
e suas controladas ou o valor de seus instrumentos inanceiros. O objetivo 

          2020       2019
Lucro liquido do exercício................................. 1.324  3.414
Constituição da reserva legal ............................ (67 ) (171 )
Base para distribuição de dividendos .................      1.257      3.242
Dividendos a distribuir 25% ............................. 314  811

23 Receita líquida de prestação de serviços

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a re-
ceber, é proveniente de contratos de execução de projetos, mediante con-
tratação de produtos e serviços, apurada em conformidade com o regime 
contábil de competência de exercício. Abaixo apresentamos a conciliação 
entre as receitas brutas para ins iscais e as receitas apresentadas na de-
monstração de resultado do exercício:

                                                                  Controladora e Consolidado
         2020        2019
Receita bruta de prestação de serviços ..............  39.968 48.667
Deduções
ISS sobre faturamento .................................... (1.197) (1.425)
PIS sobre faturamento .................................... (29) (150)
COFINS sobre faturamento ..............................       (137)       (694)
Total de deduções........................................     (1.363)    (2.269)
Total de receita contábil .............................. 38.605 46.398
A receita é mensurada com base na contraprestação especiicada no contra-
to com o cliente, e é reconhecida ao longo do tempo com base no método 
percentual de conclusão do projeto. Os respectivos custos são reconhecidos 
no resultado quando incorridos. Os adiantamentos recebidos são reconhe-
cidos no passivo e compensados na medida em que a receita é faturada.

24 Custo de serviços prestados
                                                               Controladora e Consolidado
          2020        2019
Materiais ....................................................... (1.423) (2.736)
Serviços de terceiros ....................................... (25.565) (34.536)
Pessoal ......................................................... (3.144) (7.306)
Outros custos (a) ...........................................       (717)     (3.670)
Total ............................................................ 30.849 (48.248)
(a)  A redução de R$ 2.953 em comparação à 2019 está concentrada nos 
gastos de viagens e hospedagens, que teve um baixo movimento por conta 
do encerramento de obras em que a contratação de mão de obra não era 
local, como também, pelas medidas de restrições de viagens adotadas pelo 
governo por conta da pandemia da Covid-19. A redução dos custos em 
geral comparado à 2019, se dá pelo fato da Companhia ter encerrado parte 
das obras no ano de 2019 e 2020 e não ter iniciado novos projetos de valor 
considerável durante o ano de 2020.

25 Despesas de vendas
                                                                  Controladora e Consolidado
          2020        2019
Serviços de terceiros ....................................... (41) (43)
Composição dos saldos
Os saldos contábeis e os valores justos dos instrumentos inanceiros inclusos no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019 estão iden-
tiicados a seguir:
Controladora                                 2020                              2019
   Hierarquia  Saldo Valor Saldo Valor
Descrição  Classiicação de valor justo contábil justo contábil justo
Ativos inanceiros
Caixa e bancos .............................  Custo amortizado  33 33 51 51
Aplicações inanceiras ...................  Custo amortizado  8.425 8.425 6.065 6.065
Contas a receber de clientes ..........  Custo amortizado  9.313 9.313 12.063 12.063
Empréstimos mútuos ....................  Custo amortizado  - - 14.506 14.506
Outros passivos inanceiros ............      
Fornecedores ...............................  Custo amortizado  (288) (288) (855) (855)
Empréstimos e inanciamentos bancários Custo amortizado 2 (357) (359) (395) (401)
Empréstimos mútuos ....................  Custo amortizado  - - (8.693) (8.693)

Materiais ....................................................... (22) (2)
Viagens e hospedagens ................................... (25) (151)
Pessoal ......................................................... (730) (772)
Depreciação e amortização .............................. (126) (126)
Outras ..........................................................         (13)         (18)
Total ............................................................       (957) (1.112)

26 Despesas administrativas
        Controladora                Consolidado
    2020         2019      2020         2019
Serviços de terceiros .........  (2.109) (2.039) (2.113) (2.048)
Materiais .........................  (42) (40) (42) (40)
Viagens e hospedagens .....  (157) (530) (157) (530)
Mobilidade .......................  (11) (36) (11) (36)
Pessoal (a) ......................  (3.209) (2.783) (3.209) (2.783)
Aluguel e condomínio ........  (199) (202) (199) (202)
Depreciação e amortização  (58) (61) (58) (61)
Outras ............................  (298)        (377)      (298)        (377)
Total ..............................  (6.083) (6.068) (6.087) (6.077)

(b)  Em comparação com o ano de 2019, os gastos com pessoal teve au-
mento de R$ 426, essa diferença se deu por conta da transferência do 
pessoal alocados em obras para área admintrativa de engenharia.

27  Despesas inanceiras líquidas
                                                 Controladora                Consolidado
     2020         2019      2020         2019
Juros ativo .......................  88 96 88 96
Descontos auferidos ..........  - 3 - 3
Receitas de aplicações
 inanceiras ......................  242 579 242 580
Total das receitas inanceiras 330 678 330 679
Juros passivos ..................  (85) (61) (85) (61)
Juros sobre empréstimos ...  (10) (310) (10) (310)
Despesas bancárias ..........         (71)         (305)        (72) (306)
Total das despesas 
 inanceiras ....................  (166) (676) (167) (677)
Receitas inanceiras, 
 líquidas.........................  164 2 163 2

28  Instrumentos inanceiros e gerenciamentos de riscos

Os valores de realização estimados de ativos e passivos inanceiros da 
Companhia e de suas controladas foram determinados por meio de infor-
mações disponíveis no mercado e de metodologias apropriadas de avalia-
ções. Entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpretação 
dos dados de mercado para produzir a estimativa do valor de realização 
mais adequada. Como consequência, as estimativas a seguir não indicam, 
necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado de 
troca corrente. O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter um 
efeito material nos valores de realização estimados.
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do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições 
a riscos de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo 
otimizar o retorno. A Administração monitora continuamente as taxas de juros 
de mercado com objetivo de avaliar a eventual necessidade de contratação de 
operações para proteger a Companhia contra o risco de votalidade dessas taxas. 

Risco.de.taxas.de.juros
É o risco que a Companhia se expõe em incorrer em ganhos ou perdas 
decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos 
e passivos inanceiros.  Para diminuir sua exposição a esse risco, a 
Companhia e suas controladas buscam aplicar em fundos de investimentos 
com taxas pré-ixadas lastreados em CDI, de forma que, quaisquer 
resultados oriundos da volatilidade desses indexadores tenham pouco 
ou nenhum impacto signiicativo. O valor contábil dos ativos e passivos 
inanceiros que representam certa exposição ao risco de taxas de juros na 
data das demonstrações inanceiras, são:

           Controladora              Consolidado
         2020       2019       2020       2019
Aplicações inanceiras .....  8.425 6.090 8.444 6.090
Empréstimos a partes 
 relacionadas .................              -     14.506             -     14.506

                                                Controladora             Consolidado
         2020      2019      2020       2019
Empréstimos e 
 inanciamentos ..............          357        395         357         395
Empréstimos de partes 
 relacionadas .................  - 8.693 - 8.693

Análise.de.sensibilidade.do.risco.de.taxa.de.juros
A Companhia e suas controladas buscam aplicar em fundos de investimen-
tos com taxas pré-ixadas lastreados em CDI, de forma que, quaisquer 
resultados oriundos da volatilidade desses indexadores tenham pouco ou 
nenhum impacto signiicativo.
Risco de crédito
O risco de crédito é administrado pela área inanceira da Companhia, decorre 
de depósitos e aplicações em instituições inanceiras, bem como de exposi-
ção de crédito a clientes, incluindo  o contas a receber de clientes em aberto.
A Companhia possui saldo de caixa e equivalentes de caixa de R$ 8.458 mil 
em 31 de dezembro de 2020 (2019: R$ 6.116 mil). O caixa e equivalentes 
de caixa são mantidos com bancos e instituições inanceiras que possuem 
o rating de crédito exteno AAA. A Companhia considera que o seu caixa e 
equivalentes de caixa têm baixo risco de crédito com base nos ratings de 
crédito externos. A gestão de risco de crédito da Companhia e de suas con-

Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco em que a Companhia e suas controladas possam, 
eventualmente, encontrar diiculdades em cumprir com as obrigações 
associadas com seus passivos inanceiros que são liquidados com 
pagamentos à vista.  A abordagem da Companhia e de suas controladas 
no gerenciamento do risco de liquidez é de garantir o pagamento de suas 
obrigações, motivo pelo qual tem por objetivo manter disponibilidade de 
caixa para cumprimento de suas obrigações de curto prazo, fazendo o 
possível para que sempre haja liquidez suiciente para cumprir com suas 
obrigações vincendas, sob condições normais e de estresse, sem causar 
perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Companhia e 
de suas controladas. A Companhia e suas controladas trabalham alinhando 
disponibilidade e geração de recursos de modo que cumpra suas obrigações 
nos prazos acordados. Os contratos de empréstimo são ixados em contrato 
com parcela ixa, em 2020 a Companhia icou com saldo de empréstimos 
em principal R$ 357. Visando à mitigação desse risco, a Companhia e suas 
controladas buscam diversiicar a captação de recursos em longo prazo, com 
taxas preixadas, de forma que quaisquer resultados oriundos da volatilidade 
desses indexadores não incorram em nenhum impacto signiicativo.

29 Cobertura de seguros
Os seguros contratados pela Companhia possuem cobertura sobre 
responsabilidade civil, danos materiais, riscos operacionais, risco de 
engenharia, entre outros. A cobertura em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
está apresentada abaixo:

troladas é feita por meio da execução de cronograma físico-inanceiro, em 
que as entradas de recursos advindas dos clientes sejam compatíveis com 
o cronograma de prestação de serviços, de forma que o luxo de caixa re-
lacionado a cada período seja superavitário, e com constante acompanha-
mento dos recebimentos e do processo de produção de toda a carteira de 
clientes em aberto.  De forma geral, a gestão de risco é realizada pelo setor 
inanceiro da Companhia e de suas controladas. Há acompanhamento dos 
resultados e adequações das estratégias estabelecidas, visando a manter 
os resultados esperados. O contas a receber de clientes têm risco de crédito 
considerado baixo considerando as características dos clientes da Compa-
nhia. Quadro de operações do contas a receber expostas a risco de credito:
                                 2020
  Sem problemas     Com problemas
  de recuperação  de recuperação 
Grid Solutions - LT 500 Kv - UTE Sergipe  1.061 -
Lt 345 Kv Porto Acu/Campos GNA Prumo  4.534 -
LT 230 KV Serrote -SE Pecém Quadran 3.343 -
U.F.V Ribeirão .......................  181 -
Perfurações U.F.V Delmiro Golveia-Araxá 116 -
Perfurações U.F.V Paulistana ...                      78                          -
  9.313 -
Vencidos e a vencer sem problema de recuperação  
A vencer .....................................................................  9.313
Vencido de 1 a 30 dias  .................................................  -
Vencido de 31 a 90 dias ................................................  -
Vencido de 91 a 120 dias  ..............................................  -
Total de contas a receber sem problema de recuperação 9.313
                                  2019
  Sem problemas  Com problemas
  de recuperação  de recuperação 
Grid Solutions - LT 500 Kv - UTE 
 Sergipe .....................................  3.143 -
Lt 345 Kv Porto Acu/Campos GNA Prumo  5.994 -
LT 230 KV Serrote -SE Pecém Quadran 1.634 -
U.F.V Ribeirão ............................. 115 -
Enel Green Power Cristalandia II LT 
 230 Kv ......................................               1.177                          -
   12.063 -
Vencidos e a vencer sem problema de recuperação  
A vencer ........................................................... 12.063
Vencido de 1 a 30 dias  ....................................... -
Vencido de 31 a 90 dias ...................................... -
Vencido de 91 a 120 dias  .................................... -
Total de contas a receber sem problema
de recuperação  ................................................. 12.063

31 de dezembro de 2020  Equivalente Taxa média Saldo Provisão
  ao rating de ponderada de  contábil de perda Com problemas
  credito externo  perda estimada bruto estimada  de recuperação
Niveis 1-6: risco baixo  ............................................. - 0% 9.313 - Não
Niveis 7-9 risco razoavel  .......................................... - 10% - - Não
Nivel 11: duvidoso ...................................................  - 50% - - Não
nivel 12: perda .......................................................  - 100% - - Não
                           .                   . Não
                   9.313                  - 

31 de dezembro de 2019  Equivalente Taxa média Saldo Provisão
  ao rating de ponderada de  contábil de perda Com problemas
  credito externo  perda estimada bruto estimada  de recuperação
NNiveis 1-6: risco baixo  ........................................... - 0% 12.063 - Não
Niveis 7-9 risco razoavel  .......................................... - 10% - - Não
Nivel 11: duvidoso ...................................................  - 50% - - Não
nivel 12: perda .......................................................  - 100% - - Não
    -                     -                    - Não
                12.063                   -

José Maria Barale
Presidente do Conselho Administrativo

Afonso Carlos Brum Aguilar
Diretor-executivo

                                                                      Controlada e consolidado
   2020  2019
Danos materiais .........................................  1.443 1.443
Responsabilidade civil diretoria e administradores 30.000 20.000
Riscos operacionais .....................................  73.327 95.673
Seguros garantias.......................................  - 43.468
Responsabilidade civil geral de obras .............  - 5.000

30 Eventos Subsequentes
Assinatura de contratos com clientes
Em 11 de março de 2021 à Companhia irmou contrato junto a Eólica Ca-
etité D S.A (cliente), para implantação em regime EPC da linha de trans-
missão 230Kv Caetité fase II – Igaporã III, localizada na Bahia, com inicio 
previsto para 22 de março de 2021 e conclusão em 04 de março de 2022 
no valor total de R$ 27.917.721 (vinte e sete milhões e novecentos e de-
zessete mil e setecentos e vinte e um reais).

Diretoria

Responsável Técnico
Otávio Jorge Carvalho Ribeiro

Diretor-inanceiro
Contador nº 8435/O CRC/PA - CPF nº 085.773.312-53

Protocolo: 651665
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