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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

eXtrato de coNVÊNio
convênio nº 0001/2021/0004 - infraero cNPJ 00352294/0001-10 e o Es-
tado do Pará cNPJ 05054861/0001-76. objeto: “desafetação da área do 
SBJc e a realocação do tráfego aéreo e atividades aeroportuárias do SBJc 
para o SBBE. Valor Global: r$ 25.000.000,00. Vig.: 60 meses a partir de 
sua assinatura”. ass.: 22/03/2021. lucinda de castro Soares. aS ii - con-
tadora.

Protocolo: 658034

d e c r e t o Nº 1482, de 15 de aBriL de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor da Secretaria 
de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica - 
SECTET, órgão da Administração Pública Estadual, crédito especial no valor 
de r$ 50.000,00 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 autoriza-
ção 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 SECTET órgão da Administração Pública Estadual, crédito especial no 
valor de r$ 50.000,00 (cinquenta Mil reais) para atender à programação 
abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

481011957114907693 - SEcTET 0101 339039 50.000,00

                                                                                           ToTal 50.000,00

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

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

481011957114908929 - SEcTET 0101 335041 50.000,00
                                                                                            ToTal 50.000,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 15 de abril de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

*republicado por ter saído com incorreção no doe n° 34.554, de 
16/04/2021

d e c r e t o  Nº 1578, de 18 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$ 3.735.922,28 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 orça-
mentária 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$ 3.735.922,28 (Três Milhões, Sete-
centos e Trinta e cinco Mil, Novecentos e Vinte e dois reais e Vinte e oito 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

141012060814918705 - SEdaP 0301 444042 270.000,00

141012060814918710 - SEdaP 0301 444042 280.000,00

281010460814918715 - NGPr 0301 449052 72.000,00

291012678214867430 - SETraN 0324 449093 3.113.922,28

ToTal 3.735.922,28

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 18 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 1579, de 18 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$ 750.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei orça-
mentária 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$ 750.000,00 (Setecentos e cinquenta 
Mil reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

081012781214998317 - SEEl 0101 335041 750.000,00

ToTal 750.000,00

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

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 750.000,00

ToTal 750.000,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 18 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 1580, de 18 de Maio de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor da fundação 
Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas - FAPESPA, órgão da Adminis-
tração Pública Estadual, crédito especial no valor de r$ 658.698,73 para 
atender à programação constante nesse decreto.
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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 autoriza-
ção 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$ 658.698,73 (Seiscentos e cinquenta e oito Mil, Seiscentos e 
Noventa e oito reais e Setenta e Três centavos), para atender à progra-
mação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

782011957114907693 - faPESPa 0101 339014 490.661,70

782011957114907693 - faPESPa 0301 339018 168.037,03

                                                                                           ToTal 658.698,73

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

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

782011957114908698 – faPESPa 0101 339014 490.661,70

782011957114908698 – faPESPa 0301 339018 168.037,03

                                                                                            ToTal 658.698,73

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 18 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 1581, de 18 de Maio de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do fundo Es-
tadual de Saúde - FES, órgão da Administração Pública Estadual, crédito 
especial no valor de r$ 628.515,31 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 autoriza-
ção 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$ 628.515,31 (Seiscentos e Vinte e oito Mil, Quinhentos e Quinze re-
ais e Trinta e Um centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

901011030215077684 – fES 0101 335043 5.283,31

901011030215077684 – fES 0149 335043 623.232,00

                                                                                           ToTal 628.515,31

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

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

901011030515078302 - fES 0149 449052 623.232,00

911010412215088240 - SEPlad 0101 339039 5.283,31

                                                                                            ToTal 628.515,31

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 18 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 1582, de 18 de Maio de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor da Secretaria 
de Estado de Cultura - SECULT, órgão da Administração Pública Estadual, 
crédito especial no valor de r$ 10.000,00 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 autoriza-
ção 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 SECULT órgão da Administração Pública Estadual, crédito especial no 
valor de r$ 10.000,00 (dez Mil reais) para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

151011339215037687- SEcUlT 0101 449052 10.000,00

                                                                                           ToTal 10.000,00

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

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

151011312212978338 - SEcUlT 0101 449052 10.000,00

                                                                                            ToTal 10.000,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 18 de maio de 2021.
HEldEr BarBalHo
Governador do Estado
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 658032

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 791/2021-ccG de 19 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. 2021/521908,
r E S o l V E:
nomear diEGo dElaMarE da SilVa MarTiNS para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Estatística e Orçamento, código GEP-DAS-011.3, 
com lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 19 dE Maio dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 658036
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diÁria
.

Portaria Nº 308/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições 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
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/511613 de 13 de maio de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho Mara-
Bá/iTUPiraNGa/MaraBáPa, no dia 14/05/2021.

Servidor objetivo

adENilSoN frEiTaS GodiNHo, matrícula funcional nº 
5896481/1, cPf 513.895.762-72, cargo coordenador de área, 

lotado no centro regional de Governo do Sudeste do Pará.

Participar de agenda institucional e acompanhar o 
diretor da 4ª UrE de Marabá, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 13 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 309/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições 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
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/500781, de 11 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o distrito de 
MoSQUEiro e para os municípios de iGaraPÉ aÇÚ e caPaNEMa/Pa, no 
dia 12/05/2021.

Servidor objetivo

 lUÃ GaBriEl doS SaNToS, cPf 892.111.032-15, matrícula  
funcional  nº 5917715/ 2, ocupante do cargo de assessor, lotado 

na ouvidoria Geral do Estado.

dar apoio ao ouvidor geral do Estado, nas entregas de 
cestas básicas, no distrito e nos referidos municípios.

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, 13 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 657839

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

.

.

desiGNar serVidor
.

eXtrato de Portaria Nº 047/2021 – cMG, de 19 Maio de 2021
fundamento legal: lei federal nº 8.666/93, decreto Estadual nº 870/2013 
e Portaria conjunta nº 658/2014-SEad/aGE; Processo: 009/2021 – cPl/
cMG Processo administrativo: 2021/341529 cotação Eletrônica: 002/2021 
- cMG Empresa: EMPrESa coNfiaNÇa coMErcio dE ProdUToS lTda 
– EPP objeto: aquisição de 26 (vinte e seis) unidades de colchão de sol-
teiro. fiscal: dioGo araKEM MoUra SaNTaNa dE oliVEira, cPf nº 
807.924.212-72, assessor operacional i.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 657829

sUPriMeNto de FUNdo
.

 eXtrato de Portaria Nº 044/2021 – sF/cMG, 
de 19 de Maio de 2021

Suprida: TaiNÃ rocHa BoTElHo, cPf nº 947.092.032-53. Prazo p/ apli-
cação: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 3.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 (Material de 
consumo); fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: os-
mar Vieira da costa Júnior, cEl QoPM.

Protocolo: 657825

 eXtrato de Portaria Nº 045/2021 – sF/cMG, 
de 19 de Maio de 2021

Suprido: aldo Vandamme Silva Pessoa, assessor de Segurança, cPf nº 
999.656.662-53; Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ Pres-
tação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 8.000,00; Elemento de des-
pesa: 33.90.39 (outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica); fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: osmar Vieira da costa 
Junior, cEl QoPM.

Protocolo: 657826

.

.

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 350/2021 – di/cMG, 
de 19 de Maio de 2021

objetivo: a serviço do Governo do Estado; fundamento legal: PorTaria Nº 
520/2019 – cMG, publicada no doE nº 34.028, de 06/11/2019; Município 
de Origem: Belém/PA; Destino: Salinópolis/PA; Período: 21 a 
23/05/2021; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação); Servidores: cEl 
QoPM osmar Vieira da costa Júnior, cPf nº 042.691.858-48 e cB PM 
daniel oliveira de andrade, cPf nº 858.090.712-87 ordenador: cEl QoPM 
luiz andré Menezes de Souza;

Protocolo: 657823

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 238/2021-PGe.G., de 19 de maio de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
dESiGNar, a Procuradora do Estado amanda carneiro raymundo Ben-
tes, identidade funcional nº 54194016/3, para responder pelo cargo em 
comissão de Procurador assessor, por motivo de licença Maternidade da 
titular, izabela linhares Sauma castelo Branco, no período de 06.05 a 
01.11.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 657771
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

diÁria
.

Portaria Nº 089 de 19 de Maio de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
 coNSidEraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94 e, ainda, de acor-
do com o ProcESSo: 2021/536616.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 4 (quatro) diárias e ½ 
(meia), para cada servidor listado abaixo, que estão participando da entre-
ga de cestas Básicas nos municípios de Moju, Tucuruí, Novo repartimento, 
Goianésia do Pará, Jacundá, Marabá e Paraupebas, no período de 19 a 23 
de Maio de 2021.

NoME MaTrÍcUla cPf
Paulo ivan conceição de lima 5946741/1 648.738.542-53

romulo Mira cavallero de Queiroz 5921153/2 637.593.572-53
Jorge bezerra da Silva filho 5946673 211.807.922-20

afonso José Nascimento de lima 5953814/1 260.385.102-06
robson de castro Silva 57213878/2 681.499.132-20
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liani do Socorro de oliveira dias 5958694/1 294.708.202-82
ana carla da Silva costa 5957147/1 793.953.502-10
claudilene de Souza Maia 5894774/3 619.272.282-04
Nathalia Bulcão leite Mota 54196738/2 953.404.242-00

João carlos Nascimento Bandeira Junior 5931217/2 536.478.312-04
Marcos Vinicius farias ferreira 5946744/1 358.238.323-71

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do PrESidENTE, 19 dE Maio dE 2021.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 657976

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 088 de 18 de Maio de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais,que 
lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE No. 34.490, de 12 de 
fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei no 8.097 de 01de 
janeiro de 2015. e ainda,
coNSidEraNdo o disposto no art.72, inciso iii da lei 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda, de acordo com o ProcESSo 2021/525894,
rESolVE conceder 08 (oito) dias de licença nojo a servidora aNNa Ga-
BriEllE MoTa PiMENTEl dE carValHo, identidade funcional nº 5946735/ 
1, ocupante do cargo de GErENTE, no período de 09 a 16/05/2021, decor-
rente ao falecimento de sua genitora.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 657655

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº. 0136/2020 – Gs-sePLad, de 09 de JUNHo de 2020*
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governa-
mental de 04 de dezembro de 2019, publicado no doE nº 35.051 de 05 de 
dezembro de 2019;
coNSidEraNdo o reconhecimento, por parte da organização Mundial da 
Saúde, como pandemia o surto do corona vírus coVid-19;
coNSidEraNdo o disposto na lei federal n° 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020;
coNSidEraNdo as medidas de enfrentamento adotadas no âmbito do Es-
tado do Pará à pandemia do corona vírus coVid-19 e o decreto Estadual 
nº 800, de 31 de maio de 2020, que dispõe sobre a retomada econômica e 
social segura, por meio da aplicação de medidas de distanciamento contro-
lado e protocolos específicos para reabertura gradual e funcionamento de 
segmentos de atividades econômicas e sociais;
coNSidEraNdo os termos do art. 82, §§1º e 2º da lei Estadual nº 
5.810/94 que permite a comprovação da doença por atestado médico par-
ticular, exigindo homologação do serviço médico oficial dos Estados apenas 
nos casos de afastamentos por período superior a 60 (sessenta) dias;
rESolVE:
art. 1º Suspender, no período de 19 de março a 08 de junho de 2020, a 
realização de todas as perícias médicas presenciais realizadas pela Secre-
taria de Estado de Planejamento e administração – SEPlad, em Belém, 
conceição do araguaia, cametá, Bragança, Tucuruí, Marabá e Santarém.
art. 2º findo o período estabelecido no artigo 1º desta Portaria, será ini-
ciada a retomada gradual da realização de perícias médicas presenciais, 
contemplando inicialmente, pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, 
apenas as perícias destinadas a:
i - Prorrogação e pedidos de licença saúde com afastamento superior a 
60 dias;
ii - inscrição no PaS;
iii - avaliação para isenção de imposto de renda;
iV - concessão de pensão; e,
V- Exame admissional.
Parágrafo único. os agendamentos para a realização de perícia médica nas 
hipóteses previstas nos incisos II a V deste artigo deverão ser realizados 
por meio de contato ao call center da SEPlad, pelos números (91) 3194-
1001 e (91) 3194-1002, exceto quanto ao previsto no inciso i, que deverá 
ser agendado pelos órgãos via módulo de perícia médica.
Art. 3º Nas hipóteses de afastamentos não superiores a 60 (sessenta) 
dias, os servidores deverão apresentar atestados médicos e odontológicos 
originais e demais documentos comprobatórios na unidade de Gestão de 
Pessoas do órgão ou entidade que esteja lotado, ainda aqueles que este-
jam agendados para realização de perícia nesta Secretaria de Estado de 
Planejamento e administração – SEPlad.
§1º a unidade de Gestão de Pessoas de lotação do servidor encaminhará 
os documentos apresentados à diretoria de Saúde ocupacional do Servidor 
– dSo/SEPlad via Processo administrativo Eletrônico – PaE para homolo-
gação e registro da licença no SiGirH.
§2º o procedimento previsto neste artigo será mantido pelo prazo de 360 
(trezentos e sessenta) dias a contar do dia 08 de junho de 2020.

art. 4º No período de 19 de março a 08 de junho de 2020, os procedi-
mentos quanto aos afastamentos superiores a 60 (sessenta) dias, ainda 
que já estejam agendados para a realização de perícia médica na SEPlad, 
observarão o seguinte:
i - os servidores deverão apresentar atestados médicos originais e demais 
documentos comprobatórios na unidade de Gestão de Pessoas do órgão ou 
entidade de sua lotação;
ii - as unidades de Gestão de Pessoas deverão receber os atestados médicos 
e demais documentos comprobatórios apresentados e realizar o respectivo 
agendamento, na forma descrita no art. 2º, parágrafo único desta Portaria.
art. 5º os atestados deverão ser originais, atuais, legíveis, assinados e carim-
bados por médicos ou odontólogos, contendo a CID e tempo de afastamento.
Parágrafo único. a Gestão de Pessoas, ao enviar atestados médicos via 
Processo administrativo Eletrônico – PAE, deverá certificar por carimbo ou 
manualmente, com a assinatura e matrícula do servidor, que o atestado 
enviado confere com o original, sob pena de impossibilidade de homolo-
gação do atestado.
art. 6º os Órgãos e as Entidades da administração Pública direta e indireta 
do Estado comunicarão imediatamente à Secretaria de Estado de Saúde 
Pública do Pará – SESPa sobre os seus servidores que apresentarem os 
sintomas do corona vírus COVID-19 para fins de investigação e controle 
epidemiológico, adotando os protocolos estabelecidos.
art. 7º os casos omissos serão resolvidos pela Secretária de Estado de 
Planejamento e administração.
art. 8º fica revogada a PorTaria Nº 0090/2020 - GS/SEPlad, de 18 de 
março de 2020.
art. 9º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 19 de março de 2020.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração – SEPlad
*republicado em virtude de alterações.

Protocolo: 657856

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 417/2021-daF/sePLad, de 19 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. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2021/531336,
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor GilSoN oliVEira PENNa, id. funcional nº. 
5183820/2, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotado na co-
ordenadoria de logística e Gestão, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 19 de maio de 2021 a 17 de junho de 2021, referente ao triênio 
de 01 de março de 2000 a 28 de fevereiro de 2003.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 19 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 657707

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 407/2021-daF/sePLad, de 18 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 atestado Médico de 09.04.2021, e os termos do Pro-
cesso nº 2021/531680,
r E S o l V E:
forMaliZar a concessão de 07 (sete) dias de licença para Tratamento de 
Saúde à servidora MarTa da PENHa SalES, id. funcional nº. 5917319/7, 
ocupante do cargo de coordenador de Núcleo, lotada no Núcleo de Plane-
jamento, no período de 09/04/2021 a 15/04/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 18 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 657479

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 412/2021-daF/sePLad, de 18 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 art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2021/510308,
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r E S o l V E:
dESiGNar a servidora MoNiQUE daNiEllE NaSciMENTo MoUra, id. 
funcional nº. 5938174/3, ocupante do cargo de assessor, para responder 
pela coordenadoria de apoio a Estação cidadania - Guamá, durante o im-
pedimento da titular SUZaNa caroliNE alVES dE MoraiS, id. funcional 
nº. 5921844/3, no período de 07.06.2021 a 06.07.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 18 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 657717
Portaria N°. 410/2021-daF/sePLad, de 18 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 art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2021/502602,
r E S o l V E:
forMaliZar a designação da servidora NaTHalia da SilVa alVarES, id. 
funcional nº. 5891435/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Públi-
ca, para responder como assessor Técnico ii, durante o impedimento do 
titular BrUNo calaNdriNE alMEida, id. funcional nº. 57191355/1, no 
período de 26.04.2021 a 25.05.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 18 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 657481
Portaria N°. 408/2021-daF/sePLad, de 18 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 art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2021/453906,
r E S o l V E:
forMaliZar a designação da servidora aNNa claUdia MalcHEr MU-
NiZ, id. funcional nº. 5817404/4, ocupante do cargo de Técnico em Ges-
tão Pública, para responder pela coordenadoria do Sistema integrado de 
recursos Humanos, durante o impedimento da titular roSa HElENa dE 
alENcar SilVa, id. funcional nº. 4502/1, no período de 22.02.2021 a 
23.03.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 18 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 657487
Portaria N°. 409/2021-daF/sePLad, de 18 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 art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2021/453906,
r E S o l V E:
forMaliZar a designação da servidora aNa PaUla alMEida doS SaN-
ToS SilVa, id. funcional nº. 57194241/1, ocupante do cargo de Técnico 
em Gestão Pública, para responder pela Gerência da coordenadoria do Sis-
tema integrado de recursos Humanos, durante o impedimento da titular 
aNNa claUdia MalcHEr MUNiZ, id. funcional nº. 5817404/4, no período 
de 22.02.2021 a 23.03.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 18 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 657491
Portaria N°. 413/2021-daF/sePLad, de 18 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 art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2021/521058,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora MoNica aMaral PiEdadE MaraNE, id. funcio-
nal nº. 6403728/1, ocupante do cargo de coordenador, para responder 
pela diretoria de Gestão do Patrimônio, durante o impedimento do titular 
PaUlo JorGE da PaZ PErEira, id. funcional nº. 2089/1, no período de 
07.06.2021 a 06.07.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 18 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 657507

FÉrias
.

Portaria Nº 415/2021-daF/sePLad, de 19 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 os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/519956,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021
rESolVE:
coNcEdEr 19 (dezenove) dias de férias regulamentares à servidora da-
NiEllE KariNa dE aZEVEdo VaTraZ id. funcional 5952140/2, ocupante 
do cargo de Técnico em Gestão de Segurança do Trabalho, lo tada na coor-
denadoria de Saúde ocupacional e Segurança do Trabalho – dSo/SEPlad, 
no período de 05 de julho de 2021 a 23 de julho de 2021, referente ao 
período aquisitivo de 17 de abril de 2020 a 16 de abril de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 19 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 416/2021-daF/sePLad, de 19 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. 74, §2º, da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo o Processo nº. 2021/522366,
rESolVE:
forMaliZar, a contar de 18/05/2021, por necessidade de serviço, a 
interrupção do gozo de férias, concedido por intermédio da PorTaria Nº 
300/2021 – daf/SEPlad de 12/04/2021, publicada no doE nº. 34.553 
de 15/04/2021, à servidora alliNY dE NaZarETH da coSTa aSSEf, 
id. funcional nº. 5947100/1, ocupante do cargo de Gerente, lotada na 
coordenadoria do Patrimônio imobiliário – dGP/SEPlad.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 19 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo

Protocolo: 657873
Portaria Nº 400/2021-daF/sePLad, de 17 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 os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores desta 
Secretaria, conforme quadro abaixo.

Matrícula Servidor Período aqui-
sitivo Período concessivo

4421/1 adSoN doUrado BarBoSa 2020/2021 15/06/2021 a 14/07/2021
54192678/2 alESSaNdro aNToNio daMaScENo coUTiNHo 2020/2021 07/06/2021 a 06/07/2021

7013/1 alETH SaNToS alVarES 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021
57195028/1 alEX carValHo da SilVEira 2020/2021 21/06/2021 a 20/07/2021
54181948/1 alEXaNdrE MarcoS dE aSSiS NaSciMENTo 2019/2020 25/06/2021 a 24/07/2021
5946765/1 aNdrEW lUcaS lEal diaS 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5901442/3 aNToNio carloS aBBadE PErEira 2020/2021 21/06/2021 a 20/07/2021
25356/1 aNToNio carloS loPES lEal 2020/2021 07/06/2021 a 06/07/2021
3166/1 claUdEMir Mario coUTo liMa 2020/2021 21/06/2021 a 20/07/2021

57189499/1 daNiEl coUTo SalGado 2018/2019 17/06/2021 a 16/07/2021
57196981/1 daNiEl NaSciMENTo ValENTE 2020/2021 28/06/2021 a 27/07/2021
57175618/1 EdiMar doS SaNToS loBaTo 2019/2020 21/06/2021 a 20/07/2021
57176191/2 faBio BraGa caValcaNTE 2019/2020 15/06/2021 a 14/07/2021
57217691/2 fErNaNda dE carValHo BESSa MacHado 2019/2020 14/06/2021 a 13/07/2021
57208366/1 HElEN TaTiaNa SaldaNHa da SilVa riBEiro 2019/2020 08/06/2021 a 07/07/2021

825/1 iSaBEl coSTa dE oliVEira 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57202145/1 iSMaEl MaNcio rEBElo 2018/2019 28/06/2021 a 27/07/2021
54190380/1 JacirENE doS SaNToS MarTiNS 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021

3654/1 JaNE Maria riBEiro 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021
3279863/1 JorGE TadEU BriTo dE oliVEira 2020/2021 21/06/2021 a 20/07/2021
3254410/1 laZaro MarTiNS BarBoSa 2019/2020 21/06/2021 a 20/07/2021

1228/1 lUiZ SErGio da SilVa liSTo 2020/2020 07/06/2021 a 06/07/2021
5947052/1 MarcElo da SilVa GoNÇalVES 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021

1341/1 Marcia PaiXÃo SaNToS 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021
1872/1 Marco aNToNio PErEira da coSTa 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021
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Matrícula Servidor Período aqui-
sitivo Período concessivo

3264033/3 Maria aParEcida VaraNda diaS 2020/2021 21/06/2021 a 20/07/2021
3253783/1 Maria aUGUSTa ESTEVES PErEira 2020/2021 28/06/2021 a 27/07/2021
28592/1 Maria dE NaZarÉ alVES dE aZEVEdo 2019/2020 07/06/2021 a 06/07/2021

5945696/3 Maria dE NaZarE SoUZa NaSciMENTo 2020/2021 28/06/2021 a 27/07/2021
35572/1 Maria GorETE crUZ dE SoUZa 2018/2019 07/06/2021 a 06/07/2021
2941/1 Maria GorETTE GoMES PErEira 2020/2020 14/06/2021 a 13/07/2021
28959/1 Maria HElENa SaNToS SoUZa 2020/2021 16/06/2021 a 15/07/2021
1333/1 MarilUcia rodriGUES dE araUJo 2020/2021 21/06/2021 a 20/07/2021

57211113/1 MilENa daNiElE GoMES NaGEM 2019/2020 14/06/2021 a 13/07/2021
5953675/1 MÔNica MENdoNÇa PaiVa aNToNio JoSÉ 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5924378/2 MYrNa cUNHa aZEVEdo 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
5946783/1 PaUlo ErNESTo dE oliVEira loPES dE SoUZa 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021

2089/1 PaUlo JorGE da PaZ PErEira 2019/2020 07/06/2021 a 06/07/2021
2143/1 PEdro dE oliVEira E SilVa JUNior 2020/2020 14/06/2021 a 13/07/2021

57176005/1 PEdro JoSE daNTaS dE carValHo 2019/2020 14/06/2021 a 13/07/2021
57205147/1 rafaEl daVid MoNTEiro PErEira 2019/2020 14/06/2021 a 13/07/2021
3279286/1 raiMUNdo iVaN MarTiNS alEiXo 2019/2020 30/06/2021 a 29/07/2021

2224/1 raiMUNdo NoNaTo caSTElo JUNior 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
2216/1 raiMUNdo NoNaTo GoNÇalVES cardoSo 2020/2021 14/06/2021 a 13/07/2021

5076129/1 raiMUNdo NoNaTo SaraiVa diaS 2019/2020 14/06/2021 a 13/07/2021
3252655/1 rEGiNaldo coNdE dE alMEida filHo 2020/2021 01/06/2021 a 30/06/2021
57175988/1 roSElEidE dE SoUZa fErrEira 2019/2020 22/06/2021 a 21/07/2021
55590290/2 SEVEriNo JoSE SilVa doS SaNToS 2020/2021 15/06/2021 a 14/07/2021
5921844/3 SUZaNa caroliNE alVES dE MoraiS 2020/2021 07/06/2021 a 06/07/2021
54189472/2 ValdETE MoNTEiro cardoSo 2019/2020 14/06/2021 a 13/07/2021

3190/1 VÂNia Maria SoUZa ladEira 2019/2020 01/06/2021 a 30/06/2021
5085624/1 WalcilEa NaZarENa crUZ da SilVa 2020/2021   14/06/2021 a 13/07/2021

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 17 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 657543
Portaria Nº 404/2021-daF/sePLad, de 18 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. 74, §2º, da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo o Processo nº. 2021/518737,
rESolVE:
forMaliZar, a contar de 04/05/2021, por necessidade de serviço, a 
interrupção do gozo de férias, concedido por intermédio da PorTaria Nº 
300/2021 – daf/SEPlad de 12/04/2021, publicada no doE nº. 34.553 
de 15/04/2021, ao servidor lUciVal PErES fErrEira, id. funcional nº. 
57191740/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotado na 
coordenadoria de carreira e remuneração – dPP/SEPlad.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 18 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 405/2021-daF/sePLad, de 18 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. 74, §2º, da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo o Processo nº. 2021/518956,
rESolVE:
forMaliZar, a contar de 12/05/2021, por necessidade de serviço, a 
interrupção do gozo de férias, concedido por intermédio da PorTaria Nº 
300/2021 – daf/SEPlad de 12/04/2021, publicada no doE nº. 34.553 
de 15/04/2021, à servidora SolaNGE SoarES dE MoraES fraNÇa, id. 
funcional nº. 5085136/1, ocupante do cargo de datilografo/assessor 
Técnico ii, lotada na diretoria de Planejamento e Seleção de Pessoas – 
dPP/SEPlad.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 18 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças
 Portaria Nº 414/2021-daF/sePLad, de 19 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. 74, §2º, da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo o Processo nº. 2021/502667,
rESolVE:
forMaliZar, a contar de 11/05/2021, por necessidade de serviço, a 
interrupção do gozo de férias, concedido por intermédio da PorTaria Nº 
300/2021 – daf/SEPlad de 12/04/2021, publicada no doE nº. 34.553 
de 15/04/2021, ao servidor HElToN caSTro fraNÇa, id. funcional nº. 
57175256/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de infraestrutura, 
lotado na coordenadoria de fiscalização - dGf/SEPlad.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 19 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 657562

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 411/2021-daF/sePLad, de 21 de JaNeiro de 2021.
a diretora de administração e finanças, no uso das 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 nº002/2019-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. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2021/504130;
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a Portarias nº 403/2021-daf/SEPlad, de 17 de maio 
de 2021, publicada no doE nº 34.587 de 18 de maio de 2021, que con-
cederam diárias aos servidores, Mateus Gemaque Mendes, id. funcional 
nº 5946302/1, Elielson oliveira de Souza, id. funcional nº 57211573/3, 
anderson Monteiro correa, id funcional nº 57218619/ 1, nos dias 19 a 
21/05/2021 para deslocamento dos mesmos ao município de Eldorado de 
carajás/Pa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 21 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 657848

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº.289/2021-daF/sePLad de 07 de aBriL de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso das 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 os termos do Processo nº. 2021/256285;
r E S o l V E:
I- EXCLUIR a Gratificação de Tempo Integral – GTI, concedida através da 
Portaria 017 de 08.01.2021, publicada no doE nº. 34.457 de 12.01.2021, 
no percentual de 60% (sessenta por cento) a servidora JoSiENE TaVarES 
dE liMa, id. funcional nº. 57191508/1, ocupante do cargo de assistente 
administrativo, lotada na coordenadoria do Patrimônio Mobiliário, a contar 
de 01.03.2021.
ii- coNcEdEr à servidora aNa KariNa dE aSSiS fErrEira, id. fun-
cional  nº. 57211102/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, 
lotada na Coordenadoria de Gestão e Auditagem, Gratificação de Tempo 
integral – GTi, no percentual de 60% (sessenta por cento), a contar de 
03.03.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 07 dE 
aBril dE 2021
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças
*Portaria republicada por conter incorreções no doe nº. 34.553 de 
15.04.2021

Protocolo: 657502
Portaria Nº. 406/2021-daF/sePLad de 18 de Maio de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso das 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 os termos do Processo nº. 2021/527198
r E S o l V E:
diSPENSar, a contar de 01.06.2021, a servidora faTiMa dE NaZarE do 
ESPiriTo SaNTo NaZarE, id. funcional nº. 26786/1, ocupante do cargo 
de Assistente Administrativo, da Função Gratificada – FG4 de Coordenador, 
conforme Portaria nº. 869 de 02 de outubro de 2003 publicada no doE nº. 
30.044 de 06.10.2003.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 18 dE 
Maio dE 2021
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 657464
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Portaria N° 069/2021-Gs/sePLad de 17 de Maio de 2021
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 
04 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial nº 34.051 de 05 de 
dezembro de 2019 e,
coNSidEraNdo o Processo nº. 2021/240313;
rESolVE: 
forMaliZar a licença para atividade classista, no período de 19.03.2021 
a 16.01.2024, de acordo com o disposto no art. 95 da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994, ao servidor lUiZ carloS NUNES loPES, id. funcional 
nº. 3244555/2, ocupante do cargo de consultor Jurídico do Estado, lotado 
na consultoria Jurídica.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo, 17 dE Maio dE 2021
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 658029

Portaria Nº 124, de 19 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, consi-
derando o(s) decreto(s) n° 1572, de 14/05/2021 e 1578, de 18/058/2021.
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

aNeXo a Portaria Nº 124, de 19 de Maio de 2021

árEa/UNidadE 
orÇaMENTária/

GrUPo dE 
dESPESa/

SUBGrUPo dE 
dESPESa

foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

dEfESa Social
SEaP

investimentos 6.530,05 0,00 0,00 0,00 6.530,05
Equipamentos e 
Material Perma-

nente
 0101 6.530,05 0,00 0,00 0,00 6.530,05

dESENVolViMEN-
To SÓcio-Eco-

NÔMico
NGPr

investimentos 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00
Equipamentos e 
Material Perma-

nente
 0301 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00

SEdaP
investimentos 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00
obras e insta-

lações
 0301 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00

iNfra-ESTrUTUra 
E TraNSPorTE

SETraN
investimentos 3.113.922,28 0,00 0,00 0,00 3.113.922,28
obras e insta-

lações
 0324 3.113.922,28 0,00 0,00 0,00 3.113.922,28

PolÍTica Social
fEaS

outras despesas 
correntes 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

despesas ordi-
nárias

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

outras despesas 
correntes 5.283,31 0,00 0,00 0,00 5.283,31

despesas ordi-
nárias

 0101 5.283,31 0,00 0,00 0,00 5.283,31

lacEN
outras despesas 

correntes 173.188,56 0,00 0,00 0,00 173.188,56

despesas ordi-
nárias

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0132 173.188,56 0,00 0,00 0,00 173.188,56
SESPa

outras despesas 
correntes 623.232,00 0,00 0,00 0,00 623.232,00

despesas ordi-
nárias

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0149 623.232,00 0,00 0,00 0,00 623.232,00
PolÍTica SÓcio-

cUlTUral
SEcUlT

investimentos 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Equipamentos e 
Material Perma-

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

SEEl
outras despesas 

correntes 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00

despesas ordi-
nárias

 0101 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00

ProGraMa/
orGÃo foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

agricultura, 
Pecuária, Pesca 
e aquicultura

622.000,00 0,00 0,00 0,00 622.000,00

NGPr

 0301 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00

SEdaP

 0301 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00

cultura 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

SEcUlT

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

direitos So-
cioassistenciais 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

fEaS

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

Esporte e lazer 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00

SEEl

 0101 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00

infraestrutura e 
logística 3.113.922,28 0,00 0,00 0,00 3.113.922,28

SETraN

 0324 3.113.922,28 0,00 0,00 0,00 3.113.922,28

Saúde 801.703,87 0,00 0,00 0,00 801.703,87

fES

 0101 5.283,31 0,00 0,00 0,00 5.283,31

lacEN

dESTaQUE 
rEcEBido 
do(a) fES

 0132 173.188,56 0,00 0,00 0,00 173.188,56

SESPa

dESTaQUE 
rEcEBido 
do(a) fES

 0149 623.232,00 0,00 0,00 0,00 623.232,00

Segurança 
Pública 6.530,05 0,00 0,00 0,00 6.530,05

SEaP

 0101 6.530,05 0,00 0,00 0,00 6.530,05
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foNTE
2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal
0101 - 

rEcUrSoS 
ordiNarioS                                         

771.813,36 0,00 0,00 0,00 771.813,36

0132 - SUS 
/ Servicos 
Produzidos

173.188,56 0,00 0,00 0,00 173.188,56

0149 - fES - 
SUS / fundo a 

fundo
623.232,00 0,00 0,00 0,00 623.232,00

0301 - recursos 
ordinários 10.622.000,00 0,00 0,00 0,00 10.622.000,00

0324 - royaltie 
Mineral 3.113.922,28 0,00 0,00 0,00 3.113.922,28

ToTal 15.304.156,20 0,00 0,00 0,00 15.304.156,20

Portaria Nº 125, de 19/05/2021 - 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$ 25.583.086,05 (Vinte e cinco Milhões, Quinhentos e oiten-
ta e Três Mil, oitenta e Seis reais e cinco centavos), na(s) dotação(ões) 
da(s) natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), 
conforme o artigo 5º, § 2º da lei nº 9.105, de 21 de julho de 2020 - ldo 
2021, da forma abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da dESPESa Valor
901011030115078874 - fES 0349 339030 124.400,00
901011030215077684 - fES 0349 334041 999.895,83
901011030215077684 - fES 0349 335043 24.458.790,22

ToTal 25.583.086,05

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
901011030115078874 - fES 0349 335043 124.400,00
901011030215077684 - fES 0349 339030 999.895,83
901011030215077684 - fES 0349 339033 24.458.790,22

ToTal 25.583.086,05

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: 658033

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2021/385146
Termo aditivo:4º
data da assinatura:17/05/2021
Vigência: 17/05/2021 a 17/05/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:70
Exercício:2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada :ciB coNSUlTÓrioS iNTEGradoS dE BraGaNÇa lTda - ME
cNPJ n. 21.279.194/0001-86
Endereço: Praça da república nº.20-a, Bairro: centro, tel.:(91)3425-4439,
cEP:68.600-000, Município: Bragança/Pa
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
-------------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2021/385146
Termo aditivo:4º
data da assinatura:16/05/2021
Vigência:16/05/2021 a 16/05/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 135
Exercício:2017

dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: cENTro radioloGico SÃo lUcaS lTda-EPP
cNPJ n. 05.374.434/0001-75
Endereço: aV. TocaNTiNS nº.561, bairro: Novo Horizonte,
Município MaraBá/Pa, cEP:68.501-535
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
------------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2021/385146
Termo aditivo: 2º
data da assinatura:20/05/2021
Vigência:20/05/2021 a 20/05/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:018
Exercício:2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: cENTro dE cirUrGia dE olHoS do Pará-clÍNica doS 
olHoS VENdraMiNi
cNPJ n. 01.249.930/0001-46
Endereço: rua arcipreste Manoel Teodoro nº 688 -Bairro: Batista campos
Município: Belém /Pa, cEP:66.015-040
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
----------------------------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2021/385146
Termo aditivo:2º
data da assinatura:20/05/2021
Vigência: 20/05/2021 a 20/05/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 019
Exercício:2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: VicTor a dE S MoNTEiro- GUaMá SaÚdE
cNPJ: 23.213.146/0001-10
e-mail:guamasaude@gmail.com
Endereço: Travessa BarÃo dE iGaraPÉ Miri nº 488 andar 2º anexo B,
Bairro: Guamá- Município: Belém /Pa, cEP:66.075-748
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
-----------------------------------------------------------------------
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2021/385146
Termo aditivo:2º
data da assinatura:15/05/2021
Vigência: 15/05/2021 a 15/05/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 020
Exercício:2020
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada:fiSioTEraPia riBEiro lTda- fiSiocENTEr
cNPJ: 04.890.710/0001-57
Endereço:aV.fErNaNdo GUilHoN Nº S/N, Bairro cENTro acara/Pa, 
cEP: 68.690-000,
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 651866

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 069 de 17 de maio de 2021
Prazo para aplicação 60(sessenta) dias
Prazo para Prestação de contas 15(quinze) dias
Nome do Servidor  cargo do Servidor Matrícula  lotação
Maria Zildenir dias Santos  assistente administrativo 3158950/1 iaSEP/
Marabá 
recurso(s):
Programa de Trabalho  fonte do recurso Natureza da despesa Valor
08122129783380000  0261000000 339030  1.000,00 
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 657882

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 281 de 19 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 2021/522896 (PaE), de 17/05/2021.
rESolVE:
i - aUToriZar deyvison roberto de Souza Martinez, matrícula nº 
4220478/1, servidor da Polícia Militar do Estado do Pará, ocupante do car-
go de cabo/PM, lotado na coordenadoria de cadastro e Habilitação – Mi-
litar, a viajar ao município de Santarém/Pa, no período de 23/05/2021 a 
29/05/2021, a fim de realizar o serviço de atendimento de beneficiários 
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sobre processos de reserva remunerada, reforma remunerada, pensão e 
outros, no caminhão – Unidade Móvel do IGEPREV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 6 e ½ (seis 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, 19 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 657708
Portaria Nº 285 de 15 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 n° 2021/464936 (PaE), de 03/05/2021.
rESolVE:
i – forMaliZar a ProrroGaÇÃo da autorização de deslocamento 
constante na PorTaria Nº 238/2021, de 03/05/2021, publicada no doE nº 
34.572, de 04/05/2021 e doE n° 34.573, de 05/05/2021, para o servidor 
alessandro de Moraes Barros, matrícula nº 5890933/1, ocupante do cargo 
de Motorista/Gerente, que permanecerá no município de Santarém/Pa, no 
período de 15/05/2021 a 26/05/2021, a fim de organizar a infraestrutura 
e logística do Caminhão – Unidade Móvel do IGEPREV.
ii- coNcEdEr, a título de complementação, de acordo com as bases legais 
vigentes, 11 (onze) diárias ao servidor citado acima, considerando a pror-
rogação do deslocamento, conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 15 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 657811
Portaria Nº 282 de 19 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 2021/522510 (PaE), de 17/05/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor carlos Wanderson Silva de Souza, matrícu-
la nº 4219593/1, a viajar ao município de Santarém/Pa, no período de 
22/05/2021 a 29/05/2021, a fim de acompanhar o serviço de atendimento 
de beneficiários sobre processos de aposentadoria, pensão e outros, no 
Caminhão – Unidade Móvel do IGEPREV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 7 e ½ (sete 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, 19 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 657802
Portaria Nº 283 de 19 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 2021/512738 (PaE), de 13/05/2021.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo a servidora Juliana Bezerra Galvão 
cavalcante de Souza, matrícula n° 57217631/2, ocupante do cargo de 
Técnico Previdenciário B, a viajar ao município de castanhal/Pa, no dia 
18/05/2021, a fim de realizar diligência relativa à nova unidade do Insti-
tuto, com vistas o objetivo de analisar o espaço disponibilizado ao setordo 
Núcleo de atenção Psicossocial, no qual serão desenvolvidas ações remo-
tas de escuta e orientação aos segurados.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 19 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 657805
 Portaria Nº 284 de 15 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 n° 2021/464906 (PaE), de 03/05/2021.
rESolVE:
i – forMaliZar a ProrroGaÇÃo da autorização de deslocamento 
constante na PorTaria Nº 237/2021, de 03/05/2021, publicada no doE 
nº 34.572, de 04/05/2021, para o servidor Keytson deny Gomes Portugal, 
matrícula nº 5929454/3, ocupante da função de coordenador de Tecnologia 
da informação, que permanecerá no município de Santarém/Pa, no 
período de 15/05/2021 a 26/05/2021, a fim de organizar a infraestrutura 
e logística do Caminhão – Unidade Móvel do IGEPREV.
ii- coNcEdEr, a título de complementação, de acordo com as bases legais 
vigentes, 11 (onze) diárias ao servidor citado acima, considerando a pror-
rogação do deslocamento, conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 15 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 657808

Portaria Nº 278 de 19 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 Processonº 2021/519988 (PaE), de 14/05/2021.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo a servidora lorena Sousa ferreira, ma-
trícula nº 80846521/3, ocupante da função de Gerente, a viajar ao muni-
cípio de capanema/Pa, no dia 19/05/2021, com o objetivo de tratar sobre 
definições de projeto da Unidade de Expansão do Polo de Capanema/PA.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 19 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 657545

oUtras MatÉrias
.

NotiFicaÇÃo nº 08/2021 – GaPre/iGePreV
ref. Processo administrativo nº 2020/688590;
Portaria Nº 286 de 21/08/2020 publicada no doe nº 34.321 de 
24/08/2020;
Portaria de Prorrogação nº 63 de 15/02/2021, no doe nº 34.493, 
de 16/02/2021;
Processo administrativo de responsabilização – Par referente ao contrato 
administrativo nº 05/2016 – iGEPrEV.
ProJEBEl SErViÇoS dE liMPEZa E coNSErVaÇÃo EirEli, inscrita no 
cNPJ nº 02.295.753/0001-05.
considerando que o instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, criado pela lei complementar nº 044, de 23 de janeiro de 2003, 
e estruturado pela lei nº 6.564, de 1º de agosto de 2003, é uma autarquia 
dotada de personalidade jurídica de direito público, com sede e foro em 
Belém, capital do Estado do Pará, vinculado à Secretaria Especial de Esta-
do de Gestão, com patrimônio e receitas próprias, gestão administrativa, 
técnica, patrimonial e financeira descentralizada, tendo por finalidade a 
gestão dos benefícios previdenciários do regime Estadual de Previdência e 
do fundo financeiro de Previdência do Estado do Pará.
considerando as atribuições legais do Presidente desta autarquia como o 
principal supervisor e coordenador das atividades do instituto de Gestão Pre-
videnciária do Estado do Pará – iGEPrEV, conforme o decreto nº 1.751/ 2005.
considerando que durante a execução do contrato administrativo nº 
05/2016, celebrado com a empresa ProJEBEl SErViÇoS coMÉrcio lTda 
(cNPJ nº 02.295.753/0001-05), tendo por objeto a tendo por objeto a 
prestação de serviços de recepção nas dependências do IGEPREV, verifi-
cou-se que a empresa contratada, de forma reiterada, atrasava o paga-
mento de verbas trabalhistas e o recolhimento do fGTS dos empregados, 
situação registrada em diversos Relatórios mensais emitidos pelo Fiscal do 
contrato acerca de sua execução.
considerando que o comparecimento outrora remarcado coincidiu com o 
período em que houve lockdown e bandeiramento de cor preta (alerta má-
ximo) nos municípios de Belém, ananindeua, Marituba, Benevides e Santa 
Bárbara, em meados de março de 2021.
considerando que, por tais razões, restou frustrado o comparecimento de 
representante legal e seu procurador/advogado da empresa referida a esta 
autarquia Previdenciária.
considerando que ainda há necessidade do mencionado comparecimento 
para o devido andamento do processo instaurado.
diante do exposto, o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do 
Pará - iGEPrEV, vem, NoTificar a empresa ProJEBEl SErViÇoS dE liM-
PEZa E coNSErVaÇÃo EirEli (cNPJ nº 02.295.753/0001-05), para que 
compareça a este instituto Previdenciário no dia 27/05/2021, às 15h, de-
vendo estar presentes o representante legal da empresa e seu procurador/
advogado, para os devidos esclarecimentos ora devidos a comissão Pro-
cessante do Par em comento.
Belém/Pa, 19 de maio de 2021.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV

Protocolo: 657799
NotiFicaÇÃo nº 07/2021 – GaPre/iGePreV
ref. Processo administrativo nº2020/688399;
Portaria Nº 285 de 21/08/2020 publicada no doe nº 34.321 de 
24/08/2020;
Portaria de Prorrogação nº 62 de 15/02/2021, no doe nº 34.493, 
de 16/02/2021;
Processo administrativo de responsabilização – Par referente ao contrato 
administrativo nº 22/2018 – iGEPrEV.
ProJEBEl SErViÇoS dE liMPEZa E coNSErVaÇÃo EirEli, inscrita no 
cNPJ nº 02.295.753/0001-05.
considerando que o instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, criado pela lei complementar nº 044, de 23 de janeiro de 2003, 
e estruturado pela lei nº 6.564, de 1º de agosto de 2003, é uma autarquia 
dotada de personalidade jurídica de direito público, com sede e foro em 
Belém, capital do Estado do Pará, vinculado à Secretaria Especial de Esta-
do de Gestão, com patrimônio e receitas próprias, gestão administrativa, 
técnica, patrimonial e financeira descentralizada, tendo por finalidade a 
gestão dos benefícios previdenciários do regime Estadual de Previdência e 
do fundo financeiro de Previdência do Estado do Pará.
considerando as atribuições legais do Presidente desta autarquia como o 
principal supervisor e coordenador das atividades do instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV, conforme o decreto nº 1.751/ 
2005.
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considerando que durante a execução do contrato administrativo nº 
22/2018, celebrado com a empresa ProJEBEl SErViÇoS coMÉrcio lTda 
(cNPJ nº 02.295.753/0001-05), tendo por objeto a tendo por objeto a 
prestação de serviços de portaria nas dependências do IGEPREV, verificou-
se que a empresa contratada, de forma reiterada, atrasava o pagamento 
de verbas trabalhistas e o recolhimento do fGTS dos empregados, situação 
registrada em diversos Relatórios mensais emitidos pelo Fiscal do Contrato 
acerca de sua execução.
considerando que o comparecimento outrora remarcado coincidiu com o 
período em que houve lockdown e bandeiramento de cor preta (alerta má-
ximo) nos municípios de Belém, ananindeua, Marituba, Benevides e Santa 
Bárbara, em meados de março de 2021.
considerando que, por tais razões, restou frustrado o comparecimento de 
representante legal e seu procurador/advogado da empresa referida a esta 
autarquia Previdenciária.
considerando que ainda há necessidade do mencionado comparecimento 
para o devido andamento do processo instaurado.
diante do exposto, o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do 
Pará - iGEPrEV, vem, NoTificar a empresa ProJEBEl SErViÇoS dE liM-
PEZa E coNSErVaÇÃo EirEli (cNPJ nº 02.295.753/0001-05), para que 
compareça a este instituto Previdenciário no dia 27/05/2021, às 15h, de-
vendo estar presentes o representante legal da empresa e seu procurador/
advogado, para os devidos esclarecimentos ora devidos a comissão Pro-
cessante do Par em comento.
Belém/Pa, 19 de maio de 2021.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV

Protocolo: 657800

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº. 077 de 17 de Maio de 2021.
a dirETora GEral da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do ESTado 
do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei nº. 
6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, e;
coNSidEraNdo o Processo 2021/430145,
rESolVE:
rEMoVEr, a contar de 26/04/2021 a servidora Marcia criSTiNa SaNToS 
SilVa, matrícula nº5902669/1, Especialista em Educação classe i, do Ga-
binete da direção Geral para a Biblioteca desta EGPa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
diretora Geral

Protocolo: 657441

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria Nº 380 de 18 de Maio de 2021.
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no desempenho das atribuições 
que lhe são conferidas por lei
rESolVE:
designar os servidores abaixo relacionados para atuarem como aPc - 
agente Público de controle desta Secretaria de Estado da fazenda.
1.ruycarlos Gomes chagas, Matrícula Nº 500016/1, Técnico em Gestão 
Pública – contador;
1.carlos augusto frederico Martin de Melo, Matrícula Nº 49778/1, Técnico 
em Gestão Pública – contador.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda.

Protocolo: 657718
Portaria Nº 897 de 18 de Maio de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (republicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º dESiGNar as servidoras, francemárcia ferreira de carvalho, Mat. 
03249557/01 - auxiliar de Administração para atuar como fiscal titular e 
Sonia cristina Marques da Silva, Mat. 03245888/01 - assistente adminis-
trativo para atuar como fiscal substituto, ambos lotados na CECOMT CARA-
JÁS, respectivamente do Contrato nº 38/2020/SEFA, firmado entre a SE-
crETaria dE ESTado da faZENda/SEfa e o Sr. alcEU JoÃo alEGrETTi, 
referente a locação de imóvel não residencial medindo 5.876 m2, situado 
na rodovia Transamazônica, KM 09, Marabá/Pa, para funcionamento da 
coordenação Executiva de controle de Mercadorias em Trânsito de carajás 
(cEcoMT caraJáS).
art. 2º rEVoGar os efeitos da Portaria n° 762 de 15 de junho de 2020.
art. 3°Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos à 06/05/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício - SEfa/Pa

Protocolo: 657482

GaBiNete do secretÁrio
Portaria Nº 381 de 18 de Maio de 2021
coNcEdEr à servidora roSiMEirE do Socorro NoGUEira da SilVa, 
Escrevente datilografo rEf iii, id func nº 238600/1, lotada no Tribunal 
administrativo de recursos fazendários, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, 
no período de 17/05/2021 a 15/06/2021, correspondentes ao triênio de 
17/04/1995 a 16/04/1998.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 383 de 18 de Maio de 2021
coNcEdEr ao servidor afraNio dE oliVEira BarBoSa NETo, fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 5914734/1, lotado na cEEaT de iPVa e 
iTcd, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 01/06/2021 a 
30/06/2021, correspondentes ao triênio de 29/07/2014 a 28/07/2017.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 382 de 18 de Maio de 2021
coNcEdEr à servidora Nadia Socorro PaNToJa SoarES SoUZa, digi-
tador, id func nº 3311538/2, lotada na cEcoMT, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 07/06/2021 a 06/07/2021, correspondentes ao tri-
ênio de 01/04/2008 a 31/03/2011.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 384 de 18 de Maio de 2021
ProrroGar de ofício, a remoção do servidor WalciNEi coNcEiÇao Bri-
To, id func nº 5128528/1, fiscal de receitas Estaduais, da cEcoMT de 
carajás para a cEraT de Marabá, para execução de atividade considerada 
de especial relevância para a administração Tributária, por tanto tempo 
quanto durar o interesse público.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 657577
diretoria de adMiNistaÇÃo

Portaria Nº 865 de 14 de Maio de 2021
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias à servidora aNa criSTiNa MoU-
ra ViaNa, id func nº 5097223/1, fiscal de receitas Estaduais, lotada 
na Escola fazendária, para serem usufruídas no período de 01/06/2021 a 
15/06/2021, referentes ao exercício de 01/09/2019 a 31/08/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 866 de 14 de Maio de 2021
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias à servidora aNa criSTiNa MoU-
ra ViaNa, id func nº 5097223/1, fiscal de receitas Estaduais, lotada 
na Escola fazendária, para serem usufruídas no período de 18/08/2021 a 
01/09/2021, referentes ao exercício de 01/09/2019 a 31/08/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 878 de 17 de Maio de 2021
ProrroGar por 150 (cento e cinquenta) dias, a licença para Tratamento 
de Saúde, do servidor JoSE VicENTE BriTo dE alfaia, assistente admi-
nistrativo, id func nº 3252124/1, lotado na cEcoMT de carajás, no perío-
do de 16/04/2021 a 12/09/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 879 de 17 de Maio de 2021
iNTErroMPEr, 27 (vinte e sete) dias, a contar de 06/05/2021, do gozo 
de férias do servidor rEMiro aNdErSEN TriNdadE, auditor fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 5132355/2, lotado na cEcoMT, concedidas 
pela PorTaria Nº 537 de 22/03/2021, publicada no doE nº 34.539 de 
31/03/2021, referentes ao exercício de 22/04/2020 a 21/04/2021, as 
quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 880 de 17 de Maio de 2021
iNTErroMPEr, 27 (vinte e sete) dias, a contar de 06/05/2021, do gozo 
de férias do servidora SilVaNa riBEiro TaVarES, datilografo, id func 
nº 5361273/1, lotada na cEcoMT, concedidas pela PorTaria Nº 537 de 
22/03/2021, publicada no doE nº 34.539 de 31/03/2021, referentes ao 
exercício de 01/04/2020 a 31/03/2021, as quais ficam autorizadas para 
serem usufruídas no período de 15/06/2021 a 11/07/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 881 de 17 de Maio de 2021
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias ao servidor raiMUNdo afoN-
So MoUra liMa, id func nº 5128366/1, fiscal de receitas Estaduais, 
lotado na cEcoMT, para serem usufruídas no período de 29/06/2021 a 
28/07/2021, referentes ao exercício de 11/05/2015 a 10/05/2016.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 882 de 17 de Maio de 2021
iNTErroMPEr, 25 (vinte e cinco) dias, a contar de 08/05/2021, do gozo de 
férias da servidora Maria do Socorro daMoUS dE MEllo rodriGUES, 
auditor fiscal de receitas Estaduais, id func nº 5132452/2, lotada na 
cEEaT de Grandes contribuintes, concedidas pela PorTaria Nº 537 de 
22/03/2021, publicada no doE nº 34.539 de 31/03/2021, referentes ao 
exercício de 06/08/2019 a 05/08/2020, as quais ficam autorizadas para 
serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 884 de 17 de Maio de 2021
ProrroGar por 120 (cento e vinte) dias, a licença para Tratamento de 
Saúde, do servidora rEGiNaldo MElo carValHo, fiscal de receitas Es-
taduais, id func nº 5128773/1, lotado na cEcoMT de Portos e aeroportos, 
no período de 01/03/2021 a 28/06/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
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Portaria Nº 886 de 17 de Maio de 2021
coNcEdEr 05 (cinco) dias de licença para Tratamento de Saúde, a servi-
dora Marcia HElENa BriTo da SilVa, digitador, id func nº 5120926/1, 
lotada na célula de Gestão de recursos financeiros/dad, no período de 
17/03/2021 a 21/03/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 887 de 17 de Maio de 2021
coNcEdEr 04 (quatro) dias de licença para Tratamento de Saúde, ao 
servidor JorGE aUGUSTo SilVa MENdES, assistente de infraestrutura, id 
func nº 57230166/1, lotado na célula de Gestão de apoio logístico/dad, 
no período de 27/04/2021 a 30/04/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 888 de 17 de Maio de 2021
coNcEdEr 21 (vinte e um) dias de licença para Tratamento de Saúde, ao 
servidor claUdio KElSoN da cUNHa fraNÇa, auxiliar de fiscalização, 
id func nº 2061180/1, lotado na cEcoMT de araguaia, no período de 
22/03/2021 a 11/04/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício

Protocolo: 657611

.

.

errata
.

de ordem
Portaria N° 723 de 28/04/2021, PUBLicada No doe
N° 34.571 de 03/05/2021.
SErVidor: EMaNUEl SoUSa da SilVa
oNde se LÊ: PErÍodo dE 02/08/2021 a 31/08/2021
Leia-se: PErÍodo dE 02/08/2021 a 30/08/2021.

Protocolo: 657623

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, EM EXErcÍcio, No USo daS 
aTriBUiÇÕES QUE lHES SÃo coNfEridaS PEla PorTaria Nº 639 dE 
09/11/2020 (PUBlicada No d.o.E. Nº 34.399, ProTocolo Nº 598599 
dE 10/11/2020),
coNSidEraNdo o resultado de julgamento pelo Pregoeiro para o Processo 
Licitatório nº 2020/1011453, referente ao Pregão Eletrônico 011/2021 e 
em consonância com a manifestação jurídica nº 064/2021/coNJUr, cujo 
objeto é contratação de serviços de segurança eletrônica, com atendimen-
to de ocorrências associado ao patrulhamento móvel / pronta resposta, 
envolvendo fornecimento em comodato dos equipamentos, instalação, ma-
nutenção e monitoramento 24 horas de sistemas de alarme, todos os dias 
da semana, inclusive finais de semana, feriados e feriados regimentais, 
para atender às necessidades de segurança desta Secretaria de Estado 
da fazenda, conforme detalhamento constante do Termo de referência, 
conforme detalhamento constante do Termo de referência.
coNSidEraNdo os princípios estabelecidos na lei federal nº 8.666, de 
21.06.1993, decreto 10.024/2019 e suas alterações, no que se refere à le-
galidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, probidade administrativa 
e eficiência ao procedimento adotado e  em conformidade com  a manifes-
tação jurídica nº 064/2021/coNJUr, cujo objeto contratação de serviços 
de segurança eletrônica, com atendimento de ocorrências associado ao 
patrulhamento móvel / pronta resposta, envolvendo fornecimento em co-
modato dos equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento 24 
horas de sistemas de alarme, todos os dias da semana, inclusive finais de 
semana, feriados e feriados regimentais, para atender às necessidades de 
segurança desta Secretaria de Estado da fazenda, conforme detalhamento 
constante do Termo de referência, conforme detalhamento constante do 
Termo de referência em conformidade com resultado do Pregão Eletrônico 
005/2021.
r E S o l V E:
1- HoMoloGar a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 011/2021, 
tipo Menor Preço Por lote;
2 - adJUdicar o resultado do julgamento proferido pelo Pregoeiro referen-
te ao Processo Licitatório nº 2020/1011453, Pregão Eletrônico 011/2021-
SEfa/Pa, sendo consagrada vencedora no lote 01 a empresa PrEMiEr SE-
GUraNÇa ElETrÔNica lTda de cNPJ sob nº 05.814.441/0001-40 sendo 
considerada VENcEdora ofertando o valor total de r$ 32.150,00 (trinta e 
dois mil cento e cinquenta reais).
Este instrumento foi publicado nesta data, por esta secretaria, de modo a 
tornar público o resultado do certame licitatório, como também, produzir 
seus legítimos e ulteriores de direito.
Belém (Pa), 19 de maio de 2021.
anidio Moutinho
diretor de administração em Exercício- SEfa/Pa

Protocolo: 657862

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto N.º 08/2021/seFa
coNtrato N.º 025/2021/seFa
Processo adMiNistratiVo Nº 002019730015158-4
ParTES: ESTado do Pará/SEcrETaria dE ESTado da faZENda - cNPJ 
nº 05.054.903/0001-79 e EMPrESa TEcH TEcNoloGia dE SEGUraNÇa 
EirEli - cPNJ nº 34.368.271/0001-16.

oBJETo do coNTraTo: aquisição de sistema de monitoramento por ima-
gens cfTV iP.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: substituição da dotação orçamentária do 
contrato, da seguinte forma:
onde se lê
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251
Unidade Gestora: 170106 -fundo de investimento da administração Tribu-
tária do Pará - fiPaT.
função: 04 - administração
Sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251 - Gestão fazendária
Natureza da despesa: 44.90.52 - Equipamentos e Materiais Permanentes 
Valor: r$19.665,00
Natureza de despesa: 33.90.30 - Material de consumo
Valor: r$ 22.090,80
Natureza de despesa: 33.90.39 - outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.
Valor: r$ 34.444,42
Valor Total: r$ 76.200,00
fonte de recursos: 0176 - fundo de investimento Permanente da adminis-
tração Tributária do Pará- fiPaT.
Leia-se:
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251
Unidade Gestora: 170106 -fundo de investimento da administração Tri-
butária do Pará.
função: 04 - administração
Sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251 - Gestão fazendária
Natureza da despesa: 44.90.52 - Equipamentos e Materiais Permanentes 
Valor: r$30.893,00
fonte de recursos: 0376 - fundo de investimento Permanente da adminis-
tração Tributária do Pará- fiPaT.
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251
Unidade Gestora: 170106 -fundo de investimento da administração Tri-
butária do Pará.
função: 04 - administração
Sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251 - Gestão fazendária
Natureza da despesa: 33.90.39 - outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica
Valor :r$45.307,00
fonte de recursos: 0176 - fundo de investimento Permanente da adminis-
tração Tributária do Pará- fiPaT.
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: art. 65, §8º da lei 8.666/93/ 
lei 8.455/19 e art. 4º da lei 8.869/19.
daTa do aPoSTilaMENTo: 19/05/2021.
dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício: aNidio MoUTiNHo

Protocolo: 657631

editaL de NotiFicaÇÃo
.

o ilmo. sr. Francisco assis carolino Junior, coordenador da cEraT 
Paragominas, desta Secretaria de Estado da fazenda, NoTifica aos ti-
tulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo relacionada, nos 
termos dos artigos 11 da lei nº. 6.182/98 e dos artigos 65 e 66 da lei nº. 
5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do ricMS, aprovado pelo 
decreto nº. 4.676/01, a abertura de procedimento administrativo tributá-
rio cuja finalidade é Ação Fiscal de Rotina ou Pontual, na forma do art. 14, 
§ 3o, iii da lei 6.182/98.
razão Social: NorTE BraSil MadEira EirEli (NorTE BraSil MadEira).
inscrição Estadual: 15.452.339-9
Notificação Fiscal no 08.2020.82.0000050-7 - Período: De 03/2017 até 04/2017.
auditor fiscal solicitante: raiMUNdo NoNaTo dE oliVEira loPES, Matrí-
cula No 0585798801.
documentos solicitados:
- coNTraTo Social E alTEraÇÕES
- liVro caiXa
- liVro dE rEGiSTro dE ENTradaS
- NoTaS fiScaiS dE ENTradaS
- NoTaS fiScaiS dE SaÍda
Local p/ apanhar a Ordem de Serviço e a Notificação Fiscal: AV. PRESIDEN-
TE VarGaS, S/N – Paragominas – Pa, fone: (91)3429-3730/0880.
a presente NoTificaÇÃo não enseja, por si, penalidades, porém tem o 
condão de cientificar, desde logo, que a presente medida caracteriza o 
início da ação fiscal pertinente, visando ao interesse do Erário Estadual.
No caso de haver aplicação de penalidades, no decorrer da ação fiscal, 
será o contribuinte notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data em que se considera notificado, na forma do Art. 14, § 3o, III da 
lei no 6.182/98, efetuar o recolhimento do crédito tributário ou a interpor 
impugnação.
francisco assis carolino Junior
coordenador da cEraT Paragominas

Protocolo: 657866
o ilmo. sr. Francisco assis carolino Junior, coordenador da cEraT 
Paragominas, desta Secretaria de Estado da fazenda, NoTifica aos ti-
tulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo relacionada, nos 
termos dos artigos 11 da lei nº. 6.182/98 e dos artigos 65 e 66 da lei nº. 
5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do ricMS, aprovado pelo 
decreto nº. 4.676/01, a abertura de procedimento administrativo tributá-
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rio cuja finalidade é Ação Fiscal de Rotina ou Pontual, na forma do art. 14, 
§ 3o, iii da lei 6.182/98.
razão Social: QUEiroZ E SalaZar coMÉrcio dE coUroS lTda (coUro 
caraJáS).
inscrição Estadual: 15.375.950-0
Notificação Fiscal no 08.2020.82.0000051-5 - Período: De 07/2017 até 
10/2017.
auditor fiscal solicitante: raiMUNdo NoNaTo dE oliVEira loPES, Matrí-
cula No 0585798801.
documentos solicitados:
- coNTraTo Social E alTEraÇÕES
- liVro dE rEGiSTro dE aPUraÇÃo dE icMS
- liVro dE rEGiSTro dE ENTradaS
- liVro dE rEGiSTro dE iNVENTário
- liVro dE rEGiSTro dE SaÍdaS
- liVro dE rEGiSTro dE UTiliZaÇÃo dE TErMoS dE ocorrÊNciaS
- NoTaS fiScaiS dE ENTradaS
- NoTaS fiScaiS dE SaÍda
Local p/ apanhar a Ordem de Serviço e a Notificação Fiscal: AV. PRESIDEN-
TE VarGaS, S/N – Paragominas – Pa, fone: (91)3429-3730/0880.
a presente NoTificaÇÃo não enseja, por si, penalidades, porém tem o 
condão de cientificar, desde logo, que a presente medida caracteriza o 
início da ação fiscal pertinente, visando ao interesse do Erário Estadual.
No caso de haver aplicação de penalidades, no decorrer da ação fiscal, 
será o contribuinte notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data em que se considera notificado, na forma do Art. 14, § 3o, III da 
lei no 6.182/98, efetuar o recolhimento do crédito tributário ou a interpor 
impugnação.
francisco assis carolino Junior
coordenador da cEraT Paragominas

Protocolo: 657868
o ilmo. sr. Francisco assis carolino Junior, coordenador da cEraT 
Paragominas, desta Secretaria de Estado da fazenda, NoTifica aos ti-
tulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo relacionada, nos 
termos dos artigos 11 da lei nº. 6.182/98 e dos artigos 65 e 66 da lei nº. 
5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do ricMS, aprovado pelo 
decreto nº. 4.676/01, a abertura de procedimento administrativo tributá-
rio cuja finalidade é Ação Fiscal de Rotina ou Pontual, na forma do art. 14, 
§ 3o, iii da lei 6.182/98.
razão Social: aldair T. corrEa (coMErcial TaVarES).
inscrição Estadual: 15.496.031-4
Notificação Fiscal no 08.2020.82.0000054-0 - Período: De 01/2016 até 
05/2016.
auditor fiscal solicitante: raiMUNdo NoNaTo dE oliVEira loPES, Matrí-
cula No 0585798801.
documentos solicitados:
- coNTraTo Social E alTEraÇÕES
- liVro dE rEGiSTro dE aPUraÇÃo dE icMS
- liVro dE rEGiSTro dE ENTradaS
- liVro dE rEGiSTro dE iNVENTário
- liVro dE rEGiSTro dE SaÍdaS
- liVro dE rEGiSTro dE UTiliZaÇÃo dE TErMoS dE ocorrÊNciaS
- NoTaS fiScaiS dE ENTradaS
- NoTaS fiScaiS dE SaÍda
Local p/ apanhar a Ordem de Serviço e a Notificação Fiscal: AV. PRESIDEN-
TE VarGaS, S/N – Paragominas – Pa, fone: (91)3429-3730/0880.
a presente NoTificaÇÃo não enseja, por si, penalidades, porém tem o 
condão de cientificar, desde logo, que a presente medida caracteriza o 
início da ação fiscal pertinente, visando ao interesse do Erário Estadual.
No caso de haver aplicação de penalidades, no decorrer da ação fiscal, 
será o contribuinte notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data em que se considera notificado, na forma do Art. 14, § 3o, III da 
lei no 6.182/98, efetuar o recolhimento do crédito tributário ou a interpor 
impugnação.
francisco assis carolino Junior
coordenador da cEraT Paragominas

Protocolo: 657879
o ilmo. sr. Francisco assis carolino Junior, coordenador da cEraT 
Paragominas, desta Secretaria de Estado da fazenda, NoTifica aos ti-
tulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo relacionada, nos 
termos dos artigos 11 da lei nº. 6.182/98 e dos artigos 65 e 66 da lei nº. 
5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do ricMS, aprovado pelo 
decreto nº. 4.676/01, a abertura de procedimento administrativo tributá-
rio cuja finalidade é Ação Fiscal de Rotina ou Pontual, na forma do art. 14, 
§ 3o, iii da lei 6.182/98.
razão Social: MiZaEl da SilVa SaNTiaGo (coMErcial SaNTiaGo).
inscrição Estadual: 15.465.702-6
Notificação Fiscal no 08.2020.82.0000055-8 - Período: De 02/2015 até 
12/2015.
auditor fiscal solicitante: raiMUNdo NoNaTo dE oliVEira loPES, Matrí-
cula No 0585798801.
documentos solicitados:
- coNTraTo Social E alTEraÇÕES
- liVro dE rEGiSTro dE aPUraÇÃo dE icMS
- liVro dE rEGiSTro dE ENTradaS
- liVro dE rEGiSTro dE iNVENTário
- liVro dE rEGiSTro dE SaÍdaS
- liVro dE rEGiSTro dE UTiliZaÇÃo dE TErMoS dE ocorrÊNciaS
- NoTaS fiScaiS dE ENTradaS
- NoTaS fiScaiS dE SaÍda
Local p/ apanhar a Ordem de Serviço e a Notificação Fiscal: AV. PRESIDEN-
TE VarGaS, S/N – Paragominas – Pa, fone: (91)3429-3730/0880.

a presente NoTificaÇÃo não enseja, por si, penalidades, porém tem o 
condão de cientificar, desde logo, que a presente medida caracteriza o 
início da ação fiscal pertinente, visando ao interesse do Erário Estadual.
No caso de haver aplicação de penalidades, no decorrer da ação fiscal, 
será o contribuinte notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data em que se considera notificado, na forma do Art. 14, § 3o, III da 
lei no 6.182/98, efetuar o recolhimento do crédito tributário ou a interpor 
impugnação.
francisco assis carolino Junior
coordenador da cEraT Paragominas

Protocolo: 657880
o ilmo. sr. Francisco assis carolino Junior, coordenador da cEraT 
Paragominas, desta Secretaria de Estado da fazenda, NoTifica aos ti-
tulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo relacionada, nos 
termos dos artigos 11 da lei nº. 6.182/98 e dos artigos 65 e 66 da lei nº. 
5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do ricMS, aprovado pelo 
decreto nº. 4.676/01, a abertura de procedimento administrativo tributá-
rio cuja finalidade é Ação Fiscal de Rotina ou Pontual, na forma do art. 14, 
§ 3o, iii da lei 6.182/98.
razão Social: diSTriBUidora E TraNSPorTadora BoM PrEÇo lTda 
(diSTriBUidora E TraNSPorTadora BoM PrEÇo).
inscrição Estadual: 15.233.370-3
Notificação Fiscal no 08.2020.82.0000056-6 - Período: De 01/2013 até 
06/2016.
auditor fiscal solicitante: raiMUNdo NoNaTo dE oliVEira loPES, Matrí-
cula No 0585798801.
documentos solicitados:
- coNTraTo Social E alTEraÇÕES
- liVro dE rEGiSTro dE aPUraÇÃo dE icMS
- liVro dE rEGiSTro dE ENTradaS
- liVro dE rEGiSTro dE iNVENTário
- liVro dE rEGiSTro dE SaÍdaS
- liVro dE rEGiSTro dE UTiliZaÇÃo dE TErMoS dE ocorrÊNciaS
- NoTaS fiScaiS dE ENTradaS
- NoTaS fiScaiS dE SaÍda
Local p/ apanhar a Ordem de Serviço e a Notificação Fiscal: AV. PRESIDEN-
TE VarGaS, S/N – Paragominas – Pa, fone: (91)3429-3730/0880.
a presente NoTificaÇÃo não enseja, por si, penalidades, porém tem o 
condão de cientificar, desde logo, que a presente medida caracteriza o 
início da ação fiscal pertinente, visando ao interesse do Erário Estadual.
No caso de haver aplicação de penalidades, no decorrer da ação fiscal, 
será o contribuinte notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data em que se considera notificado, na forma do Art. 14, § 3o, III da 
lei no 6.182/98, efetuar o recolhimento do crédito tributário ou a interpor 
impugnação.
francisco assis carolino Junior
coordenador da cEraT Paragominas

Protocolo: 657881
o ilmo. sr. Francisco assis carolino Junior, coordenador da cEraT 
Paragominas, desta Secretaria de Estado da fazenda, NoTifica aos ti-
tulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo relacionada, nos 
termos dos artigos 11 da lei nº. 6.182/98 e dos artigos 65 e 66 da lei nº. 
5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do ricMS, aprovado pelo 
decreto nº. 4.676/01, a abertura de procedimento administrativo tributá-
rio cuja finalidade é Ação Fiscal de Rotina ou Pontual, na forma do art. 14, 
§ 3o, iii da lei 6.182/98.
razão Social: MaX S. doS SaNToS (coMErcia SaNToS).
inscrição Estadual: 15.532.531-0.
Notificação Fiscal no 08.2020.82.0000053-1 - Período: De 09/2017 até 
11/2018.
auditor fiscal solicitante: raiMUNdo NoNaTo dE oliVEira loPES, Matrí-
cula No 0585798801.
documentos solicitados:
- coNTraTo Social E alTEraÇÕES
- liVro dE rEGiSTro dE aPUraÇÃo dE icMS
- liVro dE rEGiSTro dE ENTradaS
- liVro dE rEGiSTro dE iNVENTário
- liVro dE rEGiSTro dE SaÍdaS
- liVro dE rEGiSTro dE UTiliZaÇÃo dE TErMoS dE ocorrÊNciaS
- NoTaS fiScaiS dE ENTradaS
- NoTaS fiScaiS dE SaÍda
Local p/ apanhar a Ordem de Serviço e a Notificação Fiscal: AV. PRESIDEN-
TE VarGaS, S/N – Paragominas – Pa, fone: (91)3429-3730/0880.
a presente NoTificaÇÃo não enseja, por si, penalidades, porém tem o 
condão de cientificar, desde logo, que a presente medida caracteriza o 
início da ação fiscal pertinente, visando ao interesse do Erário Estadual.
No caso de haver aplicação de penalidades, no decorrer da ação fiscal, 
será o contribuinte notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data em que se considera notificado, na forma do Art. 14, § 3o, III da 
lei no 6.182/98, efetuar o recolhimento do crédito tributário ou a interpor 
impugnação.
francisco assis carolino Junior
coordenador da cEraT Paragominas

Protocolo: 657876
o ilmo. sr. Francisco assis carolino Junior, coordenador da cEraT 
Paragominas, desta Secretaria de Estado da fazenda, NoTifica aos ti-
tulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo relacionada, nos 
termos dos artigos 11 da lei nº. 6.182/98 e dos artigos 65 e 66 da lei nº. 
5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do ricMS, aprovado pelo 
decreto nº. 4.676/01, a abertura de procedimento administrativo tributá-
rio cuja finalidade é Ação Fiscal de Rotina ou Pontual, na forma do art. 14, 
§ 3o, iii da lei 6.182/98.
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razão Social: a. M. G. MoNTEiro (coMErcial MoNTEiro).
inscrição Estadual: 15.532.271-0
Notificação Fiscal no 08.2020.82.0000052-3 - Período: De 09/2016 até 
01/2017.
auditor fiscal solicitante: raiMUNdo NoNaTo dE oliVEira loPES, Matrí-
cula No 0585798801.
documentos solicitados:
- coNTraTo Social E alTEraÇÕES
- liVro dE rEGiSTro dE aPUraÇÃo dE icMS
- liVro dE rEGiSTro dE ENTradaS
- liVro dE rEGiSTro dE iNVENTário
- liVro dE rEGiSTro dE SaÍdaS
- liVro dE rEGiSTro dE UTiliZaÇÃo dE TErMoS dE ocorrÊNciaS
- NoTaS fiScaiS dE ENTradaS
- NoTaS fiScaiS dE SaÍda
Local p/ apanhar a Ordem de Serviço e a Notificação Fiscal: AV. PRESIDEN-
TE VarGaS, S/N – Paragominas – Pa, fone: (91)3429-3730/0880.
a presente NoTificaÇÃo não enseja, por si, penalidades, porém tem o 
condão de cientificar, desde logo, que a presente medida caracteriza o 
início da ação fiscal pertinente, visando ao interesse do Erário Estadual.
No caso de haver aplicação de penalidades, no decorrer da ação fiscal, 
será o contribuinte notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data em que se considera notificado, na forma do Art. 14, § 3o, III da 
lei no 6.182/98, efetuar o recolhimento do crédito tributário ou a interpor 
impugnação.
francisco assis carolino Junior
coordenador da cEraT Paragominas

Protocolo: 657872
o ilmo. sr. Francisco assis carolino Junior, coordenador da cEraT 
Paragominas, desta Secretaria de Estado da fazenda, NoTifica aos ti-
tulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo relacionada, nos 
termos dos artigos 11 da lei nº. 6.182/98 e dos artigos 65 e 66 da lei nº. 
5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do ricMS, aprovado pelo 
decreto nº. 4.676/01, a abertura de procedimento administrativo tributá-
rio cuja finalidade é Ação Fiscal de Rotina ou Pontual, na forma do art. 14, 
§ 3o, iii da lei 6.182/98.
razão Social: GadElHa E SilVa diST. dE ProdUToS aliMENTicioS lTda 
(doM EliSEU diSTriBUidora).
inscrição Estadual: 15.396.618-1
Notificação Fiscal no 08.2020.82.0000058-2 - Período: De 04/2013 até 
04/2013.
auditor fiscal solicitante: raiMUNdo NoNaTo dE oliVEira loPES, Matrí-
cula No 0585798801.
documentos solicitados:
- coNTraTo Social E alTEraÇÕES
- liVro dE rEGiSTro dE aPUraÇÃo dE icMS
- liVro dE rEGiSTro dE ENTradaS
- liVro dE rEGiSTro dE iNVENTário
- liVro dE rEGiSTro dE SaÍdaS
- liVro dE rEGiSTro dE UTiliZaÇÃo dE TErMoS dE ocorrÊNciaS
- NoTaS fiScaiS dE ENTradaS
- NoTaS fiScaiS dE SaÍda
Local p/ apanhar a Ordem de Serviço e a Notificação Fiscal: AV. PRESIDEN-
TE VarGaS, S/N – Paragominas – Pa, fone: (91)3429-3730/0880.
a presente NoTificaÇÃo não enseja, por si, penalidades, porém tem o 
condão de cientificar, desde logo, que a presente medida caracteriza o 
início da ação fiscal pertinente, visando ao interesse do Erário Estadual.
No caso de haver aplicação de penalidades, no decorrer da ação fiscal, 
será o contribuinte notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data em que se considera notificado, na forma do Art. 14, § 3o, III da 
lei no 6.182/98, efetuar o recolhimento do crédito tributário ou a interpor 
impugnação.
francisco assis carolino Junior
coordenador da cEraT Paragominas

Protocolo: 657884
o ilmo. sr. Francisco assis carolino Junior, coordenador da cEraT 
Paragominas, desta Secretaria de Estado da fazenda, NoTifica aos ti-
tulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo relacionada, nos 
termos dos artigos 11 da lei nº. 6.182/98 e dos artigos 65 e 66 da lei nº. 
5.530/89, combinado com os artigos 124 e 744 do ricMS, aprovado pelo 
decreto nº. 4.676/01, a abertura de procedimento administrativo tributá-
rio cuja finalidade é Ação Fiscal de Rotina ou Pontual, na forma do art. 14, 
§ 3o, iii da lei 6.182/98.
razão Social: NorTE BraSil MadEira EirEli (NorTE BraSil MadEira).
inscrição Estadual: 15.452.339-9
TErMo dE iNÍcio dE fiScaliZaÇÃo no 00.2018.48.0001683-8 - Período: 
de 01/2013 até 12/2017.
auditor fiscal solicitante: raiMUNdo NoNaTo dE oliVEira loPES, Matrí-
cula No 0585798801.
documentos solicitados:
- dEclaraÇÃo coMPlETa do iMPoSTo dE rENda dE PESSoa JUrÍdica
- rEciBo dE ENTrEGa do arQUiVo da Efd – EScriTUraÇÃo fiScal 
diGiTal
- arQUiVo Efd do PErÍodo
- BalaNÇo PaTriMoNial
- coMProVaNTE dE ENTrEGa dE – diEf
- coMProVaNTE dE ENTrEGa do arQUiVo Efd do PErÍodo (01/2013 
até 12/2017)
- coNTraTo Social E alTEraÇÕES
- daES (S) dE rEcolHiMENTo dE icMS
- diEf / GiEf
- liVro dE rEGiSTro dE aPUraÇÃo dE icMS

- liVro dE rEGiSTro dE ENTradaS
- liVro dE rEGiSTro dE iNVENTário
- liVro dE rEGiSTro dE SaÍdaS
- liVro dE rEGiSTro dE UTiliZaÇÃo dE TErMoS dE ocorrÊNciaS
- NoTaS fiScaiS dE ENTradaS
- NoTaS fiScaiS dE SaÍda
Local p/ apanhar a Ordem de Serviço e a Notificação Fiscal: AV. PRESIDEN-
TE VarGaS, S/N – Paragominas – Pa, fone: (91)3429-3730/0880.
a presente NoTificaÇÃo não enseja, por si, penalidades, porém tem o 
condão de cientificar, desde logo, que a presente medida caracteriza o 
início da ação fiscal pertinente, visando ao interesse do Erário Estadual.
No caso de haver aplicação de penalidades, no decorrer da ação fiscal, 
será o contribuinte notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data em que se considera notificado, na forma do Art. 14, § 3o, III da 
lei no 6.182/98, efetuar o recolhimento do crédito tributário ou a interpor 
impugnação.
francisco assis carolino Junior
coordenador da cEraT Paragominas

Protocolo: 657887
a ilma. sra. LiLiaN de JesUs PeNHa ViaNa NoGUeira, coordena-
dora da cEraT Marabá, desta Secretaria de Estado da fazenda. faZ SaBEr 
a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer outro meio 
tomarem conhecimento, que foi lavrado Auto de Infração e Notificação 
Fiscal de Trânsito, decorrente de Termo de Apreensão e Depósito, contra o 
sujeito passivo abaixo relacionado:

aiNf Tad i.E/cNPJ/cPf raZÃo Social
582020510000095-4 582019390000859 823.046.532-00 GilSoN MarQUES da SilVa
582020510000097-0 582019390000858 823.046.532-00 GilSoN MarQUES da SilVa

492020510000676-7 492020390000543 19.117.785/0001-05 BEST NoTEBooKS iNdÚSTria E coMErcio dE 
EQUiPaMENToS dE iNforMáTica lTda

812020510001976-3 812020390001503 15.487.148-6 BraSi - NoX - MiNEraÇÃo E EXPorTaÇÃo dE 
METaiS lTda

812020510002540-2 812020390001969 15.660629-1 E.P. dE MElo SoUZa EirEli
352020510006910-9 352020390003282 15.326.857-3 XiNGU lacTEoS lTda
812020510002154-7 812020390001701 15.359.780-1 fraNciSca EliaNE coSTa
262020510002146-8 562020390001064 15.246.279-1 arcElorMiTal BraSil S.a.
262020510001993-5 562020390000715 15.349897-8 S M TElEcoM.NET lTda
812020510001569-5 812020390000463 950.560.842-04 aNGEla crUZ GalVao caSTro
322020510001960-7 322020390001208 15.574.966-8 coMErcial araUJo aTacado E VarEJo lTda

352020510006949-4 352020390003400 15.495.877-8 SM BroKEr, diSTriBUiÇÃo, iMPorTaÇÃo E EXPor-
TaÇÃo EirEli

322020510002017-6 322017390002429 15.330.867-2 GoUVEa & cardoSo lTda
812020510000321-2 812019390003993 15.488.496-0 fJS coMErcio dE fErro & aco EirEli
322020510002014-1 322017390001657 15.330.867-2 GoUVEa & cardoSo lTda

262020510001498-4 562020390000373 15.419.781-5 ad doS aNJoS coMErcio dE MaTEriaiS Para 
coNSTrUÇÃo EirEli

262020510001006-7 542020390000195 15.542.997-3 daNilo MorEira da SilVa coMErcio EirEli

262020510002143-3 562020390001098 15.679.492-6 MaXiMoS coMÉrcio aTacadiSTa dE ProdUToS 
aliMENTicioS EirEli

262020510001996-0 562020390000892 15.665.048-7 fEliX coMErcio VarEJiSTa dE MaTEriaiS dE 
coNSTrUÇÃo lTda

o prazo para efetuar o recolhimento do crédito tributário ou apresentar im-
pugnação é de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia da publicação 
deste edital, de acordo com o que estabelece a lei n.º 6.182, de 30 de de-
zembro de 1998, alterada pela lei nº 7.078, de 28 de dezembro de 2007, 
o que poderá ser feito diretamente junto a esta coordenação, localizada na 
rodovia Transamazônica, Km 05, Quadra Especial, folha 30, Bairro Nova 
Marabá, município de Marabá (PA), findo o qual sujeitar-se-á à cobrança 
executiva do crédito tributário.
liliaN dE JESUS PENHa ViaNa NoGUEira
coordenadora da cEraT Marabá

Protocolo: 657533

editaL de iNtiMaÇÃo
.

editaL de iNtiMaÇÃo de aiNF - cerat castaNHaL
o coordenador Executivo regional de administração Tributária e Não Tribu-
tária de castanhal, desta Secretaria de Estado da fazenda
FAZ SABER aos titulares ou representantes legais da firma LOJAS JOMO-
VEiS EirEli, inscrição Estadual nº 15.221.770-3, que o  auto de infração 
e Notificação Fiscal nº022016510002244-5, foi  julgado IMPROCEDEN-
TE em Primeira instância, deixando de recorrer de ofício ao Tribunal admi-
nistrativo de recursos fazendários - Tarf.
Hilário aUGUSTo fErrEira NETo
coordenador fazendário - cEraT castanhal

Protocolo: 657536
editaL de iNtiMaÇÃo de aiNF - cerat castaNHaL
o coordenador Executivo regional de administração Tributária e Não Tribu-
tária de castanhal, desta Secretaria de Estado da fazenda
FAZ SABER aos titulares ou representantes legais da firma LOJAS JOMO-
VEiS EirEli, inscrição Estadual nº 15.234.137-4, que o  auto de infração 
e Notificação Fiscal nº022016510002256-9, foi  julgado IMPROCEDEN-
TE em Primeira instância, deixando de recorrer de ofício ao Tribunal admi-
nistrativo de recursos fazendários - Tarf.
Hilário aUGUSTo fErrEira NETo
coordenador fazendário - cEraT castanhal

Protocolo: 657537
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editaL de iNtiMaÇÃo de aiNF - cerat castaNHaL
o coordenador Executivo regional de administração Tributária e Não Tribu-
tária de castanhal, desta Secretaria de Estado da fazenda
FAZ SABER aos titulares ou representantes legais da firma LOJAS JOMO-
VEiS EirEli, inscrição Estadual nº 15.277.388-6, que o  auto de infração 
e Notificação Fiscal nº022016510002268-2, foi  julgado IMPROCEDEN-
TE em Primeira instância, deixando de recorrer de ofício ao Tribunal admi-
nistrativo de recursos fazendários - Tarf.
Hilário aUGUSTo fErrEira NETo
coordenador fazendário - cEraT castanhal

Protocolo: 657540
editaL de iNtiMaÇÃo de aiNF - cerat castaNHaL
o coordenador Executivo regional de administração Tributária e Não Tribu-
tária de castanhal, desta Secretaria de Estado da fazenda
FAZ SABER aos titulares ou representantes legais da firma LOJAS JOMO-
VEiS EirEli, inscrição Estadual nº 15.277.388-6, que o  auto de infração 
e Notificação Fiscal nº022016510002272-0, foi  julgado PROCEDENTE em 
Primeira instância.
Hilário aUGUSTo fErrEira NETo
coordenador fazendário - cEraT castanhal

Protocolo: 657546
editaL de iNtiMaÇÃo de aiNF - cerat castaNHaL
o coordenador Executivo regional de administração Tributária e Não Tribu-
tária de castanhal, desta Secretaria de Estado da fazenda
FAZ SABER aos titulares ou representantes legais da firma LOJAS JOMO-
VEiS EirEli, inscrição Estadual nº 15.249.031-0, que o  auto de infração 
e Notificação Fiscal nº022016510002290-9, foi  julgado IMPROCEDEN-
TE em Primeira instância, deixando de recorrer de ofício ao Tribunal admi-
nistrativo de recursos fazendários - Tarf.
Hilário aUGUSTo fErrEira NETo
coordenador fazendário - cEraT castanhal

Protocolo: 657544
editaL de iNtiMaÇÃo de aiNF - cerat castaNHaL
o coordenador Executivo regional de administração Tributária e Não Tribu-
tária de castanhal, desta Secretaria de Estado da fazenda
FAZ SABER aos titulares ou representantes legais da firma C. B.COMERCIO 
dE arTiGoS EM GEral EirEli , inscrição Estadual nº 15.498.768-9, que o  
Auto de Infração e Notificação Fiscal nº022018510000137-0, foi  declara-
do NUlo em Primeira instância,  deixando de recorrer de ofício ao Egrégio 
Tribunal administrativo de recursos fazendários - Tarf.
Hilário aUGUSTo fErrEira NETo
coordenador fazendário - cEraT castanhal

Protocolo: 657558
editaL de iNtiMaÇÃo de aiNF - cerat castaNHaL
o coordenador Executivo regional de administração Tributária e Não Tribu-
tária de castanhal, desta Secretaria de Estado da fazenda
FAZ SABER aos titulares ou representantes legais da firma LOJAS JOMO-
VEiS EirEli, inscrição Estadual nº 15.055.932-1, que o  auto de infração 
e Notificação Fiscal nº022016510002237-2, foi  julgado IMPROCEDEN-
TE em Primeira instância.
Hilário aUGUSTo fErrEira NETo
coordenador fazendário - cEraT castanhal

Protocolo: 657505

oUtras MatÉrias
.

iNstrUÇÃo NorMatiVa N.º 013, de 19 de Maio de 2021.
altera dispositivo da instrução Normativa n.º 026, de 14 de setembro de 
2020, que normatiza e disciplina a utilização do documento de arrecada-
ção Estadual (daE).
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 138, parágrafo único, inciso V, da constituição Estadual e 
o art. 6º, ii, do decreto n.º 1.604, de 18 de abril de 2005,
rESolVE:
art. 1º a instrução Normativa n.º 026, de 14 de setembro de 2020, que 
normatiza e disciplina a utilização do documento de arrecadação Estadual 
(daE), passa a vigorar com a seguinte alteração:
“art. 1º .......................................................
i - em papel ou outro meio que venha a substituí-lo;
.........................................................” (Nr)
art. 2º Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 657909
triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁrios
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna público a (s) data (s) de julgamento do (s) recurso 
(s) abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução 
Normativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribu-
nal, sito em Belém, na av. Gentil  Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. 
castelo Branco e av. José Bonifácio:
seGUNda cÂMara PerMaNteNte de JULGaMeNto 
Em 25/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 17010, aiNf nº 
032015510009343-8, contribuinte friGorifico SaNTa crUZ lTda, insc. 
Estadual nº. 15300583-1
Em 25/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 17620, aiNf nº 
042016510003864-0, contribuinte iZEliaS l. TorrES EirEli, insc. Esta-
dual nº. 15182816-4
Em 25/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 17824, aiNf nº 
582011510000022-0, contribuinte alENcar E PErEira coMErcio dE 
ProdUToS aliMENTicioS lTda - ME, cNPJ nº. 12.950.681/0001-38

Protocolo: 657774

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202101000567 de 19/05/2021 - 
Proc n.º 002021730000553/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: francisco Jennyson Gomes aguiar – cPf: 747.645.602-59
Marca: RENAULT/DUSTER ICO16 CVT NOVO Tipo: Pas/Automóvel
Portaria n.º202101000569 de 19/05/2021 - 
Proc n.º 002021730003050/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: Benedito Pereira da Silva – cPf: 199.352.852-00
Marca: CHEV/ONIX PLUS 10MT LT2 ECONOFLEX Tipo: Pas/Automóvel
Portaria n.º202101000571 de 19/05/2021 - 
Proc n.º 002021730003072/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: carlos Eliezer de Souza Silva – cPf: 094.069.722-04
Marca: FIAT CRONOS DRIVE 1.3 FLEX Tipo: Pas/Automóvel
Portaria n.º202101000573 de 19/05/2021 - 
Proc n.º 002021730002438/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: Edgar Vieira da Silva – cPf: 707.295.302-72
Marca: FIAT ARGO DRIVE 1.3 FLEX 4P Tipo: Pas/Automóvel
PorTariaS dE iSENÇÃo dE iPVa – caT
Portaria n.º202104002234, de 19/05/2021 - 
Proc n.º 42021730002109/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: Elivaldo Santos cardoso – cPf: 357.353.502-00
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc6930GB170071
Portaria n.º202104002236, de 19/05/2021 - 
Proc n.º 102021730000929/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: Nailson lira de Souza – cPf: 664.804.852-20
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE cl MBV/Pas/automovel/9BWdB45U9JT133392
Portaria n.º202104002238, de 19/05/2021 - 
Proc n.º 42021730002104/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: Edinelson Silva dos Santos – cPf: 128.574.322-91
Marca/Tipo/chassi
ford/fiESTa Ha 1.5l SE/Pas/automovel/9BfZd55J0EB732933
Portaria n.º202104002240, de 19/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002894/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 francisco Pereira da Silva – cPf: 067.350.532-49
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sa XlS15cNT/Pas/automovel/9BrBc3f3XN8141114
Portaria n.º202104002242, de 19/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003134/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: orlando ferreira raiol – cPf: 210.648.302-34
Marca/Tipo/chassi
VW/foX Tl McV/Pas/automovel/9BWaG45Z4H4002147
Portaria n.º202104002244, de 19/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003167/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: alane Sousa da Mota – cPf: 708.812.352-53
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT SiENa El 1.0 flEX/Pas/automovel/8aP37211Zf6122893
Portaria n.º202104002246, de 19/05/2021 - 
Proc n.º 42021730002084/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: Simone Maciel de oliveira – cPf: 569.281.812-49
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc6930GB174506
Portaria n.º202104002248, de 19/05/2021 - 
Proc n.º 42021730002079/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: airton Bastos de oliveira – cPf: 608.376.162-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0KG381048
Portaria n.º202104002250, de 19/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003247/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: Edimar Gonçalves da Silva – cPf: 305.539.382-15
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS cl ad/Pas/automovel/9BWdH5BZ0lP129747
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Portaria n.º202104002252, de 19/05/2021 - 
Proc n.º 42021730000520/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: Vivaldo Xavier da costa – cPf: 151.516.972-34
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0lG124344
Portaria n.º202104002254, de 19/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003212/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: rubia Eliane andrade de abrantes – cPf: 440.226.032-91
Marca/Tipo/chassi
rENaUlT/loGaN EXP 16 HP/Pas/automovel/93YlSr76HdJ763908
Portaria n.º202104002256, de 19/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003166/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: Sanatiel ferreira Silva – cPf: 180.701.672-20
Marca/Tipo/chassi
df/Pas/automovel/9BrBY3BE4N4022779
Portaria n.º202104002258, de 19/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003162/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: djalma chagas Sampaio – cPf: 181.999.092-34
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l MT lT/Pas/automovel/9BGJB75Z0EB285787
Portaria n.º202104002260, de 19/05/2021 - 
Proc n.º 82021730000816/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: raimundo de Jesus dos Santos – cPf: 343.959.893-49
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 18a Eli/Pas/automovel/9BGJE69E0GB183987
Portaria n.º202104002262, de 19/05/2021 - 
Proc n.º 42021730002111/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: Jocineide castro dos Santos – cPf: 618.761.942-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69l0EG298568
Portaria n.º202104002264, de 19/05/2021 - 
Proc n.º 42021730002107/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: Jessica de Sousa clemente – cPf: 955.858.852-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69r0fG397057
Portaria n.º202104002266, de 19/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003148/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: José raimundo Pinheiro dos Santos – cPf: 049.319.552-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd135019f2268931
Portaria n.º202104002268, de 19/05/2021 - 
Proc n.º 42021730002000/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: aldemir dias lima – cPf: 174.942.812-15
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dKU022188
Portaria n.º202104002270, de 19/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003169/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: daciel Silva de oliveira – cPf: 100.433.492-34
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69V0KG333652
Portaria n.º202104002272, de 19/05/2021 - 
Proc n.º 42021730002085/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: Salomao oliveira Gomes – cPf: 110.954.582-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa El 1.4 flEX/Pas/automovel/9Bd372171E4051582
Portaria n.º202104002274, de 19/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003183/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: Ezequiel de oliveira Nascimento – cPf: 634.738.602-04
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69X0dB319373
Portaria n.º202104002276, de 19/05/2021 - 
Proc n.º 42021730002106/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 aurelio rego da Silva – cPf: 232.262.002-59
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l MT lTZ/Pas/automovel/9BGJc75E0GB102168

Portaria n.º202104002278, de 19/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003243/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 Eduardo cabral Bahia – cPf: 229.254.732-53
Marca/Tipo/chassi
rENaUlT/SaNdEro STEP 16/Pas/automovel/93Y5Srd6GGJ283254
Portaria n.º202104002280, de 19/05/2021 - 
Proc n.º 42021730002082/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: adenor Jose de Sousa Santos – cPf: 038.373.602-10
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dlU090593
Portaria n.º202104002282, de 19/05/2021 - 
Proc n.º 122021730000759/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: Wanderson dias Borges – cPf: 703.070.242-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4aT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0JG363220
Portaria n.º202104002284, de 19/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002778/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: Maria regina fortes cardoso – cPf: 587.126.662-20
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc4/Pas/automovel/9BWaG45U2NT029353
Portaria n.º202104002286, de 19/05/2021 - 
Proc n.º 122021730000721/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 delio Gomes – cPf: 725.690.422-34
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla aPrEMiUMH/Pas/automovel/9BrBY3BEXl4006955
Portaria n.º202104002288, de 19/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003214/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: ailton rodrigues da Silva – cPf: 219.442.702-30
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HK3370921
Portaria n.º202104002290, de 19/05/2021 - 
Proc n.º 42021730002083/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: rilson coelho da costa – cPf: 734.274.892-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HJ3338859
Portaria n.º202104002292, de 19/05/2021 - 
Proc n.º 42021730002105/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: Edwilson Pantoja amaral – cPf: 338.320.212-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69r0GG259428
Portaria n.º202104002294, de 19/05/2021 - 
Proc n.º 122021730000761/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: Marisa Sousa farias – cPf: 961.285.002-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 18l aT PrEMiEr/Pas/automovel/9BGJP7520lB178596
Portaria n.º202104002296, de 19/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003284/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 rosinaldo de Souza Pontes – cPf: 788.078.592-20
Marca/Tipo/chassi
fiaT/doBlo ESSENcE 7l E/Pas/automovel/9Bd1196Gdl1154114
Portaria n.º202104002298, de 19/05/2021 - 
Proc n.º 122021730000740/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: Elinaldo Nazareno Narciso lima – cPf: 619.535.392-20
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi20flEX/Pas/automovel/9BrBd3HE1K0439606
PorTariaS dE rEVoGaÇÃo dE iSENÇÃo dE iPVa – caT
Portaria n.º202104002233, de 19/05/2021 - 
Proc n.º 0020217300032184/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2021 
a 31/12/2021
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de transferência de propriedade em veículo beneficiado pela 
isenção, placa qdc1d01
interessado: carlos Joaquim Souza da Silva – cPf: 245.854.752-49
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132f3240214

Protocolo: 657793



 diário oficial Nº 34.589  19 Quinta-feira, 20 DE MAIO DE 2021

Portaria Nº 385, de 19 de Maio de 2021
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no desempenho das atribuições que lhe são conferidas.
considerando as disposições do § 3º do art. 165 da constituição federal; as disposições do § 6º do art. 204 da constituição Estadual; as disposições 
estabelecidas nos artigos 2º, 52 e 53 da lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; da resolução nº 17.659, de 10 de março de 2009, do Tribunal 
de contas do Estado do Pará; e da Portaria STN nº 375, de 08 de julho de 2020 que aprova a 11ª edição do Manual de demonstrativos fiscais (Mdf).
rESolVE:
Art. 1º Divulgar o Demonstrativo da Receita Corrente Liquida do Governo do Estado do Pará, realizada e registrada no SIAFEM pelos órgãos e entidades 
da administração Pública Estadual, integrantes dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, relativa ao 2º bimestre de 2021 (março/abril).
art. 2º a receita corrente liquida apurada servirá de base de cálculo para os Poderes e Órgãos da administração pública estadual, na divulgação dos 
relatórios exigidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e demais informações vinculadas.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

GoVErNo do ESTado do Pará 
 rElaTÓrio rESUMido da EXEcUÇÃo orÇaMENTária 

 dEMoNSTraTiVo da rEcEiTa corrENTE lÍQUida 
 orÇaMENToS fiScal E da SEGUridadE Social 

 Maio/2020 a aBril/2021 
 rrEo - anexo 3 (lrf, art. 53, inciso i)  Em reais 

 ESPEcificaÇÃo 
EVolUÇÃo da rEcEiTa rEaliZada NoS ÚlTiMoS 12 MESES

mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20
 rEcEiTaS corrENTES (i)      2.468.438.895,84      2.674.791.980,41      3.054.541.456,41      3.014.156.656,54      2.978.327.715,05      2.764.087.698,33      3.001.692.269,58 

   impostos, Taxas e contribuições de Melhoria      1.097.134.788,17      1.261.954.985,52      1.513.752.944,36      1.577.501.496,77      1.651.726.499,89      1.621.583.298,17      1.775.727.757,20 
      icMS        830.000.568,41        958.004.104,23      1.189.050.856,56      1.272.934.136,76      1.344.960.620,30      1.333.829.964,37      1.416.258.802,84 
      iPVa          50.317.513,95          82.377.976,11          84.642.046,73          72.700.610,67          71.104.686,85           57.324.940,09           51.066.041,04 
      iTcd            1.981.966,22            1.831.316,31            2.495.275,87            3.922.425,58            3.853.897,93             3.798.682,67             3.319.518,14 
      irrf        135.828.698,04        110.745.056,06        116.540.561,97        109.386.132,04        113.138.143,13         111.094.976,49         192.777.209,22 

      outros impostos, Taxas e contribuições de Melhoria          79.006.041,55        108.996.532,81        121.024.203,23        118.558.191,72        118.669.151,68         115.534.734,55         112.306.185,96 
 contribuições          86.363.029,09          84.333.070,62          84.019.760,04          84.999.735,43          84.770.434,31           84.766.142,93         159.249.523,09 

 receita Patrimonial        224.207.452,40        109.876.872,46        111.153.545,31          10.750.163,79            7.487.902,18           42.587.964,60         107.983.929,13 
          rendimentos de aplicação financeira        108.772.855,17        108.930.792,77        109.685.106,94            9.330.378,87            5.959.282,05             6.497.067,55         104.739.402,30 

          outras receitas Patrimoniais        115.434.597,23               946.079,69            1.468.438,37            1.419.784,92            1.528.620,13           36.090.897,05             3.244.526,83 
 receita agropecuária                  2.544,72                     165,00      

 receita industrial               412.982,21               863.679,59            1.168.568,52               420.436,74               572.846,52               407.637,32               615.625,27 
 receita Serviços        100.697.470,67          45.920.837,54        100.381.790,21          44.478.220,24          72.858.630,47         104.536.793,01           75.298.160,16 

 Transferências correntes        824.896.895,70      1.147.835.166,00      1.243.980.597,89      1.287.164.223,00      1.111.088.432,07         893.358.904,52         877.999.673,90 
      cota-Parte do fPE        451.280.819,06        367.152.287,50        376.895.637,91        402.115.996,33        323.881.216,05         436.419.562,13         579.671.572,82 

      Transferências da l.c. 87/1996        
      Transferências da l.c.61/1989          21.784.608,98          19.590.719,37          23.533.912,93          27.217.355,98          31.970.054,15           36.588.447,62           40.107.234,13 

      Transferências do fUNdEB        177.613.279,65        175.701.940,92        185.736.083,66        198.542.449,39        194.864.306,89         209.240.107,43         152.518.704,90 
      outras Transferências correntes        174.218.188,01        585.390.218,21        657.814.963,39        659.288.421,30        560.372.854,98         211.110.787,34         105.702.162,05 

 outras receitas correntes        134.723.732,88          24.007.203,68                84.250,08            8.842.380,57          49.822.969,61           16.846.957,78             4.817.600,83 
 dEdUÇÕES (ii)        544.943.699,34        596.322.636,52        695.343.570,99        726.261.487,15        743.045.437,97         753.752.414,70         889.773.226,13 

 Transf constitucionais e legais        236.558.120,92        285.554.769,69        347.338.182,05        359.544.441,78        380.498.405,03         374.837.058,58         389.148.356,92 
 contrib. do Servidor para o Plano de Previdência          84.685.166,20          82.523.553,91          81.749.097,78          82.866.979,00          82.650.799,00           82.768.638,66         157.341.311,08 

 compensação financ.entre regimes Previd.               128.040,46               126.911,07               127.401,24               126.088,78                90.435,17               126.275,88  
 dedução de rec p/ form do fUNdEB        223.572.371,76        228.117.401,85        266.128.889,92        283.723.977,59        279.805.798,77         296.020.441,58         343.283.558,13 

 rEcEiTa corrENTE lÍQUida (iii)=(i-ii)      1.923.495.196,50      2.078.469.343,89      2.359.197.885,42      2.287.895.169,39      2.235.282.277,08      2.010.335.283,63      2.111.919.043,45 
 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 

166-a, § 1º, da cf) (iV)¹                4.200.000,00               750.000,00     

 rEcEiTa corrENTE lÍQUida aJUSTada Para cálcUlo doS liMiTES dE 
ENdiVidaMENTo (V)=(iii-iV)      1.919.295.196,50      2.077.719.343,89      2.359.197.885,42      2.287.895.169,39      2.235.282.277,08      2.010.335.283,63      2.111.919.043,45 

 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 
166, § 16, da cf) (Vi)²           209.911.805,00    

 receita correNte LÍQUida aJUstada Para cÁLcULo dos LiMites 
da desPesa coM PessoaL (Vii)=(V-Vi)      1.919.295.196,50      2.077.719.343,89      2.359.197.885,42      2.077.983.364,39      2.235.282.277,08      2.010.335.283,63      2.111.919.043,45 

 ESPEcificaÇÃo 
EVolUÇÃo da rEcEiTa rEaliZada NoS ÚlTiMoS 12 MESES  ToTal (ÚlTiMoS 12 

MESES) 
 PrEViSÃo aTUaliZada 

2020 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21 abr/21
 rEcEiTaS corrENTES (i)      2.743.603.583,22      3.108.374.335,28      2.912.484.595,95      2.650.853.449,79      2.676.452.477,11     34.047.805.113,51     32.165.455.945,00 

   impostos, Taxas e contribuições de Melhoria      1.608.781.907,07      1.609.205.452,92      1.436.201.543,31      1.502.440.392,11      1.497.312.174,23     18.153.323.239,72     17.900.897.155,00 
      icMS      1.326.190.480,33      1.344.370.188,01      1.165.125.594,21      1.207.113.908,09      1.239.958.060,86     14.627.797.284,97     14.320.960.607,00 
      iPVa          36.657.368,15          46.021.102,04          53.054.787,22          71.958.736,72          70.718.745,59         747.944.555,16         720.595.410,00 
      iTcd            5.425.716,63            3.513.982,22            3.285.029,40            2.191.029,88            4.134.853,42           39.753.694,27           38.535.055,00 
      irrf        142.736.828,46        114.248.547,58        111.331.358,44        114.627.202,42        112.590.906,39      1.485.045.620,24      1.506.226.547,00 

      outros impostos, Taxas e contribuições de Melhoria          97.771.513,50        101.051.633,07        103.404.774,04        106.549.515,00          69.909.607,97      1.252.782.085,08      1.314.579.536,00 
 contribuições          91.240.796,49          89.415.189,08          87.314.391,65          87.121.261,36          85.730.170,79      1.109.323.504,88      1.402.380.833,00 

 receita Patrimonial -      285.508.625,81            6.530.588,42            6.334.426,63          29.969.749,65          60.783.711,75         432.157.680,51         671.203.344,00 
          rendimentos de aplicação financeira -      308.701.483,94            5.748.802,30            5.235.666,11          25.137.830,31          57.874.483,51         239.210.183,94         522.981.490,00 

          outras receitas Patrimoniais          23.192.858,13               781.786,12            1.098.760,52            4.831.919,34            2.909.228,24         192.947.496,57         148.221.854,00 
 receita agropecuária                        88,18                10.480,20                   3.574,80                 16.852,90             1.121.795,00 

 receita industrial               587.782,76               680.837,39               575.038,94            1.075.411,68               972.116,20             8.352.963,14           17.213.588,00 
 receita Serviços          80.319.721,71          81.504.672,50          79.902.327,45          71.257.042,18          75.892.732,58         933.048.398,72      1.152.891.622,00 
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 Transferências correntes      1.219.503.316,15      1.196.402.083,63      1.298.038.552,62        934.841.991,32        951.472.506,92     12.986.582.343,72     10.525.997.763,00 
      cota-Parte do fPE        608.013.765,66        629.975.526,68        836.476.484,16        557.645.425,14        582.976.160,44      6.152.504.453,88      6.175.606.613,00 

      Transferências da l.c. 87/1996                                 -           300.000.000,00 
      Transferências da l.c.61/1989          42.182.413,42          52.492.921,54          42.939.269,13          50.987.154,34          51.137.738,28         440.531.829,87         382.166.463,00 

      Transferências do fUNdEB        159.150.998,41        362.165.773,65        246.589.292,08        204.659.902,20        161.497.754,84      2.428.280.594,02      2.609.209.088,00 
      outras Transferências correntes        410.156.138,66        151.767.861,76        172.033.507,25        121.549.509,64        155.860.853,36      3.965.265.465,95      1.059.015.599,00 

 outras receitas correntes          28.678.684,85        124.635.423,16            4.107.835,15          24.147.601,49            4.285.489,84         425.000.129,92         493.749.845,00 
 dEdUÇÕES (ii)        784.992.441,17        798.697.638,38        766.578.367,98        762.702.691,32        804.131.468,45      8.866.545.080,10      9.007.793.224,00 

 Transf constitucionais e legais        360.339.872,60        373.511.120,15        328.799.717,37        350.069.824,37        358.722.129,42      4.144.921.998,88      4.042.931.549,00 
 contrib. do Servidor para o Plano de Previdência          89.112.140,87          87.395.717,04          85.398.609,01        101.458.743,02        131.658.909,51      1.149.609.665,08      1.382.361.665,00 

 compensação financ.entre regimes Previd.                             -                 314.018,17               1.039.170,77             2.143.075,00 
 dedução de rec p/ form do fUNdEB        335.540.427,70        337.790.801,19        352.066.023,43        311.174.123,93        313.750.429,52      3.570.974.245,37      3.580.356.935,00 

 rEcEiTa corrENTE lÍQUida (iii)=(i-ii)      1.958.611.142,05      2.309.676.696,90      2.145.906.227,97      1.888.150.758,47      1.872.321.008,66     25.181.260.033,41     23.157.662.721,00 
 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 

166-a, § 1º, da cf) (iV)¹                    40.000,00                 4.990.000,00  

 rEcEiTa corrENTE lÍQUida aJUSTada Para cálcUlo doS liMiTES dE 
ENdiVidaMENTo (V)=(iii-iV)      1.958.571.142,05      2.309.676.696,90      2.145.906.227,97      1.888.150.758,47      1.872.321.008,66     25.176.270.033,41     23.157.662.721,00 

 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 
166, § 16, da cf) (Vi)¹              209.911.805,00  

 receita correNte LÍQUida aJUstada Para cÁLcULo dos LiMites 
da desPesa coM PessoaL (Vii)=(V-Vi)      1.958.571.142,05      2.309.676.696,90      2.145.906.227,97      1.888.150.758,47      1.872.321.008,66     24.966.358.228,41     23.157.662.721,00 

 foNTE: Sistema SiafEM, Unidade responsável SEfa / dicoNf, data de emissão 18/Janeiro/2021 e Hora de emissão 11:44 hs 
¹Os valores constantes nas linhas “(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais” e “(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada” foram obtidos mediante o demonstrativo disponível no sítio 

eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional (www.gov.br/tesouronacional).

Protocolo: 658028

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata de PUBLica 649819 dia: 29.04.2021
termo aditivo Nº:  01
contrato Nº: onde lê-se 036/2019 leia-se 036/2020
objeto do contrato:  contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de gerenciamento, implementação e administração de benefí-
cio alimentação na forma de cartão eletrônico, magnético, com chip para 
maior segurança aos empregados e estagiários do BaNPará.
Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico Nº 007/2020
data de assinatura do aditivo: 27.04.2021
Vigência do aditivo: 04.05.2021 a 03.05.2022
objeto do aditivo: Prorrogação de Vigência e inclusão de cláusula de Tra-
tamento de dados Pessoais
fundamento legal do aditivo:  artigo 71 da lei nº 13.303/2016.
Valor Total Estimado: r$ 71.086.617,73 (setenta e um milhões, oitenta e 
seis mil, seiscentos e dezessete reais e setenta e três centavos)
contratado: SodEXo PaSS do BraSil SErViÇoS E coMÉrcio S.a.
Endereço:  alameda araguaia, nº 1142, Bloco 3, alphaville
cEP: 06.455-000  Barueri/SP
Telefone: (11) 3594-7500
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva.

Protocolo: 657592

coNtrato
.

contrato Nº: 070/2021
objeto: contratação de empresa especializada em gestão de informações 
– processamento de dados jurídicos relacionados ao Banpará, para realizar 
a captura de informações relacionadas ao Banco em bancos de dados de 
sítios eletrônicos dos tribunais e/ou diários de justiça em processos esta-
duais, federais e trabalhistas em que o Banpará seja parte relacionada, 
conforme especificações no Termo de Referência e Proposta da Contratada.
Valor Global: r$-6.912,00 (seis mil, novecentos e doze reais).
data de assinatura: 19.05.2021
Vigência: 19.05.2021 a 18.05.2022
fundamento legal da contratação: dispensa de licitação Nº 015/2021
contratado: KUriEr TEcNoloGia EM iNforMaÇÃo Sa.
Endereço:  avenida Barbosa lima, nº 149, Sl 401
cEP:  50030-330 recife/PE
Telefone: (81) 2101-3732
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 657792
contrato Nº: 072/2021
objeto: Prestação de serviço denominado Programa de capacitação para 
aposentadoria, por meio de vídeo aula, que tem como público alvo funcio-
nários do Banpará em processo ou em preparação para a aposentadoria.
Valor Estimado de até: r$-38.383,00 (trinta e oito mil, trezentos e oitenta 
e três reais).
data de assinatura: 17.05.2021
Vigência: 17.05.2021 a 16.05.2022

fundamento legal da contratação: dispensa de licitação Nº: 014/2021
contratado: f. P. do NaSciMENTo EirEli.
Endereço:  avenida conselheiro furtado, nº 2499 Bairro: cremação
cEP:  66.040-100  Belém/Pa
Telefone: (91) 98121-2525
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 657765

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo Nº:  02
contrato Nº:  037/2019
objeto do contrato:  Prestação dos serviços de informações de pessoas 
naturais e jurídicas, através de acesso a sua base de dados, as quais serão 
utilizadas para o fim exclusivo de apoiar os seus processos de tomada de 
decisões e realização de negócios.
Modalidade da contratação: inexigibilidade de licitação Nº 016/2019
data de assinatura do aditivo: 13.05.2021
Vigência do aditivo: 16.05.2021 a 15.05.2022
objeto do aditivo: Prorrogação de vigência e inclusão de cláusula de Tra-
tamento de dados Pessoais
fundamento legal do aditivo:  artigo 71 da lei nº 13.303/2016.
Valor anual Estimado de até: r$ 8.637.069,89 (oito milhões, seiscentos e 
trinta e sete mil sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos)
contratado: SEraSa S. a.
Endereço:  alameda dos Quinimuras, nº 187 – Planalto Paulista
cEP: 04068-900  São Paulo/SP
Telefone: (11) 3004 7728
ordenador responsável:  Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 657834

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 013/2021
o BaNco do ESTado do Pará S.a. torna público que realizará, nos termos 
da lei nº 13.303/2016 e de seu regulamento de licitações e contratos, li-
citação na modalidade pregão eletrônico para contratação de empresa para 
aquisição de mochila para notebook personalizada com a logomarca do 
banco, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
edital e seu anexo, para distribuição aos empregados pais, devidamente 
registrados, por ocasião do “dia dos pais 2021”, conforme condições, quan-
tidades e exigências estabelecidas neste Edital e demais anexos.
a sessão pública ocorrerá na seguinte data, horário e local: 
daTa: 01.06.2021
Horário: 10h (horário de Brasília)
SiSTEMa dE liciTaÇÕES: www.gov.br/compras
UaSG: 925803
o edital da licitação estará disponível a partir de 20/05/2021, podendo ser 
obtido: (i) Gratuitamente no site do BaNPará www.banpara.b.br e sites 
www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br; ou, (ii) Na sede do 
BaNPará (av. Presidente Vargas, nº 251, Ed. BaNPará – 1º andar, comér-
cio, Belém/PA) mediante depósito identificado do valor de R$ 0,25 (vinte e 
cinco centavos) por folha (conta-corrente nº 800.002-6, agência nº 11 do 
BaNPará), não reembolsável, relativos aos custos de reprodução.
Belém-Pará, 20 de Maio de 2021.
Soraya rodrigues
Pregoeira

Protocolo: 657896
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secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 0344 de 18 de Maio de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/524267.
r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora MarlÚcia da lUZ PiNHEiro, matrícula nº 
5913108/1, lotada no 6º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, para respon-
der pelo cargo comissionado de cHEfE dE diViSÃo dE orGaNiZaÇÃo, 
coNTrolE E aValiaÇÃo dE cENTro rEGioNal/ daS-3, no período de 
01.06.2021 a 30.06.2021, em substituição a titular raYSa YUME oda 
diaS dE oliVEira, matrícula nº 5946677/1, que se encontrará em gozo 
de férias regulamentares.
PorTaria N° 0345 dE 18 dE Maio dE 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/411791.
r E S o l V E:
dESiGNar, a contar de 08/03/2021, a servidora WalKiria dE MoraES 
SilVa, matrícula nº 57197856/1, para responder como coordENadora 
ESTadUal dE NUTriÇÃo, até ulterior deliberação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 18.05.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em exercício.

Protocolo: 657766
Portaria N° 0523 de 18 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/470089.
rESolVE:
REMOVER, para fins de regularização funcional, a servidora ANNA HILDA 
aUGUSTo PErEira, cargo adMiNiSTrador, matrícula n° 54189189/1, do 
cENTro dE SaÚdE - icoaraci/aTENÇÃo PSicoSSocial para a UNidadE 
dE rEaBiliTaÇÃo - dEMÉTrio MEdrado.
Portaria N° 0524 de 18 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/532023.
rESolVE:
rEMoVEr, a contar de 11/05/2021, o servidor MaUro doS SaNToS SoU-
Za, cargo aGENTE dE PorTaria, matrícula n° 55585528/1, da UNidadE 
dE rEfErÊNcia ESPEcialiZada - PrESidENTE VarGaS para a UNidadE 
dE rEaBiliTaÇÃo - dEMÉTrio MEdrado.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 
18.05.2021.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa

Protocolo: 657762
Portaria Nº 447 de 14 de Maio de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições, e:
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94, que 
determina que autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço 
público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sin-
dicância ou processo administrativo disciplinar, assegurando ao acusado 
ampla defesa e contraditório;
coNSidEraNdo o ofÍcio Nº 025/2021/cPS/N.c/SESPa.
rESolVE:
art. 1º: rEcoNdUZir, pelo prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual 
período, a coMiSSÃo ESPEcial dE SiNdicÂNcia adMiNiSTraTiVa Nº 
2018/30187, instaurada pela PorTaria Nº 25 de 27/03/2020, publicada 
no doE nº 34.161 de 30/03/2020; reconduzida pela PorTaria Nº 037 de 
15/07/2020, publicada no doE nº 34.287 de 21/07/2020, redesignada 
pela PorTaria Nº 661 de 10/09/2020, publicada no doE nº 34.347 de 
17/09/2020; prorrogada pela PorTaria Nº 851 de 13/10/2020, publicada 
no d.o.E nº 34.375 de 16/10/2020 e reconduzida pela PorTaria Nº 980 
de 12/11/2020, publicada no d.o.E nº 34.411 de 18/11/2020; prorrogada 
pela PorTaria Nº 994 de 15/12/2020, publicada no d.o.E nº 34.438 de 
17/12/2020; reconduzida pela PorTaria Nº 058 de 13/01/2021, publicada 
no d.o.E nº 34.463 de 18/01/2021; sobrestada pela PorTaria Nº 184 de 
12/02/2021, publicada no d.o.E nº 34.493 de 16/02/2021; dessobrestada 
pela PorTaria Nº 422 de 07/04/2021, publicada no d.o.E nº 34.546 de 
09/04/2021 e prorrogada pela PorTaria Nº 428 de 14/04/2021, publicada 
no d.o.E nº 34.554 de 16/04/2021;
art. 2º: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
BElÉM, 14 dE Maio dE 2021.
 rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 657565

Portaria sesPa nº 457, de 26 de abril de 2021.
institui o Grupo Técnico Estadual para implementação do projeto de apri-
moramento das ações de Gestão, Planejamento e regionalização da saúde 
para o fortalecimento da rede de atenção à Saúde (raS), no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado do Pará, nos termos da Portaria 
MS/GM nº 1.812, de 22 de julho de 2020.
o SEcrETário dE ESTado da SaÚdE PÚBlica, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, por meio do decreto nº 2.235 de 16 de Julho 
de 1997, publicado no doE nº 28.508 de 18 de janeiro de 1997;
considerando a Portaria MS/GM nº 1.812, de 22 de julho de 2020, que ins-
titui para o exercício de 2020, incentivo financeiro de custeio, aos Estados 
e ao distrito federal, visando o aprimoramento das ações de gestão, plane-
jamento e regionalização da saúde, objetivando à organização e à gover-
nança da rede de atenção à Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde;
considerando a Portaria MS/GM nº 3.065, de 11 de novembro de 2020, 
que homologa o resultado da avaliação de Projetos, nos termos da Portaria 
MS/GM nº 1.812/2020;
considerando a resolução ciT nº 23, de 17 de agosto de 2017, que esta-
belece diretrizes para os processos de regionalização, Planejamento re-
gional integrado, elaborado de forma ascendente, e Governança das redes 
de atenção à Saúde no âmbito do SUS;
considerando a resolução ciT nº 37, de 22 de março de 2018, que dispõe 
sobre o processo de Planejamento regional integrado e a organização de 
macrorregiões de saúde;
considerando a resolução ciB/Pa nº 139, de 09 de agosto de 2018, que 
aprova as diretrizes para a realização do processo de Planejamento regio-
nal integrado (Pri);
considerando a resolução ciB/Pa n° 140, de 09 de agosto de 2018, aprova 
com base na configuração das regiões de saúde existentes, a instituição 
das Macrorregiões de Saúde do Estado do Pará, como espaço regional am-
pliado para garantir a resolutividade das redes de atenção à Saúde;
considerando a necessidade de coordenar e apoiar o desenvolvimento das 
metas pré-estabelecidas e compromissadas, às diretrizes e estratégias se-
lecionadas, decorrentes da efetivação do processo de Planejamento regio-
nal integrado (Pri), bem como a institucionalização das macrorregiões de 
saúde, conforme disposto no art. 1º das resoluções ciB/Pa n° 139/2018 
e ciB/Pa n° 140/2018;
considerando a necessidade de assegurar a efetivação das metas, atividades 
e cronograma constantes do projeto de aprimoramento das ações de Gestão, 
Planejamento e regionalização da saúde para o fortalecimento da rede de 
atenção à Saúde (raS), no âmbito do Sistema único de Saúde (SUS);
considerando a importância da intersetorialidade no processo de planeja-
mento e pactuação integrado, a partir da constituição de cenários, identifi-
cação de necessidades e a pactuação de prioridades;
rESolVE:
art. 1º instituir o Grupo Técnico Estadual para coordenar e apoiar o de-
senvolvimento do Projeto de aprimoramento das ações de Gestão, Pla-
nejamento e regionalização da saúde para o fortalecimento da rede de 
atenção à Saúde (raS), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o 
qual será composto pelas seguintes instituições e representantes:

iNSTiTUiÇÃo rEPrESENTaNTES

Secretaria Estadual de Saúde (SESPa)
ana lucia caldas da Silva
ana cristina alvares Guzzo
Sônia cristina arias Bahia

colegiado de Secretarias Municipais de Saúde (coSEMS)
rodrigo Batista Balieiro

raimundo Nonato Bitencourt de Sena
Ângela Maria Pessoa de oliveira

Superintendência Estadual do Ministério da Saúde 
(SEMS)

Bianca rosa da Silva
João Benedito lopes Borges
Pedro de lemos Macdowell

conselho Estadual de Saúde (cES)
João Batista Souza de carvalho

Marcio augusto Souza de azevedo

art. 2º a coordenação do processo de regionalização pela Secretaria de 
Estado da Saúde será desempenhada pelo Núcleo de informação em Saúde 
e Planejamento (NiSPlaN), vinculado ao Gabinete do Secretário de Estado 
de Saúde;
art. 3º o Grupo terá como atribuições:
i – coordenar a execução técnica do projeto, visando à efetivação das 
metas, atividades e cronograma;
ii - realizar a articulação com os municípios e seus representantes regionais;
iii - Monitorar o alcance dos produtos e os resultados das metas e indi-
cadores;
IV - Gerar e publicar relatórios visando subsidiar informações para tomada 
de decisão pela gestão;
V - Estabelecer agendas de reuniões;
art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, Pa, 26 de abril de 2021.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado da Saúde Pública

Protocolo: 657488
Portaria N° 341 de 17 de Maio 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 que rege 
as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/475843.
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r E S o l V E:
rESciNdir, a contar 01.05.2021, o contrato administrativo da servidora 
SaMara dE araUJo alVES riBEiro, matrícula nº 5905186/2, cargo de 
aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado no 11ºcrS - MaraBá.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
17.05.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
- Em Exercício -
Portaria N° 342 de 17 de Maio 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 que rege 
as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/466880.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar 01.06.2021, o contrato administrativo do servidor 
JoUBErT SoUSa BarrETo, matrícula nº 5956576/1, cargo de MÉdico, 
lotado no cENTro dE SaÚdE – SÃo caETaNo dE odiVElaS.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
17.05.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
- Em Exercício -
Portaria N° 343 de 18 de Maio 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 que rege 
as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/428325.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar 30.04.2021, o contrato administrativo da servidora 
roSario do Socorro MoTa da SilVa, matrícula nº 57174260/3, cargo 
de MÉdico cardioloGiSTa, lotado na UNidadE dE rEfErENcia ESPE-
cialiZada – PrESidENTE VarGaS.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
18.05.2021
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
- Em Exercício -
Portaria N° 346 de 19 de Maio 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 que rege 
as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/344168.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar 01.01.2021, o contrato administrativo da servidora 
SaMMia SilVa E SoUSa, matrícula nº 54181697/1, cargo de MÉdico, 
lotada no HoSPiTal rEGioNal aBElardo SaNToS.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
19.05.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
- Em Exercício -

Protocolo: 657461

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: ricardo SoUZa E caSTro
cargo do Servidor: adMiNiSTrador
Vigência: 18.05.2021/13.11.2021.
ato: coNTraTaÇÃo EM caráTEr EMErGENcial Para ENfrENTaMEN-
To do coVid 19, coNforME coNVocaÇÃo PÚBlica EdiTada doE Nº 
34.448 dE 30.12.2020, dE acordo coM a lc Nº 131/2020.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
Modalidade de admissão: coNTraTo adMiNiSTraTiVo TEMPorário
Nome do Servidor: KaMila liMa caMElo
cargo do Servidor: adMiNiSTrador
Vigência: 19.05.2021/14.11.2021.
ato: coNTraTaÇÃo EM caráTEr EMErGENcial Para ENfrENTaMEN-
To do coVid 19, coNforME coNVocaÇÃo PÚBlica EdiTada doE Nº 
34.448 dE 30.12.2020, dE acordo coM a lc Nº 131/2020.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 657724

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 021 de 22 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 PaE nº. 
2021/356282.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora aNa TÉrcia dE aMo-
riM loPES da coSTa, matrícula nº. 5108721/2, cargo de administrador, 
regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 9º centro regional de 

Saúde – Santarém, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através 
da Portaria nº. 021/22.04.2021 publicada no doE nº 34.567/29.04.2021, 
correspondente ao Triênio de 01.11.2010 a 31.10.2013, no período de 
01.07.2021 a 30.07.2021, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 19/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 657727

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 691 de 19 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que 
dispõe art. 72, inciso Xii, da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda 
a apresentação do Atestado Médico, firmado pelo médico devidamente 
inscrito no crM sob o nº 3240;
rESolVE:
coNcEdEr a servidora flaVia SoarES MoUra raMoS, id. funcional nº 
57205647/1, ocupante do cargo de agente de controle de Endemias, lo-
tada no departamento de controle de Endemias, 180 (cento e oitenta) 
dias de licença à maternidade, no período de 06 de outubro de 2020 a 03 
de abril de 2021.
i – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 06 de outubro de 2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 19/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 657899

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 103 de 18 de Maio de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo a obrigação 
da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrati-
vos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; 
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013, e a cláusula décima Primeira do contrato nº 027/2021(Tc co-
MErcio dE SErViÇoS E TEcNoloGia EirEli) e os autos do Processo n° 
2020/523579;
r E S o l V E:
revogar a designação da servidora criSTiNa GUiMarÃES oliVEira – 
Mat. 5301874/2, lotada na dGTES/SESPa, nomeada na PorTaria Nº 81 
de 10/05/2021 publicada no doE de 13/05/2021;
designar em substituição a servidora THaYNa GoNZalEZ rodriGUES 
SANTOS, mat. 5957052-1, para acompanhar, controlar e fiscalizar a exe-
cução do contrato acima no âmbito da SESPa, adotando todos os procedi-
mentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS - SESPa.

Protocolo: 657732
Portaria Nº 102 de 18 de Maio de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo a obrigação 
da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrati-
vos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; 
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013, em seu art. 3º que dispõe sobre o valor global do contrato quando 
excede a R$ 100.000, obrigatoriamente terão como fiscal servidor efeti-
vo, empregado permanente ou comissão por estes composta e a cláusula 
oitava do contrato nº 039/2021(r.V. iMola TraNSPorTES E loGiSTica 
lTda) e os autos do Processo n° 2020/671969.
r E S o l V E:
designar a comissão Especial de controle e fiscalização do contrato com 
os seguintes servidores farmacêuticos: andré Mendonça caniceiro, Matrí-
cula nº 57190386/1 com lotação na SESPa, Nilcíria cecília freire Perei-
ra, matrícula nº54194699/1 com lotação na SESPa, Samuel Silva ibrahim 
Sena, matrícula nº 57190508/1 com lotação na SESPa, Gildete dos Santos 
Silva, matrícula nº 54189934/1 com lotação na HcGV, antônio José car-
mona Guimarães júnior, matricula nº 58935160/1 com lotação no Hol e 
cinthya francinete Pereira Pires, matrícula nº 54195900/1 com lotação 
na FSCMP, para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do contrato 
acima no âmbito da SESPa, adotando todos os procedimentos necessários 
e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS - SESPa.

Protocolo: 657740
Portaria Nº 104 de 18 de Maio de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo a obrigação 
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da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrati-
vos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; 
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013, em seu art. 3º que dispõe sobre o valor global do contrato quando 
excede a R$ 100.000, obrigatoriamente terão como fiscal servidor efeti-
vo, empregado permanente ou comissão por estes composta e a cláusula 
oitava do contrato nº 035/2021(f. cardoSo & cia. lTda) e os autos do 
Processo n° 2021/497965;
r E S o l V E:
designar para a comissão de fiscalização do contrato 035/2021 os se-
guintes servidores lUcYÉlio da SilVa MacEdo, agente administrativo, 
Matrícula nº 57233326/1 e MarcEliNo GUilHErME cordEiro diNiZ, 
agente administrativo, matrícula nº 5082498/1, para acompanhar, con-
trolar e fiscalizar o contrato acima, bem como pelo atesto dos documentos 
de despesa, quando comprovada a fiel e correta execução do objeto con-
tratado, para fins de pagamento, no âmbito da SESPA, adotando todos os 
procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS - SESPa.

Protocolo: 657769

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo ao cont.39,2021 - Processo 2020/671969-  
Protocolo:656982– doe 34.588- 19/05/2021.
onde se lê no contrato: “cláUSUla PriMEira - do oBJETo
1.1. contratação emergencial de empresa especializada em gestão, opera-
ção física de logística (recebimento, armazenagem, manuseio, expedição, 
distribuição e transporte) de medicamentos, materiais hospitalares, dispo-
sitivos médicos, materiais odontológicos e suplementos alimentares, pela 
Secretaria Estadual de Saúde do Pará (SESPa). ”
Leia- se no contrato: “cláUSUla PriMEira - do oBJETo
1.1. contratação de empresa especializada em gestão, operação física de 
logística (recebimento, armazenagem, manuseio, expedição, distribuição 
e transporte) de medicamentos, materiais hospitalares, dispositivos mé-
dicos, materiais odontológicos e suplementos alimentares, pela Secretaria 
Estadual de Saúde do Pará (SESPa). ”
onde se lê no contrato: “..empresa r.V. iMola TraNSPorTES E loGiSTi-
ca lTda, cNPJ 05.366.444/0001.”
leia- se no contrato: “...empresa r.V. iMola TraNSPorTES E loGiSTica 
lTda, cNPJ 05.366.444/0001-69”

Protocolo: 657904

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º termo aditivo ao termo de execução descentralizada nº 07/2019 
– Processo n° 2019/457048 e 2020/748698
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica/SESPa e a SEcrE-
Taria dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS/ 
SEdoP.
do oBJETo:1.o presente 2º Termo aditivo ao TEd 07/19, tem por objetivo 
a suplementação deste no valor de r$ 43.495.032,05 (quarenta e três 
milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil e trinta e dois reais e cinco 
centavos), dos quais o montante de r$ 16.536.662,74 (dezesseis milhões, 
quinhentos e trinta e seis mil e seiscentos e sessenta e dois reais e setenta 
e quatro centavos) constitui regularização de valores já pagos pela SESPa, 
não devendo ser objeto de repasse, e o numerário de r$ 26.958.369,71 
(vinte e seis milhões, novecentos e cinquenta e oito mil e trezentos e ses-
senta e nove reais e setenta e um centavos) deve ser destacado à SEdoP 
para quitação dos serviços pendentes de execução para a conclusão da re-
forma do antigo Hospital São Joaquim para instalação do Hospital regional 
Público dos caetés, no município de capanema-Pa. 2 Em razão da presente 
suplementação, o presente TED terá, para todos os fins, o valor total de R$ 
54.277.065,25 (cinquenta e quatro milhões, duzentos e setenta e sete mil 
e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), para atender a execução 
do objeto inicialmente pactuado.
da doTaÇÃo orÇaMENTÀria: 7582; Elemento de despesa: 449051 e 
fonte de recurso: 0103 / 0130 / 0303 / 0330006953 / 0101 / 0301.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no 
Termo de Execução descentralizada nº 07/2019 não alteradas por este 
Termo aditivo.
data da assinatura: 19/05/21
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 657827
2º termo aditivo ao cont. nº 57.20- Processo nº 2021/375639
EMPrESa: MaX MoVE coMÈrcio dE MÓVEiS E TraNSPorTES EirEli,
do oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de 
vigência do contrato nº 057/2020, por 12 meses a partir de 20/05/2021 
a 19/05/2022.
da ViGÊNcia: fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº 057/2020, 
por mais 12 (doze) meses, a contar de 20/05/2021 a 19/05/2022.
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do Contra-
to nº. 057/2020, não alteradas por este instrumento.
data da assinatura: 19/05/21
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 657498

2º termo aditivo ao cont. nº 58.20 - Processo nº 2021/375639
EMPrESa: aNSPordE coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES EirEli
do oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo 
de vigência do contrato nº 058/2020, por 12meses a partir de 20/05/2021 
a 19/05/2022.
da ViGÊNcia: fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº 058/2020, 
por mais 12 (doze) meses, a contar de20/05/2021 a 19/05/2022.
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do Contra-
to nº. 58/2020, não alteradas por este instrumento.
data da assinatura: 19/05/21
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 657499
14º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 038/sesPa/2015
Processo: 2021/305744
objeto: o presente instrumento tem por objeto a adesão do ofício nº 
093/2021-GTcaGHMr/SESPa e das notas técnicas nº 02/2021-ddaSS/
SESPa e 03/2021 ddaSS/SESPa, publicadas mediante PorTaria Nº 
416-SESPa de 18/03/2021 no doE nº 34.524 em 18/03/2021, ao contrato 
de Gestão nº 038/2015, determinando a mudança parcial no perfil de 
atendimento do HoSPiTal rEGioNal PÚBlico do MaraJÓ, conforme 
disponibilização na central de regulação – cEr, para que o mesmo possa 
atender casos de coVid-19 durante 60 dias disponibilizando:
•07 Leitos UTI-COVID 19
•06 Leitos Clínicos- COVID 19
data de assinatura: 10/05/2021
Vigência: 60 (sessenta) dias a contar da data da publicação
Valor: Mantém-se o valor mensal de custeio contratual, qual seja de r$ 
3.954.335,00 (três milhões novecentos e cinquenta e quatro mil trezentos 
e trinta e cinco reais)
dotação orçamentária: 7684  Elemento de despesa: 335043
fonte de recurso: 0103/0101/0149/0349/0303/0301
contratado: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo Social E HUMaNo - id-
NSH
End.: avenida rio Branco, nº 1266, centro cEP 68.800-000 Breves-Pa.
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 657557
16º termo aditivo ao contrato Nº 002/sesPa/2016
Processo: 2021/305747
objeto: o presente instrumento tem por objeto a adesão do ofício nº 
092/2021-GTcaGHMr/SESPa e das notas técnicas nº 02/2021-ddaSS/
SESPa e 03/2021 ddaSS/SESPa, publicadas mediante PorTaria Nº 
416-SESPa de 18/03/2021 no doE nº 34.524 em 18/03/2021, ao contrato 
de Gestão nº 002/2016, determinando a mudança parcial no perfil de 
atendimento do HoSPiTal JEaN BiTar, conforme disponibilização na 
central de regulação – cEr, para que o mesmo possa atender casos de 
coVid-19 durante 60 dias disponibilizando:
•40 Leitos Clínicos- COVID 19
•10 Leitos de UTI-C0VID 19
Valor: Mantém-se o valor mensal de custeio contratual, qual seja de r$ 
3.449.999,45 (três milhões quatrocentos e quarenta e nove mil, novecen-
tos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos)
data de assinatura: 17/05/2021
Vigência: 60 (sessenta) dias a contar da data da publicação
Valor Total: r$ 20.699.996,70
dotação orçamentária: 7684 Elemento de despesa: 335043;
fonte de recurso: 0103/0301/0101/0149/0349/0303
contratado: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo Social E HUMaNo- idNSH
End.: rua cônego Jerônimo Pimentel, nº 543- Umarizal Belém/Pa
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 657524

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP
Nº 011/sesPa/2021
considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como o parecer do controle interno/SESPa, que opinou pelo pros-
seguimento, HoMoloGo o Pregão Eletrônico SrP nº 011/SESPa/2021, no 
valor total de r$ 613.146,00 (seiscentos e treze mil, cento e quarenta e 
seis reais).
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de medica-
mentos, para atendimento de pacientes das unidades estaduais da SESPa 
(UrES, Hospitais regionais e crS) e de demandas administrativas, por um 
período de 12 (doze) meses.
EMPrESaS VENcEdoraS:
1.f cardoSo E cia lTda, cNPJ  04.949.905/0001-63, foi a vencedora 
dos itens 03, 08 e 11,  pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 
211.750,00 (duzentos e onze mil, setecentos e cinquenta reais).
2.coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES Prado lTda, cNPJ  05.049.432/0001-
00, foi a vencedora dos itens 09 e 14,  pelo critério de menor preço, no 
valor total de r$ 61.700,00 (sessenta e um mil, setecentos reais).
3.Elfa MEdicaMENToS S.a, cNPJ  09.053.134/0002-26, foi a vencedora 
do item 15,  pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 15.000,00 
(quinze mil reais).
4.alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda, cNPJ  
21.581.445/0001-82, foi a vencedora dos itens 02, 04, 06, 10, 16, 17 e 
20,  pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 82.196,00 (oitenta 
e dois mil, cento e noventa e seis reais).
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5.UNi HoSPiTalar cEará lTda, cNPJ  21.595.464/0001-68, foi a ven-
cedora do item 25,  pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 
242.500,00 (duzentos e quarenta e dois mil, quinhentos reais).
Valor total do Pregão Eletrônico SrP nº 011/SESPa/2021: r$ 613.146,00 
(seiscentos e treze mil, cento e quarenta e seis reais).
Belém (Pa), 18 de maio de 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa

Protocolo: 657864

oUtras MatÉrias
.

termo de Fomento n° 03/2021
Processo n° 2021/268417
objeto: o objeto do presente Termo de fomento consiste no repas-
se de recursos oriundos das Emendas Parlamentares 20EMEN00411 e 
21EMEN00097 - ofício n° 414/2021-ccG, apresentadas pela casa civil 
e direcionadas ao Instituto de Educação Profissional e Assistência Social 
Miguel Chamon, visando à consecução de finalidade de interesse público e 
recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros pela SESPA 
à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabe-
lecidas no plano de trabalho, para propiciar a execução do “Projeto Saúde 
é Vida”, conforme especificações constantes no Plano de Trabalho, parte 
integrante deste instrumento.
data de assinatura: 19/05/2021
Vigência: 19/05/2021 a 13/01/2022
dotação orçamentária: 908288; Elemento de despesa: 335043; fontes de 
recursos: 0103 / 0301 / 0149 / 0349 / 0101 / 0303.
Valor Total: r$ 2.240.400,00 (dois milhões, duzentos e quarenta mil e 
quatrocentos reais), conforme previsto no plano de trabalho.
Valor concedente: r$ 2.240.400,00 (dois milhões, duzentos e quarenta mil 
e quatrocentos reais), conforme previsto no plano de trabalho.
Valor contrapartida: contrapartida em bens e serviços economicamente 
mensuráveis, conforme previsto no plano de trabalho.
Beneficiário ente Público: Instituto de Educação Profissional e Assistência 
Social Miguel chamon
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa
ordenador: rômulo rodovalho Gomes – Secretário de Estado de Saúde 
Pública - SESPa

Protocolo: 657836
eXtrato de adesÃo a ata de reGistro de PreÇos N°. 
00219/2020 – GrUPaMeNto de aPoio de BeLÉM
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico para re-
gistro de Preços nº 34/GaP-BE/2020 - Processo administrativo nº 
67215.038336/2020-52, do Grupamento de apoio de Belém.
oBJETo: registro de preços para aquisição dos serviços de manutenção 
preventiva e corretiva de veículos, máquinas e equipamentos, com substi-
tuição de peças, conforme condições, quantidades, exigências e estimati-
vas, estabelecidas no Edital do certame, mediante contratação de empresa 
especializada.
ViGÊNcia: 20/05/2021 a 19/05/2022.
EMPrESa: TorETTo coMÉrcio E SErVicoS lTda. - cNPJ: 
26.930.419/0001-36. Endereço: Passagem Monteiro lobato, nº 139 - Sou-
za, cEP: 66.613-170, Belém-Pa.
SoliciTaNTE da adESÃo: Setor de Transporte/1ºcrS/SESPa - Processo 
nº. 2020/742135.

item descrição Unidade de
fornecimento Quantidade Valor

Unitário Valor Global

03 SErViÇo dE MaNUTENÇÃo corrETiVa E 
PrEVENTiVa dE MáQUiNa h 4.444,44 r$ 45,00 r$ 199.999,80

04 SErViÇo dE MaNUTENÇÃo corrETiVa E 
PrEVENTiVa dE MáQUiNa UN 1.646,99 r$ 0,5352 r$ 881,47

05 SErViÇo dE MaNUTENÇÃo corrETiVa E 
PrEVENTiVa dE MáQUiNa h 1.363,63 r$ 22,00 r$ 29.999,86

06 SErViÇo dE MaNUTENÇÃo corrETiVa E 
PrEVENTiVa dE MáQUiNa UN 267.737,61 r$ 0,2241 r$ 60.000,00

07 SErViÇo dE MaNUTENÇÃo corrETiVa E 
PrEVENTiVa dE MáQUiNa h 5.555,55 r$ 27,00 r$ 149.999,85

08 SErViÇo dE MaNUTENÇÃo corrETiVa E 
PrEVENTiVa dE MáQUiNa UN 1.995,98 r$ 0,249 r$ 497,00

11 SErViÇo dE MaNUTENÇÃo corrETiVa E 
PrEVENTiVa dE MáQUiNa h 5.263,15 r$ 19,00 r$ 99.999,85

12 SErViÇo dE MaNUTENÇÃo corrETiVa E 
PrEVENTiVa dE MáQUiNa UN 1.543,68 r$ 0,2106 r$ 325,10

15 SErViÇo dE MaNUTENÇÃo corrETiVa E 
PrEVENTiVa dE MáQUiNa h 3.861,00 r$ 17,00 r$ 65.637,00

16 SErViÇo dE MaNUTENÇÃo corrETiVa E 
PrEVENTiVa dE MáQUiNa UN 373.692,07 r$ 0,1338 r$ 50.000,00

33 SErViÇo dE MaNUTENÇÃo corrETiVa E 
PrEVENTiVa dE MáQUiNa h 1.300,00 r$ 23,00 r$ 29.900,00

34 SErViÇo dE MaNUTENÇÃo corrETiVa E 
PrEVENTiVa dE MáQUiNa UN 202.800,00 r$ 0,2352 r$ 47.698,56

43 SErViÇo dE MaNUTENÇÃo corrETiVa E 
PrEVENTiVa dE MáQUiNa h 2.909,09 r$ 27,50 r$ 79.999,98

44 SErViÇo dE MaNUTENÇÃo corrETiVa E 
PrEVENTiVa dE MáQUiNa UN 2.029,99 r$ 0,3534 r$ 717,40

Valor ToTal da adESÃo r$ 815.655,87

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

Protocolo: 657713

coMissÃo iNterGestores BiPartite.
secretaria de estado de saÚde PÚBLica – sesPa.
coNseLHo de secretarias MUNiciPais de saÚde 

do estado do ParÁ.
resolução Nº 30, de 13 maio de 2021.

a comissão intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Pará – 
ciB-SUS-Pa, no uso de suas atribuições legais e,
- considerando a lei nº 8.080/90 de 19/09/1990 e o decreto nº 7.508/11 
de 28/06/2011.
- Considerando a PORTARIA Nº 1.097 de 22/05/2006 que define que a Pro-
gramação Pactuada e integrada da assistência em Saúde seja um processo 
instituído no âmbito do Sistema Único de Saúde.
- considerando a Portaria GM/MS Nº 3.257, de 12/12/2019, que altera a 
Portaria de consolidação nº 05/2017 GM/MS, que dispõe sobre o rema-
nejamento intraestadual de recurso do limite financeiro da Média e alta 
complexidade (Teto Mac).
- considerando a portaria GMMS nº 872 de 19/04/2010 que alocou recur-
so financeiro para a Gestão do município de Belém no valor anual de R$ 
899.378,60 (oitocentos e noventa e nove mil, trezentos e setenta e oito 
reais e sessenta centavos) referente a habilitação da fase ii do Serviço de 
referência em Triagem Neonatal – SrTN do centro de Saúde Escola do 
Marco - Universidade Estadual do Pará cNES 2333201 de gestão municipal.
- considerando a portaria GMMS nº 2.842 de 14/12/2012 que alocou re-
curso financeiro para a Gestão do município de Belém no valor anual de 
r$ 1.628.787,39 (um milhão, seiscentos e vinte e oito mil, setecentos e 
oitenta e sete reais e trinta e nove centavos) referente a habilitação da fase 
iii do Serviço de referência em Triagem Neonatal – SrTN do centro de 
Saúde Escola do Marco - Universidade Estadual do Pará.
- considerando a portaria GMMS nº 1.441 de 19/12/2019 que habilita a 
Unidade de referência Especializada Materno infantil e adolescente cNES 
23344283 de gestão estadual, como Serviço de referência em Triagem 
Neonatal e desabilita o centro de Saúde Escola do Marco/UEPa como Ser-
viço de referência em Triagem Neonatal de gestão do município de Belém, 
ambos no Estado do Pará.
 - considerando o parecer técnico da comissão Permanente da PPi Esta-
dual favorável ao remanejamento da gestão do município de Belém do 
recurso alocado do Serviço de referência em Triagem Neonatal – SrTN no 
valor total de anual de r$ 2.528.165,99 (dois milhões quinhentos e vinte e 
oito mil, centos e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos) para 
a Gestão Estadual.
- considerando a deliberação da comissão intergestores Bipartite do Sistema 
Único de Saúde – ciB – SUS em reunião ordinária de 13 de maio de 2021.
resolve:
art. 1º - aprovar o Protocolo Número 215652502105 referente ao remane-
jamento de recurso de Média e alta complexidade da 6ª Parcela de 2021, 
gerado pelo SiSMac em 10/05/2021 ás 10hs01min00s.
Parágrafo Único – A memória do Remanejamento de Recurso MAC da 6ª 
Parcela de 2021, consta como anexo desta resolução.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Belém, 13 de maio de 2021.

rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Presidente da ciB/SUS/Pa.

charles cezar Tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

 

anexo da resolução Nº 30, de 13 maio de 2021

remanejamento de recursos Mac - referência: 10/05/2021 SiSMac v2.0
U f: 15 Número do Protocolo: 215652502105 Técnico responsável: aNa lUcial caldaSda SilVa

Parcela 
6ª/2021

Secretário 
de estado de 

Saúde:
romulo rodovalho Gomes Presidente do 

coSEMS: charles cézar Tocantins de Souza

Quadro consolidado - Valores anuais

Teto financeiro Mac Gestão Estadual Gestão Municipal Total da Uf

Teto Mac Vigente 369.230.175,13 927.007.168,62 1.296.237.343,75
Teto Mac Solicitado 371.758.341,12 924.479.002,63 1.296.237.343,75

resultado 2.528.165,99 2.528.165,99 0,00
remanejamento do recurso sob Gestão Estadual - Valores anuais

iBGE Estado

Vigente remanejamento resultado

alocado à 
SES (a)

alocado a mu-
nicípios (B)

alocado à 
SES (c)

alocado 
a mu-

nicípios 
(d)

alocado à SES 
(a+c)

alocado a muni-
cípios (B+d)

150000 Pa 306.524.681,81 62.705.493,32 2.528.165,99 0,00 309.052.847,80 62.705.493,32
remanejamentos de recursos Municipais - Valores anuais

Município

Vigente remanejamento resultado

Sob Gestão 
Municipal (a)

Sob Gestão 
Estadual (B)

Sob Gestão 
Municipal (c)

Sob 
Ges-
tão 

Esta-
dual 
(d)

Sob Gestão Municipal 
(a+c) S

Sob Gestão 
Municipal 
(a+c) S

ToTal GESTÃo 
MUNiciPal 927.007.168,62 62.705.493,32 -2.528.165,99 0,00 924.479.002,63 62.705.493,32

150140-BElÉM 320.833.118,21 0,00 -2.528.165,99 0,00 318.304.952,22 0,00
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resolução Nº 34, de 17 de maio de 2021.
a comissão intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Pará – 
ciB-SUS-Pa, no uso de suas atribuições legais e,
- Considerando que a Organização Mundial de Saúde – OMS classificou, 
em 11 de março de 2020, que o covid-19, nova doença causada pelo novo 
coronavírus (denominado SarS-coV-2), é uma pandemia.
- considerando a PorTaria Nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Minis-
tério da Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de importância 
Nacional (ESPiN) em decorrência da infecção Humana pelo novo coronaví-
rus (2019-ncov), bem como PorTaria Nº 356, de 11 de março de 2020, 
que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na lei 
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que Estabelece as medidas para en-
frentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (coVid-19).
- considerando que, nos termos do art. 196 da constituição federal de 
1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem á redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário ás ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.
- considerando o teor da lei federal Nº 13.979, de 06 de fevereiro de 
2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento de Emergência 
de Saúde Pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019.
 - considerando o decreto Estadual nº 800 de 31/05/2020 (republicado 
em 04/03/2021) que institui o Projeto rEToMaPará, dispondo sobre a 
retomada econômica e social segura, no âmbito do Estado do Pará, por 
meio da aplicação de medidas de distanciamento controlado e protocolos 
específicos para reabertura gradual.
- considerando a PorTaria Nº 237, de 18 de março de 2020 que inclui lei-
tos e procedimentos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, 
Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde (SUS), 
para atendimento exclusivo dos pacientes com coVid-19.
- considerando a Portaria GM/MS nº 829, de 28 de abril de 2021, que 
dispõe sobre o procedimento para autorização de leitos de Unidade de Te-
rapia intensiva - UTi adulto e Pediátrico covid-19, em caráter excepcional 
e temporário, para o atendimento exclusivo de pacientes com Síndrome 
Respiratória Aguda Grave SRAG/Covid-19.
- considerando a Portaria GM/MS nº 471, de 17 de março de 2021, que 
dispõe sobre o procedimento para autorização de leitos de Suporte Venti-

latório Pulmonar (LSVP), em caráter excepcional e temporário, para aten-
dimento exclusivo dos pacientes da coVid-19.
- considerando que pela situação da Pandemia pelo coVid 2019, que 
vem apresentando elevada taxa de mortalidade entre idosos, gestantes, 
puérperas, obesos, diabéticos, asmáticos, hipertensos, auto-imunes e com 
outras doenças crônicas, e o agravamento de casos em pediatria, se faz 
necessário a adoção de medidas em caráter de emergência pública para 
estruturação da rede.
- considerando a necessidade de ampliar em caráter de emergência públi-
ca, leitos Hospitalares para enfrentamento da emergência de saúde públi-
ca de importância internacional decorrente do coVid-19.
- considerando o regimento interno da ciB/Pa, aprovado pela resolução 
ciB N º 152 de 13 de setembro de 2018, que em seu artigo 26, estabe-
lece que “ao Presidente da ciB e cir compete aprovar ad referendum, 
pleitos urgentes e relevantes que não possam ser pactuados pela plenária, 
devendo o assunto, ser submetido à pactuação na reunião ordinária sub-
sequente”.
resolve:
art. 1º - aprovar a “ad referendum” a ampliação de leitos e dos Serviços 
de referência para assistência Hospitalar do paciente com coVid-19, no 
Plano de contingência de Enfrentamento da infecção Humana pelo Novo 
coronavírus.
art. 2º - aprovar os leitos clínicos, leitos de Terapia intensiva e de Su-
porte Ventilatório Pulmonar para atendimento exclusivo dos pacientes da 
coVid-19 nos Serviços de assistência Hospitalar no Estado do Pará, para 
o Enfrentamento da infecção Humana pelo Novo coronavírus, sob gestão 
municipal e estadual, descritos no anexo i.
art. 3º - aprovar o processo de habilitação de acordo com as Portaria GM/
MS nº 829, de 28 de abril de 2021, para leitos de Unidade de Terapia in-
tensiva - UTi adulto e Pediátrico coVid-19 e nº 471, de 17 de março de 
2021, para leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar.
1º o quantitativo de leitos exclusivos para coVid-19, poderá ser atualiza-
do a cada 48 horas, conforme pactuações em todas as regiões de Saúde.
art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário.
Belém, 17 de maio de 2021.

  rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública Presidente da ciB/

SUS/Pa.

  charles cezar Tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

 

resoLUÇÃo Nº 34, de 17 de Maio de 2021.
aNeXo i

dEScriTiVo dE lEiToS EXclUSiVoS Para coVid-19

rEGiÂo dE SaÚdE MUNicÍPio cNES GESTÃo HoSPiTal

lEiToS diSPoNÍVEiS

clÍNico UTi

SUPorTE VENTilaTÓrio

adUlTo PEd adUlTo PEd

Total 2.183 228 559 4 304

Metropolitana i

aNaNiNdEUa

2328798 MUNiciPal HoSPiTal daS cliNicaS dE aNaNiNdEUa 30  10   

3987884 ESTadUal HoSPiTal METroPoliTaNo dE UrGENcia E EMEr-
GENcia 16     

6250564 MUNiciPal HoSPiTal ModElo dE aNaNiNdEUa 20  8   

MariTUBa
2316471 MUNiciPal HoSPiTal U/E aUGUSTo cHEVES rodriGUES 10 5    

2619717 ESTadUal HoSPiTal da diViNa ProVidENcia 40  8   

BElÉM

90301 MUNiciPal HoSPiTal dE rETaGUarda doM VicENTE Zico 48  8  6
2332671 MUNiciPal HoSPiTal d lUiZ i 10  10   
2332981 MUNiciPal HoSPiTal UNiVErSiTario Joao dE BarroS BarrETo 15  10   
2694778 MUNiciPal HPSM dr HUMBErTo MaradEi PErEira 60  10   

2337339 MUNiciPal HoSPiTal ProNTo Socorro MUNiciPal Mario 
PiNoTTi   8   

2333015 MUNiciPal HoSPiTal rEdENTor 56  9   
7486413 ESTadUal HoSPiTal PUBlico ESTadUal GalilEU 90  8   
7967012 ESTadUal HoSPiTal JEaN BiTar 40  9   
9917322 ESTadUal HoSPiTal rEGioNal PUBlico dr aBElardo SaNToS 25  29   
2752700 ESTadUal fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia 20 15 30   
2333031 ESTadUal HoSPiTal dE cliNicaS GaSPar ViaNa 6     
2334321 ESTadUal HoSPiTal oPHir loYola 19     
103284 ESTadUal HoSPiTal dE caMPaNHa BElÉM 160    160

Metropolitana ii

SaNTa iZaBEl do Pará 9177140 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal dr. EdilSoN aBrEU 13 5    

ToMÉ aÇÚ 2360411 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal dE ToMÉ aÇÚ 20 5    

ViGia 2314002 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal dE ViGia 6 3    
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Metropolitana iii

caSTaNHal

7641 ESTadUal aSSociaÇÃo BENEficENTE SÃo JoSÉ 19  12   

2674769 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal dE UrGENcia E EMErGEN Maria 
laiSE PErEira 72    10

220027 ESTadUal HoSPiTal rEGioNal PUBlico dE caSTaNHal 110  50   
cUrUÇa 2311992 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal dE cUrUÇa 6 1    

GarrafÃo do NorTE 9601503 MUNiciPal HoSPiTal E MaTErNidadE MUNiciPal MaNUEl 
GoNÇalVES 4 2    

iGaraPÉ-aÇU 2804638 MUNiciPal HoSPiTal E MaTErNidadE JoSÉ BErNardo da 
SilVEira 26 12    

MÃE do rio 2677407 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal dr SilaS frEiTaS 29 5   1

ParaGoMiNaS
2318628 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal dE ParaGoMiNaS 18    2
7563701 ESTadUal HoSPiTal rEGioNal PÚBlico do lESTE do Pará 12  8   

SÃo doMiNGoS do caPiM 2317958 dUPla HoSPiTal MUNiciPal dE SÃo doMiNGoS do caPiM 9    1
SÃo MiGUEl do GUaMá 2676192 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá 8    2

UliaNoPoliS 
2616513 MUNiciPal HoSPiTal Sao fraNciSco 3  4  4
2317028 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal dE UliaNoPoliS 11    4

araguaia

rEdENÇÃo
5498465 ESTadUal HoSPiTal rEGioNal PÚBlico do araGUaia 32  31   
2316641 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal dr iraci MacHado dE araUJo 15    5

coNcEiÇÃo do araGUaia 2328992 ESTadUal HoSPiTal rEGioNal dE coNcEiÇÃo do araGUaia 21  12   
cUMarU do NorTE 2318059 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal JoÃo ViEira da cUNHa 5 2   1

florESTa do araGUaia 2418673 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal dE florESTa do araGUaia 4     
TUcUMÃ 2318172 MUNiciPal HoSPiTal E MaTErNidadE SaNTo aGoSTiNHo 15 3    
BaNNacH 2676001 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal JoSÉ ViEira doS SaNToS 1 1    

aGUa aZUl do NorTE 2615738 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal dE aGUa aZUl 7 2    

PaU d’arco 2615991 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal ENfErMEira aNToNia PiNHEiro 
caValcaNTE 8 6    

rio Maria 2317990 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal dE rio Maria 10    2

SaNTa Maria daS BarrEiraS
2333538 MUNiciPal PSf iii SilVio aParEcido BErNadi 6 2    

2333589 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal dE SaNTa Maria daS Bar-
rEiraS 4 2    

SaNTaNa do araGUaia 2329565 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal SÃo fraNciSco dE aSSiS     1
XiNGUara 2621592 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal dE XiNGUara 25     

Baixo amazonas

SaNTarÉM

5585422 ESTadUal HoSPiTal rEGioNal do BaiXo aMaZoNaS 25 4 64 3  
117277 ESTadUal HoSPiTal dE caMPaNHa dE SaNTarEM 56    4
2329905 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal alBErTo TolENTiNo SoTElo 8  9  1
7530005 MUNiciPal UPa 24H 46    7

BElTErra 3738698 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal dE BElTErra 15 2   5
oBidoS 2332299 MUNiciPal HoSPiTal SaNTa caSa dE MiSEricordia dE oBidoS 23 16    

JUrUTi
7712103 ESTadUal HoSPiTal NoVE dE aBril da diViNa ProVidÊNcia 

dE dEUS 15  10   

2316757 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal dE JUrUTi fraNciSco rodri-
GUES BarroS 22    1

PraiNHa 2331756 MUNiciPal UNidadE MiSTa WilSoN riBEiro 16     
PlacaS 3654796 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal dE PlacaS 6 1   1

alMEriM 2331748 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal dE alMEriM 12     

carajás

caNaÃ doS caraJáS 2677563 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal daNiEl GoNÇalVES 26 5   9
BoM JESUS do TocaNTiNS 2678624 MUNiciPal HoSPiTal E MaTErNidadE PoPUlar 3 2    

BrEJo GraNdE do araGUaia 2312166 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal dE BrEJo GraNdE do araGUaia 4 2    
iTUPiraNGa NoVo MUNiciPal HoSPiTal dE caMPaNHa coVid-19 15 10   2

ParaUaPEBaS
2615746 MUNiciPal HoSPiTal GEral dE ParaUaPEBaS MaNoEl EValdo 

BENEVidES alVES 21 4 15 1 16

7904894 MUNiciPal UPa cidadE JardiM 19 5   3
doM EliSEU 2677571 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal dE doM EliSEU 10 2   2

Eldorado doS caraJáS 3003469 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal Eldorado doS caraJáS 12 2    

MaraBá
2615797 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal dE MaraBá 27 6 10  11
5599504 ESTadUal HoSPiTal rEGioNal do SUdESTE do Pará 12  40   

PiÇarra 2622491 dUPla UNidadE MiSTa dE SaÚdE 3    1

roNdoN do Pará
2312093 dUPla HoSPiTal SÃo JoSÉ 4 1    
2312131 dUPla HoSPiTal MUNiciPal 8 4    

SÃo GEraldo do araGUaia 2333430 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal SÃo doMiNGoS do araGUaia 3     

SÃo JoÃo do araGUaia 2312387 MUNiciPal UNidadE MiSTa dE SaÚdE Mário MarTiNS 8 3    

lago do Tucuruí

TUcUrUi
2621614 ESTadUal HoSPiTal rEGioNal PÚBlico do laGo dE TUcUrUi 16  19   
2621649 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal dE TUcUrUi 17 5 5  5

BrEU BraNco 7313233 MUNiciPal UPa coVid 12 4   5
NoVo rEParTiMENTo 9904158 MUNiciPal UPa JoÃo fraNciSco BoZi 6 1   1

JacUNda 211397 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal dE caMPaNHa 14 2   1

Marajo i

afUá 2316048 dUPla UNidadE MiSTa dE afUá 4 1    

PoNTa dE PEdraS 225886 dUPla cENTro dE aTENdiMENTo coVid 19 dE PoNTa dE 
PEdraS 10    2
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Marajo ii

aNaJáS 2313049 dUPla Hospital Municipal de anajás 7 2    
BrEVES 6710158 ESTadUal HoSPiTal rEGioNal PUBlico do MaraJo 16  7   

MElGaÇo 6559476 dUPla Hospital Municipal de Melgaço 4 2    

BaGrE
9207341 MUNiciPal EQUiPE dE SaÚdE da faMÍlia da GordolÂNdia 

SÃo rafaEl 6 2    

7773250 dUPla HoSPiTal MUNiciPal 3 1    

rio caetés

aUGUSTo corrEa 2678578 ESTadUal HoSPiTal E MaTErNidadE SÃo MiGUEl 23     

ViSEU
4006429 MUNiciPal HoSPiTal daS BEM aVENTUraNÇaS HBa 14     
9256415 MUNiciPal UPa 24H 4 0 0 0  

BraGaNÇa
2678403 ESTadUal HoSPiTal SaNTo aNToNio Maria Zaccaria 20  20   
2678322 ESTadUal HoSPiTal daS cliNicaS dE BraGaNca 28     
2678756 ESTadUal HoSPiTal GEral dE BraGaNca 30     

oUrÉM 2313669 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal lUiZ carloS dE SoUSa 5 5 0 0 0
SÃo JoÃo dE PiraBaS 2676125 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal BoSco MoiSÉS 5 2    

Tocantins

BarcarENa
7986815 MUNiciPal UNidadE dE ProNTo aTENdiMENTo 24H 20 3   2
2314037 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal WaNdicK GUTiErrEZ 22    2
2311763 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal dr. afoNSo rodriGUES 3 4    

aBaETETUBa 73482 ESTadUal HoSPiTal rEGioNal do BaiXo TocaNTiNS HoSPiTal 
SaNTa roSa 12  4   

BaiÃo 5521696 MUNiciPal cENTro dE rEfErÊNcia do coVid 19 3 3   2
iGaraPÉ-Miri 2317397 MUNiciPal HoSPiTal E MaTErNidadE SaNTaNa 6 5 6  3

liMoEiro do aJUrU 2772329 dUPla HoSPiTal MUNiciPal 3 2    
MocaJUBa 2677431 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal Maria do carMo GoMES 20 8    

MoJU 2697289 MUNiciPal HoSPiTal dE MaTErNidadE diViNo ESPÍriTo SaNTo 11 4   1

Tapajós

iTaiTUBa
179817 ESTadUal HoSPiTal rEGioNal PÚBlico do TaPaJÓS 44  46   
2331098 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal 6 2    

rUrÓPoliS 2331292 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal dE rUrÓPoliS 21 6   2
TrairÃo 2620006 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal TrairÃo 4 1   2

NoVo ProGrESSo
6439268 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal dE NoVo ProGrESSo 26 1   2
5886201 MUNiciPal clÍNica SiNHá 4 1    

Xingu

aNaPU 2330938 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal oScar dE dEa 14 9   3
BraSil NoVo 9031103 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal Maria JoSE BiaNcardi 11 3   1
MEdicilÂNdia 2622475 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal dE MEdicilaNdia 6 1   1

PacaJá 2616211 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal dE PacaJá 10 2    
UrUará 2537028 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal dE UrUará 21 4   5

ViTÓria do XiNGU 2616181 MUNiciPal HoSPiTal MUNiciPal dE ViToria do XiNGU 13 2   2

alTaMira
2676044 ESTadUal HoSPiTal SaNTo aGoSTiNHo 20     
2330830 ESTadUal HoSPiTal GEral dE alTaMira SÃo rafaEl 16     
5597501 ESTadUal HoSPiTal rEGioNal PÚBlico da TraNSaMaZÔNica 20  30   

Protocolo: 657531
coMissÃo iNterGestores BiPartite.
secretaria de estado de saÚde PÚBLica – sesPa.
coNseLHo de secretarias MUNiciPais de saÚde do estado do ParÁ.
resolução Nº 27, de 11 de maio de 2021.
a comissão intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Pará – ciB-SUS-Pa, no uso de suas atribuições legais e,
- considerando a Política Nacional de atenção Básica (PNaB), disposta no anexo XXii da Portaria de consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 
2017, que consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde.
- considerando a Seção iii - das Equipes de Saúde da família ribeirinha (ESfr) e das Equipes de Saúde da família fluviais (ESff) dos Municípios da 
amazônia legal e do Pantanal Sul-Mato-Grossense, do capítulo ii – das Equipes de Saúde da família, disposta no anexo XXii da Portaria de consolidação 
nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde.
- considerando a Seção iV - das Unidades Básicas de Saúde fluviais (UBSf), do capítulo ii – das Equipes de Saúde da família, disposta no anexo XXii 
da Portaria de consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único 
de Saúde.
- considerando o regimento interno da ciB (resolução ciB nº 152, de 13 de setembro de 2018) em seu artigo artigo 25, Parágrafo Único, letra “a”, que 
define que a Comissão Intergestores Bipartite – CIB poderá aprovar ou homologar, sem  necessidade da plenária, os pleitos de abrangência estritamente 
municipal, devidamente aprovados na cir e com parecer favorável da área técnica correspondente da Secretaria Estadual de Saúde – SESPa.
- considerando a resolução cir Tocantins Nº 85, de 20 de agosto de 2020 que aprova a solicitação de Mudança de Modalidade da Estratégia Saúde da 
família com Saúde Bucal, para Estratégia Saúde da família ribeirinha, com saúde Bucal (eSfrSB), na Unidade Básica de Saúde da família de ituquara, 
no município de Baião.
- considerando o parecer favorável do departamento de atenção à Saúde (daSE)/diretoria de Políticas de atenção integral à Saúde (dPaiS)/SESPa.
  resolve:
art. 1º - Homologar o resolução cir Tocantins Nº 85, de 20 de agosto de 2020 que aprova a solicitação de Mudança de Modalidade da Estratégia Saúde 
da família com Saúde Bucal, para Estratégia Saúde da família ribeirinha, com saúde Bucal (eSfrSB), na Unidade Básica de Saúde da família de ituquara, 
no município de Baião, conforme anexos desta resolução.
  art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 11 de maio de 2021.

rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Presidente da ciB/SUS/Pa.

charles cezar Tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

 

resolução Nº 27, de 10 de maio  de 2021.
aNeXo i

Selecione a solicitação que deseja: Número / quantidade
credenciamento de uma nova equipe -

Mudança de tipo de equipe 01
adequação ao novo arranjo organizacional -

•- Identificação da UBS:
•Nome: Estratégia Saúde da Família Ribeirinha com Saúde Bucal de Ituquara, no município de Baião.
•INE: 19178
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•CNES: 4005651
•Número de pessoas e comunidades atendidas pela equipe:258 pessoas – 05 comunidades.
•Principais rios em que as comunidades atendidas estão localizadas: Rio Tocantins.
•– Logística:
1.Unidades de apoio (ou satélites) para o atendimento descentralizado:

Justificativa: as unidades de apoio servirão de ponto estratégico para a equipe ampliada são elas: EMEf NoVa aÇaiZal.

Nome da Unidade de apoio
cNES: 4005651 localização da comunidade Nº de comunidades atendidas naquela unidade de apoio Nº de pessoas atendidas naquela unidade de apoio

EMEf Nova açaizal
 açaizal ilha 01 223

EMEf Simão Meireles
 Matacurá 01 515

EMEf Santa Maria do andirobal
 Santa Maria do andirobal 01 440

EMEf de Piranupan Piranupan 02 314

1.Embarcações de pequeno porte exclusivo para deslocamento da equipe:

Justificativa:
A embarcação de pequeno porte é o meio de transporte mais rápido na região para o deslocamento dos profissionais da equipe, nela será transportado todos os insumos, materiais e 

equipamentos necessários para a realização das ações nas comunidades, tais como: medicamentos, balança antropométrica, maca ginecológica, vacinas, foco auxiliar com lâmpada, entre 
outros.

Número da embarcação
cNES: 4005651 localização (rios que a embarcação percorrerá) Nº de comunidades atendidas por esta embarcação Nº de pessoas atendidas por esta 

embarcação
lancha 12 metros com cobertura para 12 passageiros motor 

115 hp 4 t. rio Tocantins 03 944

lancha 10 metros com cobertura para 10 passageiros motor 
115 hp 4 t rio Tocantins 02 314

•- Equipe ampliada:

Justificativa:

Devido à grande dispersão populacional, isoladas de difícil acesso, apresentando uma densidade demográfica de 9,81 hab/km² e apresentando um baixo índice de desenvolvimento Humano (IDH), exige a necessidade 
técnica da quantidade de profissionais acrescidas à equipe mínima visando o desenvolvimento de intervenções que priorizam a atenção a saúde da família, estratégia que visa o fortalecimento da atenção primária à 
saúde no sentido de diminuir a fragmentação entre políticas de saúde e os usuários do serviço. levando em consideração que regiões ribeirinhas contribuem, de certa forma, para o favorecimento de doenças, entre 

elas as parasitárias, torna-se de extrema importância ações mais efetivas e constantes voltadas a promoção da saúde e prevenção de agravos e/ou doenças, principalmente os mais prevalentes. a Equipe de Saúde da 
família do ituquara com saúde bucal já existe e está devidamente cadastrada no ScNES. com a alteração da tipologia para equipe Saúde ribeirinha-ESfr tendo como referência a ESf ituquara, a equipe acompanhará 
um total de 1258 pessoas nas 5 comunidades. a ESfr realizará os procedimentos de rotina: antropometria, vacinação, coleta de material para exames, ações educativas em saúde, atendimento domiciliar aos acama-

dos, portadores de necessidades especiais, usuários que necessitam de curativos em domicílio, busca ativa de vacina, consultas, entre outros serviços. E para tal, os profissionais precisarão se deslocar para regiões 
distantes que chegam em média a 03 horas de viagem. Em todas as viagens será necessário agregar a equipe mínima um quantitativo de 04 (quatro) técnicos de enfermagem, assim como, 02 (dois) Enfermeiro.

Profissional Quanti-
dade Atividades desenvolvidas pelo profissional

Nº de comunidades atendidas pela atuação deste 
profissional

Nº de pessoas atendidas pela atuação 
deste profissional

Enfermeiro 02

atendimento de enfermagem gerenciamento dos serviços de enfermagem e participação nos 
programas de saúde. Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o processo e os serviços de 
assistência de enfermagem. Planejar, organizar, coordenar e avaliar as atividades técnicas e au-

xiliares de enfermagem nas unidades assistenciais. Elaborar, executar e participar dos eventos de 
capacitação da equipe de enfermagem. implementar ações para a promoção da saúde. Participar 
da elaboração e execução de planos assistenciais de saúde do idoso, do adulto, do adolescente, 
da mulher e da criança. Prestar assistência direta aos pacientes de maior complexidade técnica, 
graves com risco de morte e/ou que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de 

tomar decisões imediatas; realizar e participar da prevenção e controle sistemático de danos que 
possam ser causadas aos pacientes durante a assistência de enfermagem.

05 1.258
 

Técnico de enfermagem 04

realizará atividades na Unidade de apoio. acompanha r as ações de enfermagem no nível 
técnico, participando nos procedimentos delegados à sua qualificação e dos programas de saúde 

pertinentes . assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação e orientação das atividades de 
enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem na prevenção e controle de danos 
físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde. Executar atividades 
de desinfecção e esterilização. organizar o ambiente de trabalho. Trabalhar em conformidade às 
boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. realizar demais atividades inerentes 

ao cargo.

05 1.258
 

resolução Nº 28, de 11 de maio de 2021.
a comissão intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Pará – ciB-SUS-Pa, no uso de suas atribuições legais e,
- considerando a Política Nacional de atenção Básica (PNaB), disposta no anexo XXii da Portaria de consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 
2017, que consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde.
- considerando a Seção iii - das Equipes de Saúde da família ribeirinha (ESfr) e das Equipes de Saúde da família fluviais (ESff) dos Municípios da 
amazônia legal e do Pantanal Sul-Mato-Grossense, do capítulo ii – das Equipes de Saúde da família, disposta no anexo XXii da Portaria de consolidação 
nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde.
- considerando a Seção iV - das Unidades Básicas de Saúde fluviais (UBSf), do capítulo ii – das Equipes de Saúde da família, disposta no anexo XXii 
da Portaria de consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único 
de Saúde.
- considerando o regimento interno da ciB (resolução ciB nº 152, de 13 de setembro de 2018) em seu artigo artigo 25, Parágrafo Único, letra “a”, que 
define que a Comissão Intergestores Bipartite – CIB poderá aprovar ou homologar, sem  necessidade da plenária, os pleitos de abrangência estritamente 
municipal, devidamente aprovados na cir e com parecer favorável da área técnica correspondente da Secretaria Estadual de Saúde – SESPa.
- considerando a resolução cir Tocantins Nº 86, de 20 de agosto de 2020 que aprova a solicitação de Mudança de Modalidade da Estratégia Saúde da 
família com Saúde Bucal, para Estratégia Saúde da família ribeirinha, com saúde Bucal (eSfrSB), na Unidade Básica de Saúde da família Umarizal, no 
município de Baião.
- considerando o parecer favorável do departamento de atenção à Saúde (daSE)/diretoria de Políticas de atenção integral à Saúde (dPaiS)/SESPa.
  resolve:
art. 1º - Homologar a resolução cir Tocantins Nº 86, de 20 de agosto de 2020 que aprova a solicitação de Mudança de Modalidade da Estratégia Saúde 
da família com Saúde Bucal, para Estratégia Saúde da família ribeirinha, com saúde Bucal (eSfrSB), na Unidade Básica de Saúde da família Umarizal, 
no município de Baião, conforme anexos desta resolução.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 11 de maio de 2021.

rômulo rodovalho Gomes.
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Presidente da ciB/SUS/Pa.

charles cezar Tocantins de Souza.
Presidente do coSEMS/Pa.
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resolução Nº 28, de 11 de maio  de 2021.
aNeXo i

Selecione a solicitação que deseja: Número / quantidade
credenciamento de uma nova equipe -

Mudança de tipo de equipe 01
adequação ao novo arranjo organizacional -

•- Identificação da UBS:
•Nome: Estratégia Saúde da Família Ribeirinha com Saúde Bucal do Umarizal, no município de Baião.
•INE: 1598414
•CNES: 4005643
•Número de pessoas e comunidades atendidas pela equipe: 290 pessoas – 02 comunidades.
•Principais rios em que as comunidades atendidas estão localizadas: Rio Tocantins.
•– Logística:
1.Unidades de apoio (ou satélites) para o atendimento descentralizado:

Justificativa: as unidades de apoio servirão de ponto estratégico para a equipe ampliada. a Unidade de apoio funcionará na EMEf domingos Miranda
Nome da Unidade de apoio

cNES: 4005643 localização da comunidade Nº de comunidades atendidas naquela unidade de apoio Nº de pessoas atendidas naquela unidade de apoio
 

EMEf domingos Miranda
 Boa Vista 02h30min 290

1.Embarcações de pequeno porte exclusivo para deslocamento da equipe:

Justificativa:
A embarcação de pequeno porte é o meio de transporte mais rápido na região para o deslocamento dos profissionais da equipe, nela será transportado todos os insumos, materiais e equipamentos 

necessários para a realização das ações nas comunidades, tais como: medicamentos, balança antropométrica, maca ginecológica, vacinas, foco auxiliar com lâmpada, entre outros.
Número da embarcação

cNES: 4005643 localização (rios que a embarcação percorrerá) Nº de comunidades atendidas por esta embarcação Nº de pessoas atendidas por esta embarcação

lancha 12 metros com cobertura para 12 passagei-
ros motor 115 hp 4 t.

 
rio Tocantins 01 290

•- Equipe ampliada:

Justifi
cativa:

Devido à grande dispersão populacional, isoladas de difícil acesso, apresentando uma densidade demográfica de 9,81 hab/km² e apresentando um baixo índice de desenvolvimento Humano (IDH), exige a necessidade técnica da 
quantidade de profissionais acrescidas à equipe mínima visando o desenvolvimento de intervenções que priorizam a atenção a saúde da família, estratégia que visa o fortalecimento da atenção primária à saúde no sentido de diminuir 

a fragmentação entre políticas de saúde e os usuários do serviço. levando em consideração que regiões ribeirinhas contribuem, de certa forma, para o favorecimento de doenças, entre elas as parasitárias, torna-se de extrema 
importância ações mais efetivas e constantes voltadas a promoção da saúde e prevenção de agravos e/ou doenças, principalmente os mais prevalentes. a Equipe de Saúde da família do Umarizal com saúde bucal já existe e está 

devidamente cadastrada no ScNES. com a alteração da tipologia para equipe Saúde ribeirinha-ESfr tendo como referência a ESf Umarizal, a equipe acompanhará um total de 290 pessoas nas 2 comunidades. a ESfr realizará os 
procedimentos de rotina: antropometria, vacinação, coleta de material para exames, ações educativas em saúde, atendimento domiciliar aos acamados, portadores de necessidades especiais, usuários que necessitam de curativos em 
domicílio, busca ativa de vacina, consultas, entre outros serviços. E para tal, os profissionais precisarão se deslocar para regiões distantes que chegam em média a 02 horas de viagem. Em todas as viagens será necessário agregar a 

equipe mínima um quantitativo de 02 (dois) técnicos de enfermagem, assim como, 01 (um) Enfermeiro.

Profissional Quanti
dade Atividades desenvolvidas pelo profissional

Nº de comunidades atendidas 
pela atuação deste profissional

Nº de pessoas atendidas pela atuação 
deste profissional  

Enfermeiro 01

atendimento de enfermagem gerenciamento dos serviços de enfermagem e participação nos programas de saúde. 
Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o processo e os serviços de assistência de enfermagem. Planejar, 

organizar, coordenar e avaliar as atividades técnicas e auxiliares de enfermagem nas unidades assistenciais. Elaborar, 
executar e participar dos eventos de capacitação da equipe de enfermagem. implementar ações para a promoção 

da saúde. Participar da elaboração e execução de planos assistenciais de saúde do idoso, do adulto, do adolescente, 
da mulher e da criança. Prestar assistência direta aos pacientes de maior complexidade técnica, graves com risco 
de morte e/ou que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas; Realizar e 

participar da prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causadas aos pacientes durante a assistência 
de enfermagem.

02 290
 

 

Técnico de 
enfermagem 02

realizará atividades na Unidade de apoio. acompanhar as ações de enfermagem no nível técnico, participando nos 
procedimentos delegados à sua qualificação e dos programas de saúde pertinentes. Assistir ao Enfermeiro no plane-

jamento, programação e orientação das atividades de enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem 
na prevenção e controle de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde. 

Executar atividades de desinfecção e esterilização. organizar o ambiente de trabalho. Trabalhar em conformidade às 
boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. realizar demais atividades inerentes ao cargo.

02 290
 

 

Protocolo: 657582
resoLUÇÃo ces/ParÁ Nº 008 de 27 de aBriL de 2021.
 a PrESidENTE do coNSElHo ESTadUal dE SaÚdE do Pará, no uso de suas atribuições conferidas pela lei nº. 7.264, de 24 de abril de 2009, publi-
cada no Diário Oficial do Estado N° 31.406, de 27 de Abril de 2009, e pelo Decreto de 05 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial Nº 34.302 de 06 
de agosto de 2020 e pela Resolução CES/PA nº 001 de 22 de março de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.550, de 13 de abril de 2021.
coNSidEraNdo que nos termos do inciso ii do art. 9º da lei N º 7.264, de 24 de abril de 2009, as decisões do conselho Estadual de Saúde do Pará serão 
consubstanciadas em resoluções e homologadas pelo chefe do Poder Executivo ou pelo titular da Secretaria de Estado da Saúde Pública;
 coNSidEraNdo a decisão unânime dos membros do conselho Estadual de Saúde – cES/Pa, em reunião ordinária Virtual, realizada no dia 27 de abril 
de 2021;
 CONSIDERANDO a Resolução CES/PA Nº 003 DE 21 de setembro de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado Nº 34.366 de 08 de outubro de 2020 que 
designou conselheiros Estaduais de Saúde para compor as comissões Permanentes de acompanhamento do conselho Estadual de Saúde do Pará – cES/
Pa no biênio 2020-2022;
 CONSIDERANDO as dificuldades que todos (as) os (as) Conselheiros (as) Estaduais estão enfrentando para o cumprimento do seu papel no controle 
social, bem como para que a Gestão Estadual do SUS se organize administrativa e financeiramente para o cumprimento de suas responsabilidades legais 
e compromisso de maneira a garantir a manutenção das atividades de controle social do Pará;
 coNSidEraNdo a competência da comissão de promover ações de educação, informação e conhecimento acerca do SUS junto à população em geral, 
bem como apresentar o plano de ação da comissão Permanente de comunicação e informação em Saúde – cPciS/cES-Pa para o biênio 2020-2022 com 
vistas a garantir a manutenção de suas atividades de controle social, imprescindível para o desenvolvimento e efetivação do seu papel.
  rESolVE:
1.aprovar o Plano de ação da comissão Permanente de comunicação e informação em Saúde – cPciS/cES-Pa para o biênio 2020-2022, com vistas a 
garantir a manutenção de suas atividades de controle social, imprescindível ao desenvolvimento e efetivação do seu papel, conforme anexo Único desta 
resolução.
1.Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Maria EUNicE carValHo dE MoraES
PrESidENTE do coNSElHo ESTadUal dE SaÚdE
Homologo a resolução cES/Pa Nº 008 de 27 de abril de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM EXErcÍcio
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aNeXo ÚNico da resoLUÇÃo ces/Pa Nº 008 de 27 de aBriL de 2021.
PLaNo de aÇÃo da coMissÃo PerMaNeNte de coMUNicaÇÃo e iNForMaÇÃo eM saÚde – cPcisces-Pa – BiÊNio 2020-2022

ProGraMa aPoio aS aÇÕES doS coNSElHoS dE SaÚdE E aPoio a rEaliZaÇÃo dE coNfErÊNcia

METa – res. cES/Pa 018, 27/08/2019 – Programação orçamentária 
do cES/Pa 2020-2023.

1.  diVUlGar EM 100% aTraVÉS dE MEioS dE coMUNicaÇÃo Para iNforMaÇÃo PEraNTE a SociEdadE aS aÇÕES, aTiVidadES, TraBalHoS E dEciSÕES do cES/Pa.
2.  MaNUTENÇÃo E ESTrUTUraÇÃo do coNSElHo ESTadUal dE SaÚdE.

3.  rEaliZar 100% aS rEUNiÕES ordiNáriaS MENSaiS E rEUNiÕES EXTraordiNáriaS.
4.  iMPlEMENTar EM 100% a MoBiliZaÇÃo Social E arTicUlaÇÃo coNTiNUada da SociEdadE ParaENSE Via iNTErlocUÇÃo coM oS coNSElHoS MUNiciPaiS dE SaÚdE, 

forTalEcENdo E coNSolidaNdo o SUS ESTadUal EM aPoio a diSSEMiNaÇÃo do SiSTEMa ÚNico dE SaÚdE.

dEScriÇÃo da aÇÃo / aTiVidadE

aÇÃo aTiVidadE
daTa STaTUS da aTiVidadE

iNÍcio TÉrMiNo coNclUida EM aNdaMENTo aTraSada

- ElaBorar BolETiM ElETrÔNico do cES/Pa.
- SoliciTar TÉcNico ESPEcÍfico Para aSSESSoria JorNaliSTica.

(aScoM/cES-Pa)
 

- (M1) - Elaborar jornal informativo no período quadrimestral 
para divulgação das ações e atividades realizadas no período. iMEdiaTo     

- (M1) - Elaborar anualmente cartilha com informações 
básicas do controle social. 2021     

- aliMENTar aS rEdES SociaiS do cES/Pa: facEBooK; iNSTaGraM; 
WHaTSaPP; WEB rádio; HoME PaGE; Mala dirETa Para coMUNicaÇÃo, 

iNforMaÇÃo, diVUlGaÇÃo E MoBiliZaÇÃo do coNTrolE Social.
- SoliciTar TÉcNico ESPEcÍfico Para aSSESSoria do ParQUE lÓGico E 

rEdE dE iNforMaÇÃo, iNforMáTica E coMUNicaÇÃo.
(NÚclEo TEcNolÓGico do cES/Pa)

- (M1) - divulgação através de jornal, televisão, redes sociais, 
e outros meios de comunicação para informação perante a 

sociedade.
iMEdiaTo     

- (M1) – Criação do Site Próprio do CES/PA 2021     

- (M1) – criação do Grupo de Whatsapp Estadual da comis-
são e informação em Saúde composto de 1 conselheiro de 

cada município.
iMEdiaTo     

- (M4) - fiscalizar a implementação das propostas aprovadas 
nas conferências Estaduais de Saúde. 2021     

- (M4) - Participação em conferências nacional, seminário, 
encontros, cursos, oficinas, plenárias nacionais, estaduais e 
municipais e reuniões no conselho Nacional de Saúde - cNS

2021     

- (M4) - realização de visitas itinerantes nos conselhos de 
saúde para acompanhamento, monitoramento do processo de 

fortalecimento do controle social no âmbito estadual.
2021     

- rEESTrUTUrar a rEdE lÓGica coM fErraMENTaS E acESSo lÓGico 
PErTiNENTES do cES.

- iNSTalar caBiNE dE GraVaÇÃo, aUdio E SoM Para aS rEUNiÕES do cES.  

- (M2) - compra e aquisição de Equipamentos: Elétricos Ele-
trônicos e de informática e Mobiliário e Utensílios domésticos. 2021     

- acoMPaNHar o ProcESSo dE idENTificaÇÃo doS coNSElHEiroS 
ESTadUaiS.

- (M2) - Confecção das Carteirinhas de Identificação dos 
conselheiros Estaduais de Saúde. 2021     

- ElaBorar o PlaNo dE dESlocaMENTo: PlaNo dE TraBalHo/ Voo/TEr-
rESTrE/flUVial Para GaraNTir aS ParTiciPaÇÕES PrESENciaiS.

 

- (M3) - Participação nas reuniões mensais das comissões 
Permanentes e Temporárias do cES/Pa ou outras reuniões 

que se fizerem necessárias.
iMEdiaTo     

- (M4) - realização de reuniões semestrais com os conselhos 
municipais de saúde, visando o monitoramento do controle 

social.
2021     

- (M4) - Participação dos conselheiros estaduais nas conferên-
cias municipais 2021     

- (M4) – realizar o Seminário Estadual de comunicação e 
informação em Saúde 21/10/2021 22/10/2021     

- aTUaliZar o SiacS: BaNco dE dadoS do coNTrolE Social

- (M4) - realizar visitas aos conselhos Municipais para o 
acompanhamento do cadastramento dos mesmos no Sistema 
de acompanhamento dos conselhos de Saúde – SiacS, para 

atualização do Sistema no âmbito do Estado do Pará pela 
transparência e fidelidade do banco de dados do controle 

social.

2021     

NEcESSidadE dE PESSoal E EQUiPaMENTo dE iNforMáTica; aUdio; VÍdEo E SoM

- rEESTrUTUrar a rEdE lÓGica coM fEr-
raMENTaS E acESSo lÓGico PErTiNENTES 

do cES.
- iNSTalar cENTral dE MÍdia, aUdio E 

SoM Para aS rEUNiÕES do cES.  

- (M2) – compra e aquisição de Equipamen-
tos: Elétricos Eletrônicos e de informática 
e Mobiliário e Utensílios domésticos. Para 
atender as salas técnicas (13 unids) e sala 

de reunião (02 unids).
 

daTaSHoW
02

TElÃo
01
 

NoTEBooK
20

coMPUTador coMPlETo coM 
MoUSE

15
caMEra diGiTal coM PEdESTal

01

MicrofoNES
20 fiXoS

02 SEM fio
cENTral dE MÍdia

01
caiXa dE SoM
01 GraNdES

 

rEdE caBEada
roTEador PoTENTE – 

WirElESS
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resoLUÇÃo ces/ParÁ Nº 009 de 27 de aBriL de 2021.
a PrESidENTE do coNSElHo ESTadUal dE SaÚdE do Pará, no uso 
de suas atribuições conferidas pela lei nº. 7.264, de 24 de abril de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado N° 31.406, de 27 de Abril de 2009, 
e pelo Decreto de 05 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial Nº 
34.302 de 06 de agosto de 2020 e pela resolução cES/Pa nº 001 de 22 
de março de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.550, de 13 
de abril de 2021.
coNSidEraNdo que nos termos do inciso ii do art. 9º da lei N º 7.264, 
de 24 de abril de 2009, as decisões do conselho Estadual de Saúde do 
Pará serão consubstanciadas em resoluções e homologadas pelo chefe do 
Poder Executivo ou pelo titular da Secretaria de Estado da Saúde Pública;
coNSidEraNdo a decisão da maioria dos membros do conselho Estadual 
de Saúde – cES/Pa, em reunião ordinária Virtual, realizada no dia 27 de 
abril de 2021;
coNSidEraNdo que cabe, por parte da Gestão Estadual, em cumprimento 
ao exercício da legalidade, da legitimidade e da transparência, a apresen-
tação dos instrumentos de gestão para o acompanhamento, controle e 
avaliação do Sistema Único de Saúde - SUS;
coNSidEraNdo as diversas inconsistências e instabilidades das platafor-
mas vigentes que regulam o sistema de apoio dos instrumentos de gestão 
SARGSUS E DIGISUS que dificultaram aos gestores a inserção de dados 
em tempo hábil o que impediu o cumprimento, por parte dos gestores do 
SUS, em proceder com suas obrigações legais;
 coNSidEraNdo que os novos membros do conselho Estadual de Saúde 
tomaram posse em 27/08/2020, biênio 2020-2022, estando em atraso às 
análises e pareceres dos instrumentos de gestão referentes aos exercícios 
de 2018 e 2019 pelo mandato anterior;
coNSidEraNdo a apresentação da Programação anual de Saúde – PaS/
doMi 2018, por parte da Gestão Estadual, protocolada no conselho Es-
tadual de Saúde – cES/Pa em 22/08/2018, por meio físico; e lançada na 
plataforma do sistema diGiSUS apenas em 12/09/2019, em atraso e sem 
análise do mandato anterior.
 coNSidEraNdo a apreciação, análise e parecer nº 001/2021 da comis-
são Permanente da Gestão Estadual da Saúde, orçamento e finanças do 
conselho Estadual de Saúde – coPaGE/cES-Pa que em cumprimento a 
responsabilidade e o cumprimento do dever, da impessoalidade, sanando 
as pendências com atrasos na análise, bem como acesso a plataforma do 
sistema dos instrumentos de gestão;
 rESolVE:
1.aprovar:
•A Programação Anual de Saúde – PAS/DOMI 2018, conforme parecer da 
comissão de Gestão no anexo Único desta resolução, com a seguinte com 
ressalva:
oProgramação anual de Saúde (PaS) – doMi 2018 entregue em atraso 
tanto por meio físico quanto por meio digital.
•Que o Parecer Nº 001/2021 – COPAGE/CES-PA seja parte integrante e 
indissociável desta resolução, anexo Único desta resolução;
•Que as equipes técnicas da gestão devem proceder à análise sobre seu 
desempenho técnico, financeiro e operacional, avaliando o cumprimento ou 
não das metas que foram propostas.
1.recomendar
•Que os técnicos do Núcleo de Planejamento da Saúde - NISPLAN/SESPA 
de cada região de saúde, em conjunto com membros da coPaGES/cES-Pa 
e/ou conselheiros (as) de área procedam ao devido acompanhamento e 
assessoramento dos conselhos Municipais de Saúde para análise dos seus 
respectivos instrumentos de gestão municipais.
•Que cada conselheiro de área do CES/PA receba capacitação sobre o sis-
tema diGiSUS.
3.Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
Maria EUNicE carValHo dE MoraES
PrESidENTE do coNSElHo ESTadUal dE SaÚdE
Homologo a resolução cES/Pa Nº 009 de 27 de abril de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM EXErcÍcio

aNeXo ÚNico da resoLUÇÃo ces/Pa Nº 009 
de 27 de aBriL de 2021.

Parecer Nº 001/2021 – coPaGes – i
NstrUMeNto de GestÃo 2018 e 2019

considerando que ao tomarmos posse no cES/Pa em 27/08/2020, biênio 
2020-2022, encontramos em atraso as análises e pareceres dos instru-
mentos de Gestão referentes aos exercícios de 2018 e 2019, cuja respon-
sabilidade recaía sobre os membros do cES/Pa do mandato anterior. No 
entanto, conforme exposto na lei complementar nº 141, a responsabili-
dade das instâncias oficiais de controle social é impessoal, cabendonos, 
portanto, agora, tais responsabilidades e o cumprimento do nosso dever, 
sanando tais pendências, no mais breve espaço de tempo possível;
considerando que todas as comissões Permanentes do cES/Pa foram com-
postas somente na 1ª reunião ordinária de Setembro/2020, quando não 
houve condições e tempo hábil para tomarmos conhecimento dos desafios 
que enfrentaríamos pela frente;
considerando que somente em outubro/2020, durante a 1ª reunião da co-
PAGES, foi possível ter a dimensão das dificuldades e acúmulo de tarefas, 
cujos nossos argumentos foram indispensáveis para a gestão perceber a 
necessidade de garantir condições para o desenvolvimento dos trabalhos 
da coPaGES;
considerando que o sistema diGiSUS - Gestor, regulamentado pela Por-
taria GM/MS nº 750, de 29/04/2029, em substituição à Portaria 575 – 
29/03/20212, que regulamentava o sistema de apoio SarGSUS, vem 
apresentando desde sua implantação, várias inconsistências e instabilida-
des em sua plataforma, dificultando aos gestores a inserção de dados em 

tempo hábil, bem como sua visualização. Em decorrência disso, no período 
de dois anos de sua implantação, tal sistema, esteve, várias vezes indispo-
nível para correções e/ou atualizações impedindo deveras o cumprimento 
por parte das gestões municipais e estadual do SUS, em proceder com 
suas obrigações legais;
considerando que, muito embora tenhamos buscado junto ao NiSPlaN/
SESPa desde novembro/2020, a capacitação necessária ao acesso e manu-
seio do Sistema diGiSUS a todos os membros da coPaGES, por diversas 
situações conjunturais epidemiológicas, não foi possível cumprir com o cro-
nograma pactuado. Somente agora, no período de 19 a 23/04/2021 tive-
mos nossa capacitação, com acesso ao sistema diGiSUS em 19/04/2021;
a coPaGES/cES-Pa (2020-2022) manifesta-se nos seguintes termos:
1.PlaNo ESTadUal dE SaÚdE (PES/Pa) 2016-2019 Somente ao aces-
sarmos o sistema, tomamos conhecimento de que o PES/Pa 2016 a 2019, 
teve sua aprovação no cES/Pa em 25/07/2017, consubstanciado pela re-
solução nº 039/2017, bem como, na mesma resolução, foram aprovadas 
as PaS - Programações anuais de Saúde referentes aos exercícios de 2016 
e 2017. Não encontramos evidências no sistema diGiSUS se esses ins-
trumentos foram entregues em tempo hábil ou se houve atraso por parte 
da gestão. Somente podemos evidenciar que o atraso das análises dos 
instrumentos de gestão já de muito vem acontecendo de forma recorrente, 
cabendo agora no atual mandato, corrigir tais falhas que agora evidenciamos.
ParEcEr: como o referido instrumento já foi objeto de análise por esta co-
missão em momento anterior, não cabe aos membros da atual composição 
da coPaGES realizar nova apreciação.
1.ProGraMaÇÃo aNUal dE SaÚdE (PaS) - doMi 2018 a PaS 2018 foi 
protocolada no CES/PA em 22/08/2018, por meio físico, através do Oficio 
NiSPlaN/SESPa nº 013/2018 e lançada no sistema diGiSUS apenas em 
12/09/2019. o referido instrumento, entretanto, ainda não havia sido ob-
jeto de análise por esta comissão.
PARECER: Os membros da atual composição da COPAGES, após apreciação 
decidiram aProVar coM rESSalVa, em virtude do atraso na entrega do 
referido instrumento, tanto por meio físico quanto por meio digital.
1.ProGraMaÇÃo aNUal dE SaÚdE (PaS) - doMi 2019 a PaS 2019 foi 
protocolada no CES/PA em 22/08/2018, por meio físico, através do Oficio 
NiSPlaN/SESPa nº 013/2018 e lançada no sistema diGiSUS apenas em 
12/09/2019. o referido instrumento, entretanto, ainda não havia sido ob-
jeto de análise por esta comissão.
PARECER: Os membros da atual composição da COPAGES, após apreciação, 
decidiram aProVar SEM rESSalVaS, o referido instrumento de gestão.
1.PacTUaÇÕES iNTErfEdEraTiVaS 2018-2019
ParEcEr: Em respeito ao trabalho executado por todos os técnicos en-
volvidos no processo de construção do SUS no Estado do Pará, diante da 
premente necessidade de correção dos atrasos da gestão e omissão de 
responsabilidade do controle Social, recomendamos ao Pleno do cES/Pa a 
aProVaÇÃo coM rESSalVaS da Pactuação interfederativa dos indicado-
res dos exercícios de 2018 e 2019, recomendando esforço mútuo da gestão 
e da instância de controle social, para o cumprimento de prazos de entrega 
e análise dos instrumentos de gestão.
1.rElaTÓrioS dETalHadoS doS QUadriMESTrES aNTEriorES (rd-
Qa’s) E rElaTÓrio aNUal dE GESTÃo (raG) 2018
Em 18 de julho de 2019, o conselho de Secretarias Municipais de Saúde 
do Estado do Pará – coSEMS emitiu uma NoTa TÉcNica sobre a migração 
do sistema SarGSUS para o então novo sistema diGiSUS, informando dos 
erros que a mesma apresentava no momento e orientando que os instru-
mentos de análise de 2018 fossem protocolados por meio físico.
o 1° rdQa referente ao ano de 2018 foi protocolado de forma física neste 
conselho no dia 03/07/2018 (ofício n° 1337/2018), ou seja, em atraso, 
uma vez que deveria ter sido apresentado em maio/2018. o referido ins-
trumento NÃO CONSTA no sistema DIGISUS, mas justifica-se pelo fato dos 
erros do sistema informados anteriormente.
o 2° rdQa referente ao ano de 2018 foi protocolado de forma física neste 
conselho no dia 26/10/2018 (ofício n° 2165/2018), ou seja, em atraso, 
uma vez que deveria ter sido apresentado em setembro/2018. o referido 
instrumento NÃO CONSTA no sistema DIGISUS, mas justifica-se pelo fato 
dos erros do sistema informados anteriormente.
o 3° rdQa referente ao ano de 2018 foi protocolado de forma física neste 
conselho no dia 26/02/2018 (ofício n° 382/2019), ou seja, no prazo corre-
to. o referido instrumento, entretanto, NÃo coNSTa no sistema diGiSUS, 
mas justifica-se pelo fato dos erros do sistema informados anteriormente.
o raG referente ao ano de 2018 foi protocolado de forma física neste con-
selho no dia 28/03/2019 (ofício n° 575/2019), ou seja, no prazo correto. 
O referido instrumento NÃO CONSTA no sistema DIGISUS, mas justifica-se 
pelo fato dos erros do sistema informados anteriormente.
PARECER: Os membros da atual composição da COPAGES, após apreciação 
decidiram aProVar coM rESSalVa (em virtude do atraso na entrega de 
alguns dos referidos instrumentos), informando que tal atraso não poderia 
ter se dado por culpa do sistema diGiSUS, uma vez que a instabilidade do 
mesmo não interferiria na entrega dos documentos de forma física.
1.rElaTÓrio dETalHado do QUadriMESTrE aNTErior (rdQa) E rEla-
TÓrio aNUal dE GESTÃo (raG) 2019.
o 1° rdQa referente ao ano de 2019 foi protocolado de forma eletrôni-
ca neste conselho, através do sistema PaE no dia 10/03/2020 (ofício n° 
365/2020), ou seja, em atraso, uma vez que deveria ter sido apresentado 
em maio/2019. o referido instrumento NÃo coNSTa no sistema diGiSUS, 
mas justifica-se pelo fato dos erros do sistema informados anteriormente.
o 2° rdQa referente ao ano de 2019 foi protocolado de forma eletrôni-
ca neste conselho, através do sistema PaE no dia 10/03/2020 (ofício n° 
366/2020). No mesmo dia, o referido instrumento foi lançado no sistema 
diGiSUS, ou seja, em ambos os casos em atraso, uma vez que o mesmo 
deveria ter sido apresentado em setembro/2019.
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o 3° rdQa referente ao ano de 2019 foi protocolado de forma eletrôni-
ca neste conselho, através do sistema PaE no dia 10/03/2020 (ofício n° 
344/2020). No mesmo dia, o referido instrumento foi lançado no sistema 
diGiSUS, ou seja, em ambos os casos em atraso, uma vez que o mesmo 
deveria ter sido apresentado em fevereiro/2020.
o raG referente ao ano de 2019 foi protocolado de forma eletrônica neste 
conselho, através do sistema PaE no dia 30/03/2020 (ofício n° 454/2020). 
No mesmo dia, o referido instrumento foi lançado no sistema diGiSUS, ou 
seja, ambos os lançamentos no prazo correto.
PARECER: Os membros da atual composição da COPAGES, após apreciação 
decidiram aProVar coM rESSalVa (em virtude do atraso na entrega de 
alguns dos referidos instrumentos), informando que tal atraso não poderia 
ter se dado por culpa do sistema diGiSUS, uma vez que a instabilidade do 
mesmo não interferiria na entrega dos documentos físicos ou eletrônicos 
através do sistema PaE.
ParEcEr fiNal
Após apreciação dos seguintes instrumentos de Gestão: PAS 2018, PAS 
2019, PacTUaÇÃo iNTErfEdEraTiVa 2018, PacTUaÇÃo iNTErfEdEra-
TiVa 2019, 1° rdQa 2018, 2° rdQa 2018, 3° rdQa 2018, raG 2018, 1° 
rdQa 2019, 2° rdQa 2019, 3° rdQa 2019, raG 2019;
os membros da atual composição da coPaGES decidiram por aProVar 
TodoS ESSES iNSTrUMENToS coM aS SEGUiNTES rESSalVaS:
- Programação anual de Saúde (PaS) - doMi 2018 entregue em atraso 
tanto por meio físico quanto por meio digital;
- Pactuações interfederativas 2018-2019 entregues em atraso;
- 1° rdQa e 2° rdQa do exercício de 2018 entregues em atraso;
- 1° rdQa, 2° rdQa, 3° rdQa do exercício de 2019 entregues em atraso;
- Verificou-se também que, em todos os RDQA’s, não houve por parte da 
gestão uma análise entre as metas físicas e financeiras programadas e o 
executado. Entendemos ser de suma importância que as equipes técni-
cas da gestão devem proceder à análise sobre seu desempenho técnico, 
financeiro e operacional, avaliando o cumprimento ou não das metas que 
foram propostas.
os membros da atual composição da coPaGES decidiram por rEcoMEN-
dar:
- Que este ParEcEr deve ser parte integrante e indissociável da resolução 
exarada pela decisão do Pleno cES/Pa, em reunião ordinária a ser realiza-
da no dia 27/04/2021;
- a coPaGES, pelo acompanhamento nas regiões de saúde, vem observan-
do a dificuldade dos Conselhos Municipais de Saúde na execução da análise 
dos respectivos instrumentos de gestão, por isso, ProPÕE Para dEliBE-
raÇÃo dESTE PlENo que os técnicos do NUPlaN/SESPa de cada região de 
saúde, em conjunto com membros da coPaGES e/ou conselheiros de área, 
procedam ao devido acompanhamento e assessoramento dos cMS, para 
análise dos referidos instrumentos.
- Para isso, recomendamos também que cada conselheiro de área do cES/
Pa receba capacitação sobre o sistema diGiSUS.
 Gracinda lima Magalhães
coordenadora coPaGES/cES-Pa
 Ezequiel Sousa Silveira
relator coPaGES/cES-Pa
 rosa do Socorro B. Umbuzeiro leite
Membro coPaGES/cES-Pa
 Marcio augusto Souza de azevedo
Membro coPaGE/cES-Pa
resoLUÇÃo ces/ParÁ Nº 010 de 27 de aBriL de 2021.
a PrESidENTE do coNSElHo ESTadUal dE SaÚdE do Pará, no uso 
de suas atribuições conferidas pela lei nº. 7.264, de 24 de abril de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado N° 31.406, de 27 de Abril de 2009, 
e pelo Decreto de 05 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial Nº 
34.302 de 06 de agosto de 2020 e pela resolução cES/Pa nº 001 de 22 
de março de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.550, de 13 
de abril de 2021.
coNSidEraNdo que nos termos do inciso ii do art. 9º da lei N º 7.264, 
de 24 de abril de 2009, as decisões do conselho Estadual de Saúde do 
Pará serão consubstanciadas em resoluções e homologadas pelo chefe do 
Poder Executivo ou pelo titular da Secretaria de Estado da Saúde Pública;
coNSidEraNdo a decisão da maioria dos membros do conselho Estadual 
de Saúde – cES/Pa, em reunião ordinária Virtual, realizada no dia 27 de 
abril de 2021;
coNSidEraNdo que cabe, por parte da Gestão Estadual, em cumprimento 
ao exercício da legalidade, da legitimidade e da transparência, a apresen-
tação dos instrumentos de gestão para o acompanhamento, controle e 
avaliação do Sistema Único de Saúde - SUS;
  coNSidEraNdo as diversas inconsistências e instabilidades das platafor-
mas vigentes que regulam o sistema de apoio dos instrumentos de gestão 
SARGSUS e DIGISUS que dificultaram aos gestores a inserção de dados em 
tempo hábil o que impediu o cumprimento, por parte dos gestores do SUS, 
em proceder com suas obrigações legais;
  coNSidEraNdo que os novos membros do conselho Estadual de Saúde 
tomaram posse em 27/08/2020, biênio 2020-2022, estando em atraso às 
análises e pareceres dos instrumentos de gestão referentes aos exercícios 
de 2018 e 2019 pelo mandato anterior;
  coNSidEraNdo a apresentação da Programação anual de Saúde – PaS/
doMi 2019, por parte da Gestão Estadual, protocolada no conselho Es-
tadual de Saúde – cES/Pa em 22/08/2018, por meio físico; e lançada na 
plataforma do sistema diGiSUS apenas em 12/09/2019.
  coNSidEraNdo a apreciação, análise e parecer nº 001/2021 da comis-
são Permanente da Gestão Estadual da Saúde, orçamento e finanças do 
conselho Estadual de Saúde – coPaGE/cES-Pa que em cumprimento a 
responsabilidade e o cumprimento do dever, da impessoalidade, sanando 
as pendências com atrasos na análise, bem como acesso a plataforma do 
sistema dos instrumentos de gestão;

rESolVE:
1.aprovar a Programação anual de Saúde – PaS/doMi 2019, conforme 
parecer da comissão de Gestão no anexo Único desta resolução;
oQue o Parecer Nº 001/2021 – coPaGE/cES-Pa seja parte integrante e 
indissociável desta resolução, anexo Único desta resolução;
oQue as equipes técnicas da gestão devem proceder à análise sobre seu 
desempenho técnico, financeiro e operacional, avaliando o cumprimento ou 
não das metas que foram propostas.
1.recomendar
•Que os técnicos do Núcleo de Planejamento da Saúde - NISPLAN/SESPA 
de cada região de saúde, em conjunto com membros da coPaGES/cES-Pa 
e/ou conselheiros (as) de área procedam ao devido acompanhamento e 
assessoramento dos conselhos Municipais de Saúde para análise dos seus 
respectivos instrumentos de gestão municipais.
•Que cada conselheiro de área do CES/PA receba capacitação sobre o sis-
tema diGiSUS
1.Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
Maria EUNicE carValHo dE MoraES
PrESidENTE do coNSElHo ESTadUal dE SaÚdE
Homologo a resolução cES/Pa Nº 010 de 27 de abril de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM EXErcÍcio

aNeXo ÚNico da resoLUÇÃo ces/Pa Nº 010 
de 27 de aBriL de 2021.

 Parecer Nº 001/2021 – coPaGes – 
iNstrUMeNto de GestÃo 2018 e 2019.

considerando que ao tomarmos posse no cES/Pa em 27/08/2020, biênio 
2020-2022, encontramos em atraso as análises e pareceres dos instru-
mentos de Gestão referentes aos exercícios de 2018 e 2019, cuja respon-
sabilidade recaía sobre os membros do cES/Pa do mandato anterior. No 
entanto, conforme exposto na lei complementar nº 141, a responsabili-
dade das instâncias oficiais de controle social é impessoal, cabendonos, 
portanto, agora, tais responsabilidades e o cumprimento do nosso dever, 
sanando tais pendências, no mais breve espaço de tempo possível;
considerando que todas as comissões Permanentes do cES/Pa foram com-
postas somente na 1ª reunião ordinária de Setembro/2020, quando não 
houve condições e tempo hábil para tomarmos conhecimento dos desafios 
que enfrentaríamos pela frente;
considerando que somente em outubro/2020, durante a 1ª reunião da co-
PAGES, foi possível ter a dimensão das dificuldades e acúmulo de tarefas, 
cujos nossos argumentos foram indispensáveis para a gestão perceber a 
necessidade de garantir condições para o desenvolvimento dos trabalhos 
da coPaGES;
considerando que o sistema diGiSUS - Gestor, regulamentado pela Por-
taria GM/MS nº 750, de 29/04/2029, em substituição à Portaria 575 – 
29/03/20212, que regulamentava o sistema de apoio SarGSUS, vem 
apresentando desde sua implantação, várias inconsistências e instabilida-
des em sua plataforma, dificultando aos gestores a inserção de dados em 
tempo hábil, bem como sua visualização. Em decorrência disso, no período 
de dois anos de sua implantação, tal sistema, esteve, várias vezes indispo-
nível para correções e/ou atualizações impedindo deveras o cumprimento 
por parte das gestões municipais e estadual do SUS, em proceder com 
suas obrigações legais;
considerando que, muito embora tenhamos buscado junto ao NiSPlaN/
SESPa desde novembro/2020, a capacitação necessária ao acesso e manu-
seio do Sistema diGiSUS a todos os membros da coPaGES, por diversas 
situações conjunturais epidemiológicas, não foi possível cumprir com o cro-
nograma pactuado. Somente agora, no período de 19 a 23/04/2021 tive-
mos nossa capacitação, com acesso ao sistema diGiSUS em 19/04/2021;
a coPaGES/cES-Pa (2020-2022) manifesta-se nos seguintes termos:
1.PlaNo ESTadUal dE SaÚdE (PES/Pa) 2016-2019 Somente ao aces-
sarmos o sistema, tomamos conhecimento de que o PES/Pa 2016 a 2019, 
teve sua aprovação no cES/Pa em 25/07/2017, consubstanciado pela re-
solução nº 039/2017, bem como, na mesma resolução, foram aprovadas 
as PaS - Programações anuais de Saúde referentes aos exercícios de 2016 
e 2017. Não encontramos evidências no sistema diGiSUS se esses ins-
trumentos foram entregues em tempo hábil ou se houve atraso por parte 
da gestão. Somente podemos evidenciar que o atraso das análises dos 
instrumentos de gestão já de muito vem acontecendo de forma recorrente, 
cabendo agora no atual mandato, corrigir tais falhas que agora evidenciamos.
ParEcEr: como o referido instrumento já foi objeto de análise por esta co-
missão em momento anterior, não cabe aos membros da atual composição 
da coPaGES realizar nova apreciação.
1.ProGraMaÇÃo aNUal dE SaÚdE (PaS) - doMi 2018 a PaS 2018 foi 
protocolada no CES/PA em 22/08/2018, por meio físico, através do Oficio 
NiSPlaN/SESPa nº 013/2018 e lançada no sistema diGiSUS apenas em 
12/09/2019. o referido instrumento, entretanto, ainda não havia sido ob-
jeto de análise por esta comissão.
PARECER: Os membros da atual composição da COPAGES, após apreciação 
decidiram aProVar coM rESSalVa, em virtude do atraso na entrega do 
referido instrumento, tanto por meio físico quanto por meio digital.
1.ProGraMaÇÃo aNUal dE SaÚdE (PaS) - doMi 2019 a PaS 2019 foi 
protocolada no CES/PA em 22/08/2018, por meio físico, através do Oficio 
NiSPlaN/SESPa nº 013/2018 e lançada no sistema diGiSUS apenas em 
12/09/2019. o referido instrumento, entretanto, ainda não havia sido ob-
jeto de análise por esta comissão.
PARECER: Os membros da atual composição da COPAGES, após apreciação, 
decidiram aProVar SEM rESSalVaS, o referido instrumento de gestão.
1.PacTUaÇÕES iNTErfEdEraTiVaS 2018-2019
ParEcEr: Em respeito ao trabalho executado por todos os técnicos en-
volvidos no processo de construção do SUS no Estado do Pará, diante da 
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premente necessidade de correção dos atrasos da gestão e omissão de 
responsabilidade do controle Social, recomendamos ao Pleno do cES/Pa a 
aProVaÇÃo coM rESSalVaS da Pactuação interfederativa dos indicado-
res dos exercícios de 2018 e 2019, recomendando esforço mútuo da gestão 
e da instância de controle social, para o cumprimento de prazos de entrega 
e análise dos instrumentos de gestão.
1.rElaTÓrioS dETalHadoS doS QUadriMESTrES aNTEriorES (rd-
Qa’s) E rElaTÓrio aNUal dE GESTÃo (raG) 2018
Em 18 de julho de 2019, o conselho de Secretarias Municipais de Saúde 
do Estado do Pará – coSEMS emitiu uma NoTa TÉcNica sobre a migração 
do sistema SarGSUS para o então novo sistema diGiSUS, informando dos 
erros que a mesma apresentava no momento e orientando que os instru-
mentos de análise de 2018 fossem protocolados por meio físico.
o 1° rdQa referente ao ano de 2018 foi protocolado de forma física neste 
conselho no dia 03/07/2018 (ofício n° 1337/2018), ou seja, em atraso, 
uma vez que deveria ter sido apresentado em maio/2018. o referido ins-
trumento NÃO CONSTA no sistema DIGISUS, mas justifica-se pelo fato dos 
erros do sistema informados anteriormente.
o 2° rdQa referente ao ano de 2018 foi protocolado de forma física neste 
conselho no dia 26/10/2018 (ofício n° 2165/2018), ou seja, em atraso, 
uma vez que deveria ter sido apresentado em setembro/2018. o referido 
instrumento NÃO CONSTA no sistema DIGISUS, mas justifica-se pelo fato 
dos erros do sistema informados anteriormente.
o 3° rdQa referente ao ano de 2018 foi protocolado de forma física neste 
conselho no dia 26/02/2018 (ofício n° 382/2019), ou seja, no prazo corre-
to. o referido instrumento, entretanto, NÃo coNSTa no sistema diGiSUS, 
mas justifica-se pelo fato dos erros do sistema informados anteriormente.
o raG referente ao ano de 2018 foi protocolado de forma física neste con-
selho no dia 28/03/2019 (ofício n° 575/2019), ou seja, no prazo correto. 
O referido instrumento NÃO CONSTA no sistema DIGISUS, mas justifica-se 
pelo fato dos erros do sistema informados anteriormente.
PARECER: Os membros da atual composição da COPAGES, após apreciação 
decidiram aProVar coM rESSalVa (em virtude do atraso na entrega de 
alguns dos referidos instrumentos), informando que tal atraso não poderia 
ter se dado por culpa do sistema diGiSUS, uma vez que a instabilidade do 
mesmo não interferiria na entrega dos documentos de forma física.
1.rElaTÓrio dETalHado do QUadriMESTrE aNTErior (rdQa) E rEla-
TÓrio aNUal dE GESTÃo (raG) 2019.
o 1° rdQa referente ao ano de 2019 foi protocolado de forma eletrôni-
ca neste conselho, através do sistema PaE no dia 10/03/2020 (ofício n° 
365/2020), ou seja, em atraso, uma vez que deveria ter sido apresentado 
em maio/2019. o referido instrumento NÃo coNSTa no sistema diGiSUS, 
mas justifica-se pelo fato dos erros do sistema informados anteriormente.
o 2° rdQa referente ao ano de 2019 foi protocolado de forma eletrôni-
ca neste conselho, através do sistema PaE no dia 10/03/2020 (ofício n° 
366/2020). No mesmo dia, o referido instrumento foi lançado no sistema 
diGiSUS, ou seja, em ambos os casos em atraso, uma vez que o mesmo 
deveria ter sido apresentado em setembro/2019.
o 3° rdQa referente ao ano de 2019 foi protocolado de forma eletrôni-
ca neste conselho, através do sistema PaE no dia 10/03/2020 (ofício n° 
344/2020). No mesmo dia, o referido instrumento foi lançado no sistema 
diGiSUS, ou seja, em ambos os casos em atraso, uma vez que o mesmo 
deveria ter sido apresentado em fevereiro/2020.
o raG referente ao ano de 2019 foi protocolado de forma eletrônica neste 
conselho, através do sistema PaE no dia 30/03/2020 (ofício n° 454/2020). 
No mesmo dia, o referido instrumento foi lançado no sistema diGiSUS, ou 
seja, ambos os lançamentos no prazo correto.
PARECER: Os membros da atual composição da COPAGES, após apreciação 
decidiram aProVar coM rESSalVa (em virtude do atraso na entrega de 
alguns dos referidos instrumentos), informando que tal atraso não poderia 
ter se dado por culpa do sistema diGiSUS, uma vez que a instabilidade do 
mesmo não interferiria na entrega dos documentos físicos ou eletrônicos 
através do sistema PaE.
ParEcEr fiNal
Após apreciação dos seguintes instrumentos de Gestão: PAS 2018, PAS 
2019, PacTUaÇÃo iNTErfEdEraTiVa 2018, PacTUaÇÃo iNTErfEdEra-
TiVa 2019, 1° rdQa 2018, 2° rdQa 2018, 3° rdQa 2018, raG 2018, 1° 
rdQa 2019, 2° rdQa 2019, 3° rdQa 2019, raG 2019;
os membros da atual composição da coPaGES decidiram por aProVar 
TodoS ESSES iNSTrUMENToS coM aS SEGUiNTES rESSalVaS:
- Programação anual de Saúde (PaS) - doMi 2018 entregue em atraso 
tanto por meio físico quanto por meio digital;
- Pactuações interfederativas 2018-2019 entregues em atraso;
- 1° rdQa e 2° rdQa do exercício de 2018 entregues em atraso;
- 1° rdQa, 2° rdQa, 3° rdQa do exercício de 2019 entregues em atraso;
- Verificou-se também que, em todos os RDQA’s, não houve por parte da 
gestão uma análise entre as metas físicas e financeiras programadas e o 
executado. Entendemos ser de suma importância que as equipes técni-
cas da gestão devem proceder à análise sobre seu desempenho técnico, 
financeiro e operacional, avaliando o cumprimento ou não das metas que 
foram propostas.
os membros da atual composição da coPaGES decidiram por rEcoMENdar:
- Que este ParEcEr deve ser parte integrante e indissociável da resolução 
exarada pela decisão do Pleno cES/Pa, em reunião ordinária a ser realiza-
da no dia 27/04/2021;
- a coPaGES, pelo acompanhamento nas regiões de saúde, vem observan-
do a dificuldade dos Conselhos Municipais de Saúde na execução da análise 
dos respectivos instrumentos de gestão, por isso, ProPÕE Para dEliBE-
raÇÃo dESTE PlENo que os técnicos do NUPlaN/SESPa de cada região de 
saúde, em conjunto com membros da coPaGES e/ou conselheiros de área, 
procedam ao devido acompanhamento e assessoramento dos cMS, para 
análise dos referidos instrumentos.

- Para isso, recomendamos também que cada conselheiro de área do cES/
Pa receba capacitação sobre o sistema diGiSUS.
Gracinda lima Magalhães
coordenadora coPaGES/cES-Pa
Ezequiel Sousa Silveira
relator coPaGES/cES-Pa
rosa do Socorro B. Umbuzeiro leite
Membro coPaGES/cES-Pa
Marcio augusto Souza de azevedo
Membro coPaGE/cES-Pa
resoLUÇÃo ces/ParÁ Nº 011 de 27 de aBriL de 2021.
a PrESidENTE do coNSElHo ESTadUal dE SaÚdE do Pará, no uso 
de suas atribuições conferidas pela lei nº. 7.264, de 24 de abril de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado N° 31.406, de 27 de Abril de 2009, 
e pelo Decreto de 05 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial Nº 
34.302 de 06 de agosto de 2020 e pela resolução cES/Pa nº 001 de 22 
de março de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.550, de 13 
de abril de 2021.
coNSidEraNdo que nos termos do inciso ii do art. 9º da lei N º 7.264, 
de 24 de abril de 2009, as decisões do conselho Estadual de Saúde do 
Pará serão consubstanciadas em resoluções e homologadas pelo chefe do 
Poder Executivo ou pelo titular da Secretaria de Estado da Saúde Pública;
coNSidEraNdo a decisão da maioria dos membros do conselho Estadual 
de Saúde – cES/Pa, em reunião ordinária Virtual, realizada no dia 27 de 
abril de 2021;
coNSidEraNdo que cabe, por parte da Gestão Estadual, em cumprimento 
ao exercício da legalidade, da legitimidade e da transparência, a apresen-
tação dos instrumentos de gestão para o acompanhamento, controle e 
avaliação do Sistema Único de Saúde - SUS;
coNSidEraNdo as diversas inconsistências e instabilidades das platafor-
mas vigentes que regulam o sistema de apoio dos instrumentos de gestão 
SARGSUS e DIGISUS que dificultaram aos gestores a inserção de dados em 
tempo hábil o que impediu o cumprimento, por parte dos gestores do SUS, 
em proceder com suas obrigações legais;
coNSidEraNdo que os novos membros do conselho Estadual de Saúde 
tomaram posse em 27/08/2020, biênio 2020-2022, estando em atraso às 
análises e pareceres dos instrumentos de gestão referentes aos exercícios 
de 2018 e 2019 pelo mandato anterior;
coNSidEraNdo e em respeito ao trabalho executado por todos os técni-
cos envolvidos no processo de construção do SUS no Estado do Pará, dian-
te da premente necessidade de correção dos atrasos da gestão e omissão 
de responsabilidade do controle social, quando da apresentação da Pactu-
ação interfederativa dos indicadores, exercício 2018.
coNSidEraNdo a apreciação, análise e parecer nº 001/2021 da comis-
são Permanente da Gestão Estadual da Saúde, orçamento e finanças do 
conselho Estadual de Saúde – coPaGE/cES-Pa que em cumprimento a 
responsabilidade e o cumprimento do dever, da impessoalidade, sanando 
as pendências com atrasos na análise, bem como acesso a plataforma do 
sistema dos instrumentos de gestão;
rESolVE:
1.aprovar:
oa Pactuação interfederativa dos indicadores, exercício 2018, conforme 
parecer da comissão de Gestão no anexo Único desta resolução, com a 
seguinte com ressalva:
•Pactuação Interfederativa dos Indicadores, exercício 2018 entregue em 
atraso.
•Que o Parecer Nº 001/2021 – COPAGE/CES-PA seja parte integrante e 
indissociável desta resolução, anexo Único desta resolução;
•Que as equipes técnicas da gestão devem proceder à análise sobre seu 
desempenho técnico, financeiro e operacional, avaliando o cumprimento ou 
não das metas que foram propostas.
1.recomendar
•Que os técnicos do Núcleo de Planejamento da Saúde - NISPLAN/SESPA 
de cada região de saúde, em conjunto com membros da coPaGES/cES-Pa 
e/ou conselheiros (as) de área procedam ao devido acompanhamento e 
assessoramento dos conselhos Municipais de Saúde para análise dos seus 
respectivos instrumentos de gestão municipais.
•Que cada conselheiro de área do CES/PA receba capacitação sobre o sis-
tema diGiSUS.
3.Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
Maria EUNicE carValHo dE MoraES
PrESidENTE do coNSElHo ESTadUal dE SaÚdE
Homologo a resolução cES/Pa Nº 011 de 27 de abril de 2021.
 rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM EXErcÍcio

aNeXo ÚNico da resoLUÇÃo ces/Pa 
Nº 011 de 27 de aBriL de 2021.

 Parecer Nº 001/2021 – coPaGes – 
iNstrUMeNto de GestÃo 2018 e 2019.

considerando que ao tomarmos posse no cES/Pa em 27/08/2020, biênio 
2020-2022, encontramos em atraso as análises e pareceres dos instru-
mentos de Gestão referentes aos exercícios de 2018 e 2019, cuja respon-
sabilidade recaía sobre os membros do cES/Pa do mandato anterior. No 
entanto, conforme exposto na lei complementar nº 141, a responsabili-
dade das instâncias oficiais de controle social é impessoal, cabendonos, 
portanto, agora, tais responsabilidades e o cumprimento do nosso dever, 
sanando tais pendências, no mais breve espaço de tempo possível;
considerando que todas as comissões Permanentes do cES/Pa foram com-
postas somente na 1ª reunião ordinária de Setembro/2020, quando não 
houve condições e tempo hábil para tomarmos conhecimento dos desafios 
que enfrentaríamos pela frente;
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considerando que somente em outubro/2020, durante a 1ª reunião da co-
PAGES, foi possível ter a dimensão das dificuldades e acúmulo de tarefas, 
cujos nossos argumentos foram indispensáveis para a gestão perceber a 
necessidade de garantir condições para o desenvolvimento dos trabalhos 
da coPaGES;
considerando que o sistema diGiSUS - Gestor, regulamentado pela Por-
taria GM/MS nº 750, de 29/04/2029, em substituição à Portaria 575 – 
29/03/20212, que regulamentava o sistema de apoio SarGSUS, vem 
apresentando desde sua implantação, várias inconsistências e instabilida-
des em sua plataforma, dificultando aos gestores a inserção de dados em 
tempo hábil, bem como sua visualização. Em decorrência disso, no período 
de dois anos de sua implantação, tal sistema, esteve, várias vezes indispo-
nível para correções e/ou atualizações impedindo deveras o cumprimento 
por parte das gestões municipais e estadual do SUS, em proceder com 
suas obrigações legais;
considerando que, muito embora tenhamos buscado junto ao NiSPlaN/
SESPa desde novembro/2020, a capacitação necessária ao acesso e manu-
seio do Sistema diGiSUS a todos os membros da coPaGES, por diversas 
situações conjunturais epidemiológicas, não foi possível cumprir com o cro-
nograma pactuado. Somente agora, no período de 19 a 23/04/2021 tive-
mos nossa capacitação, com acesso ao sistema diGiSUS em 19/04/2021;
a coPaGES/cES-Pa (2020-2022) manifesta-se nos seguintes termos:
1.PlaNo ESTadUal dE SaÚdE (PES/Pa) 2016-2019 Somente ao aces-
sarmos o sistema, tomamos conhecimento de que o PES/Pa 2016 a 2019, 
teve sua aprovação no cES/Pa em 25/07/2017, consubstanciado pela re-
solução nº 039/2017, bem como, na mesma resolução, foram aprovadas 
as PaS - Programações anuais de Saúde referentes aos exercícios de 2016 
e 2017. Não encontramos evidências no sistema diGiSUS se esses ins-
trumentos foram entregues em tempo hábil ou se houve atraso por par-
te da gestão. Somente podemos evidenciar que o atraso das análises dos 
instrumentos de gestão já de muito vem acontecendo de forma recorrente, 
cabendo agora no atual mandato, corrigir tais falhas que agora evidenciamos.
ParEcEr: como o referido instrumento já foi objeto de análise por esta co-
missão em momento anterior, não cabe aos membros da atual composição 
da coPaGES realizar nova apreciação.
2.ProGraMaÇÃo aNUal dE SaÚdE (PaS) - doMi 2018 a PaS 2018 foi 
protocolada no CES/PA em 22/08/2018, por meio físico, através do Oficio 
NiSPlaN/SESPa nº 013/2018 e lançada no sistema diGiSUS apenas em 
12/09/2019. o referido instrumento, entretanto, ainda não havia sido ob-
jeto de análise por esta comissão.
PARECER: Os membros da atual composição da COPAGES, após apreciação 
decidiram aProVar coM rESSalVa, em virtude do atraso na entrega do 
referido instrumento, tanto por meio físico quanto por meio digital.
1.ProGraMaÇÃo aNUal dE SaÚdE (PaS) - doMi 2019 a PaS 2019 foi 
protocolada no CES/PA em 22/08/2018, por meio físico, através do Oficio 
NiSPlaN/SESPa nº 013/2018 e lançada no sistema diGiSUS apenas em 
12/09/2019. o referido instrumento, entretanto, ainda não havia sido ob-
jeto de análise por esta comissão.
PARECER: Os membros da atual composição da COPAGES, após apreciação, 
decidiram aProVar SEM rESSalVaS, o referido instrumento de gestão.
1.PacTUaÇÕES iNTErfEdEraTiVaS 2018-2019
ParEcEr: Em respeito ao trabalho executado por todos os técnicos en-
volvidos no processo de construção do SUS no Estado do Pará, diante da 
premente necessidade de correção dos atrasos da gestão e omissão de 
responsabilidade do controle Social, recomendamos ao Pleno do cES/Pa a 
aProVaÇÃo coM rESSalVaS da Pactuação interfederativa dos indicado-
res dos exercícios de 2018 e 2019, recomendando esforço mútuo da gestão 
e da instância de controle social, para o cumprimento de prazos de entrega 
e análise dos instrumentos de gestão.
1.rElaTÓrioS dETalHadoS doS QUadriMESTrES aNTEriorES (rd-
Qa’s) E rElaTÓrio aNUal dE GESTÃo (raG) 2018
Em 18 de julho de 2019, o conselho de Secretarias Municipais de Saúde 
do Estado do Pará – coSEMS emitiu uma NoTa TÉcNica sobre a migração 
do sistema SarGSUS para o então novo sistema diGiSUS, informando dos 
erros que a mesma apresentava no momento e orientando que os instru-
mentos de análise de 2018 fossem protocolados por meio físico.
o 1° rdQa referente ao ano de 2018 foi protocolado de forma física neste 
conselho no dia 03/07/2018 (ofício n° 1337/2018), ou seja, em atraso, 
uma vez que deveria ter sido apresentado em maio/2018. o referido ins-
trumento NÃO CONSTA no sistema DIGISUS, mas justifica-se pelo fato dos 
erros do sistema informados anteriormente.
o 2° rdQa referente ao ano de 2018 foi protocolado de forma física neste 
conselho no dia 26/10/2018 (ofício n° 2165/2018), ou seja, em atraso, 
uma vez que deveria ter sido apresentado em setembro/2018. o referido 
instrumento NÃO CONSTA no sistema DIGISUS, mas justifica-se pelo fato 
dos erros do sistema informados anteriormente.
o 3° rdQa referente ao ano de 2018 foi protocolado de forma física neste 
conselho no dia 26/02/2018 (ofício n° 382/2019), ou seja, no prazo corre-
to. o referido instrumento, entretanto, NÃo coNSTa no sistema diGiSUS, 
mas justifica-se pelo fato dos erros do sistema informados anteriormente.
o raG referente ao ano de 2018 foi protocolado de forma física neste con-
selho no dia 28/03/2019 (ofício n° 575/2019), ou seja, no prazo correto. 
O referido instrumento NÃO CONSTA no sistema DIGISUS, mas justifica-se 
pelo fato dos erros do sistema informados anteriormente.
PARECER: Os membros da atual composição da COPAGES, após apreciação 
decidiram aProVar coM rESSalVa (em virtude do atraso na entrega de 
alguns dos referidos instrumentos), informando que tal atraso não poderia 
ter se dado por culpa do sistema diGiSUS, uma vez que a instabilidade do 
mesmo não interferiria na entrega dos documentos de forma física.
1.rElaTÓrio dETalHado do QUadriMESTrE aNTErior (rdQa) E rEla-
TÓrio aNUal dE GESTÃo (raG) 2019.

o 1° rdQa referente ao ano de 2019 foi protocolado de forma eletrôni-
ca neste conselho, através do sistema PaE no dia 10/03/2020 (ofício n° 
365/2020), ou seja, em atraso, uma vez que deveria ter sido apresentado 
em maio/2019. o referido instrumento NÃo coNSTa no sistema diGiSUS, 
mas justifica-se pelo fato dos erros do sistema informados anteriormente.
 2° rdQa referente ao ano de 2019 foi protocolado de forma eletrôni-
ca neste conselho, através do sistema PaE no dia 10/03/2020 (ofício n° 
366/2020). No mesmo dia, o referido instrumento foi lançado no sistema 
diGiSUS, ou seja, em ambos os casos em atraso, uma vez que o mesmo 
deveria ter sido apresentado em setembro/2019.
o 3° rdQa referente ao ano de 2019 foi protocolado de forma eletrôni-
ca neste conselho, através do sistema PaE no dia 10/03/2020 (ofício n° 
344/2020). No mesmo dia, o referido instrumento foi lançado no sistema 
diGiSUS, ou seja, em ambos os casos em atraso, uma vez que o mesmo 
deveria ter sido apresentado em fevereiro/2020.
o raG referente ao ano de 2019 foi protocolado de forma eletrônica neste 
conselho, através do sistema PaE no dia 30/03/2020 (ofício n° 454/2020). 
No mesmo dia, o referido instrumento foi lançado no sistema diGiSUS, ou 
seja, ambos os lançamentos no prazo correto.
PARECER: Os membros da atual composição da COPAGES, após apreciação 
decidiram aProVar coM rESSalVa (em virtude do atraso na entrega de 
alguns dos referidos instrumentos), informando que tal atraso não poderia 
ter se dado por culpa do sistema diGiSUS, uma vez que a instabilidade do 
mesmo não interferiria na entrega dos documentos físicos ou eletrônicos 
através do sistema PaE.
ParEcEr fiNal
Após apreciação dos seguintes instrumentos de Gestão: PAS 2018, PAS 
2019, PacTUaÇÃo iNTErfEdEraTiVa 2018, PacTUaÇÃo iNTErfEdEra-
TiVa 2019, 1° rdQa 2018, 2° rdQa 2018, 3° rdQa 2018, raG 2018, 1° 
rdQa 2019, 2° rdQa 2019, 3° rdQa 2019, raG 2019;
os membros da atual composição da coPaGES decidiram por aProVar 
TodoS ESSES iNSTrUMENToS coM aS SEGUiNTES rESSalVaS:
- Programação anual de Saúde (PaS) - doMi 2018 entregue em atraso 
tanto por meio físico quanto por meio digital;
- Pactuações interfederativas 2018-2019 entregues em atraso;
- 1° rdQa e 2° rdQa do exercício de 2018 entregues em atraso;
- 1° rdQa, 2° rdQa, 3° rdQa do exercício de 2019 entregues em atraso;
- Verificou-se também que, em todos os RDQA’s, não houve por parte da 
gestão uma análise entre as metas físicas e financeiras programadas e o 
executado. Entendemos ser de suma importância que as equipes técni-
cas da gestão devem proceder à análise sobre seu desempenho técnico, 
financeiro e operacional, avaliando o cumprimento ou não das metas que 
foram propostas.
os membros da atual composição da coPaGES decidiram por rEcoMENdar:
- Que este ParEcEr deve ser parte integrante e indissociável da resolução 
exarada pela decisão do Pleno cES/Pa, em reunião ordinária a ser realiza-
da no dia 27/04/2021;
- a coPaGES, pelo acompanhamento nas regiões de saúde, vem observan-
do a dificuldade dos Conselhos Municipais de Saúde na execução da análise 
dos respectivos instrumentos de gestão, por isso, ProPÕE Para dEliBE-
raÇÃo dESTE PlENo que os técnicos do NUPlaN/SESPa de cada região de 
saúde, em conjunto com membros da coPaGES e/ou conselheiros de área, 
procedam ao devido acompanhamento e assessoramento dos cMS, para 
análise dos referidos instrumentos.
- Para isso, recomendamos também que cada conselheiro de área do cES/
Pa receba capacitação sobre o sistema diGiSUS.
 Gracinda lima Magalhães
coordenadora coPaGES/cES-Pa
 Ezequiel Sousa Silveira
relator coPaGES/cES-Pa
 rosa do Socorro B. Umbuzeiro leite
Membro coPaGES/cES-Pa
 Marcio augusto Souza de azevedo
Membro coPaGE/cES-Pa
resoLUÇÃo ces/ParÁ Nº 012 de 27 de aBriL de 2021.
a PrESidENTE do coNSElHo ESTadUal dE SaÚdE do Pará, no uso 
de suas atribuições conferidas pela lei nº. 7.264, de 24 de abril de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado N° 31.406, de 27 de Abril de 2009, 
e pelo Decreto de 05 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial Nº 
34.302 de 06 de agosto de 2020 e pela resolução cES/Pa nº 001 de 22 
de março de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.550, de 13 
de abril de 2021.
coNSidEraNdo que nos termos do inciso ii do art. 9º da lei N º 7.264, 
de 24 de abril de 2009, as decisões do conselho Estadual de Saúde do 
Pará serão consubstanciadas em resoluções e homologadas pelo chefe do 
Poder Executivo ou pelo titular da Secretaria de Estado da Saúde Pública;
coNSidEraNdo a decisão da maioria dos membros do conselho Estadual 
de Saúde – cES/Pa, em reunião ordinária Virtual, realizada no dia 27 de 
abril de 2021;
coNSidEraNdo que cabe, por parte da Gestão Estadual, em cumprimento 
ao exercício da legalidade, da legitimidade e da transparência, a apresen-
tação dos instrumentos de gestão para o acompanhamento, controle e 
avaliação do Sistema Único de Saúde - SUS;
 coNSidEraNdo as diversas inconsistências e instabilidades das platafor-
mas vigentes que regulam o sistema de apoio dos instrumentos de gestão 
SARGSUS e DIGISUS que dificultaram aos gestores a inserção de dados em 
tempo hábil o que impediu o cumprimento, por parte dos gestores do SUS, 
em proceder com suas obrigações legais;
coNSidEraNdo que os novos membros do conselho Estadual de Saúde 
tomaram posse em 27/08/2020, biênio 2020-2022, estando em atraso às 
análises e pareceres dos instrumentos de gestão referentes aos exercícios 
de 2018 e 2019 pelo mandato anterior;



 diário oficial Nº 34.589  35 Quinta-feira, 20 DE MAIO DE 2021

coNSidEraNdo e em respeito ao trabalho executado por todos os técni-
cos envolvidos no processo de construção do SUS no Estado do Pará, dian-
te da premente necessidade de correção dos atrasos da gestão e omissão 
de responsabilidade do controle social, quando da apresentação da Pactu-
ação interfederativa dos indicadores, exercício 2019.
coNSidEraNdo a apreciação, análise e parecer nº 001/2021 da comis-
são Permanente da Gestão Estadual da Saúde, orçamento e finanças do 
conselho Estadual de Saúde – coPaGE/cES-Pa que em cumprimento a 
responsabilidade e o cumprimento do dever, da impessoalidade, sanando 
as pendências com atrasos na análise, bem como acesso a plataforma do 
sistema dos instrumentos de gestão;
 rESolVE:
1.aprovar:
oa Pactuação interfederativa dos indicadores, exercício 2019, conforme 
parecer da comissão de Gestão no anexo Único desta resolução, com a 
seguinte ressalva:
Pactuação interfederativa dos indicadores, exercício 2019, entregue em atraso.
•Que o Parecer Nº 001/2021 – COPAGE/CES-PA seja parte integrante e 
indissociável desta resolução, anexo Único desta resolução;
•Que as equipes técnicas da gestão devem proceder à análise sobre seu 
desempenho técnico, financeiro e operacional, avaliando o cumprimento ou 
não das metas que foram propostas.
1.recomendar
•Que a Gestão e a Instancia de Controle Social tenha mutuo esforço quanto 
ao cumprimento dos prazos de entrega e análise dos instrumentos de gestão;
•Que os técnicos do Núcleo de Planejamento da Saúde - NISPLAN/SESPA 
de cada região de saúde, em conjunto com membros da coPaGES/cES-Pa 
e/ou conselheiros (as) de área procedam ao devido acompanhamento e 
assessoramento dos conselhos Municipais de Saúde para análise dos seus 
respectivos instrumentos de gestão municipais.
•Que cada conselheiro de área do CES/PA receba capacitação sobre o sis-
tema diGiSUS
1.Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
Maria EUNicE carValHo dE MoraES
PrESidENTE do coNSElHo ESTadUal dE SaÚdE
Homologo a resolução cES/Pa Nº 012 de 27 de abril de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM EXErcÍcio

 aNeXo ÚNico da resoLUÇÃo ces/Pa 
Nº 012 de 27 de aBriL de 2021.

 Parecer Nº 001/2021 – coPaGes – 
iNstrUMeNto de GestÃo 2018 e 2019

considerando que ao tomarmos posse no cES/Pa em 27/08/2020, biênio 
2020-2022, encontramos em atraso as análises e pareceres dos instru-
mentos de Gestão referentes aos exercícios de 2018 e 2019, cuja respon-
sabilidade recaía sobre os membros do cES/Pa do mandato anterior. No 
entanto, conforme exposto na lei complementar nº 141, a responsabili-
dade das instâncias oficiais de controle social é impessoal, cabendonos, 
portanto, agora, tais responsabilidades e o cumprimento do nosso dever, 
sanando tais pendências, no mais breve espaço de tempo possível;
considerando que todas as comissões Permanentes do cES/Pa foram com-
postas somente na 1ª reunião ordinária de Setembro/2020, quando não 
houve condições e tempo hábil para tomarmos conhecimento dos desafios 
que enfrentaríamos pela frente;
considerando que somente em outubro/2020, durante a 1ª reunião da co-
PAGES, foi possível ter a dimensão das dificuldades e acúmulo de tarefas, 
cujos nossos argumentos foram indispensáveis para a gestão perceber a 
necessidade de garantir condições para o desenvolvimento dos trabalhos 
da coPaGES;
considerando que o sistema diGiSUS - Gestor, regulamentado pela Por-
taria GM/MS nº 750, de 29/04/2029, em substituição à Portaria 575 – 
29/03/20212, que regulamentava o sistema de apoio SarGSUS, vem 
apresentando desde sua implantação, várias inconsistências e instabilida-
des em sua plataforma, dificultando aos gestores a inserção de dados em 
tempo hábil, bem como sua visualização. Em decorrência disso, no período 
de dois anos de sua implantação, tal sistema, esteve, várias vezes indispo-
nível para correções e/ou atualizações impedindo deveras o cumprimento 
por parte das gestões municipais e estadual do SUS, em proceder com 
suas obrigações legais;
considerando que, muito embora tenhamos buscado junto ao NiSPlaN/
SESPa desde novembro/2020, a capacitação necessária ao acesso e manu-
seio do Sistema diGiSUS a todos os membros da coPaGES, por diversas 
situações conjunturais epidemiológicas, não foi possível cumprir com o cro-
nograma pactuado. Somente agora, no período de 19 a 23/04/2021 tive-
mos nossa capacitação, com acesso ao sistema diGiSUS em 19/04/2021;
a coPaGES/cES-Pa (2020-2022) manifesta-se nos seguintes termos:
1.PlaNo ESTadUal dE SaÚdE (PES/Pa) 2016-2019 Somente ao aces-
sarmos o sistema, tomamos conhecimento de que o PES/Pa 2016 a 2019, 
teve sua aprovação no cES/Pa em 25/07/2017, consubstanciado pela re-
solução nº 039/2017, bem como, na mesma resolução, foram aprovadas 
as PaS - Programações anuais de Saúde referentes aos exercícios de 2016 
e 2017. Não encontramos evidências no sistema diGiSUS se esses instru-
mentos foram entregues em tempo hábil ou se houve atraso por parte da ges-
tão. Somente podemos evidenciar que o atraso das análises dos instrumentos 
de gestão já de muito vem acontecendo de forma recorrente, cabendo agora 
no atual mandato, corrigir tais falhas que agora evidenciamos.
ParEcEr: como o referido instrumento já foi objeto de análise por esta co-
missão em momento anterior, não cabe aos membros da atual composição 
da coPaGES realizar nova apreciação.
2.ProGraMaÇÃo aNUal dE SaÚdE (PaS) - doMi 2018 a PaS 2018 foi 
protocolada no CES/PA em 22/08/2018, por meio físico, através do Oficio 

NiSPlaN/SESPa nº 013/2018 e lançada no sistema diGiSUS apenas em 
12/09/2019. o referido instrumento, entretanto, ainda não havia sido ob-
jeto de análise por esta comissão.
PARECER: Os membros da atual composição da COPAGES, após apreciação 
decidiram aProVar coM rESSalVa, em virtude do atraso na entrega do 
referido instrumento, tanto por meio físico quanto por meio digital.
1.ProGraMaÇÃo aNUal dE SaÚdE (PaS) - doMi 2019 a PaS 2019 foi 
protocolada no CES/PA em 22/08/2018, por meio físico, através do Oficio 
NiSPlaN/SESPa nº 013/2018 e lançada no sistema diGiSUS apenas em 
12/09/2019. o referido instrumento, entretanto, ainda não havia sido ob-
jeto de análise por esta comissão.
PARECER: Os membros da atual composição da COPAGES, após apreciação, 
decidiram aProVar SEM rESSalVaS, o referido instrumento de gestão.
1.PacTUaÇÕES iNTErfEdEraTiVaS 2018-2019
ParEcEr: Em respeito ao trabalho executado por todos os técnicos en-
volvidos no processo de construção do SUS no Estado do Pará, diante da 
premente necessidade de correção dos atrasos da gestão e omissão de 
responsabilidade do controle Social, recomendamos ao Pleno do cES/Pa a 
aProVaÇÃo coM rESSalVaS da Pactuação interfederativa dos indicado-
res dos exercícios de 2018 e 2019, recomendando esforço mútuo da gestão 
e da instância de controle social, para o cumprimento de prazos de entrega 
e análise dos instrumentos de gestão.
1.rElaTÓrioS dETalHadoS doS QUadriMESTrES aNTEriorES (rd-
Qa’s) E rElaTÓrio aNUal dE GESTÃo (raG) 2018
Em 18 de julho de 2019, o conselho de Secretarias Municipais de Saúde 
do Estado do Pará – coSEMS emitiu uma NoTa TÉcNica sobre a migração 
do sistema SarGSUS para o então novo sistema diGiSUS, informando dos 
erros que a mesma apresentava no momento e orientando que os instru-
mentos de análise de 2018 fossem protocolados por meio físico.
o 1° rdQa referente ao ano de 2018 foi protocolado de forma física neste 
conselho no dia 03/07/2018 (ofício n° 1337/2018), ou seja, em atraso, 
uma vez que deveria ter sido apresentado em maio/2018. o referido ins-
trumento NÃO CONSTA no sistema DIGISUS, mas justifica-se pelo fato dos 
erros do sistema informados anteriormente.
o 2° rdQa referente ao ano de 2018 foi protocolado de forma física neste 
conselho no dia 26/10/2018 (ofício n° 2165/2018), ou seja, em atraso, 
uma vez que deveria ter sido apresentado em setembro/2018. o referido 
instrumento NÃO CONSTA no sistema DIGISUS, mas justifica-se pelo fato 
dos erros do sistema informados anteriormente.
o 3° rdQa referente ao ano de 2018 foi protocolado de forma física neste 
conselho no dia 26/02/2018 (ofício n° 382/2019), ou seja, no prazo corre-
to. o referido instrumento, entretanto, NÃo coNSTa no sistema diGiSUS, 
mas justifica-se pelo fato dos erros do sistema informados anteriormente.
o raG referente ao ano de 2018 foi protocolado de forma física neste con-
selho no dia 28/03/2019 (ofício n° 575/2019), ou seja, no prazo correto. 
O referido instrumento NÃO CONSTA no sistema DIGISUS, mas justifica-se 
pelo fato dos erros do sistema informados anteriormente.
PARECER: Os membros da atual composição da COPAGES, após apreciação 
decidiram aProVar coM rESSalVa (em virtude do atraso na entrega de 
alguns dos referidos instrumentos), informando que tal atraso não poderia 
ter se dado por culpa do sistema diGiSUS, uma vez que a instabilidade do 
mesmo não interferiria na entrega dos documentos de forma física.
1.rElaTÓrio dETalHado do QUadriMESTrE aNTErior (rdQa) E rEla-
TÓrio aNUal dE GESTÃo (raG) 2019.
o 1° rdQa referente ao ano de 2019 foi protocolado de forma eletrôni-
ca neste conselho, através do sistema PaE no dia 10/03/2020 (ofício n° 
365/2020), ou seja, em atraso, uma vez que deveria ter sido apresentado 
em maio/2019. o referido instrumento NÃo coNSTa no sistema diGiSUS, 
mas justifica-se pelo fato dos erros do sistema informados anteriormente.
o 2° rdQa referente ao ano de 2019 foi protocolado de forma eletrôni-
ca neste conselho, através do sistema PaE no dia 10/03/2020 (ofício n° 
366/2020). No mesmo dia, o referido instrumento foi lançado no sistema 
diGiSUS, ou seja, em ambos os casos em atraso, uma vez que o mesmo 
deveria ter sido apresentado em setembro/2019.
o 3° rdQa referente ao ano de 2019 foi protocolado de forma eletrôni-
ca neste conselho, através do sistema PaE no dia 10/03/2020 (ofício n° 
344/2020). No mesmo dia, o referido instrumento foi lançado no sistema 
diGiSUS, ou seja, em ambos os casos em atraso, uma vez que o mesmo 
deveria ter sido apresentado em fevereiro/2020.
o raG referente ao ano de 2019 foi protocolado de forma eletrônica neste 
conselho, através do sistema PaE no dia 30/03/2020 (ofício n° 454/2020). 
No mesmo dia, o referido instrumento foi lançado no sistema diGiSUS, ou 
seja, ambos os lançamentos no prazo correto.
PARECER: Os membros da atual composição da COPAGES, após apreciação 
decidiram aProVar coM rESSalVa (em virtude do atraso na entrega de 
alguns dos referidos instrumentos), informando que tal atraso não poderia 
ter se dado por culpa do sistema diGiSUS, uma vez que a instabilidade do 
mesmo não interferiria na entrega dos documentos físicos ou eletrônicos 
através do sistema PaE.
ParEcEr fiNal
Após apreciação dos seguintes instrumentos de Gestão: PAS 2018, PAS 
2019, PacTUaÇÃo iNTErfEdEraTiVa 2018, PacTUaÇÃo iNTErfEdEra-
TiVa 2019, 1° rdQa 2018, 2° rdQa 2018, 3° rdQa 2018, raG 2018, 1° 
rdQa 2019, 2° rdQa 2019, 3° rdQa 2019, raG 2019;
os membros da atual composição da coPaGES decidiram por aProVar 
TodoS ESSES iNSTrUMENToS coM aS SEGUiNTES rESSalVaS:
- Programação anual de Saúde (PaS) - doMi 2018 entregue em atraso 
tanto por meio físico quanto por meio digital;
- Pactuações interfederativas 2018-2019 entregues em atraso;
- 1° rdQa e 2° rdQa do exercício de 2018 entregues em atraso;
- 1° rdQa, 2° rdQa, 3° rdQa do exercício de 2019 entregues em atraso;
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- Verificou-se também que, em todos os rdQa’s, não houve por parte da 
gestão uma análise entre as metas físicas e financeiras programadas e o 
executado. Entendemos ser de suma importância que as equipes técni-
cas da gestão devem proceder à análise sobre seu desempenho técnico, 
financeiro e operacional, avaliando o cumprimento ou não das metas que 
foram propostas.
os membros da atual composição da coPaGES decidiram por rEcoMENdar:
- Que este ParEcEr deve ser parte integrante e indissociável da resolução 
exarada pela decisão do Pleno cES/Pa, em reunião ordinária a ser realiza-
da no dia 27/04/2021;
- a coPaGES, pelo acompanhamento nas regiões de saúde, vem observan-
do a dificuldade dos Conselhos Municipais de Saúde na execução da análise 
dos respectivos instrumentos de gestão, por isso, ProPÕE Para dEliBE-
raÇÃo dESTE PlENo que os técnicos do NUPlaN/SESPa de cada região de 
saúde, em conjunto com membros da coPaGES e/ou conselheiros de área, 
procedam ao devido acompanhamento e assessoramento dos cMS, para 
análise dos referidos instrumentos.
- Para isso, recomendamos também que cada conselheiro de área do cES/
Pa receba capacitação sobre o sistema diGiSUS.
Gracinda lima Magalhães
coordenadora coPaGES/cES-Pa
 Ezequiel Sousa Silveira
relator coPaGES/cES-Pa
 rosa do Socorro B. Umbuzeiro leite
Membro coPaGES/cES-Pa
 Marcio augusto Souza de azevedo
Membro coPaGE/cES-Pa
resoLUÇÃo ces/ParÁ Nº 013 de 27 de aBriL de 2021.
a PrESidENTE do coNSElHo ESTadUal dE SaÚdE do Pará, no uso 
de suas atribuições conferidas pela lei nº. 7.264, de 24 de abril de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado N° 31.406, de 27 de Abril de 2009, 
e pelo Decreto de 05 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial Nº 
34.302 de 06 de agosto de 2020 e pela resolução cES/Pa nº 001 de 22 
de março de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.550, de 13 
de abril de 2021.
coNSidEraNdo que nos termos do inciso ii do art. 9º da lei N º 7.264, 
de 24 de abril de 2009, as decisões do conselho Estadual de Saúde do 
Pará serão consubstanciadas em resoluções e homologadas pelo chefe do 
Poder Executivo ou pelo titular da Secretaria de Estado da Saúde Pública;
coNSidEraNdo a decisão da maioria dos membros do conselho Estadual 
de Saúde – cES/Pa, em reunião ordinária Virtual, realizada no dia 27 de 
abril de 2021;
coNSidEraNdo que cabe, por parte da Gestão Estadual, em cumprimento 
ao exercício da legalidade, da legitimidade e da transparência, a apresen-
tação dos instrumentos de gestão para o acompanhamento, controle e 
avaliação do Sistema Único de Saúde - SUS;
coNSidEraNdo as diversas inconsistências e instabilidades das platafor-
mas vigentes que regulam o sistema de apoio dos instrumentos de gestão 
SARGSUS e DIGISUS que dificultaram aos gestores a inserção de dados em 
tempo hábil o que impediu o cumprimento, por parte dos gestores do SUS, 
em proceder com suas obrigações legais;
coNSidEraNdo que os novos membros do conselho Estadual de Saúde 
tomaram posse em 27/08/2020, biênio 2020-2022, estando em atraso às 
análises e pareceres dos instrumentos de gestão referentes aos exercícios 
de 2018 e 2019 pelo mandato anterior;
CONSIDERANDO a apresentação do Relatório Anual de Gestão – RAG 
2018, por parte da Gestão Estadual, protocolados no conselho Estadual de 
Saúde – cES/Pa por meio físico, e não constando na plataforma do sistema 
DIGISUS justificado por erros do sistema informado anteriormente pela 
migração da plataforma SarGSUS para diGiSUS;
coNSidEraNdo a apreciação, análise e parecer nº 001/2021 da comis-
são Permanente da Gestão Estadual da Saúde, orçamento e finanças do 
conselho Estadual de Saúde – coPaGE/cES-Pa que em cumprimento a 
responsabilidade e o cumprimento do dever, da impessoalidade, sanando 
as pendências com atrasos na análise, bem como acesso a plataforma do 
sistema dos instrumentos de gestão;
rESolVE:
1.aprovar:
O Relatório Anual de Gestão - RAG 2018, conforme parecer da Comissão 
de Gestão no anexo Único desta resolução, com as seguintes ressalvas:
Relatório Anual de Gestão – RAG 2018 instrumento não consta no sistema 
DIGISUS, mas justifica-se pelo fato dos erros do sistema quando da migra-
ção da plataforma SarGSUS para diGiSUS.
1º rdQa e 2º rdQa do exercício de 2018 entregues em atraso.
•Que o Parecer Nº 001/2021 – COPAGE/CES-PA seja parte integrante e 
indissociável desta resolução, anexo Único desta resolução;
•Que as equipes técnicas da gestão devem proceder à análise sobre seu 
desempenho técnico, financeiro e operacional, avaliando o cumprimento ou 
não das metas que foram propostas.
2.recomendar
Que os técnicos do Núcleo de Planejamento da Saúde - NiSPlaN/SESPa 
de cada região de saúde, em conjunto com membros da coPaGES/cES-Pa 
e/ou conselheiros (as) de área procedam ao devido acompanhamento e 
assessoramento dos conselhos Municipais de Saúde para análise dos seus 
respectivos instrumentos de gestão municipais.
Que cada conselheiro de área do cES/Pa receba capacitação sobre o sis-
tema diGiSUS.
3.Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
Maria EUNicE carValHo dE MoraES
PrESidENTE do coNSElHo ESTadUal dE SaÚdE
Homologo a resolução cES/Pa Nº 013 de 27 de abril de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM EXErcÍcio

 aNeXo ÚNico da resoLUÇÃo ces/Pa 
Nº 013 de 27 de aBriL de 2021.

Parecer Nº 001/2021 – coPaGes – 
iNstrUMeNto de GestÃo 2018 e 2019

 considerando que ao tomarmos posse no cES/Pa em 27/08/2020, biênio 
2020-2022, encontramos em atraso as análises e pareceres dos instru-
mentos de Gestão referentes aos exercícios de 2018 e 2019, cuja respon-
sabilidade recaía sobre os membros do cES/Pa do mandato anterior. No 
entanto, conforme exposto na lei complementar nº 141, a responsabili-
dade das instâncias oficiais de controle social é impessoal, cabendonos, 
portanto, agora, tais responsabilidades e o cumprimento do nosso dever, 
sanando tais pendências, no mais breve espaço de tempo possível;
considerando que todas as comissões Permanentes do cES/Pa foram com-
postas somente na 1ª reunião ordinária de Setembro/2020, quando não 
houve condições e tempo hábil para tomarmos conhecimento dos desafios 
que enfrentaríamos pela frente;
considerando que somente em outubro/2020, durante a 1ª reunião da co-
PAGES, foi possível ter a dimensão das dificuldades e acúmulo de tarefas, 
cujos nossos argumentos foram indispensáveis para a gestão perceber a 
necessidade de garantir condições para o desenvolvimento dos trabalhos 
da coPaGES;
considerando que o sistema diGiSUS - Gestor, regulamentado pela Por-
taria GM/MS nº 750, de 29/04/2029, em substituição à Portaria 575 – 
29/03/20212, que regulamentava o sistema de apoio SarGSUS, vem 
apresentando desde sua implantação, várias inconsistências e instabilida-
des em sua plataforma, dificultando aos gestores a inserção de dados em 
tempo hábil, bem como sua visualização. Em decorrência disso, no período 
de dois anos de sua implantação, tal sistema, esteve, várias vezes indispo-
nível para correções e/ou atualizações impedindo deveras o cumprimento 
por parte das gestões municipais e estadual do SUS, em proceder com 
suas obrigações legais;
considerando que, muito embora tenhamos buscado junto ao NiSPlaN/
SESPa desde novembro/2020, a capacitação necessária ao acesso e manu-
seio do Sistema diGiSUS a todos os membros da coPaGES, por diversas 
situações conjunturais epidemiológicas, não foi possível cumprir com o cro-
nograma pactuado. Somente agora, no período de 19 a 23/04/2021 tive-
mos nossa capacitação, com acesso ao sistema diGiSUS em 19/04/2021;
a coPaGES/cES-Pa (2020-2022) manifesta-se nos seguintes termos:
1.PlaNo ESTadUal dE SaÚdE (PES/Pa) 2016-2019 Somente ao aces-
sarmos o sistema, tomamos conhecimento de que o PES/Pa 2016 a 2019, 
teve sua aprovação no cES/Pa em 25/07/2017, consubstanciado pela re-
solução nº 039/2017, bem como, na mesma resolução, foram aprovadas 
as PaS - Programações anuais de Saúde referentes aos exercícios de 2016 
e 2017. Não encontramos evidências no sistema diGiSUS se esses instru-
mentos foram entregues em tempo hábil ou se houve atraso por parte da ges-
tão. Somente podemos evidenciar que o atraso das análises dos instrumentos 
de gestão já de muito vem acontecendo de forma recorrente, cabendo agora 
no atual mandato, corrigir tais falhas que agora evidenciamos.
ParEcEr: como o referido instrumento já foi objeto de análise por esta co-
missão em momento anterior, não cabe aos membros da atual composição 
da coPaGES realizar nova apreciação.
2.ProGraMaÇÃo aNUal dE SaÚdE (PaS) - doMi 2018 a PaS 2018 foi 
protocolada no CES/PA em 22/08/2018, por meio físico, através do Oficio 
NiSPlaN/SESPa nº 013/2018 e lançada no sistema diGiSUS apenas em 
12/09/2019. o referido instrumento, entretanto, ainda não havia sido ob-
jeto de análise por esta comissão.
PARECER: Os membros da atual composição da COPAGES, após apreciação 
decidiram aProVar coM rESSalVa, em virtude do atraso na entrega do 
referido instrumento, tanto por meio físico quanto por meio digital.
1.ProGraMaÇÃo aNUal dE SaÚdE (PaS) - doMi 2019 a PaS 2019 foi 
protocolada no CES/PA em 22/08/2018, por meio físico, através do Oficio 
NiSPlaN/SESPa nº 013/2018 e lançada no sistema diGiSUS apenas em 
12/09/2019. o referido instrumento, entretanto, ainda não havia sido ob-
jeto de análise por esta comissão.
PARECER: Os membros da atual composição da COPAGES, após apreciação, 
decidiram aProVar SEM rESSalVaS, o referido instrumento de gestão.
1.PacTUaÇÕES iNTErfEdEraTiVaS 2018-2019
ParEcEr: Em respeito ao trabalho executado por todos os técnicos en-
volvidos no processo de construção do SUS no Estado do Pará, diante da 
premente necessidade de correção dos atrasos da gestão e omissão de 
responsabilidade do controle Social, recomendamos ao Pleno do cES/Pa a 
aProVaÇÃo coM rESSalVaS da Pactuação interfederativa dos indicado-
res dos exercícios de 2018 e 2019, recomendando esforço mútuo da gestão 
e da instância de controle social, para o cumprimento de prazos de entrega 
e análise dos instrumentos de gestão.
1.rElaTÓrioS dETalHadoS doS QUadriMESTrES aNTEriorES (rd-
Qa’s) E rElaTÓrio aNUal dE GESTÃo (raG) 2018
Em 18 de julho de 2019, o conselho de Secretarias Municipais de Saúde 
do Estado do Pará – coSEMS emitiu uma NoTa TÉcNica sobre a migração 
do sistema SarGSUS para o então novo sistema diGiSUS, informando dos 
erros que a mesma apresentava no momento e orientando que os instru-
mentos de análise de 2018 fossem protocolados por meio físico.
o 1° rdQa referente ao ano de 2018 foi protocolado de forma física neste 
conselho no dia 03/07/2018 (ofício n° 1337/2018), ou seja, em atraso, 
uma vez que deveria ter sido apresentado em maio/2018. o referido ins-
trumento NÃO CONSTA no sistema DIGISUS, mas justifica-se pelo fato dos 
erros do sistema informados anteriormente.
o 2° rdQa referente ao ano de 2018 foi protocolado de forma física neste 
conselho no dia 26/10/2018 (ofício n° 2165/2018), ou seja, em atraso, 
uma vez que deveria ter sido apresentado em setembro/2018. o referido 
instrumento NÃO CONSTA no sistema DIGISUS, mas justifica-se pelo fato 
dos erros do sistema informados anteriormente.
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o 3° rdQa referente ao ano de 2018 foi protocolado de forma física neste 
conselho no dia 26/02/2018 (ofício n° 382/2019), ou seja, no prazo corre-
to. o referido instrumento, entretanto, NÃo coNSTa no sistema diGiSUS, 
mas justifica-se pelo fato dos erros do sistema informados anteriormente.
o raG referente ao ano de 2018 foi protocolado de forma física neste con-
selho no dia 28/03/2019 (ofício n° 575/2019), ou seja, no prazo correto. 
O referido instrumento NÃO CONSTA no sistema DIGISUS, mas justifica-se 
pelo fato dos erros do sistema informados anteriormente.
PARECER: Os membros da atual composição da COPAGES, após apreciação 
decidiram aProVar coM rESSalVa (em virtude do atraso na entrega de 
alguns dos referidos instrumentos), informando que tal atraso não poderia 
ter se dado por culpa do sistema diGiSUS, uma vez que a instabilidade do 
mesmo não interferiria na entrega dos documentos de forma física.
1.rElaTÓrio dETalHado do QUadriMESTrE aNTErior (rdQa) E rEla-
TÓrio aNUal dE GESTÃo (raG) 2019.
o 1° rdQa referente ao ano de 2019 foi protocolado de forma eletrôni-
ca neste conselho, através do sistema PaE no dia 10/03/2020 (ofício n° 
365/2020), ou seja, em atraso, uma vez que deveria ter sido apresentado 
em maio/2019. o referido instrumento NÃo coNSTa no sistema diGiSUS, 
mas justifica-se pelo fato dos erros do sistema informados anteriormente.
o 2° rdQa referente ao ano de 2019 foi protocolado de forma eletrôni-
ca neste conselho, através do sistema PaE no dia 10/03/2020 (ofício n° 
366/2020). No mesmo dia, o referido instrumento foi lançado no sistema 
diGiSUS, ou seja, em ambos os casos em atraso, uma vez que o mesmo 
deveria ter sido apresentado em setembro/2019.
o 3° rdQa referente ao ano de 2019 foi protocolado de forma eletrôni-
ca neste conselho, através do sistema PaE no dia 10/03/2020 (ofício n° 
344/2020). No mesmo dia, o referido instrumento foi lançado no sistema 
diGiSUS, ou seja, em ambos os casos em atraso, uma vez que o mesmo 
deveria ter sido apresentado em fevereiro/2020.
o raG referente ao ano de 2019 foi protocolado de forma eletrônica neste 
conselho, através do sistema PaE no dia 30/03/2020 (ofício n° 454/2020). 
No mesmo dia, o referido instrumento foi lançado no sistema diGiSUS, ou 
seja, ambos os lançamentos no prazo correto.
PARECER: Os membros da atual composição da COPAGES, após apreciação 
decidiram aProVar coM rESSalVa (em virtude do atraso na entrega de 
alguns dos referidos instrumentos), informando que tal atraso não poderia 
ter se dado por culpa do sistema diGiSUS, uma vez que a instabilidade do 
mesmo não interferiria na entrega dos documentos físicos ou eletrônicos 
através do sistema PaE.
ParEcEr fiNal
Após apreciação dos seguintes instrumentos de Gestão: PAS 2018, PAS 
2019, PacTUaÇÃo iNTErfEdEraTiVa 2018, PacTUaÇÃo iNTErfEdEra-
TiVa 2019, 1° rdQa 2018, 2° rdQa 2018, 3° rdQa 2018, raG 2018, 1° 
rdQa 2019, 2° rdQa 2019, 3° rdQa 2019, raG 2019;
os membros da atual composição da coPaGES decidiram por aProVar 
TodoS ESSES iNSTrUMENToS coM aS SEGUiNTES rESSalVaS:
- Programação anual de Saúde (PaS) - doMi 2018 entregue em atraso 
tanto por meio físico quanto por meio digital;
- Pactuações interfederativas 2018-2019 entregues em atraso;
- 1° rdQa e 2° rdQa do exercício de 2018 entregues em atraso;
- 1° rdQa, 2° rdQa, 3° rdQa do exercício de 2019 entregues em atraso;
- Verificou-se também que, em todos os RDQA’s, não houve por parte da 
gestão uma análise entre as metas físicas e financeiras programadas e o 
executado. Entendemos ser de suma importância que as equipes técni-
cas da gestão devem proceder à análise sobre seu desempenho técnico, 
financeiro e operacional, avaliando o cumprimento ou não das metas que 
foram propostas.
os membros da atual composição da coPaGES decidiram por rEcoMENdar:
- Que este ParEcEr deve ser parte integrante e indissociável da resolução 
exarada pela decisão do Pleno cES/Pa, em reunião ordinária a ser realiza-
da no dia 27/04/2021;
- a coPaGES, pelo acompanhamento nas regiões de saúde, vem observan-
do a dificuldade dos Conselhos Municipais de Saúde na execução da análise 
dos respectivos instrumentos de gestão, por isso, ProPÕE Para dEliBE-
raÇÃo dESTE PlENo que os técnicos do NUPlaN/SESPa de cada região de 
saúde, em conjunto com membros da coPaGES e/ou conselheiros de área, 
procedam ao devido acompanhamento e assessoramento dos cMS, para 
análise dos referidos instrumentos.
- Para isso, recomendamos também que cada conselheiro de área do cES/
Pa receba capacitação sobre o sistema diGiSUS.
 Gracinda lima Magalhães
coordenadora coPaGES/cES-Pa
 Ezequiel Sousa Silveira
relator coPaGES/cES-Pa
 rosa do Socorro B. Umbuzeiro leite
Membro coPaGES/cES-Pa
 Marcio augusto Souza de azevedo
Membro coPaGE/cES-Pa
resoLUÇÃo ces/ParÁ Nº 014 de 27 de aBriL de 2021.
 a PrESidENTE do coNSElHo ESTadUal dE SaÚdE do Pará, no uso 
de suas atribuições conferidas pela lei nº. 7.264, de 24 de abril de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado N° 31.406, de 27 de Abril de 2009, 
e pelo Decreto de 05 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial Nº 
34.302 de 06 de agosto de 2020 e pela resolução cES/Pa nº 001 de 22 
de março de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.550, de 13 
de abril de 2021.
  coNSidEraNdo que nos termos do inciso ii do art. 9º da lei N º 7.264, 
de 24 de abril de 2009, as decisões do conselho Estadual de Saúde do 
Pará serão consubstanciadas em resoluções e homologadas pelo chefe do 
Poder Executivo ou pelo titular da Secretaria de Estado da Saúde Pública;

coNSidEraNdo a decisão da maioria dos membros do conselho Estadual 
de Saúde – cES/Pa, em reunião ordinária Virtual, realizada no dia 27 de 
abril de 2021;
coNSidEraNdo que cabe, por parte da Gestão Estadual, em cumprimento 
ao exercício da legalidade, da legitimidade e da transparência, a apresen-
tação dos instrumentos de gestão para o acompanhamento, controle e 
avaliação do Sistema Único de Saúde - SUS;
coNSidEraNdo as diversas inconsistências e instabilidades das platafor-
mas vigentes que regulam o sistema de apoio dos instrumentos de gestão 
SARGSUS e DIGISUS que dificultaram aos gestores a inserção de dados em 
tempo hábil o que impediu o cumprimento, por parte dos gestores do SUS, 
em proceder com suas obrigações legais;
coNSidEraNdo que os novos membros do conselho Estadual de Saúde 
tomaram posse em 27/08/2020, biênio 2020-2022, estando em atraso às 
análises e pareceres dos instrumentos de gestão referentes aos exercícios 
de 2018 e 2019 pelo mandato anterior;
CONSIDERANDO a apresentação dos 1º, 2º e 3º Relatórios Detalhados dos 
Quadrimestres anteriores - rdQa’s exercício 2018, por parte da Gestão 
Estadual, protocolados no conselho Estadual de Saúde – cES/Pa por meio 
físico, e não constando na plataforma do sistema DIGISUS justificado por 
erros do sistema informado anteriormente pela migração da plataforma 
SarGSUS para diGiSUS;
coNSidEraNdo a apreciação, análise e parecer nº 001/2021 da comis-
são Permanente da Gestão Estadual da Saúde, orçamento e finanças do 
conselho Estadual de Saúde – coPaGE/cES-Pa que em cumprimento a 
responsabilidade e o cumprimento do dever, da impessoalidade, sanando 
as pendências com atrasos na análise, bem como acesso a plataforma do 
sistema dos instrumentos de gestão;
 rESolVE:
1.aprovar:
Os 1º e 2º Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior - RDQA 2018, 
conforme parecer da comissão de Gestão no anexo Único desta resolução, 
com a seguinte ressalva:
•1º e 2º Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior - RDQA 2018 – 
entregues em atraso.
2.aprovar:
O 3º Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior - RDQA 2018, con-
forme parecer da comissão de Gestão no anexo Único desta resolução;
•Que o Parecer Nº 001/2021 – COPAGE/CES-PA seja parte integrante e 
indissociável desta resolução, anexo Único desta resolução;
•Que a equipe técnica da Gestão proceda à análise entre as metas físicas 
e financeiras programadas e o executado, análise sobre seu desempenho 
técnico, financeiro e operacional, avaliando o cumprimento ou não das me-
tas que foram propostas.
3.recomendar
Que os técnicos do Núcleo de Planejamento da Saúde - NiSPlaN/SESPa 
de cada região de saúde, em conjunto com membros da coPaGES/cES-Pa 
e/ou conselheiros (as) de área procedam ao devido acompanhamento e 
assessoramento dos conselhos Municipais de Saúde para análise dos seus 
respectivos instrumentos de gestão municipais.
Que cada conselheiro de área do cES/Pa receba capacitação sobre o sis-
tema diGiSUS
4.Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
Maria EUNicE carValHo dE MoraES
PrESidENTE do coNSElHo ESTadUal dE SaÚdE
Homologo a resolução cES/Pa Nº 014 de 27 de abril de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM EXErcÍcio

aNeXo ÚNico da resoLUÇÃo ces/Pa 
Nº 014 de 27 de aBriL de 2021.

Parecer Nº 001/2021 – coPaGes – 
iNstrUMeNto de GestÃo 2018 e 2019

 considerando que ao tomarmos posse no cES/Pa em 27/08/2020, biênio 
2020-2022, encontramos em atraso as análises e pareceres dos instru-
mentos de Gestão referentes aos exercícios de 2018 e 2019, cuja respon-
sabilidade recaía sobre os membros do cES/Pa do mandato anterior. No 
entanto, conforme exposto na lei complementar nº 141, a responsabili-
dade das instâncias oficiais de controle social é impessoal, cabendonos, 
portanto, agora, tais responsabilidades e o cumprimento do nosso dever, 
sanando tais pendências, no mais breve espaço de tempo possível;
considerando que todas as comissões Permanentes do cES/Pa foram com-
postas somente na 1ª reunião ordinária de Setembro/2020, quando não 
houve condições e tempo hábil para tomarmos conhecimento dos desafios 
que enfrentaríamos pela frente;
considerando que somente em outubro/2020, durante a 1ª reunião da co-
PAGES, foi possível ter a dimensão das dificuldades e acúmulo de tarefas, 
cujos nossos argumentos foram indispensáveis para a gestão perceber a 
necessidade de garantir condições para o desenvolvimento dos trabalhos 
da coPaGES;
considerando que o sistema diGiSUS - Gestor, regulamentado pela Por-
taria GM/MS nº 750, de 29/04/2029, em substituição à Portaria 575 – 
29/03/20212, que regulamentava o sistema de apoio SarGSUS, vem 
apresentando desde sua implantação, várias inconsistências e instabilida-
des em sua plataforma, dificultando aos gestores a inserção de dados em 
tempo hábil, bem como sua visualização. Em decorrência disso, no período 
de dois anos de sua implantação, tal sistema, esteve, várias vezes indispo-
nível para correções e/ou atualizações impedindo deveras o cumprimento 
por parte das gestões municipais e estadual do SUS, em proceder com 
suas obrigações legais;
considerando que, muito embora tenhamos buscado junto ao NiSPlaN/
SESPa desde novembro/2020, a capacitação necessária ao acesso e manu-
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seio do Sistema diGiSUS a todos os membros da coPaGES, por diversas 
situações conjunturais epidemiológicas, não foi possível cumprir com o cro-
nograma pactuado. Somente agora, no período de 19 a 23/04/2021 tive-
mos nossa capacitação, com acesso ao sistema diGiSUS em 19/04/2021;
a coPaGES/cES-Pa (2020-2022) manifesta-se nos seguintes termos:
1.PlaNo ESTadUal dE SaÚdE (PES/Pa) 2016-2019 Somente ao aces-
sarmos o sistema, tomamos conhecimento de que o PES/Pa 2016 a 2019, 
teve sua aprovação no cES/Pa em 25/07/2017, consubstanciado pela re-
solução nº 039/2017, bem como, na mesma resolução, foram aprovadas 
as PaS - Programações anuais de Saúde referentes aos exercícios de 2016 
e 2017. Não encontramos evidências no sistema diGiSUS se esses ins-
trumentos foram entregues em tempo hábil ou se houve atraso por par-
te da gestão. Somente podemos evidenciar que o atraso das análises dos 
instrumentos de gestão já de muito vem acontecendo de forma recorrente, 
cabendo agora no atual mandato, corrigir tais falhas que agora evidenciamos.
ParEcEr: como o referido instrumento já foi objeto de análise por esta co-
missão em momento anterior, não cabe aos membros da atual composição 
da coPaGES realizar nova apreciação.
2.ProGraMaÇÃo aNUal dE SaÚdE (PaS) - doMi 2018 a PaS 2018 foi 
protocolada no CES/PA em 22/08/2018, por meio físico, através do Oficio 
NiSPlaN/SESPa nº 013/2018 e lançada no sistema diGiSUS apenas em 
12/09/2019. o referido instrumento, entretanto, ainda não havia sido ob-
jeto de análise por esta comissão.
PARECER: Os membros da atual composição da COPAGES, após apreciação 
decidiram aProVar coM rESSalVa, em virtude do atraso na entrega do 
referido instrumento, tanto por meio físico quanto por meio digital.
1.ProGraMaÇÃo aNUal dE SaÚdE (PaS) - doMi 2019 a PaS 2019 foi 
protocolada no CES/PA em 22/08/2018, por meio físico, através do Oficio 
NiSPlaN/SESPa nº 013/2018 e lançada no sistema diGiSUS apenas em 
12/09/2019. o referido instrumento, entretanto, ainda não havia sido ob-
jeto de análise por esta comissão.
PARECER: Os membros da atual composição da COPAGES, após apreciação, 
decidiram aProVar SEM rESSalVaS, o referido instrumento de gestão.
1.PacTUaÇÕES iNTErfEdEraTiVaS 2018-2019
ParEcEr: Em respeito ao trabalho executado por todos os técnicos en-
volvidos no processo de construção do SUS no Estado do Pará, diante da 
premente necessidade de correção dos atrasos da gestão e omissão de 
responsabilidade do controle Social, recomendamos ao Pleno do cES/Pa a 
aProVaÇÃo coM rESSalVaS da Pactuação interfederativa dos indicado-
res dos exercícios de 2018 e 2019, recomendando esforço mútuo da gestão 
e da instância de controle social, para o cumprimento de prazos de entrega 
e análise dos instrumentos de gestão.
1.rElaTÓrioS dETalHadoS doS QUadriMESTrES aNTEriorES (rd-
Qa’s) E rElaTÓrio aNUal dE GESTÃo (raG) 2018
Em 18 de julho de 2019, o conselho de Secretarias Municipais de Saúde 
do Estado do Pará – coSEMS emitiu uma NoTa TÉcNica sobre a migração 
do sistema SarGSUS para o então novo sistema diGiSUS, informando dos 
erros que a mesma apresentava no momento e orientando que os instru-
mentos de análise de 2018 fossem protocolados por meio físico.
o 1° rdQa referente ao ano de 2018 foi protocolado de forma física neste 
conselho no dia 03/07/2018 (ofício n° 1337/2018), ou seja, em atraso, 
uma vez que deveria ter sido apresentado em maio/2018. o referido ins-
trumento NÃO CONSTA no sistema DIGISUS, mas justifica-se pelo fato dos 
erros do sistema informados anteriormente.
o 2° rdQa referente ao ano de 2018 foi protocolado de forma física neste 
conselho no dia 26/10/2018 (ofício n° 2165/2018), ou seja, em atraso, 
uma vez que deveria ter sido apresentado em setembro/2018. o referido 
instrumento NÃO CONSTA no sistema DIGISUS, mas justifica-se pelo fato 
dos erros do sistema informados anteriormente.
o 3° rdQa referente ao ano de 2018 foi protocolado de forma física neste 
conselho no dia 26/02/2018 (ofício n° 382/2019), ou seja, no prazo corre-
to. o referido instrumento, entretanto, NÃo coNSTa no sistema diGiSUS, 
mas justifica-se pelo fato dos erros do sistema informados anteriormente.
o raG referente ao ano de 2018 foi protocolado de forma física neste con-
selho no dia 28/03/2019 (ofício n° 575/2019), ou seja, no prazo correto. 
O referido instrumento NÃO CONSTA no sistema DIGISUS, mas justifica-se 
pelo fato dos erros do sistema informados anteriormente.
PARECER: Os membros da atual composição da COPAGES, após apreciação 
decidiram aProVar coM rESSalVa (em virtude do atraso na entrega de 
alguns dos referidos instrumentos), informando que tal atraso não poderia 
ter se dado por culpa do sistema diGiSUS, uma vez que a instabilidade do 
mesmo não interferiria na entrega dos documentos de forma física.
1.rElaTÓrio dETalHado do QUadriMESTrE aNTErior (rdQa) E rEla-
TÓrio aNUal dE GESTÃo (raG) 2019.
o 1° rdQa referente ao ano de 2019 foi protocolado de forma eletrôni-
ca neste conselho, através do sistema PaE no dia 10/03/2020 (ofício n° 
365/2020), ou seja, em atraso, uma vez que deveria ter sido apresentado 
em maio/2019. o referido instrumento NÃo coNSTa no sistema diGiSUS, 
mas justifica-se pelo fato dos erros do sistema informados anteriormente.
o 2° rdQa referente ao ano de 2019 foi protocolado de forma eletrôni-
ca neste conselho, através do sistema PaE no dia 10/03/2020 (ofício n° 
366/2020). No mesmo dia, o referido instrumento foi lançado no sistema 
diGiSUS, ou seja, em ambos os casos em atraso, uma vez que o mesmo 
deveria ter sido apresentado em setembro/2019.
o 3° rdQa referente ao ano de 2019 foi protocolado de forma eletrôni-
ca neste conselho, através do sistema PaE no dia 10/03/2020 (ofício n° 
344/2020). No mesmo dia, o referido instrumento foi lançado no sistema 
diGiSUS, ou seja, em ambos os casos em atraso, uma vez que o mesmo 
deveria ter sido apresentado em fevereiro/2020.
o raG referente ao ano de 2019 foi protocolado de forma eletrônica neste 
conselho, através do sistema PaE no dia 30/03/2020 (ofício n° 454/2020). 
No mesmo dia, o referido instrumento foi lançado no sistema diGiSUS, ou 

seja, ambos os lançamentos no prazo correto.
PARECER: Os membros da atual composição da COPAGES, após apreciação 
decidiram aProVar coM rESSalVa (em virtude do atraso na entrega de 
alguns dos referidos instrumentos), informando que tal atraso não poderia 
ter se dado por culpa do sistema diGiSUS, uma vez que a instabilidade do 
mesmo não interferiria na entrega dos documentos físicos ou eletrônicos 
através do sistema PaE.
ParEcEr fiNal
Após apreciação dos seguintes instrumentos de Gestão: PAS 2018, PAS 
2019, PacTUaÇÃo iNTErfEdEraTiVa 2018, PacTUaÇÃo iNTErfEdEra-
TiVa 2019, 1° rdQa 2018, 2° rdQa 2018, 3° rdQa 2018, raG 2018, 1° 
rdQa 2019, 2° rdQa 2019, 3° rdQa 2019, raG 2019;
os membros da atual composição da coPaGES decidiram por aProVar 
TodoS ESSES iNSTrUMENToS coM aS SEGUiNTES rESSalVaS:
- Programação anual de Saúde (PaS) - doMi 2018 entregue em atraso 
tanto por meio físico quanto por meio digital;
- Pactuações interfederativas 2018-2019 entregues em atraso;
- 1° rdQa e 2° rdQa do exercício de 2018 entregues em atraso;
- 1° rdQa, 2° rdQa, 3° rdQa do exercício de 2019 entregues em atraso;
- Verificou-se também que, em todos os RDQA’s, não houve por parte da 
gestão uma análise entre as metas físicas e financeiras programadas e o 
executado. Entendemos ser de suma importância que as equipes técni-
cas da gestão devem proceder à análise sobre seu desempenho técnico, 
financeiro e operacional, avaliando o cumprimento ou não das metas que 
foram propostas.
os membros da atual composição da coPaGES decidiram por rEcoMENdar:
- Que este ParEcEr deve ser parte integrante e indissociável da resolução 
exarada pela decisão do Pleno cES/Pa, em reunião ordinária a ser realiza-
da no dia 27/04/2021;
- a coPaGES, pelo acompanhamento nas regiões de saúde, vem observan-
do a dificuldade dos Conselhos Municipais de Saúde na execução da análise 
dos respectivos instrumentos de gestão, por isso, ProPÕE Para dEliBE-
raÇÃo dESTE PlENo que os técnicos do NUPlaN/SESPa de cada região de 
saúde, em conjunto com membros da coPaGES e/ou conselheiros de área, 
procedam ao devido acompanhamento e assessoramento dos cMS, para 
análise dos referidos instrumentos.
- Para isso, recomendamos também que cada conselheiro de área do cES/
Pa receba capacitação sobre o sistema diGiSUS.
Gracinda lima Magalhães
coordenadora coPaGES/cES-Pa
 Ezequiel Sousa Silveira
relator coPaGES/cES-Pa
 rosa do Socorro B. Umbuzeiro leite
Membro coPaGES/cES-Pa
 Marcio augusto Souza de azevedo
Membro coPaGE/cES-Pa
resoLUÇÃo ces/ParÁ Nº 015 de 27 de aBriL de 2021.
a PrESidENTE do coNSElHo ESTadUal dE SaÚdE do Pará, no uso 
de suas atribuições conferidas pela lei nº. 7.264, de 24 de abril de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado N° 31.406, de 27 de Abril de 2009, 
e pelo Decreto de 05 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial Nº 
34.302 de 06 de agosto de 2020 e pela resolução cES/Pa nº 001 de 22 
de março de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.550, de 13 
de abril de 2021.
coNSidEraNdo que nos termos do inciso ii do art. 9º da lei N º 7.264, 
de 24 de abril de 2009, as decisões do conselho Estadual de Saúde do 
Pará serão consubstanciadas em resoluções e homologadas pelo chefe do 
Poder Executivo ou pelo titular da Secretaria de Estado da Saúde Pública;
coNSidEraNdo a decisão da maioria dos membros do conselho Estadual 
de Saúde – cES/Pa, em reunião ordinária Virtual, realizada no dia 27 de 
abril de 2021;
coNSidEraNdo que cabe, por parte da Gestão Estadual, em cumprimento 
ao exercício da legalidade, da legitimidade e da transparência, a apresen-
tação dos instrumentos de gestão para o acompanhamento, controle e 
avaliação do Sistema Único de Saúde - SUS;
coNSidEraNdo as diversas inconsistências e instabilidades das platafor-
mas vigentes que regulam o sistema de apoio dos instrumentos de gestão 
SARGSUS e DIGISUS que dificultaram aos gestores a inserção de dados em 
tempo hábil o que impediu o cumprimento, por parte dos gestores do SUS, 
em proceder com suas obrigações legais;
coNSidEraNdo que os novos membros do conselho Estadual de Saúde 
tomaram posse em 27/08/2020, biênio 2020-2022, estando em atraso às 
análises e pareceres dos instrumentos de gestão referentes aos exercícios 
de 2018 e 2019 pelo mandato anterior;
CONSIDERANDO a apresentação do Relatório Anual de Gestão – RAG 
2019, por parte da Gestão Estadual, protocolados no conselho Estadual de 
Saúde – cES/Pa por meio físico;
coNSidEraNdo a apreciação, análise e parecer nº 001/2021 da comis-
são Permanente da Gestão Estadual da Saúde, orçamento e finanças do 
conselho Estadual de Saúde – coPaGE/cES-Pa que em cumprimento a 
responsabilidade e o cumprimento do dever, da impessoalidade, sanando 
as pendências com atrasos na análise, bem como acesso a plataforma do 
sistema dos instrumentos de gestão;
rESolVE:
1.aprovar:
oO Relatório Anual de Gestão - RAG 2019, conforme parecer da Comissão 
de Gestão no anexo Único desta resolução, com as seguintes ressalvas:
Relatório Anual de Gestão – RAG 2019 instrumento não consta no sistema 
DIGISUS, mas justifica-se pelo fato dos erros do sistema quando da migra-
ção da plataforma SarGSUS para diGiSUS.
1º rdQa; 2º rdQa e 3º rdQa do exercício de 2019 entregues em atraso.
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•Que o Parecer Nº 001/2021 – COPAGE/CES-PA seja parte integrante e 
indissociável desta resolução, anexo Único desta resolução;
•Que as equipes técnicas da gestão devem proceder à análise sobre seu 
desempenho técnico, financeiro e operacional, avaliando o cumprimento ou 
não das metas que foram propostas.
2.recomendar
Que os técnicos do Núcleo de Planejamento da Saúde - NiSPlaN/SESPa 
de cada região de saúde, em conjunto com membros da coPaGES/cES-Pa 
e/ou conselheiros (as) de área procedam ao devido acompanhamento e 
assessoramento dos conselhos Municipais de Saúde para análise dos seus 
respectivos instrumentos de gestão municipais.
Que cada conselheiro de área do cES/Pa receba capacitação sobre o sis-
tema diGiSUS.
3.Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
Maria EUNicE carValHo dE MoraES
PrESidENTE do coNSElHo ESTadUal dE SaÚdE
Homologo a resolução cES/Pa Nº 015 de 27 de abril de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES

secretÁrio de estado de saÚde PÚBLica, eM eXercÍcio
aNeXo ÚNico da resoLUÇÃo ces/Pa 

Nº 015 de 27 de aBriL de 2021.
Parecer Nº 001/2021 – coPaGes – 

iNstrUMeNto de GestÃo 2018 e 2019
 considerando que ao tomarmos posse no cES/Pa em 27/08/2020, biênio 
2020-2022, encontramos em atraso as análises e pareceres dos instru-
mentos de Gestão referentes aos exercícios de 2018 e 2019, cuja respon-
sabilidade recaía sobre os membros do cES/Pa do mandato anterior. No 
entanto, conforme exposto na lei complementar nº 141, a responsabili-
dade das instâncias oficiais de controle social é impessoal, cabendo-nos, 
portanto, agora, tais responsabilidades e o cumprimento do nosso dever, 
sanando tais pendências, no mais breve espaço de tempo possível;
considerando que todas as comissões Permanentes do cES/Pa foram com-
postas somente na 1ª reunião ordinária de Setembro/2020, quando não 
houve condições e tempo hábil para tomarmos conhecimento dos desafios 
que enfrentaríamos pela frente;
considerando que somente em outubro/2020, durante a 1ª reunião da co-
PAGES, foi possível ter a dimensão das dificuldades e acúmulo de tarefas, 
cujos nossos argumentos foram indispensáveis para a gestão perceber a 
necessidade de garantir condições para o desenvolvimento dos trabalhos 
da coPaGES;
considerando que o sistema diGiSUS - Gestor, regulamentado pela Por-
taria GM/MS nº 750, de 29/04/2029, em substituição à Portaria 575 – 
29/03/20212, que regulamentava o sistema de apoio SarGSUS, vem 
apresentando desde sua implantação, várias inconsistências e instabilida-
des em sua plataforma, dificultando aos gestores a inserção de dados em 
tempo hábil, bem como sua visualização. Em decorrência disso, no período 
de dois anos de sua implantação, tal sistema, esteve, várias vezes indispo-
nível para correções e/ou atualizações impedindo deveras o cumprimento 
por parte das gestões municipais e estadual do SUS, em proceder com 
suas obrigações legais;
considerando que, muito embora tenhamos buscado junto ao NiSPlaN/
SESPa desde novembro/2020, a capacitação necessária ao acesso e manu-
seio do Sistema diGiSUS a todos os membros da coPaGES, por diversas 
situações conjunturais epidemiológicas, não foi possível cumprir com o cro-
nograma pactuado. Somente agora, no período de 19 a 23/04/2021 tive-
mos nossa capacitação, com acesso ao sistema diGiSUS em 19/04/2021;
a coPaGES/cES-Pa (2020-2022) manifesta-se nos seguintes termos:
1.PlaNo ESTadUal dE SaÚdE (PES/Pa) 2016-2019 Somente ao aces-
sarmos o sistema, tomamos conhecimento de que o PES/Pa 2016 a 2019, 
teve sua aprovação no cES/Pa em 25/07/2017, consubstanciado pela re-
solução nº 039/2017, bem como, na mesma resolução, foram aprovadas 
as PaS - Programações anuais de Saúde referentes aos exercícios de 2016 
e 2017. Não encontramos evidências no sistema diGiSUS se esses ins-
trumentos foram entregues em tempo hábil ou se houve atraso por par-
te da gestão. Somente podemos evidenciar que o atraso das análises dos 
instrumentos de gestão já de muito vem acontecendo de forma recorrente, 
cabendo agora no atual mandato, corrigir tais falhas que agora evidenciamos.
ParEcEr: como o referido instrumento já foi objeto de análise por esta co-
missão em momento anterior, não cabe aos membros da atual composição 
da coPaGES realizar nova apreciação.
2.ProGraMaÇÃo aNUal dE SaÚdE (PaS) - doMi 2018 a PaS 2018 foi 
protocolada no CES/PA em 22/08/2018, por meio físico, através do Oficio 
NiSPlaN/SESPa nº 013/2018 e lançada no sistema diGiSUS apenas em 
12/09/2019. o referido instrumento, entretanto, ainda não havia sido ob-
jeto de análise por esta comissão.
PARECER: Os membros da atual composição da COPAGES, após apreciação 
decidiram aProVar coM rESSalVa, em virtude do atraso na entrega do 
referido instrumento, tanto por meio físico quanto por meio digital.
1.ProGraMaÇÃo aNUal dE SaÚdE (PaS) - doMi 2019 a PaS 2019 foi 
protocolada no CES/PA em 22/08/2018, por meio físico, através do Oficio 
NiSPlaN/SESPa nº 013/2018 e lançada no sistema diGiSUS apenas em 
12/09/2019. o referido instrumento, entretanto, ainda não havia sido ob-
jeto de análise por esta comissão.
PARECER: Os membros da atual composição da COPAGES, após apreciação, 
decidiram aProVar SEM rESSalVaS, o referido instrumento de gestão.
1.PacTUaÇÕES iNTErfEdEraTiVaS 2018-2019
ParEcEr: Em respeito ao trabalho executado por todos os técnicos en-
volvidos no processo de construção do SUS no Estado do Pará, diante da 
premente necessidade de correção dos atrasos da gestão e omissão de 
responsabilidade do controle Social, recomendamos ao Pleno do cES/Pa a 
aProVaÇÃo coM rESSalVaS da Pactuação interfederativa dos indicado-

res dos exercícios de 2018 e 2019, recomendando esforço mútuo da gestão 
e da instância de controle social, para o cumprimento de prazos de entrega 
e análise dos instrumentos de gestão.
1.rElaTÓrioS dETalHadoS doS QUadriMESTrES aNTEriorES (rd-
Qa’s) E rElaTÓrio aNUal dE GESTÃo (raG) 2018
Em 18 de julho de 2019, o conselho de Secretarias Municipais de Saúde 
do Estado do Pará – coSEMS emitiu uma NoTa TÉcNica sobre a migração 
do sistema SarGSUS para o então novo sistema diGiSUS, informando dos 
erros que a mesma apresentava no momento e orientando que os instru-
mentos de análise de 2018 fossem protocolados por meio físico.
o 1° rdQa referente ao ano de 2018 foi protocolado de forma física neste 
conselho no dia 03/07/2018 (ofício n° 1337/2018), ou seja, em atraso, 
uma vez que deveria ter sido apresentado em maio/2018. o referido ins-
trumento NÃO CONSTA no sistema DIGISUS, mas justifica-se pelo fato dos 
erros do sistema informados anteriormente.
o 2° rdQa referente ao ano de 2018 foi protocolado de forma física neste 
conselho no dia 26/10/2018 (ofício n° 2165/2018), ou seja, em atraso, 
uma vez que deveria ter sido apresentado em setembro/2018. o referido 
instrumento NÃO CONSTA no sistema DIGISUS, mas justifica-se pelo fato 
dos erros do sistema informados anteriormente.
o 3° rdQa referente ao ano de 2018 foi protocolado de forma física neste 
conselho no dia 26/02/2018 (ofício n° 382/2019), ou seja, no prazo corre-
to. o referido instrumento, entretanto, NÃo coNSTa no sistema diGiSUS, 
mas justifica-se pelo fato dos erros do sistema informados anteriormente.
o raG referente ao ano de 2018 foi protocolado de forma física neste con-
selho no dia 28/03/2019 (ofício n° 575/2019), ou seja, no prazo correto. 
O referido instrumento NÃO CONSTA no sistema DIGISUS, mas justifica-se 
pelo fato dos erros do sistema informados anteriormente.
PARECER: Os membros da atual composição da COPAGES, após apreciação 
decidiram aProVar coM rESSalVa (em virtude do atraso na entrega de 
alguns dos referidos instrumentos), informando que tal atraso não poderia 
ter se dado por culpa do sistema diGiSUS, uma vez que a instabilidade do 
mesmo não interferiria na entrega dos documentos de forma física.
1.rElaTÓrio dETalHado do QUadriMESTrE aNTErior (rdQa) E rEla-
TÓrio aNUal dE GESTÃo (raG) 2019.
o 1° rdQa referente ao ano de 2019 foi protocolado de forma eletrôni-
ca neste conselho, através do sistema PaE no dia 10/03/2020 (ofício n° 
365/2020), ou seja, em atraso, uma vez que deveria ter sido apresentado 
em maio/2019. o referido instrumento NÃo coNSTa no sistema diGiSUS, 
mas justifica-se pelo fato dos erros do sistema informados anteriormente.
o 2° rdQa referente ao ano de 2019 foi protocolado de forma eletrôni-
ca neste conselho, através do sistema PaE no dia 10/03/2020 (ofício n° 
366/2020). No mesmo dia, o referido instrumento foi lançado no sistema 
diGiSUS, ou seja, em ambos os casos em atraso, uma vez que o mesmo 
deveria ter sido apresentado em setembro/2019.
o 3° rdQa referente ao ano de 2019 foi protocolado de forma eletrôni-
ca neste conselho, através do sistema PaE no dia 10/03/2020 (ofício n° 
344/2020). No mesmo dia, o referido instrumento foi lançado no sistema 
diGiSUS, ou seja, em ambos os casos em atraso, uma vez que o mesmo 
deveria ter sido apresentado em fevereiro/2020.
o raG referente ao ano de 2019 foi protocolado de forma eletrônica neste 
conselho, através do sistema PaE no dia 30/03/2020 (ofício n° 454/2020). 
No mesmo dia, o referido instrumento foi lançado no sistema diGiSUS, ou 
seja, ambos os lançamentos no prazo correto.
PARECER: Os membros da atual composição da COPAGES, após apreciação 
decidiram aProVar coM rESSalVa (em virtude do atraso na entrega de 
alguns dos referidos instrumentos), informando que tal atraso não poderia 
ter se dado por culpa do sistema diGiSUS, uma vez que a instabilidade do 
mesmo não interferiria na entrega dos documentos físicos ou eletrônicos 
através do sistema PaE.
ParEcEr fiNal
Após apreciação dos seguintes instrumentos de Gestão: PAS 2018, PAS 
2019, PacTUaÇÃo iNTErfEdEraTiVa 2018, PacTUaÇÃo iNTErfEdEra-
TiVa 2019, 1° rdQa 2018, 2° rdQa 2018, 3° rdQa 2018, raG 2018, 1° 
rdQa 2019, 2° rdQa 2019, 3° rdQa 2019, raG 2019;
os membros da atual composição da coPaGES decidiram por aProVar 
TodoS ESSES iNSTrUMENToS coM aS SEGUiNTES rESSalVaS:
- Programação anual de Saúde (PaS) - doMi 2018 entregue em atraso 
tanto por meio físico quanto por meio digital;
- Pactuações interfederativas 2018-2019 entregues em atraso;
- 1° rdQa e 2° rdQa do exercício de 2018 entregues em atraso;
- 1° rdQa, 2° rdQa, 3° rdQa do exercício de 2019 entregues em atraso;
- Verificou-se também que, em todos os RDQA’s, não houve por parte da 
gestão uma análise entre as metas físicas e financeiras programadas e o 
executado. Entendemos ser de suma importância que as equipes técni-
cas da gestão devem proceder à análise sobre seu desempenho técnico, 
financeiro e operacional, avaliando o cumprimento ou não das metas que 
foram propostas.
os membros da atual composição da coPaGES decidiram por rEcoMENdar:
- Que este ParEcEr deve ser parte integrante e indissociável da resolução 
exarada pela decisão do Pleno cES/Pa, em reunião ordinária a ser realiza-
da no dia 27/04/2021;
- a coPaGES, pelo acompanhamento nas regiões de saúde, vem observan-
do a dificuldade dos Conselhos Municipais de Saúde na execução da análise 
dos respectivos instrumentos de gestão, por isso, ProPÕE Para dEliBE-
raÇÃo dESTE PlENo que os técnicos do NUPlaN/SESPa de cada região de 
saúde, em conjunto com membros da coPaGES e/ou conselheiros de área, 
procedam ao devido acompanhamento e assessoramento dos cMS, para 
análise dos referidos instrumentos.
- Para isso, recomendamos também que cada conselheiro de área do cES/
Pa receba capacitação sobre o sistema diGiSUS.
Gracinda lima Magalhães
coordenadora coPaGES/cES-Pa
 Ezequiel Sousa Silveira
relator coPaGES/cES-Pa
 rosa do Socorro B. Umbuzeiro leite
Membro coPaGES/cES-Pa
 Marcio augusto Souza de azevedo
Membro coPaGE/cES-Pa
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resoLUÇÃo ces/ParÁ Nº 016 de 27 de aBriL de 2021.
a PrESidENTE do coNSElHo ESTadUal dE SaÚdE do Pará, no uso 
de suas atribuições conferidas pela lei nº. 7.264, de 24 de abril de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado N° 31.406, de 27 de Abril de 2009, 
e pelo Decreto de 05 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial Nº 
34.302 de 06 de agosto de 2020 e pela resolução cES/Pa nº 001 de 22 
de março de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.550, de 13 
de abril de 2021.
coNSidEraNdo que nos termos do inciso ii do art. 9º da lei N º 7.264, 
de 24 de abril de 2009, as decisões do conselho Estadual de Saúde do 
Pará serão consubstanciadas em resoluções e homologadas pelo chefe do 
Poder Executivo ou pelo titular da Secretaria de Estado da Saúde Pública;
  coNSidEraNdo a decisão da maioria dos membros do conselho Estadu-
al de Saúde – cES/Pa, em reunião ordinária Virtual, realizada no dia 27 
de abril de 2021;
  coNSidEraNdo que cabe, por parte da Gestão Estadual, em cumpri-
mento ao exercício da legalidade, da legitimidade e da transparência, a 
apresentação dos instrumentos de gestão para o acompanhamento, con-
trole e avaliação do Sistema Único de Saúde - SUS;
  coNSidEraNdo as diversas inconsistências e instabilidades das platafor-
mas vigentes que regulam o sistema de apoio dos instrumentos de gestão 
SARGSUS e DIGISUS que dificultaram aos gestores a inserção de dados em 
tempo hábil o que impediu o cumprimento, por parte dos gestores do SUS, 
em proceder com suas obrigações legais;
  coNSidEraNdo que os novos membros do conselho Estadual de Saúde 
tomaram posse em 27/08/2020, biênio 2020-2022, estando em atraso às 
análises e pareceres dos instrumentos de gestão referentes aos exercícios 
de 2018 e 2019 pelo mandato anterior;
  CONSIDERANDO a apresentação dos 1º, 2º e 3º Relatórios Detalhados 
dos Quadrimestres anteriores - rdQa’s exercício 2019, por parte da Ges-
tão Estadual, protocolados no conselho Estadual de Saúde – cES/Pa por 
meio físico, e não constando na plataforma do sistema DIGISUS justificado 
por erros do sistema informado anteriormente pela migração da platafor-
ma SarGSUS para diGiSUS;
  coNSidEraNdo a apreciação, análise e parecer nº 001/2021 da comis-
são Permanente da Gestão Estadual da Saúde, orçamento e finanças do 
conselho Estadual de Saúde – coPaGE/cES-Pa que em cumprimento a 
responsabilidade e o cumprimento do dever, da impessoalidade, sanando 
as pendências com atrasos na análise, bem como acesso a plataforma do 
sistema dos instrumentos de gestão;
 rESolVE:
1.aprovar:
Os 1º, 2º e 3º Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior - RDQA 
2019, conforme parecer da comissão de Gestão no anexo Único desta 
resolução, com a seguinte ressalva:
1º, 2º e 3º Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior - RDQA 2019, 
entregue em atraso.
Que o Parecer Nº 001/2021 – coPaGE/cES-Pa seja parte integrante e 
indissociável desta resolução, anexo Único desta resolução;
Que a equipe técnica da Gestão proceda à análise entre as metas físicas 
e financeiras programadas e o executado, análise sobre seu desempenho 
técnico, financeiro e operacional, avaliando o cumprimento ou não das me-
tas que foram propostas.
1.recomendar
•Que os técnicos do Núcleo de Planejamento da Saúde - NISPLAN/SESPA 
de cada região de saúde, em conjunto com membros da coPaGES/cES-Pa 
e/ou conselheiros (as) de área procedam ao devido acompanhamento e 
assessoramento dos conselhos Municipais de Saúde para análise dos seus 
respectivos instrumentos de gestão municipais.
•Que cada conselheiro de área do CES/PA receba capacitação sobre o sis-
tema diGiSUS.
1.Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
Maria EUNicE carValHo dE MoraES
PrESidENTE do coNSElHo ESTadUal dE SaÚdE
Homologo a resolução cES/Pa Nº 016 de 27 de abril de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM EXErcÍcio

aNeXo ÚNico da resoLUÇÃo ces/Pa 
Nº 016 de 27 de aBriL de 2021.

Parecer Nº 001/2021 – coPaGes – 
iNstrUMeNto de GestÃo 2018 e 2019

 considerando que ao tomarmos posse no cES/Pa em 27/08/2020, biênio 
2020-2022, encontramos em atraso as análises e pareceres dos instru-
mentos de Gestão referentes aos exercícios de 2018 e 2019, cuja respon-
sabilidade recaía sobre os membros do cES/Pa do mandato anterior. No 
entanto, conforme exposto na lei complementar nº 141, a responsabili-
dade das instâncias oficiais de controle social é impessoal, cabendonos, 
portanto, agora, tais responsabilidades e o cumprimento do nosso dever, 
sanando tais pendências, no mais breve espaço de tempo possível;
considerando que todas as comissões Permanentes do cES/Pa foram com-
postas somente na 1ª reunião ordinária de Setembro/2020, quando não 
houve condições e tempo hábil para tomarmos conhecimento dos desafios 
que enfrentaríamos pela frente;
considerando que somente em outubro/2020, durante a 1ª reunião da co-
PAGES, foi possível ter a dimensão das dificuldades e acúmulo de tarefas, 
cujos nossos argumentos foram indispensáveis para a gestão perceber a 
necessidade de garantir condições para o desenvolvimento dos trabalhos 
da coPaGES;
considerando que o sistema diGiSUS - Gestor, regulamentado pela Por-
taria GM/MS nº 750, de 29/04/2029, em substituição à Portaria 575 – 
29/03/20212, que regulamentava o sistema de apoio SarGSUS, vem 

apresentando desde sua implantação, várias inconsistências e instabilida-
des em sua plataforma, dificultando aos gestores a inserção de dados em 
tempo hábil, bem como sua visualização. Em decorrência disso, no período 
de dois anos de sua implantação, tal sistema, esteve, várias vezes indispo-
nível para correções e/ou atualizações impedindo deveras o cumprimento 
por parte das gestões municipais e estadual do SUS, em proceder com 
suas obrigações legais;
considerando que, muito embora tenhamos buscado junto ao NiSPlaN/
SESPa desde novembro/2020, a capacitação necessária ao acesso e manu-
seio do Sistema diGiSUS a todos os membros da coPaGES, por diversas 
situações conjunturais epidemiológicas, não foi possível cumprir com o cro-
nograma pactuado. Somente agora, no período de 19 a 23/04/2021 tive-
mos nossa capacitação, com acesso ao sistema diGiSUS em 19/04/2021;
a coPaGES/cES-Pa (2020-2022) manifesta-se nos seguintes termos:
1.PlaNo ESTadUal dE SaÚdE (PES/Pa) 2016-2019 Somente ao aces-
sarmos o sistema, tomamos conhecimento de que o PES/Pa 2016 a 2019, 
teve sua aprovação no cES/Pa em 25/07/2017, consubstanciado pela re-
solução nº 039/2017, bem como, na mesma resolução, foram aprovadas 
as PaS - Programações anuais de Saúde referentes aos exercícios de 2016 
e 2017. Não encontramos evidências no sistema diGiSUS se esses ins-
trumentos foram entregues em tempo hábil ou se houve atraso por parte 
da gestão. Somente podemos evidenciar que o atraso das análises dos 
instrumentos de gestão já de muito vem acontecendo de forma recorrente, 
cabendo agora no atual mandato, corrigir tais falhas que agora evidencia-
mos.
ParEcEr: como o referido instrumento já foi objeto de análise por esta co-
missão em momento anterior, não cabe aos membros da atual composição 
da coPaGES realizar nova apreciação.
2.ProGraMaÇÃo aNUal dE SaÚdE (PaS) - doMi 2018 a PaS 2018 foi 
protocolada no CES/PA em 22/08/2018, por meio físico, através do Oficio 
NiSPlaN/SESPa nº 013/2018 e lançada no sistema diGiSUS apenas em 
12/09/2019. o referido instrumento, entretanto, ainda não havia sido ob-
jeto de análise por esta comissão.
PARECER: Os membros da atual composição da COPAGES, após apreciação 
decidiram aProVar coM rESSalVa, em virtude do atraso na entrega do 
referido instrumento, tanto por meio físico quanto por meio digital.
1.ProGraMaÇÃo aNUal dE SaÚdE (PaS) - doMi 2019 a PaS 2019 foi 
protocolada no CES/PA em 22/08/2018, por meio físico, através do Oficio 
NiSPlaN/SESPa nº 013/2018 e lançada no sistema diGiSUS apenas em 
12/09/2019. o referido instrumento, entretanto, ainda não havia sido ob-
jeto de análise por esta comissão.
PARECER: Os membros da atual composição da COPAGES, após aprecia-
ção, decidiram aProVar SEM rESSalVaS, o referido instrumento de ges-
tão.
1.PacTUaÇÕES iNTErfEdEraTiVaS 2018-2019
ParEcEr: Em respeito ao trabalho executado por todos os técnicos en-
volvidos no processo de construção do SUS no Estado do Pará, diante da 
premente necessidade de correção dos atrasos da gestão e omissão de 
responsabilidade do controle Social, recomendamos ao Pleno do cES/Pa a 
aProVaÇÃo coM rESSalVaS da Pactuação interfederativa dos indicado-
res dos exercícios de 2018 e 2019, recomendando esforço mútuo da gestão 
e da instância de controle social, para o cumprimento de prazos de entrega 
e análise dos instrumentos de gestão.
1.rElaTÓrioS dETalHadoS doS QUadriMESTrES aNTEriorES (rd-
Qa’s) E rElaTÓrio aNUal dE GESTÃo (raG) 2018
Em 18 de julho de 2019, o conselho de Secretarias Municipais de Saúde 
do Estado do Pará – coSEMS emitiu uma NoTa TÉcNica sobre a migração 
do sistema SarGSUS para o então novo sistema diGiSUS, informando dos 
erros que a mesma apresentava no momento e orientando que os instru-
mentos de análise de 2018 fossem protocolados por meio físico.
o 1° rdQa referente ao ano de 2018 foi protocolado de forma física neste 
conselho no dia 03/07/2018 (ofício n° 1337/2018), ou seja, em atraso, 
uma vez que deveria ter sido apresentado em maio/2018. o referido ins-
trumento NÃO CONSTA no sistema DIGISUS, mas justifica-se pelo fato dos 
erros do sistema informados anteriormente.
o 2° rdQa referente ao ano de 2018 foi protocolado de forma física neste 
conselho no dia 26/10/2018 (ofício n° 2165/2018), ou seja, em atraso, 
uma vez que deveria ter sido apresentado em setembro/2018. o referido 
instrumento NÃO CONSTA no sistema DIGISUS, mas justifica-se pelo fato 
dos erros do sistema informados anteriormente.
o 3° rdQa referente ao ano de 2018 foi protocolado de forma física neste 
conselho no dia 26/02/2018 (ofício n° 382/2019), ou seja, no prazo corre-
to. o referido instrumento, entretanto, NÃo coNSTa no sistema diGiSUS, 
mas justifica-se pelo fato dos erros do sistema informados anteriormente.
o raG referente ao ano de 2018 foi protocolado de forma física neste con-
selho no dia 28/03/2019 (ofício n° 575/2019), ou seja, no prazo correto. 
O referido instrumento NÃO CONSTA no sistema DIGISUS, mas justifica-se 
pelo fato dos erros do sistema informados anteriormente.
PARECER: Os membros da atual composição da COPAGES, após apreciação 
decidiram aProVar coM rESSalVa (em virtude do atraso na entrega de 
alguns dos referidos instrumentos), informando que tal atraso não poderia 
ter se dado por culpa do sistema diGiSUS, uma vez que a instabilidade do 
mesmo não interferiria na entrega dos documentos de forma física.
1.rElaTÓrio dETalHado do QUadriMESTrE aNTErior (rdQa) E rEla-
TÓrio aNUal dE GESTÃo (raG) 2019.
o 1° rdQa referente ao ano de 2019 foi protocolado de forma eletrôni-
ca neste conselho, através do sistema PaE no dia 10/03/2020 (ofício n° 
365/2020), ou seja, em atraso, uma vez que deveria ter sido apresentado 
em maio/2019. o referido instrumento NÃo coNSTa no sistema diGiSUS, 
mas justifica-se pelo fato dos erros do sistema informados anteriormente.
o 2° rdQa referente ao ano de 2019 foi protocolado de forma eletrôni-
ca neste conselho, através do sistema PaE no dia 10/03/2020 (ofício n° 
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366/2020). No mesmo dia, o referido instrumento foi lançado no sistema 
diGiSUS, ou seja, em ambos os casos em atraso, uma vez que o mesmo 
deveria ter sido apresentado em setembro/2019.
o 3° rdQa referente ao ano de 2019 foi protocolado de forma eletrôni-
ca neste conselho, através do sistema PaE no dia 10/03/2020 (ofício n° 
344/2020). No mesmo dia, o referido instrumento foi lançado no sistema 
diGiSUS, ou seja, em ambos os casos em atraso, uma vez que o mesmo 
deveria ter sido apresentado em fevereiro/2020.
o raG referente ao ano de 2019 foi protocolado de forma eletrônica neste 
conselho, através do sistema PaE no dia 30/03/2020 (ofício n° 454/2020). 
No mesmo dia, o referido instrumento foi lançado no sistema diGiSUS, ou 
seja, ambos os lançamentos no prazo correto.
PARECER: Os membros da atual composição da COPAGES, após apreciação 
decidiram aProVar coM rESSalVa (em virtude do atraso na entrega de 
alguns dos referidos instrumentos), informando que tal atraso não poderia 
ter se dado por culpa do sistema diGiSUS, uma vez que a instabilidade do 
mesmo não interferiria na entrega dos documentos físicos ou eletrônicos 
através do sistema PaE.
ParEcEr fiNal
Após apreciação dos seguintes instrumentos de Gestão: PAS 2018, PAS 
2019, PacTUaÇÃo iNTErfEdEraTiVa 2018, PacTUaÇÃo iNTErfEdEra-
TiVa 2019, 1° rdQa 2018, 2° rdQa 2018, 3° rdQa 2018, raG 2018, 1° 
rdQa 2019, 2° rdQa 2019, 3° rdQa 2019, raG 2019;
os membros da atual composição da coPaGES decidiram por aProVar 
TodoS ESSES iNSTrUMENToS coM aS SEGUiNTES rESSalVaS:
- Programação anual de Saúde (PaS) - doMi 2018 entregue em atraso 
tanto por meio físico quanto por meio digital;
- Pactuações interfederativas 2018-2019 entregues em atraso;
- 1° rdQa e 2° rdQa do exercício de 2018 entregues em atraso;
- 1° rdQa, 2° rdQa, 3° rdQa do exercício de 2019 entregues em atraso;
- Verificou-se também que, em todos os RDQA’s, não houve por parte da 
gestão uma análise entre as metas físicas e financeiras programadas e o 
executado. Entendemos ser de suma importância que as equipes técni-
cas da gestão devem proceder à análise sobre seu desempenho técnico, 
financeiro e operacional, avaliando o cumprimento ou não das metas que 
foram propostas.
os membros da atual composição da coPaGES decidiram por rEcoMEN-
dar:
- Que este ParEcEr deve ser parte integrante e indissociável da resolução 
exarada pela decisão do Pleno cES/Pa, em reunião ordinária a ser realiza-
da no dia 27/04/2021;
- a coPaGES, pelo acompanhamento nas regiões de saúde, vem observan-
do a dificuldade dos Conselhos Municipais de Saúde na execução da análise 
dos respectivos instrumentos de gestão, por isso, ProPÕE Para dEliBE-
raÇÃo dESTE PlENo que os técnicos do NUPlaN/SESPa de cada região de 
saúde, em conjunto com membros da coPaGES e/ou conselheiros de área, 
procedam ao devido acompanhamento e assessoramento dos cMS, para 
análise dos referidos instrumentos.
- Para isso, recomendamos também que cada conselheiro de área do cES/
Pa receba capacitação sobre o sistema diGiSUS.
 Gracinda lima Magalhães
coordenadora coPaGES/cES-Pa
 Ezequiel Sousa Silveira
relator coPaGES/cES-Pa
 rosa do Socorro B. Umbuzeiro leite
Membro coPaGES/cES-Pa
 Marcio augusto Souza de azevedo
Membro coPaGE/cES-Pa
resoLUÇÃo ces/ParÁ Nº 017 de 27 de aBriL de 2021.
a PrESidENTE do coNSElHo ESTadUal dE SaÚdE do Pará, no uso 
de suas atribuições conferidas pela lei nº. 7.264, de 24 de abril de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado N° 31.406, de 27 de Abril de 2009, 
e pelo Decreto de 05 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial Nº 
34.302 de 06 de agosto de 2020 e pela resolução cES/Pa nº 001 de 22 
de março de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.550, de 13 
de abril de 2021.
coNSidEraNdo que nos termos do inciso ii do art. 9º da lei N º 7.264, 
de 24 de abril de 2009, as decisões do conselho Estadual de Saúde do 
Pará serão consubstanciadas em resoluções e homologadas pelo chefe do 
Poder Executivo ou pelo titular da Secretaria de Estado da Saúde Pública;
 coNSidEraNdo a decisão da maioria dos membros do conselho Estadual 
de Saúde – cES/Pa, em reunião ordinária Virtual, realizada no dia 27 de 
abril de 2021;
  coNSidEraNdo a apresentação, por parte da Gestão Estadual, da Emen-
da Parlamentar no valor de r$-2.000.000,00 (dois milhões de reais) em 
beneficio do Hospital Referência em Oftalmologia Rodrigues Landim, que 
apresentou toda a estrutura hospitalar da empresa e capacidade técnica 
instalada, oferecendo tal estrutura para credenciamento junto ao Sistema 
Único de Saúde, relacionando todo o elenco de procedimentos conforme 
tabela do Sia/SiH – SUS, que poderiam ser ofertados pela empresa plei-
teante;
  coNSidEraNdo a apreciação, análise e parecer nº 003/2021 da comis-
são Permanente da Gestão Estadual da Saúde, orçamento e finanças do 
conselho Estadual de Saúde – coPaGE/cES-Pa que dentro do princípio da 
legalidade,  não poderia ser favorável a proposta de aplicação de recursos 
financeiros à uma empresa privada, quando sabemos da rede de hospitais 
público existentes, regionais e municipais que, por falta de recursos de 
Mac para habilitação dos serviços em questão, não conseguem atender 
seus munícipes, a nível da rede pública /raS do Pará.
 rESolVE:
1.Não aprovar a aplicação dos recursos oriundos de Emenda Parlamentar 
para atendimento das demandas em oftalmologia, direcionada especifica-

mente ao Hospital de referência em oftalmologia rodrigues landin, não 
credenciado pelo SUS, conforme parecer da comissão de Gestão no anexo 
Único desta resolução;
2.recomendar
•Que o Parecer Nº 003/2021 – COPAGE/CES-PA seja parte integrante e 
indissociável desta resolução, anexo Único desta resolução;
•Que a Gestão Estadual do SUS no Pará até possa adquiri/contratar esse 
serviço, mas através de processo licitatório, conforme preconiza a legisla-
ção vigente;
•Que a Gestão Estadual do SUS no Pará, redistribua esse montante de Dois 
Milhões de reais (r$-2.000.000,00), que sejam aplicados na rede pública, 
nos Hospitais regionais e/ou nas raS dos municípios que apresentem ca-
pacidade física instalada de cada um;
•Que a Gestão Estadual do SUS no Pará, ao considerar as Emendas Parla-
mentares, tenha o cuidado de analisar se a referida Emenda está de acordo 
com o Plano Estadual de Saúde.
1.Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
Maria EUNicE carValHo dE MoraES
PrESidENTE do coNSElHo ESTadUal dE SaÚdE
Homologo a resolução cES/Pa Nº 017 de 27 de abril de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM EXErcÍcio
aNeXo ÚNico da resoLUÇÃo ces/Pa Nº 017 de 27 de aBriL de 2021.
Parecer Nº 003/2021 – coPaGes – aPLicaÇÃo de recUrsos 
oriUNdos de eMeNda ParLaMeNtar
objeto: Solicitação da Gestão Estadual, para aplicação de recursos oriun-
dos de Emenda Parlamentar: ??? (Não tivemos acesso a EP em questão e 
nem do processo protocolado junto ao fNS)
origem dos recursos: ???? (não nos foi repassado e não evidenciamos a 
proposta junto ao fNS)
Valor: r$-2.000.000,00 (dois Milhões de reais) - recursos de Emenda 
Parlamentar ???
1 – coNTEXTUaliZaÇÃo
- a proposta foi apresentada pela Gestão Estadual, na reunião ordinária do 
mês de Março/2021, solicitando a aprovação do cES/Pa, para aplicar re-
cursos oriundos de Emenda Parlamentar para atendimento das demandas 
em oftalmologia, direcionada especificamente ao Hospital de Referência 
em oftalmologia rodrigues landin, não credenciado pelo SUS;
- a coPaGES, durante a mesma reunião e posteriormente, solicitou ao 
cES/Pa e diretamente ao conselheiro Horácio, representante da Gestão  
Estadual, sobre essa EP e/ou a proposta detalhada. o que não nos foi 
apresentado;
- durante a reunião da coPaGES em Belém, de 19 a 23/04/2021, estive-
mos com o conselheiro Horácio, que também não dispunha da documen-
tação solicitada. No entanto, nos repassou ofício do Hospital rodrigues 
landim, de nº 091/2020, endereçado ao Exmo. Sr. Secretário dr. rômulo 
rodovalho, apresentando toda a estrutura hospitalar da empresa e capaci-
dade técnica instalada, oferecendo tal estrutura para credenciamento junto 
ao Sistema Único de Saúde, relacionando todo o elenco de procedimentos 
conforme tabela do Sia/SiH – SUS, que poderiam ser ofertados pela em-
presa pleiteante;
2 – do NoSSo ParEcEr
- Há anos o Estado do Pará apresenta uma série histórica bastante defici-
tária em relação a oferta de procedimentos do elenco de oftalmologia, res-
tringindo praticamente a oferta desses serviços, as campanhas de cirurgias 
eletivas de catarata e pterígio, bem como a grande deficiência na oferta de 
outros procedimentos oftálmicos, que sequer são disponibilizados;
- afora uns poucos procedimentos habilitados em alguns municípios polos,  
por regiões de Saúde, tem sido ofertados minimamente esses serviços, 
ocasionando uma longa lista de espera por esses procedimentos, que nun-
ca se esgota, em decorrência dos poucos recursos habilitandos para tanto, 
pelo Ministério da Saúde;
- conforme nossa cf/1988:
art. 199. a assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
•1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar 
do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato 
de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas 
e as sem fins lucrativos.
•2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subven-
ções às instituições privadas com fins lucrativos.
- dentro do princípio da legalidade, coPaGES não poderia ser favorável 
a proposta de aplicação de recursos financeiros à uma empresa privada, 
quando sabemos da rede de hospitais público existentes, regionais e muni-
cipais que, por falta de recursos de Mac para habilitação dos serviços em 
questão, não conseguem atender seus munícipes, a nível da rede pública 
/raS do Pará.
- Pelo exposto, estamos recomendando ao Pleno do cES/Pa, não acartar e 
não aprovar o pleito do destino desses recursos para o setor privado, e que 
recomende à Gestão Estadual do SUS no Pará, que esse montante de dois 
Milhões de reais (r$-2.000.000,00), sejam aplicados na rede pública, nos 
Hospitais regionais e ou nas raS dos municípios que apresentem capaci-
dade física instalada de cada um.
- Este é o nosso parecer
Belém/Pa, aos 23 dias do mês de abril de 2021.
GraciNda liMa MaGalHÃES
coordenadora da coPaGES/cES-Pa
EZEQUiElE SoUSa SilVEira
relator da coPaGES/cES-Pa
roSa do Socorro B UMBUZEiro lEiTE
Membro da coPaGES/cES-Pa
Marcio aUGUSTo SoUZa dE aZEVEdo
Membro da coPaGES/cES-Pa
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resoLUÇÃo ces/ParÁ Nº 018 de 27 de aBriL de 2021.
a PrESidENTE do coNSElHo ESTadUal dE SaÚdE do Pará, no uso 
de suas atribuições conferidas pela lei nº. 7.264, de 24 de abril de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado N° 31.406, de 27 de Abril de 2009, 
e pelo Decreto de 05 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial Nº 
34.302 de 06 de agosto de 2020 e pela resolução cES/Pa nº 001 de 22 
de março de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.550, de 13 
de abril de 2021.
coNSidEraNdo que nos termos do inciso ii do art. 9º da lei N º 7.264, 
de 24 de abril de 2009, as decisões do conselho Estadual de Saúde do 
Pará serão consubstanciadas em resoluções e homologadas pelo chefe do 
Poder Executivo ou pelo titular da Secretaria de Estado da Saúde Pública;
 coNSidEraNdo a decisão da maioria dos membros do conselho Estadual 
de Saúde – cES/Pa, em reunião ordinária Virtual, realizada no dia 27 de 
abril de 2021;
 coNSidEraNdo a proposta de aquisição de equipamentos para Unidade 
de atenção Especializada em Saúde, por meio de Emenda Parlamentar, 
de 10 ventiladores pulmonares e 40 bombas de infusão, destinados aos 
Hospitais: HMUE; Hospital ophir loyola; Hr de cametá; Hr conceição do 
araguaia; HrT; HrBa; Hr Sudeste do Pará; Hr dr. olímpio; HrPT; HrP 
Leste do Pará; HRP do Marajó e Santa Casa de Misericórdia do Pará.
  coNSidEraNdo que a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará/ 
Fundo Estadual de Saúde, beneficiário da Emenda Parlamentar, propõe a 
mudança dos referidos equipamentos inicialmente propostos, por 08 (oito) 
tomógrafos, por, haver mais necessidade de aquisição de tomógrafos para 
substituir os danificados e suprir necessidades em regiões desprovidas 
desse equipamento;
 coNSidEraNdo a apreciação, análise e parecer nº 002/2021 da comis-
são Permanente da Gestão Estadual da Saúde, orçamento e finanças do 
conselho Estadual de Saúde – coPaGE/cES-Pa que recomenda a mudança 
do objeto da proposta inicial da emenda parlamentar, visto que neste mo-
mento de pandemia as necessidades prioritárias de equipamentos, a aqui-
sição de tomógrafos seria de muito maior valia, até por ser determinante 
na escolha da conduta terapêutica a ser adotada em cada caso positivo 
por covid-19.
 rESolVE:
1.aprovar a mudança do objeto da Emenda Parlamentar, em favor à aqui-
sição de 08 (oito) Tomógrafos para atender as regiões desprovidas deste 
equipamento, conforme parecer da comissão de Gestão no anexo Único 
desta resolução;
2.recomendar
•Que o Parecer Nº 002/2021 – COPAGE/CES-PA seja parte integrante e 
indissociável desta resolução, anexo Único desta resolução;
•Que a Gestão Estadual do SUS no Pará, ao considerar as Emendas Parla-
mentares, tenha o cuidado de analisar se a referida Emenda está de acordo 
com o Plano Estadual de Saúde.
•Que a Gestão Estadual do SUS no Pará dê ciência ao Conselho Estadual de 
Saúde sobre o processo de aquisição e destino dos referidos tomógrafos.
1.Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
Maria EUNicE carValHo dE MoraES
PrESidENTE do coNSElHo ESTadUal dE SaÚdE
Homologo a resolução cES/Pa Nº 018 de 27 de abril de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM EXErcÍcio

aNeXo ÚNico da resoLUÇÃo ces/Pa 
Nº 018 de 27 de aBriL de 2021.

Parecer Nº 002/2021 – coPaGes – aQUisiÇÃo de eQUiPaMeN-
tos Para UNidade de ateNÇÃo esPeciaLiZada eM saÚde – MU-
daNÇa de oBJeto de eMeNda ParLaMeNtar.
objeto: aquisição de Equipamentos para Unidade de atenção Especializada 
em Saúde
origem: fNS- Proposta nº 83369.835000
Valor: r$ 9.617.751,00
recursos de Emenda Parlamentar de Bancada/Pará
Demanda do Beneficiário: Mudança do objeto da Emenda Parlamentar
considerando que a proposta previa a aquisição de equipamentos para 
Unidades de atenção Especializada em Saúde, destinados aos hospitais: 
HMUE – Hosp. ophir loyola; Hr de cametá; Hr conceição do araguaia; 
HrT; HrBa; Hr Sudeste do Pará; Hr dr. olímpio; HrPT; HrP leste do 
Pará; HRP do Marajó e Santa Casa de Misericórdia do Pará.
considerando que os equipamentos seriam adquiridos para todos os hospi-
tais regionais acima, contemplando com 10 Ventiladores Pulmonares Pres-
siométricos e Volumétricos e 40 Bombas de infusão, para cada hospital. 
Para o HRT – seria contemplado também com mais: 01 oftalmoscópio; 22 
monitores multiparâmetros para UTi; 07 oxímetros de pulso portátil.
Considerando que a SESPA/FES, beneficiário da Emenda Parlamentar, pro-
põe a mudança dos referidos equipamentos inicialmente proposto, por oito 
tomógrafos, considerando que já adquiridos recentemente 50 respirado-
res e respectivas bombas de infusão, havendo muito mais necessidade de 
aquisição de tomógrafos para substituir os danificados e suprir necessida-
des em regiões desprovidas desse equipamento;
considerando que conforme parâmetros da Portaria GM/MS nº 1631 – Pa-
râmetros Assistenciais de Saúde, verificamos a grande carência de tomó-
grafos em nosso Estado, cujos existentes não contemplam a necessidade 
populacional de cada região, resultando em lista de espera por tomogra-
fias, agravadas nesse período da pandemia COVID-19;
considerando que a coPaGES teve o cuidado de pesquisar os preços atu-
ais dos referidos equipamentos, constatando que os valores orçados na 
proposta original não seriam suficientes para suprir o quantitativo progra-
mado; 2
considerando que, nesse momento de pandemia e em vista das necessida-

des prioritárias de equipamentos, a aquisição de tomógrafos seria de muito 
maior valia, até por ser determinante na escolha da conduta terapêutica a 
ser adotada em cada caso positivado por coVid-19;
ParEcEr
os membros da coPaGES recomendam ao Pleno do cES/Pa, a aProVa-
ÇÃo dE MUdaNÇa do oBJETo da proposta inicial, sendo favorável a aqui-
sição dos oito aparelhos de Tomógrafos.
rEcoMENdaMoS ainda que a SESPa dê ciência ao cES/Pa sobre o proces-
so de aquisição e destino dos referidos tomógrafos.
- Este é o nosso parecer
Belém/Pa, 22 de abril de 2021.
GraciNda liMa MaGalHÃES
coordenadora da coPaGES/cES-Pa
EZEQUiElE SoUSa SilVEira
relator da coPaGES/cES-Pa
roSa do Socorro B UMBUZEiro lEiTE
Membro da coPaGES/cES-Pa
Marcio aUGUSTo SoUZa dE aZEVEdo
Membro da coPaGES/cES-Pa

Protocolo: 657629
resolução Nº 37, de 19 de Maio de 2021.
a comissão intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa, no uso de 
suas atribuições legais e:
- considerando o decreto nº 7.508, de 28/06/2011, que regulamenta a 
lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre a organização 
do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência 
à saúde e a articulação inter federativa e dá outras providências. 
- considerando o Oficio Circular nº88/2021/SVS/MS, que trata das orien-
tações referentes à vacinação dos Povos e comunidades Tradicionais ribei-
rinhos e Quilombolas.
- considerando deliberação consensual da comissão intergestores Bipar-
tite – ciB/Pa, em reunião ordinária de 13 de Maio de 2021.
resolve:
art. 1 ° - Pactuar a oficialização da listagem, em anexo, já validada pela 
coordenação de Saúde indígena e Povos Tradicionais/dPaS/SESPa, in-
cluindo as últimas manifestações das Secretarias Municipais em incremen-
to ou decremento ao quantitativo já registrado na lista original.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 19 de maio de 2021.

sipriano Ferraz santos Júnior.
Secretário adjunto de Políticas de Saúde- SaPS /SESPa.

Presidente da ciB/SUS/Pa (em exercício).

charles cezar tocantins de souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

diretoria de ViGiLÂNcia eM saÚde 
dePartaMeNto de ePideMioLoGia diVisÃo de iMUNiZaÇÃo

estimativa populacional enviada pelo PNi- campanha Nacional de vacinação contra covid-19-2021- Pará-

crS MUNicÍPioS
Povos e comuni-

dades Tradicionais 
ribeirinhas

Povos e comuni-
dades Tradicionais 

Quilombola

foNTE: MalUNGU 
comunidades Quilombolas

1 ananindeua 432 529 600

1 Belém 4.976 704 750

1 Benevides 517 -  

1 Marituba - -  

1 Santa Bárbara do Pará - -  

     

     

2 acará - 6.421 7.526

2 Bujaru - 605 605

2 colares - 381 513

2 Concórdia do Pará - 4.292 5.380

2 Santa izabel do Pará 353 1.676 1.806

2 Santo antônio do Tauá - 562  

2 São caetano de odivelas - -  

2 Tomé-açu - 600 2.600

2 Vigia - -  
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3 castanhal - 1.026 1.280

3 curuçá 1.041 -  

3 igarapé-açu - 1.513 1.513

3 inhangapi - 1.491 1.719

3 Magalhães Barata - -  

3 Maracanã - -  

3 Marapanim - -  

3 São domingos do capim 6.952 715 715

3 São francisco do Pará - 94  

3 São João da Ponta - -  

3 Terra alta - -  

     

     

4 augusto corrêa - 156 156

4 Bonito - 215 215

4 Bragança 16.446 1.457 1.457

4 cachoeira do Piria - 803 1.860

4 capanema - 537 537

4 Nova Timboteua - - 265

4 ourém - 393 411

4 Peixe-Boi - -  

4 Primavera - -  

4 Quatipuru - -  

4 Salinópolis - -  

4 Santa luzia do Pará - 1.144 1.144

4 Santarém Novo - -  

4 São João de Pirabas - -  

4 Tracuateua - 393 393

4 Viseu - 3.552 3.552

     

     

5 aurora do Pará - 274 274

5 capitão Poço - 460 460

5 dom Eliseu - -  

5 Garrafão do Norte - 609 683

5 ipixuna do Pará - -  

5 irituia - 3.149 3.149

5 Mãe do rio - -  

5 Nova Esperança do Piriá - -  

5 Paragominas - -  

5 Santa Maria do Pará - 24 24

5 São Miguel do Guamá - 2.700 2.700

5 Ulianópolis - -  

     

     

6 abaetetuba 2.330 11.390 13.100

6 Barcarena 5.496 238 3.083

6 igarapé-Miri - 11 11

6 Moju - 6.902 12.603

6 Tailândia - -  

     

     

7 afuá 29 -  

7 cachoeira do arari - 2.240 2.240

7 chaves 1.770 -  

7 Muaná 2.241 -  

7 Ponta de Pedras 5.756 536 1.300

7 Salvaterra - 6.357 6.357

7 Santa cruz do arari - -  

7 São Sebastião da Boa Vist 457 -  

7 Soure - 27 27

     

     

8 anajás - -  

8 Bagre 1.478 302 1.050

8 Breves 3.534 -  

8 curralinho - 1.474 1.700

8 Gurupá - 3.196 3.196

8 Melgaço 1.361 -  

8 Portel 8.356 194 380

     

     

9 alenquer - 1.454 1.830

9 almeirim - 1.246 1.246

9 aveiro - -  
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9 Belterra 1.695 -  

9 curuá 1.625 -  

9 faro 1.010 -  

9 itaituba 1.936 -  

9 Jacareacanga - -  

9 Juruti - 427 427

9 Mojuí dos campos 1.054 -  

9 Monte alegre - 814 1.630

9 Novo Progresso - -  

9 Óbidos 1.725 7.594 7.960

9 oriximiná 4.448 8.511 12.200

9 Placas - -  

9 Prainha - 24 325

9 Rurópolis 181 -  

9 Santarém - 6.770 8.154

9 Terra Santa 18 -  

9 Trairão - -  

     

     

10 altamira - -  

10 anapu - -  

10 Brasil Novo - -  

10 Medicilândia - -  

10 Pacajá - -  

10 Porto de Moz 3.936 340 340

10 Senador José Porfírio 4.313 -  

10 Uruará - -  

10 Vitória do Xingu - -  

     

11 abel figueiredo - -  

11 Bom Jesus do Tocantins - -  

11 Brejo Grande do araguaia - 435 435

11 Breu Branco - 735 900

11 canaã dos carajás - -  

11 Curionópolis - -  

11 Eldorado do carajás - -  

11 Goianésia do Pará - -  

11 itupiranga - -  

11 Jacundá - -  

11 Marabá - -  

11 Nova ipixuna - -  

11 Novo repartimento - -  

11 Palestina do Pará - 10 10

11 Parauapebas - -  

11 Piçarra - -  

11 rondon do Pará - -  

11 São domingos do araguai - -  

11 São Geraldo do araguaia - -  

11 São João do araguaia - -  

11 Tucuruí - -  

     

     

12 água azul do Norte - -  

12 Bannach - -  

12 conceição do araguaia - -  

12 cumaru do Norte - -  

12 floresta do araguaia - -  

12 ourilândia do Norte - -  

12 Pau d’arco - -  

12 redenção - -  

12 rio Maria - -  

12 Santa Maria das Barreiras - -  

12 Santana do araguaia - -  

12 São félix do Xingu 2.825 -  

12 Sapucaia - -  

12 Tucumã - -  

12 Xinguara - -  

     

     

13 Baião - 8.332 12.977

13 cametá 3.880 12.892 12.889

13 limoeiro do ajuru 1.276 - 300

13 Mocajuba - 5.780 6.228

13 oeiras do Pará - 5.064 7.356

 total 93.447 129.770 162.541
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dirEToria dE ViGilÂNcia EM SaÚdE 
dEParTaMENTo dE EPidEMioloGia diViSÃo dE iMUNiZaÇÃo

Estimativa populacional enviada pelo PNi- campanha Nacional de vacinaçãocon-
tra covid-19-2021- Pará-  

 MUNicÍPioS
Povos e comuni-

dades Tradicionais 
ribeirinhas

Povos e comuni-
dades Tradicionais 

Quilombola

foNTE: Ma-
lUNGU 

comunidades 
Quilombolas

informação coletada 
via coSEMS- ribei-

rinhos

1 ananindeua 432 529 600 872

1 Belém 4.976 704 750  

1 Benevides 517 -  624

1 Marituba - -   

1 Santa Bárbara do Pará - -  353

      

      

2 acará - 6.421 7.526  

2 Bujaru - 605 605  

2 colares - 381 513  

2 Concórdia do Pará - 4.292 5.380  

2 Santa izabel do Pará 353 1.676 1.806  

2 Santo antônio do Tauá - 562  2,069

2 São caetano de odivelas - -   

2 Tomé-açu - 600 2.600  

2 Vigia - -   

      

      

3 castanhal - 1.026 1.280 0

3 curuçá 1.041 -   

3 igarapé-açu - 1.513 1.513 0

3 inhangapi - 1.491 1.719  

3 Magalhães Barata - -   

3 Maracanã - -   

3 Marapanim - -   

3 São domingos do capim 6.952 715 715  

3 São francisco do Pará - 94  0

3 São João da Ponta - -  0

3 Terra alta - -   

      

      

4 augusto corrêa - 156 156  

4 Bonito - 215 215  

4 Bragança 16.446 1.457 1.457  

4 cachoeira do Piria - 803 1.860 0

4 capanema - 537 537  

4 Nova Timboteua - - 265 0

4 ourém - 393 411  

4 Peixe-Boi - -   

4 Primavera - -   

4 Quatipuru - -   

4 Salinópolis - -   

4 Santa luzia do Pará - 1.144 1.144  

4 Santarém Novo - -   

4 São João de Pirabas - -   

4 Tracuateua - 393 393  

4 Viseu - 3.552 3.552  

      

5 aurora do Pará - 274 274  

5 capitão Poço - 460 460  

5 dom Eliseu - -  0

5 Garrafão do Norte - 609 683 0

5 ipixuna do Pará - -   

5 irituia - 3.149 3.149  

5 Mãe do rio - -  0

5 Nova Esperança do Piriá - -   

5 Paragominas - -   

5 Santa Maria do Pará - 24 24 0

5 São Miguel do Guamá - 2.700 2.700  

5 Ulianópolis - -   

      

6 abaetetuba 2.330 11.390 13.100  

6 Barcarena 5.496 238 3.083 8,711

6 igarapé-Miri - 11 11  

6 Moju - 6.902 12.603 10,680

6 Tailândia - -   

      

7 afuá 29 -  23,500

7 cachoeira do arari - 2.240 2.240 3,500

7 chaves 1.770 -   

7 Muaná 2.241 -  14,000

7 Ponta de Pedras 5.756 536 1.300  

7 Salvaterra - 6.357 6.357  

7 Santa cruz do arari - -   

7 São Sebastião da Boa Vist 457 -   

7 Soure - 27 27 0

      

8 anajás - -  8,346

8 Bagre 1.478 302 1.050 8,460

8 Breves 3.534 -  21,838

8 curralinho - 1.474 1.700 8,113

8 Gurupá - 3.196 3.196 6,228

8 Melgaço 1.361 -  10,340

8 Portel 8.356 194 380 14,527

      

9 alenquer - 1.454 1.830  

9 almeirim - 1.246 1.246  

9 aveiro - -   

9 Belterra 1.695 -   

9 curuá 1.625 -   

9 faro 1.010 -   

9 itaituba 1.936 -   

9 Jacareacanga - -   
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9 Juruti - 427 427 0

9 Mojuí dos campos 1.054 -   

9 Monte alegre - 814 1.630  

9 Novo Progresso - -   

9 Óbidos 1.725 7.594 7.960 1,988

9 oriximiná 4.448 8.511 12.200  

9 Placas - -   

9 Prainha - 24 325  

9 Rurópolis 181 -  181

9 Santarém - 6.770 8.154  

9 Terra Santa 18 -   

9 Trairão - -   

      

10 altamira - -  3,688

10 anapu - -  368

10 Brasil Novo - -  150

10 Medicilândia - -   

10 Pacajá - -   

10 Porto de Moz 3.936 340 340  

10 Senador José Porfírio 4.313 -   

10 Uruará - -   

10 Vitória do Xingu - -  364

      

11 abel figueiredo - -   

11 Bom Jesus do Tocantins - -   

11 Brejo Grande do araguaia - 435 435 0

11 Breu Branco - 735 900  

11 canaã dos carajás - -   

11 Curionópolis - -   

11 Eldorado do carajás - -  60

11 Goianésia do Pará - -   

11 itupiranga - -   

11 Jacundá - -   

11 Marabá - -   

11 Nova ipixuna - -   

11 Novo repartimento - -  0

11 Palestina do Pará - 10 10  

11 Parauapebas - -   

11 Piçarra - -   

11 rondon do Pará - -   

11 São domingos do araguai - -   

11 São Geraldo do araguaia - -  184

11 São João do araguaia - -   

11 Tucuruí - -   

      

12 água azul do Norte - -   

12 Bannach - -   

12 conceição do araguaia - -   

12 cumaru do Norte - -   

12 floresta do araguaia - -   

12 ourilândia do Norte - -   

12 Pau d’arco - -   

12 redenção - -   

12 rio Maria - -   

12 Santa Maria das Barreiras - -   

12 Santana do araguaia - -   

12 São félix do Xingu 2.825 -   

12 Sapucaia - -   

12 Tucumã - -   

12 Xinguara - -  0

      

13 Baião  8.332 12.977  

13 cametá 3.880 12.892 12.889 21,526

13 limoeiro do ajuru 1.276 - 300  

13 Mocajuba - 5.780 6.228 2,059

13 oeiras do Pará - 5.064 7.356  

 total 93.447 129.770 162.541  

resolução Nº 38, de 19 de Maio de 2021.
a comissão intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa, no uso de 
suas atribuições legais e:
- considerando o decreto nº 7.508, de 28/06/2011, que regulamenta a 
lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre a organização 
do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência 
à saúde e a articulação inter federativa e dá outras providências. 
- considerando a necessidade de garantir retorno seguro e gradual nas 
atividades escolares no Estado do Pará. 
- considerando deliberação consensual da comissão intergestores Bipar-
tite – ciB/Pa, em reunião ordinária de 13 de Maio de 2021.
resolve:
art. 1 ° - Pactuar a oficialização da antecipação para a 3ª fase do Plano 
Paraense de vacinação contra covid 19, da campanha de vacinação contra 
a COVID-19 para profissionais de educação Infantil, Atendimento Espe-
cializado, Ensino fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e adul-
tos – EJa, atividade complementar e Ensino Superior com vínculo privado 
ou público das esferas Municipal, Estadual e federal.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 19 de maio de 2021.

sipriano Ferraz santos Júnior.
Secretário adjunto de Políticas de Saúde- SaPS /SESPa.

Presidente da ciB/SUS/Pa (em exercício).

charles cezar tocantins de souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

resolução Nº 39, de 19 de Maio de 2021.
a comissão intergestores Bipartite do Estado do Pará – ciB/Pa, no uso de 
suas atribuições legais e:
- considerando o decreto nº 7.508, de 28/06/2011, que regulamenta a 
lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre a organização 
do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência 
à saúde e a articulação interfederativa e dá outras providências. 
- considerando o quantitativo em reserva técnica no estado da vacina 
contra covid 19. 
- considerando a necessidade de garantir as ações de fiscalização dos órgãos.
- considerando deliberação consensual da comissão intergestores Bipar-
tite – ciB/Pa, em reunião ordinária de 13 de Maio de 2021.
resolve:
art. 1 ° - Pactuar a garantia de imunização no estado do Pará aos agentes 
de fiscalização Estaduais e Municipais, após a análise técnica da SESPA e 
listagem de profissionais a ser disponibilizada pelos órgãos de fiscalização. 
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 19 de maio de 2021.

sipriano Ferraz santos Júnior.
Secretário adjunto de Políticas de Saúde- SaPS /SESPa.

Presidente da ciB/SUS/Pa (em exercício).

charles cezar tocantins de souza.
Presidente do coSEMS/Pa.

Protocolo: 658039



 diário oficial Nº 34.589  47 Quinta-feira, 20 DE MAIO DE 2021

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de aBertUra Nº 04, de 20 de Maio de 2021.
iNscriÇÕes Para o cUrso ForMaÇÃo Na PoLÍtica NacioNaL 
de edUcaÇÃo PerMaNeNte eM saÚde – PNePs
a diretora da Escola Técnica do Sistema Único de Saúde do Pará “dr. Ma-
nuel ayres” - ETSUS/Pa, diretoria vinculada à Secretaria de Estado de 
Saúde Pública - SESPa, no uso de suas atribuições legais, torna público as 
inscrições para o curso formação na Política Nacional de Educação Perma-
nente em Saúde - PNEPS.
1 - daS diSPoSiÇÕES PrEliMiNarES
o presente Edital tem por objeto a realização do curso formação na Polí-
tica Nacional de Educação Permanente em Saúde - PNEPS, destinado aos 
Profissionais da saúde, da área de Educação Permanente, Atenção Primá-
ria, profissional da Educação ou do Conselho/Usuário (Controle Social), 
com atuação no Sistema Único de Saúde – SUS.
o curso formação na Política Nacional de Educação Permanente em Saú-
de formação - PNEPS será destinado, nos municípios de oeiras do Pará, 
cametá e limoeiro do ajuru (região de Saúde do Tocantins) e as demais 
regiões de Saúde do Estado do Pará.
2 - do cUrso
2.1 o curso Política Nacional de Educação Permanente em Saúde – PNEPS, 
apresenta carga horária de 40 horas, divididos em 8h diária, com duração 
de 1 (uma) semana;
2.2 o curso terá 2 (duas) turmas;
2.3 o curso será realizado no período de 21 a 25 de Junho de 2021 para 
a 1ª Turma e no período de 02 a 06 de agosto de 2021 para a 2ª Turma;
2.4 o curso será na modalidade de ensino de Educação a distância- Ead 
disponibilizado na ferramenta de comunicação no ambiente Virtual de 
Aprendizagem- AVACEFOR do Centro de Formação de Profissionais de Edu-
cação Básica do Estado do Pará/SEdUc sobre a responsabilidade da Escola 
Técnica do SUS “dr. Manuel ayres” - ETSUS/Pa em parceria com a coorde-
nação de Tecnologia e informática em Saúde - ciTiS/SESPa;
2.5 as aulas serão transmitidas no município de Belém, durante 1 (uma) 
semana em horário de 08h às 12h e 14h às 18h conforme cronograma 
articulado com os gestores do município.
3- dos reQUisitos Para iNGresso No cUrso
3.1 os participantes devem atender aos seguintes critérios para efetivação 
de sua inscrição no curso:
3.1.1 Ter idade mínima de 18 anos;
3.1.2 Ser profissional da saúde, área de Educação Permanente, Atenção 
Primária, profissional da Educação ou do Conselho/Usuário (Controle So-
cial) do município de oeiras do Pará, cametá e limoeiro do ajuru as de-
mais regiões de Saúde do Estado do Pará.
3.1.3 Ter concluído o Ensino Médio;
4- das iNscriÇÕes
4.1 as inscrições são gratuitas;
4.2 o Edital estará disponível no portal da SESPa: www.saude.pa.gov.br
4.3 o período das inscrições ocorrerá a partir do dia 20 de Maio a 11 de 
Junho de 2021 para a 1ª Turma e de 21 de Junho a 08 de Julho de 2021 
para a 2ª Turma conforme o funcionamento da ETSUS/Pa, de segunda a 
sexta de 08:00h às 17:00h;
4.4 as inscrições deverão ser enviadas por meio de ofício para a Secretaria 
Escolar da ETSUS/Pa, situada à Travessa Estrella, nº 2342 - Bairro: Marco, 
cEP: 66080-471 ou para o e-mail: inscricoesetsuspa@gmail.com
4.5 o envio das inscrições para a ETSUS/Pa, será de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Saúde;
4.6 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes docu-
mentos:
4.6.1 ficha de inscrição (anexo ii);
4.6.2 declaração de liberação para participar do curso (anexo iii);
4.6.3 Cópia do RG;
4.6.4 Cópia do CPF;
4.6.5 Cópia do certificado de conclusão da escolaridade exigida, emitido 
por instituição de ensino devidamente reconhecida pelo MEc;
4.6.6 Termo de compromisso do Gestor (anexo iV), sendo necessário ape-
nas 01(um) documento do município em questão.
5- das VaGas
5.1 Serão ofertadas 82 vagas;
5.2 a distribuição de vagas encontra-se no anexo i deste Edital.
6- das disPosiÇÕes Gerais
6.1 a inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas 
neste edital;
6.2 Será eliminado, a qualquer época, mesmo depois de matriculado, o 
candidato que, comprovadamente, para realizar este curso, tiver usado 
documentos e/ou informações falsas;
6.3 a ETSUS/Pa não receberá inscrições fora do prazo estabelecido neste 
edital;
6.4 de acordo com o regimento interno da ETSUS/Pa, são critérios para a 
certificação a frequência mínima de 75% no curso;
6.5 os casos omissos serão resolvidos pela direção da ETSUS/Pa.
Belém, 20 de Maio de 2021.
Elizeth do Socorro da Silva Braga
diretora da ETSUS/Pa

aNeXo i
distriBUiÇÃo das VaGas

região de Saúde Municípios/Vagas demandadas Número de Turma/alunos por Turma Total

Tocantins

oeiras do Pará
12 Profissionais 1ª Turma – 21 a 25/06/2021

(36 discentes)
2ª Turma – 02 a 06/08/2021

(36 discentes)
 

82
 

cametá
40 Profissionais

limoeiro do ajuru
20 Profissionais

demais regiões de Saúde
10 Profissionais*

*As 10 vagas às “Demais Regiões de Saúde”, foram ofertadas pela ETSUS, 
por não terem apresentado nenhuma demanda específica.
aNeXo ii
FicHa de iNscriÇÃo

1.  NoME: 2.  SEXo:  M (  )  f (  )
3.  c. idENTidadE: 4.  ÓrGÃo EXPEdidor: 5.  NaSciMENTo: 6.  cPf:

7.  ENdErEÇo:
8.  Bairro: 9.  cEP.: 10.  MUNicÍPio dE NaSciMENTo:
11. foNE: 12.  E-Mail: 

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

(  ) GradUaÇÃo:______________________________

14.  PÓS-GradUaÇÃo: 

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

QUal:__________________________________

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

20.  MUNicÍPio oNdE TraBalHa:
21.  SiTUaÇÃo fUNcioNal: (  ) EfETiVo  (  ) TEMPorário  (  )carGo coMiSSioNado
       

terMo de coMProMisso iNdiVidUaL
terMo de coMProMisso
Este Termo de compromisso individual assegura o direito ao servidor de 
participar do curso/capacitação/oficina oferecido pela Escola Técnica do 
SUS “dr. Manuel ayres”.
o Participante deverá cumprir o mínimo de 75% de frequência no curso/
capacitação/oficina citado acima, mediante comprovação em lista de frequ-
ência, resguardando direito de apresentar atestado médico para justificar 
falta, do contrário fica impedido de receber certificado.
Município, ____ de___________ de 2021.

_________________________________  _______________________________
Assinatura e Carimbo da Chefia Imediata  Assinatura do Participante

 

aNeXo iii
decLaraÇÃo de LiBeraÇÃo Para ParticiPar do cUrso
declaro que o (a) servidor (a) ___________________________________
______ do município de oeiras do Pará, cametá, limoeiro do ajuru as de-
mais regiões de Saúde do Estado do Pará __________________________
__________ tem disponibilidade para participar do curso Política Nacional 
de Educação Permanente em Saúde – PNEPS, com liberação para cumprir 
a carga horária de 40 horas semanais.
Município, _____ de ____________ de 2021.
___________________________________________
Carimbo e assinatura da chefia imediata
obs. fazer a declaração com a logomarca do município de origem.
aNeXo iV
terMo de coMProMisso do Gestor
a Escola Técnica do SUS do Pará “dr. Manuel ayres” e o (a) Secretário (a) 
de Saúde do Município de _____________________________________
____ celebram entre si o presente TErMo dE coMProMiSSo que esta-
belece as condições que regerão a participação dos profissionais da área 
da Saúde curso Política Nacional de Educação Permanente em Saúde – 
PNEPS.
cláUSUla PriMEira: Este Termo de compromisso assegura o direito pro-
fissionais da saúde, área de Educação Permanente, atenção Primária, pro-
fissional da Educação ou do Conselho/Usuário (Controle Social), ofertado 
pela ETSUS/Pa.
cláUSUla SEGUNda: fica a Secretaria Municipal de Saúde responsável 
em prover todas as facilidades e estímulos para os candidatos participarem 
e concluírem o curso, sala de aula com computadores, acesso a internet, 
inclusive o almoço e o deslocamento para os candidatos da zona rural;
cláUSUla TErcEira: fica a Secretaria Municipal de Saúde ciente de que 
uma vez inscrito e iniciado o curso, o candidato deverá cumprir o mínimo 
de 75% de frequência, mediante comprovação em lista de frequência, res-
guardando direito de apresentar atestado médico para justificar falta, do 
contrário fica impedido de receber o certificado no final do curso.
cláUSUla QUarTa: a ETSUS-Pa compromete-se a promover toda a infra-
estrutura pedagógica necessária para a realização do curso.
Município _____ de ____________ de 2021.
______________________________________________________
NoME do SEcrETário (a) MUNiciPal dE SaÚdE

Protocolo: 657855
editaL de aBertUra Nº 05, de 20 de Maio de 2021.
iNscriÇÕes Para o cUrso de QUaLiFicaÇÃo HUMaNiZa rede 
aBsUs-Pa
a diretora da Escola Técnica do Sistema Único de Saúde do Pará “dr. Ma-
nuel ayres” - ETSUS/Pa, diretoria vinculada à Secretaria de Estado de 
Saúde Pública - SESPa, no uso de suas atribuições legais, torna público as 
inscrições para o Curso de Qualificação HumanizaRedeABSUS-PA
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1- das disPosiÇÕes PreLiMiNares
O presente Edital tem por objeto a realização do Curso de Qualificação 
HumanizaRedeABSUS-PA, a profissionais do Sistema Único de Saúde-SUS, 
especificamente aqueles inseridos na Atenção Básica dos 144 municípios 
do Pará. O Curso de Qualificação HumanizaRedeABSUS-PA será destinado 
aos municípios de limoeiro do ajuru, cametá, Baião (região de Saúde do 
Tocantins) e as demais regiões de Saúde do Estado do Pará.
2 - do cUrso
2.1 O Curso de Qualificação HumanizaRedeABSUS-PA apresenta carga ho-
rária de 40 horas por turma, divididos em 8h diária, com duração de 1 
(uma) semana;
2.2 o curso terá 07 (sete) turmas;
2.3 o curso será distribuído em 07 (sete) turmas conforme tabela abaixo:

Turma Período

1ª Turma 21 à 25/06/2021

2ª Turma 28/06 à 02/07/2021

3ª Turma 02 à 06/08/2021

4ª Turma 23 à 27/08/2021

5ª Turma 13 à 17/09/2021

6ª Turma 27/09 à 01/10/2021

7ª Turma 25 à 29/10/2021

2.4 o curso será na modalidade de ensino de Educação a distância- Ead 
disponibilizado na ferramenta de comunicação no ambiente Virtual de 
Aprendizagem- AVACEFOR do Centro de Formação de Profissionais de Edu-
cação Básica do Estado do Pará/SEdUc sobre a responsabilidade da Escola 
Técnica do SUS “dr. Manuel ayres” - ETSUS/Pa em parceria com a coorde-
nação de Tecnologia e informática em Saúde - ciTiS/SESPa.
2.5 as aulas serão transmitidas no município de Belém, durante 1 (uma) 
semana em horário de 08h às 12h e 14h às 18h conforme cronograma 
articulado com os gestores do município;
3- dos reQUisitos Para iNGresso No cUrso
3.1 os participantes devem atender aos seguintes critérios para efetivação 
de sua inscrição no curso:
3.1.1 Ter idade mínima de 18 anos;
3.1.2 Ser profissional do Sistema Único de Saúde-SUS, aqueles inseridos 
na Atenção Básica especificamente dos municípios de Limoeiro do Ajuru, 
cametá, Baião e as demais regiões de Saúde do Estado do Pará;
3.1.3 Ter concluído o Ensino Médio;
4- das iNscriÇÕes
4.1 as inscrições são gratuitas;
4.2 o Edital estará disponível no portal da SESPa: www.saude.pa.gov.br
4.3 o período das inscrições ocorrerá a partir do dia 20 de Maio a 11 de 
Junho de 2021 para a 1ª e 2ª Turma, de 01 a 16 de Julho de 2021 para a 
3ª e 4ª Turma, de 09 a 27 de agosto de 2021 para as 5ª, 6ª e 7ª Turmas, 
conforme o funcionamento da ETSUS/Pa, de segunda a sexta de 08:00h 
às 17:00h;
4.4 as inscrições deverão ser enviadas por meio de ofício para a Secretaria 
Escolar da ETSUS/Pa, situada à Travessa Estrella, nº 2342 - Bairro: Marco, 
cEP: 66080-471 ou para o e-mail: inscricoesetsuspa@gmail.com
4.5 o envio das inscrições para a ETSUS/Pa, será de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Saúde;
4.6 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes docu-
mentos:
4.6.1 ficha de inscrição (anexo ii);
4.6.2 declaração de liberação para participar do curso (anexo iii);
4.6.3 Cópia do RG;
4.6.4 Cópia do CPF;
4.6.5 Cópia do certificado de conclusão da escolaridade exigida, emitido 
por instituição de ensino devidamente reconhecida pelo MEc;
4.6.6 Termo de compromisso do Gestor (anexo iV), sendo necessário 
apenas 01(um) documento dos municípios de limoeiro do ajuru, cametá, 
Baião e as demais regiões de Saúde do Estado do Pará.
5- das VaGas
5.1 Serão ofertadas 326 vagas;
5.2 a distribuição de vagas encontra-se no anexo i deste Edital.
6.das disPosiÇÕes Gerais
6.1 a inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas 
neste edital;
6.2 Será eliminado, a qualquer época, mesmo depois de matriculado, o 
candidato que, comprovadamente, para realizar este curso, tiver usado 
documentos e/ou informações falsas;
6.3 a ETSUS/Pa não receberá inscrições fora do prazo estabelecido neste 
edital;
6.4 de acordo com o regimento interno da ETSUS/Pa, são critérios para a 
certificação a frequência mínima de 75% no curso;
6.5 os casos omissos serão resolvidos pela direção da ETSUS/Pa.
Belém, 20 de Maio de 2021.
Elizeth do Socorro da Silva Braga
diretora da ETSUS/Pa

aNeXo i
distriBUiÇÃo das VaGas

região de Saúde Município Turma/Período/
alunos por Turma Total

Tocantins

limoeiro do ajuru
245 Profissionais

1ª Turma**
21 à 25/06/2021 - 46 discentes

2ª Turma**
28/06 à 02/07/2021 - 45 discentes

3ª Turma**
02 à 06/08/2021 - 45 discentes

4ª Turma**
23 à 27/08/2021 - 45 discentes

5ª Turma**
13 à 17/09/2021 - 45 discentes

6ª Turma**
27/09 à 01/10/2021 - 45 discentes

7ª Turma**
25 à 21/10/2021 - 45 discentes

326

cametá
60 Profissionais

 
Baião

11 Profissionais

demais regiões de Saúde
10 Profissionais*

* As 10 vagas às “Demais Regiões de Saúde”, foram ofertadas pela ETSUS, 
por não terem apresentado nenhuma demanda específica.
** O inscrito será alocado na turma, no período correspondente da ins-
crição.
aNeXo ii
FicHa de iNscriÇÃo

1.  NoME: 2.  SEXo:  M (  )  f (  )
3.  c. idENTidadE: 4.  ÓrGÃo EXPEdidor: 5.  NaSciMENTo: 6.  cPf:

7.  ENdErEÇo:
8.  Bairro: 9.  cEP.: 10.  MUNicÍPio dE NaSciMENTo:
11. foNE: 12.  E-Mail: 

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

(  ) GradUaÇÃo:______________________________

14.  PÓS-GradUaÇÃo: 

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

QUal:__________________________________

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

20.  MUNicÍPio oNdE TraBalHa:
21.  SiTUaÇÃo fUNcioNal: (  ) EfETiVo  (  ) TEMPorário  (  )carGo coMiSSioNado
       

terMo de coMProMisso iNdiVidUaL
terMo de coMProMisso
Este Termo de compromisso individual assegura o direito ao servidor de 
participar do curso/capacitação/oficina oferecido pela Escola Técnica do 
SUS “dr. Manuel ayres”.
o Participante deverá cumprir o mínimo de 75% de frequência no curso/
capacitação/oficina citado acima, mediante comprovação em lista de frequ-
ência, resguardando direito de apresentar atestado médico para justificar 
falta, do contrário fica impedido de receber certificado.
Município, ____ de___________ de 2021.

_________________________________  _______________________________
Assinatura e Carimbo da Chefia Imediata  Assinatura do Participante 

aNeXo iii
decLaraÇÃo de LiBeraÇÃo Para ParticiPar do cUrso
declaro que o (a) servidor (a) __________________________________
_______ do município de limoeiro do ajuru, cametá, Baião e as demais 
regiões de Saúde do Estado do Pará ____________________________
_______tem disponibilidade para participar do Curso de Qualificação Hu-
manizaredeaBSUS-Pa, com liberação para cumprir a carga horária de 40 
horas semanais.
Município, _____ de ____________ de 2021.
___________________________________________
Carimbo e assinatura da chefia imediata
obs. fazer a declaração com a logomarca do município de origem.
aNeXo iV
terMo de coMProMisso do Gestor
a Escola Técnica do SUS do Pará “dr. Manuel ayres” e o (a) Secretário (a) 
de Saúde do Município de ______________________________________
___ celebram entre si o presente TErMo dE coMProMiSSo que estabe-
lece as condições que regerão a participação dos profissionais da área da 
Saúde no Curso de Qualificação HumanizaRedeABSUS-PA.
cláUSUla PriMEira: Este Termo de compromisso assegura o direito dos 
profissionais da saúde do Sistema Único de Saúde-SUS, especificamente 
aqueles inseridos na atenção Básica dos 144 municípios do Pará ofertado 
pela ETSUS/Pa.
cláUSUla SEGUNda: fica a Secretaria Municipal de Saúde responsável 
em prover todas as facilidades e estímulos para os candidatos participarem 
e concluírem o curso, sala de aula com computadores, acesso a internet, 
inclusive o almoço e o deslocamento para os candidatos da zona rural;
cláUSUla TErcEira: fica a Secretaria Municipal de Saúde ciente de que 
uma vez inscrito e iniciado o curso, o candidato deverá cumprir o mínimo 
de 75% de frequência, mediante comprovação em lista de frequência, res-
guardando direito de apresentar atestado médico para justificar falta, do 
contrário fica impedido de receber o certificado no final do curso.
cláUSUla QUarTa: a ETSUS-Pa compromete-se a promover toda a infra-
estrutura pedagógica necessária para a realização do curso.
Município _____ de ____________ de 2021.
______________________________________________________
NoME do SEcrETário (a) MUNiciPal dE SaÚdE

Protocolo: 657861
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editaL de aBertUra Nº 02, de 20 de Maio de 2021.
iNscriÇÕes Para o cUrso iNtrUMeNtos de GestÃo e PLaNe-
JaMeNto do sUs-sisteMa ÚNico de saÚde
a diretora da Escola Técnica do Sistema Único de Saúde do Pará “dr. Ma-
nuel ayres” - ETSUS/Pa, diretoria vinculada à Secretaria de Estado de 
Saúde Pública - SESPa, no uso de suas atribuições legais, torna público as 
inscrições para o curso instrumento de Gestão e Planejamento do Sistema 
Único de Saúde.
1- das disPosiÇÕes PreLiMiNares
o presente Edital tem por objeto a realização do curso instrumentos de 
Gestão e Planejamento do Sistema Único de Saúde, destinado a gesto-
res, profissionais técnicos e trabalhadores de saúde e pessoas do Contro-
le Social da Saúde. o curso instrumentos de Gestão e Planejamento do 
SUS- Sistema Único de Saúde será destinado aos municípios de Belém, 
Mocajuba, limoeiro do ajuru (região de Saúde do Tocantins) e as demais 
regiões do Estado do Pará.
2 - do cUrso
2.1 o curso instrumentos de Gestão e Planejamento do Sistema Único de 
Saúde, apresenta carga horária de 40 horas, divididos em 8h diária, com 
duração de 1 (uma) semana;
2.2 o curso terá 1 (uma) turma;
2.3 o curso será realizado no período de 21 a 25 de Junho de 2021;
2.4 o curso será na modalidade de ensino de Educação a distância- Ead 
disponibilizado na ferramenta de comunicação no ambiente Virtual de 
Aprendizagem- AVACEFOR do Centro de Formação de Profissionais de Edu-
cação Básica do Estado do Pará/SEdUc sobre a responsabilidade da Escola 
Técnica do SUS “dr. Manuel ayres” - ETSUS/Pa em parceria com a coorde-
nação de Tecnologia e informática em Saúde - ciTiS/SESPa.
2.5 as aulas serão transmitidas no município de Belém, durante 1 (uma) 
semana em horário de 08h às 12h e 14h às 18h conforme cronograma 
articulado com os gestores do município;
3- dos reQUisitos Para iNGresso No cUrso
3.1 os participantes devem atender aos seguintes critérios para efetivação 
de sua inscrição no curso:
3.1.1 Ter idade mínima de 18 anos;
3.1.2 Ser Gestor, profissional técnico, trabalhador da área da saúde, do 
controle Social da Saúde do município de Belém, Mocajuba, limoeiro do 
ajuru e demais municípios do estado do Pará.
3.1.3 Ter concluído o Ensino Médio;
4- das iNscriÇÕes
4.1 as inscrições são gratuitas;
4.2 o Edital estará disponível no portal da SESPa: www.saude.pa.gov.br
4.3 o período das inscrições ocorrerá a partir do dia 20 de Maio a 11 de 
Junho de 2021, conforme o funcionamento da ETSUS/Pa, de segunda a 
sexta de 08:00h às 17:00h;
4.4 as inscrições deverão ser enviadas por meio de ofício para a Secretaria 
Escolar da ETSUS/Pa, situada à Travessa Estrella, nº 2342 - Bairro: Marco, 
cEP: 66080-471 ou para o e-mail: inscricoesetsuspa@gmail.com
4.5 o envio das inscrições para a ETSUS/Pa, será de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Saúde;
4.6 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes docu-
mentos:
4.6.1 ficha de inscrição (anexo ii);
4.6.2 declaração de liberação para participar do curso (anexo iii);
4.6.3 Cópia do RG;
4.6.4 Cópia do CPF;
4.6.5 Cópia do certificado de conclusão da escolaridade exigida, emitido 
por instituição formadora devidamente reconhecida pelo MEc;
4.6.6 Termo de compromisso do Gestor (anexo iV), sendo necessário ape-
nas 01(um) documento do município de Belém, Mocajuba, limoeiro do 
ajuru e demais municípios do estado do Pará.
5- das VaGas
5.1 Serão ofertadas 50 vagas;
5.2 a distribuição de vagas encontra-se no anexo i deste Edital.
6- das disPosiÇÕes Gerais
6.1 a inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas 
neste edital;
6.2 Será eliminado, a qualquer época, mesmo depois de matriculado, o 
candidato que, comprovadamente, para realizar este curso, tiver usado 
documentos e/ou informações falsas;
6.3 a ETSUS/Pa não receberá inscrições fora do prazo estabelecido neste 
edital;
6.4 de acordo com o regimento interno da ETSUS/Pa, são critérios para a 
certificação a frequência mínima de 75% no curso;
6.5 os casos omissos serão resolvidos pela direção da ETSUS/Pa.
Belém, 20 de Maio de 2021.
Elizeth do Socorro da Silva Braga
diretora da ETSUS/Pa
aNeXo i
distriBUiÇÃo das VaGas

região de Saúde Município/ Vagas ofertadas Quantidade de Turma e de Vagas

Tocantins

Belém
13 Profissionais

1 Turma
41 vagas

Mocajuba
08 Profissionais

limoeiro do ajuru
10 Profissionais

demais municípios
10 Profissionais*

*As 10 vagas às “Demais Regiões de Saúde”, foram ofertadas pela ETSUS, 
por não terem apresentado nenhuma demanda específica.

aNeXo ii
FicHa de iNscriÇÃo

1.  NoME: 2.  SEXo:  M (  )  f (  )
3.  c. idENTidadE: 4.  ÓrGÃo EXPEdidor: 5.  NaSciMENTo: 6.  cPf:

7.  ENdErEÇo:
8.  Bairro: 9.  cEP.: 10.  MUNicÍPio dE NaSciMENTo:
11. foNE: 12.  E-Mail: 

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

( ) GradUaÇÃo:______________________________

14.  PÓS-GradUaÇÃo: 

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

QUal:__________________________________

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

20.  MUNicÍPio oNdE TraBalHa:
21.  SiTUaÇÃo fUNcioNal: (  ) EfETiVo  ( ) TEMPorário  (  )carGo coMiSSioNado

terMo de coMProMisso iNdiVidUaL
terMo de coMProMisso
Este Termo de compromisso individual assegura o direito ao servidor de 
participar do curso/capacitação/oficina oferecido pela Escola Técnica do 
SUS “dr. Manuel ayres”.
o Participante deverá cumprir o mínimo de 75% de frequência no curso/
capacitação/oficina citado acima, mediante comprovação em lista de frequ-
ência, resguardando direito de apresentar atestado médico para justificar 
falta, do contrário fica impedido de receber certificado.
Município, ____ de___________ de 2021.

_________________________________  _______________________________
Assinatura e Carimbo da Chefia Imediata  Assinatura do Participante

 

aNeXo iii
decLaraÇÃo de LiBeraÇÃo Para ParticiPar do cUrso
declaro que o (a) servidor (a) ___________________________________
______ do município de ____________________________________tem 
disponibilidade para participar do curso instrumentos de Gestão e Plane-
jamento do Sistema Único de Saúde, com liberação para cumprir a carga 
horária de 40 horas semanais.
Município, _____ de ____________ de 2021.
___________________________________________
Carimbo e assinatura da chefia imediata
obs. fazer a declaração com a logomarca do município de origem.
aNeXo iV
terMo de coMProMisso do Gestor
a Escola Técnica do SUS do Pará “dr. Manuel ayres” e o (a) Secretário (a) 
de Saúde do Município de ______________________________________
___ celebram entre si o presente TErMo dE coMProMiSSo que estabe-
lece as condições que regerão a participação dos profissionais da área da 
Saúde curso instrumentos de Gestão e Planejamento do SUS - Sistema 
Único de Saúde.
cláUSUla PriMEira: Este Termo de compromisso assegura o direito pro-
fissionais da área da saúde para formação no Curso Instrumentos de Ges-
tão e Planejamento do SUS, ofertado pela ETSUS/Pa.
cláUSUla SEGUNda: fica a Secretaria Municipal de Saúde responsável 
em prover todas as facilidades e estímulos para os candidatos participarem 
e concluírem o curso, sala de aula com computadores, acesso a internet, 
inclusive o almoço e o deslocamento para os candidatos da zona rural;
cláUSUla TErcEira: fica a Secretaria Municipal de Saúde ciente de que 
uma vez inscrito e iniciado o curso, o candidato deverá cumprir o mínimo 
de 75% de frequência, mediante comprovação em lista de frequência, res-
guardando direito de apresentar atestado médico para justificar falta, do 
contrário fica impedido de receber o certificado no final do curso.
cláUSUla QUarTa: a ETSUS-Pa compromete-se a promover toda a infra-
estrutura pedagógica necessária para a realização do curso.
Município _____ de ____________ de 2021.
______________________________________________________
NoME do SEcrETário (a) MUNiciPal dE SaÚdE

Protocolo: 657772
editaL de aBertUra Nº 03, de 20 de Maio de 2021.
iNscriÇÕes Para o cUrso de atUaLiZaÇÃo saLa de VaciNa e 
rede de Frios.
a diretora da Escola Técnica do Sistema Único de Saúde do Pará “dr. Ma-
nuel ayres” - ETSUS/Pa, diretoria vinculada à Secretaria de Estado de 
Saúde Pública - SESPa, no uso de suas atribuições legais, torna público 
as inscrições para o curso de atualização Sala de Vacina e rede de frios.
1- das disPosiÇÕes PreLiMiNares
o presente Edital tem por objeto a realização do curso de atualização Sala 
de Vacina Rede de Frios, destinado aos profissionais da saúde Enfermei-
ros e Técnicos de Enfermagem das Unidades Básica de Saúde (UBS). o 
curso de atualização Sala de Vacina e rede de frios será destinado aos 
municípios de Belém (região de Saúde Metropolitana i), oeiras do Pará, 
Mocajuba e limoeiro do ajuru (região de Saúde do Tocantins) e as demais 
regiões de Saúde do Estado do Pará.
2 - do cUrso
2.1 o curso de atualização Sala de Vacina e rede de frios, apresenta car-
ga horária de 40 horas, divididos em 8h diária, com duração de 1 (uma) 
semana para cada turma;
2.2 o curso terá 2 (duas) turmas;
2.3 o curso será realizado no período de 21 a 25 de junho de 2021 em 
horário de 08h às 12h e de 14h às 18h para a 1ª Turma e no período de 02 
a 06 de agosto de 2021 em horário de 08h às 12h e de 14h às 18h para a 
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2ª Turma conforme cronograma articulado com os gestores do município;
2.4 o curso será na modalidade de ensino de Educação a distância- Ead 
disponibilizado na ferramenta da comunicação no ambiente Virtual de 
Aprendizagem- AVACEFOR do Centro de Formação de Profissionais de Edu-
cação Básica do Estado do Pará sobre a responsabilidade da Escola Técnica 
do SUS “dr. Manuel ayres” - ETSUS/Pa em parceria com a coordenação de 
Tecnologia e informática em Saúde - ciTiS/SESPa.
3- dos reQUisitos Para iNGresso No cUrso
3.1 os participantes devem atender aos seguintes critérios para efetivação 
de sua inscrição no curso:
3.1.1 Ter idade mínima de 18 anos;
3.1.2 Ser Enfermeiro (a) e Técnico (a) de Enfermagem da Unidade Básica 
de Saúde dos municípios de Belém, oeiras do Pará, Mocajuba, limoeiro do 
ajuru e as demais regiões de Saúde do Estado do Pará.
3.1.3 Ter concluído o Ensino Médio;
4- das iNscriÇÕes
4.1 as inscrições são gratuitas;
4.2 o Edital estará disponível no portal da SESPa: www.saude.pa.gov.br
4.3 o período das inscrições ocorrerá a partir do dia 20 de Maio a 11 de 
Junho de 2021 para a 1ª Turma e do dia 07 à 25 de Junho de 2021 para 
a 2ª Turma, conforme o funcionamento da ETSUS/Pa, de segunda a sexta 
de 08:00h às 17:00h;
4.4 as inscrições deverão ser enviadas por meio de ofício para a Secretaria 
Escolar da ETSUS/Pa, situada à Travessa Estrella, nº 2342 - Bairro: Marco, 
cEP: 66080-471 ou para o e-mail: inscricoesetsuspa@gmail.com
4.5 o envio das inscrições para a ETSUS/Pa, será de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Saúde;
4.6 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes docu-
mentos:
4.6.1 ficha de inscrição (anexo ii);
4.6.2 declaração de liberação para participar do curso (anexo iii);
4.6.3 Cópia do RG;
4.6.4 Cópia do CPF;
4.6.5 Cópia do certificado de conclusão da escolaridade exigida, emitido 
por instituição de ensino devidamente reconhecida pelo MEc;
4.6.6 Termo de compromisso do Gestor (anexo iV), sendo necessário ape-
nas 01(um) documento do município em questão.
5- das VaGas
5.1 Serão ofertadas 85 vagas;
5.2 a distribuição de vagas encontra-se no anexo i deste Edital.
6- das disPosiÇÕes Gerais
6.1 a inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas 
neste edital;
6.2 Será eliminado, a qualquer época, mesmo depois de matriculado, o 
candidato que, comprovadamente, para realizar este curso, tiver usado 
documentos e/ou informações falsas;
6.3 a ETSUS/Pa não receberá inscrições fora do prazo estabelecido neste 
edital;
6.4 de acordo com o regimento interno da ETSUS/Pa, são critérios para a 
certificação a frequência mínima de 75% no curso;
6.5 os casos omissos serão resolvidos pela direção da ETSUS/Pa.
Belém, 20 de Maio de 2021.
Elizeth do Socorro da Silva Braga
diretora da ETSUS/Pa
aNeXo i
distriBUiÇÃo das VaGas

região de Saúde Município/Vagas demandadas Número de Turmas/ Quantitativo de Vagas Total de Vagas 

Metropolitana i Belém
02 profissionais

1ª Turma – 21 a 25/06/2021
(43 discentes)**

2ª Turma – 02 a 06/08/2021
(42 discentes)**

85Tocantins

oeiras do Pará
29 profissionais

Mocajuba
22 profissionais

limoeiro do ajuru
22 profissionais

demais regiões de Saúde
10 profissionais*

* As 10 vagas às “Demais Regiões de Saúde”, foram ofertadas pela ETSUS, 
por não terem apresentado nenhuma demanda específica.
** O inscrito será alocado na turma, no período correspondente da ins-
crição.
aNeXo ii
FicHa de iNscriÇÃo

1.  NoME: 2.  SEXo:  M (  )  f (  )
3.  c. idENTidadE: 4.  ÓrGÃo EXPEdidor: 5.  NaSciMENTo: 6.  cPf:

7.  ENdErEÇo:
8.  Bairro: 9.  cEP.: 10.  MUNiciPio dE NaSciMENTo:
11. foNE: 12.  E-Mail: 

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

(  ) GradUaÇÃo:______________________________

14.  PÓS-GradUaÇÃo: 

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

QUal:__________________________________

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

20.  MUNicÍPio oNdE TraBalHa:
21.  SiTUaÇÃo fUNcioNal: (  ) EfETiVo  (  ) TEMPorário  ( )carGo coMiSSioNado

terMo de coMProMisso iNdiVidUaL
terMo de coMProMisso
Este Termo de compromisso individual assegura o direito ao servidor de 
participar do curso/capacitação/oficina oferecido pela Escola Técnica do 
SUS “dr. Manuel ayres”.
o Participante deverá cumprir o mínimo de 75% de frequência no curso/
capacitação/oficina citado acima, mediante comprovação em lista de frequ-
ência, resguardando direito de apresentar atestado médico para justificar 
falta, do contrário fica impedido de receber certificado.
Município, ____ de___________ de 2021.

_________________________________  _______________________________
Assinatura e Carimbo da Chefia Imediata  Assinatura do Participante

 

aNeXo iii
decLaraÇÃo de LiBeraÇÃo Para ParticiPar do cUrso
declaro que o (a) servidor (a) __________________________________
_______ do município de Belém, oeiras do Pará, Mocajuba, limoeiro do 
ajuru e as demais regiões de Saúde do Estado do Pará _______________
_____________________ tem disponibilidade para participar do curso de 
atualização Sala de Vacina e rede de frios, com liberação para cumprir a 
carga horária de 40 horas semanais.
Município, _____ de ____________ de 2021.
___________________________________________
Carimbo e assinatura da chefia imediata
obs. fazer a declaração com a logomarca do município de origem.
aNeXo iV
terMo de coMProMisso do Gestor
a Escola Técnica do SUS do Pará “dr. Manuel ayres” e o (a) Secretário (a) 
de Saúde do Município de ______________________________________
___ celebram entre si o presente TErMo dE coMProMiSSo que estabe-
lece as condições que regerão a participação dos profissionais da área da 
Saúde no curso de atualização Sala de Vacina e rede de frios.
cláUSUla PriMEira: Este Termo de compromisso assegura o direito aos 
profissionais da saúde Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem das Unida-
des Básica de Saúde (UBS), ofertado pela ETSUS/Pa.
cláUSUla SEGUNda: fica a Secretaria Municipal de Saúde responsável 
em prover todas as facilidades e estímulos para os candidatos participarem 
e concluírem o curso, sala de aula com computadores, acesso a internet, 
inclusive o almoço e o deslocamento para os candidatos da zona rural;
cláUSUla TErcEira: fica a Secretaria Municipal de Saúde ciente de que 
uma vez inscrito e iniciado o curso, o candidato deverá cumprir o mínimo 
de 75% de frequência, mediante comprovação em lista de frequência, res-
guardando direito de apresentar atestado médico para justificar falta, do 
contrário fica impedido de receber o certificado no final do curso.
cláUSUla QUarTa: a ETSUS-Pa compromete-se a promover toda a infra-
estrutura pedagógica necessária para a realização do curso.
Município _____ de ____________ de 2021.
______________________________________________________
NoME do SEcrETário (a) MUNiciPal dE SaÚdE

Protocolo: 657821

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 0088 de 17 de Maio de 2021
coNcEdEr a servidora SHirlEY MorEira da SilVa, matrícula nº 
57190504-1, ocupante do cargo de FARMACÊUTICO, lotada no Laborató-
rio central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 12 de julho 
de 2021 a 10 de agosto de 2021, referente ao triênio de 16/10/2016 a 
15/10/2019.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 657494

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 05/LaceN/2021.
oBJETo:  consultoria do Sistema de Gestão da Qualidade, com ênfase na 
acreditação de ensaios laboratoriais do lacEN/Pa a ser executado em 6 
(seis) Etapas, conforme especificações do Edital.
firMa(S) VENcEdora(S):
01 – fMG SErVicoS EMPrESariaiS EirEli, cNPJ/cPf: 23.770.551/0001-30,
ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 05/lacEN/2021 – r$ 155.000,00;
Belém (Pa), 19/05/2021.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior - diretor do lacEN/Pa 

Protocolo: 657863
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 315 de 19 de Maio de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
dETErMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) SilVia daNYEllY da SilVa diaS matrícula 54195091-1 
cargo de aGENTE dE PorTaria regime jurídico de Estatutário Efetivo, clas-
se “--”, lotada (o) no (a) UrE MarcEllo caNdia 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao 28.11.14 a 27.11.17.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.07.21 a 30.07.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 19.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 657797
Portaria Nº. 316 de 19 de Maio de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
dETErMiNar de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) Nadia NaZarE MoraiS oliVEira matrícula 54193826-
1 cargo de aGENTE dE PorTaria regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
classe “--”, lotada (o) no (a) UrE MarcEllo caNdia 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao 29.09.08 a 28.09.11.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 15.07.21 a 13.08.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 19.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 657801
Portaria Nº. 314 de 19 de Maio de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) dEBora doS SaNToSdE oliVEira coSTa matrícula 
5888861-1 cargo de TEcNico dE ENfErMaGEM regime jurídico de Esta-
tutário Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) UrE rEdUTo 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao 02.05.14 a 01.05.17.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 05.07.21 a 03.08.21 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 19.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 657790

errata
.

errata
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
Errata da licença Prêmio PorTaria Nº. 302 dE 13 dE Maio dE 2021, 
publicada no diário oficial N° 34.583 dE 14 dE Maio dE 2021, que 
coNcEdEU de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a 
(ao) servidora (o) cElSo adriaNo SoUZa da coNcEiÇÃo matrícula 
54189006-1 cargo de NUTricioNiSTa regime jurídico de Estatutário Efeti-
vo, classe “--”, lotada (o) no (a) caPS icoaraci 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 25.02.14 a 24.02.17.
onde se lê ao período de 01.07.21 a 30.07.14,
Leia-se ao período de 01.07.21 a 30.07.21.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 19.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 657822

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria nº 336 de diária de 19/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.

objetivo: Participar de reunião com o Secretário adjunto de Gestão admi-
nistrativa/Sespa e o representante da empresa Y. M. GoraYEB SaNToS 
para tratar sobre o fornecimento de gêneros alimentícios para os pacientes 
hansenianos da Unidade especial colônia do Prata.
origem: igarapé-açú – Pa, Brasil.
destino: Belém- Pa- Brasil/ Período: 20/05/2021. Nº de diárias: meia di-
ária.
Servidor: Pablo roberto Moreira dos reis | cPf: 962.439.102-53 | Matrícu-
la: 5892813-2 / cargo: chefe de Unidade Especial.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 657460
Portaria nº 335 de diária de 19/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de reunião com o Secretário adjunto de Gestão admi-
nistrativa/Sespa e o representante da empresa Y. M. GoraYEB SaNToS 
para tratar sobre o fornecimento de gêneros alimentícios para os pacientes 
hansenianos da Unidade especial colônia do Prata.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: Belém- Pa- Brasil/ Período: 20/05/2021. Nº de diárias: meia di-
ária.
Servidor: Nélio Nazareno amorim da Silva | cPf: 632.984.222-15 | Matrí-
cula: 57191872-2 / cargo: diretor regional.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 657458
Portaria nº 337 de diária de 19/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir o diretor regional que irá participar de reunião com 
o Secretário adjunto de Gestão administrativa/Sespa e o representante 
da empresa Y.M. GoraYEB SaNToS para tratar sobre o fornecimento de 
gêneros alimentícios para os pacientes hansenianos da Unidade Especial 
colônia do Prata.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: Belém – Pa, Brasil.
Período: 20/05/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: Vítor Jorge fernandes Pereira
cPf: 173.260.952-72
Matrícula: 1086516
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 657468

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

Portaria nº 238 30 de aBriL 2021
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Realizar Capacitação em testes rápidos para HIV, Sífilis, Hepati-
tes B e c para a rede de assistência primária
origem: capanema/Pa - destino (s): ViSEU/Pa

Nome do Servidor Matrícula cargo
Jaime Sales Maia Júnior 1086623 Guarda de Endemias
cleiane ferreira lima 5955661-1 Enfermeira

Período: 17 a 21/05/2021 Quantidade: 4,5 (quatro e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria nº 239 30 de aBriL 2021
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para realizar Capacitação 
em testes rápidos para HIV, Sífilis, Hepatites B e C para a rede de assistên-
cia primária origem: capanema/Pa – destino (s): ViSEU/Pa

Nome do Servidor Matrícula  
ávila Junior de Sousa amaral 57207813/1 Motorista

Período: Período: 17 a 21/05/2021 Quantidade: 4,5 (quatro e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 657710
Portaria nº 247 03 de Maio 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: realizar visita para monitoramento das ações dos programas de 
assistência à Saúde da Mulher, Teste do Pezinho, Bolsa família, Vit. a e 
ferro, Sisvan e Saúde do idoso.
origem: capanema/Pa - destino (s): BoNiTo/SaliNoPoliS/SÃo J dE Pi-
raBaS/Pa

Nome do Servidor Matrícula cargo
diná ferreira da costa 57174866-1 Enfermeira

Maria de Nazaré Vasconcelos Madeiros 3157520-1 Odontóloga

Período: 26 a 28/05/2021 Quantidade: 1,5 (uma e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria nº 246 03 de Maio 2021
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para realizar visita para 
monitoramento das ações dos programas de assistência à Saúde da Mu-
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lher, Teste do Pezinho, Bolsa família, Vit. a e ferro, Sisvan e Saúde do 
idoso.
origem: capanema/Pa – destino (s): BoNiTo/SaliNoPoliS/SÃo J dE Pi-
raBaS/Pa

Nome do Servidor Matrícula  
ávila Junior de Sousa amaral 57207813/1 Motorista

Período: Período: 26 a 28/05/2021 Quantidade: 1,5 (uma e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 657697
Portaria nº 231 22 de aBriL 2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
objetivo: realizar ações EdUcaTiVaS E coNTrolE da coVid-19, em pa-
receria com a ViSa no município e demais localidades, Vilas e Povoados 
(Jaburú, Jabaróca e Cumarú).
origem: capanema/Pa - destino (s): PriMaVEra/Pa

Nome do Servidor Matrícula cargo
José Maria Moura 0502121 Guarda de Endemias 

ataídes Eduardo Nascimento 0505081 ag. de Saúde Pública
antônio carlos da Mata  Sidrim 236667-2 Tec. Em Educação física

Período: 11 a 14/05/2021 Quantidade: 0,2 (dUaS) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva
diÁria
Portaria nº 232 22 de aBriL  2021.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, para realizar ações EDU-
caTiVaS E coNTrolE da coVid-19, em pareceria com a ViSa no muni-
cípio e demais localidades, Vilas e Povoados (Jaburú, Jabaróca e Cumarú).
origem: capanema/Pa – destino (s): PriMaVEra/Pa

Nome do Servidor Matrícula  
José Maria ferreira Galvão 0504973 Motorista

Período: Período: 11 a 14/05/2021 Quantidade: 0,2 (dUaS) diárias
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 657478

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria nº 172 de 19 de maio de 2021.
Portaria de desiGNaÇÃo
são Miguel do Guamá, 19 de Maio de 2021.
o diretor do 5º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições que 
lhe são conferidas através da Portaria nº 617/2021 – ccG de 19 de abril 
de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.558, de 20 
de Maio de 2021.
coNSidEraNdo o decreto nº. 2.168/2010, a resolução nº. 001/2010 e 
a instrução Normativa SEad/dGl nº. 001, de 09 de abril de 2012, que 
dispõem sobre procedimentos para realização do Sistema de cotação Ele-
trônica.
rESolVE:
dESiGNar o servidor: HÉrcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra, Matrícula: 
5959625-1 para atuar na qualidade de Homologador do Sistema de cota-
ção Eletrônica do Governo do Estado do Pará.
Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HÉrcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
dirETor do 5º cENTro rEGioNal dE SaÚdE.

Protocolo: 657858

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria nº 084 de 19 de Maio de 2021
objetivo: dar suporte técnico na inspeção Sanitária das indústrias de Pal-
mito em conserva localizadas na zona urbana e rural município.
origem: BrEVES/Pá - BaGrE/Pa.
Servidor (es): Jane Maria dos Passos dias e José cláudio Gomes ferreira, 
4,5 diárias de 24 à 28/05/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 657837

Portaria nº 085 de 19 de Maio de 2021
objetivo: dar apoio administrativo e operacional à equipe de técnicos desta 
regional na inspeção Sanitária das indústrias de Palmito em conserva, 
localizadas na zona urbana e rural do município.
origem: BrEVES/Pá - BaGrE/Pa.
Servidor (es): orlando de Sousa fernandes, 4,5 diárias de 24 à 28/05/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 657840

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

Portaria nº 23 de 19 de Maio de 2021.
fundamento legal: decreto Nº 2819 de 06 de Setembro de 1994. Que 
disciplina a Concessão de diárias em Missão Oficial do Estado e Obtendo 
Capacitação Profissional.
objetivo: receber treinamento no SiSdia ( SiSTEMa dE diária) acerca de 
duvida no referido sistema para envio de processos administrativos ele-
trônico.
destino: MaraBa/  Belém
Período: 24 a 28/05/2021
N° de diárias: (4,5 diárias e meia)

Servidor Matricula cPf cargo

francisca das chagas domingues resplandes 54193844/1 60787783234 agente administrativo

ordenador: irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 657865

Portaria nº 21 de 18 de Maio de 2021.
fundamento legal: decreto Nº 2819 de 06 de Setembro de 1994. Que 
disciplina a Concessão de diárias em Missão Oficial do Estado e Obtendo 
Capacitação Profissional.
objetivo: fazer avaliação das metas quantitativas e qualitativas dos con-
tratos assistenciais celebrados entre SESPa e as instituições: Hospital São 
Jose e clinica Monte Sinai ambos do município referente ao mês de abril.
destino: MaraBa/ rondon do Pará
Período: 18 a 21/ 05/2021
N° de diárias: (3,5 diárias e meias)

Servidor Matricula cPf cargo

Maria roSália BriTo cardoSo, 05088640/1, 063.403.502-91   Odontóloga

ElENY rodriGUES GUiMarÃES 5113130/1, 165.948.941-53 auxiliar de Estatística em Saúde

JoSÉ SaraiVa aMado 503577 299.571.762-34   Motorista

ordenador: irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 657530

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria nº 250 de 19 de Maio de 2021
Nome: abrahão raimundo alab Tavares.
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/Siape: 502772.
cPf: 257.067.722-15.
Período: 23 a 29.05.2021
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Belém
objetivo: conduzir a equipe da divisão administrativa.
ordenador de despesas: andréa ribeiro da cunha câmara

Protocolo: 657626
Portaria nº 249 de 19 de Maio de 2021.
Nome: Jucirema de Sousa Gomes.
cargo: Técnica em gestão Publica
Matrícula/Siape: 5146453-6
cPf: 282.418.512-00
Nome: divino de Sousa Espindula.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504755.
cPf: 246.720.762-53.
Período: 23 a 29.05.2021
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Belém
objetivo: tratar de assuntos administrativos junto ao fES, Vigilância em 
Saúde, daS, central de abastecimento farmacêutico e Gerência de Patri-
mônio
ordenador de despesas: andréa ribeiro da cunha câmara

Protocolo: 657620
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.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°057/2021 – HoL
SrP Nº020/2021
objeto: fornecimento de Medicamento Quimioterápico
data da abertura: 01/06/2021
Horário: 10h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: Joel Monteiro de Jesus
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 19 de maio de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 657632

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria nº 290/2021 – 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° 2021/453736; 
rESolVE:
i – autorizar o afastamento da servidora aNa aNdrEa do roSario Go-
MES, ocupante da função Técnico de Enfermagem, matricula 6034873/1, 
a contar de 01/04/2021, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do 
falecimento de raiMUNda do roSario GoMES (Mãe) sem prejuízo de 
sua remuneração.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 01/04/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola,
Belém, 12 de maio de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 657465
Portaria nº 289/2021 – 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° 2021/463996; 
rESolVE:
i – autorizar o afastamento da servidora NEYlla caroliNE MarTiNS SaN-
ToS, ocupante da função Terapeuta ocupacional, matricula 57202220/2, 
a contar de 29/04/2021, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do 
falecimento de carloS alBErTo da SilVa SaNToS (Pai) sem prejuízo de 
sua remuneração.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 29/04/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola,
Belém, 18 de maio de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 657455

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria nº 350/2020 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o casamento do servidor WaGNEr aMador VEloSo, 
ocorrido em 10 de dezembro de 2020 e especialmente o que dispõe o art. 
72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;

r E S o l V E:
autorizar o afastamento por motivo de licença Gala, o servidor WaGNEr 
aMador VEloSo, ocupante do cargo agente de artes Práticas, id. fun-
cional nº 80845873/3, lotado no Serviço de Transporte intra Hospitalar, no 
período de 10/12/2020 a 17/12/2020, conforme certidão de casamen-
to nº 139303 01 55 2020 2 00006 147 0001647 79.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 10/12/2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 17 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 657841
Portaria nº 357/2021 – caPe/GP/FscMP
a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pela Portaria nº 1139/2019, do dia 30/12/2019, publicada no doE 
n° 34.080,
coNSidEraNdo o falecimento do genitor da servidora JUliaNa liSBoa 
MarTiNS, ocorrido em 26 de abril de 2021, e especialmente o que dispõe 
o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da família 
da servidora JUliaNa liSBoa MarTiNS, id funcional nº 5959915/1, Téc-
nica de Enfermagem, lotada na Gerência de clínica Médica, no período de 
26/04/2021 a 03/05/2021, conforme certidão de Óbito nº 104257 01 55 
2021 4 00103 148 0039252 11.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 26/04/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 17 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 657838
Portaria nº 354/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo os autos do processo nº 2021/388644;
coNSidEraNdo o disposto no Parágrafo único do art. 91, da lei nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994 .
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor  THYaGo da SilVa aNTUNES, id. funcio-
nal nº 5951428/1, agente de artes Práticas , lotado no Serviço de Trans-
porte intra-Hospitalar, 10 (dez) dias de licença Paternidade, no período 
de 08/04/2021 a 17/04/2021, formalizada de acordo com a certidão nº 
068536 01 55 2021 1 00252 227 0110477 21.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a partir de 08/04/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 17 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 657846
Portaria nº 356/2021 – caPe/GP/FscMP
a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são con-
feridas pela Portaria nº 1139/2019, do dia 30/12/2019, publicada no doE 
n° 34.080,
coNSidEraNdo o falecimento do genitor da servidora rEJaNE dE caSSia 
raMoS GoNÇalVES, ocorrido em 02 de Maio de 2021, e especialmente o 
que dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da famí-
lia da servidora rEJaNE dE caSSia raMoS GoNÇalVES, id funcional nº 
5959276/2, Técnica de Enfermagem, lotada na Gerência de clínica Médi-
ca, no período de 02/05/2021 a 09/05/2021, conforme certidão de Óbi-
to nº 065656 01 55 2021 4 00440 117 0173155 10.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 02/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 17 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 657831

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico N° 024/2021-cPL/FscMP
A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
do Pregoeiro designado pela Portaria nº 358/2020-GP/fScMP, torna públi-
coque farárealizar o certame licitatório, em referência, no dia 02/06/2021 
às 09:30 (Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por item.
oBJETo: “aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo- caiXa dE PaPElÃo 
PARA ARQUIVO MORTO” para FSCMP, conforme especificações e quantida-
des constantes doTermo de referência - anexo i do Edital.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.comprasnet.gov.br
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.comprasnet.gov.br ou pelo 
Portal de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 19 de Maio de 2021.
Pablo rodrigues
Pregoeiro/fScMP

Protocolo: 657589



54  diário oficial Nº 34.589 Quinta-feira, 20 DE MAIO DE 2021

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria nº 358/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo os termos do requerimento de 03/05/2021, protocolado 
sob o nº 2021/516066.
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 17/05/2021, a cessão da servidora Sara NEGrEi-
roS SaNToS, id funcional nº 5800110/5, Enfermeira, ora cedida para a 
Universidade do Estado do Pará-UEPA, com ônus para o órgão cessioná-
rio, desde 01/11/2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 17 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 657850
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne00724
Valor: r$ 22.680,00
data: 19/05/2021
objeto: aquisição MaTErial dE coNSUMo - álcool ETÍlico HidraTado 
70º iNPM (77º Gl) c/ 1l
Processo nº 2021/405319, dispensa de licitação nº 068/2021
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.7684; fonte de recur-
so: 0149008950; Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: f. cardoSo & cia lTda
cNPJ/Mf: 04.949.905/0001-63
ENdErEÇo: rua João Nunes de Souza, nº125, Bairro: aguas Bran-
cas, Br 316 km 08, cep:67.033-030, belém-pa. Telefone: (91) 3182-
0395/0250/3202-1344/3202-1310/3202-1311
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 657843
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne00721
Valor: r$ 29.000,00
data: 17/05/2021
objeto: aquisição emergencial de caPa Para ProNTUário
Processo nº 2021/360976, dispensa de licitação nº 070/2021
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fonte de recur-
so: 0269008053; Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: Grafica PoNTo dE arTE lTda - ME
cNPJ/Mf: 15.329.607/0001-97
ENdErEÇo: av. dr. freitas, nº 850, Bairro: Sacramenta, cEP 66.123-05, 
Belém-Pa , Telefone: (91) 3246-8441/ 98989-2501
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 657767

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria nº 361/2021 – aJUr/GaPre/HeMoPa, de 18 de maio de 
2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no ser-
viço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado 
a ampla defesa;
considerando que nenhuma sanção poderá ser imposta a servidor público 
sem que se garanta, por intermédio do devido processo legal, o direito de 
defesa a ser exercitado da forma mais ampla possível, conforme o esta-
belece o art. 5º, lV da constituição federal, reiterado pela lei. 5.810/94;
considerando a necessidade de instituição da comissão de Sindicância ou 
Processo administrativo disciplinar que irá apurar responsabilidade de ser-
vidores por infrações praticadas no exercício de suas atribuições, de acordo 
com os arts. 199 e seguintes da lei 5.810/94;
rESolVE,
i – designar os servidores abaixo relacionados, para, sob a Presidência 
do primeiro, constituírem a comissão de Processo administrativo disci-
plinar, que irá apurar eventual responsabilidade de servidor desta fun-
dação HEMoPa por fatos descritos no processo administrativo eletrônico 
nº 2021/414088, com prazo de 60 (sessenta) dias da data da publicação 
desta Portaria, prorrogáveis por igual período:

•BENILSON MAURO DE SOUZA COSTA (Presidente)
•MÁRCIO AUGUSTO SOUZA DE AZEVEDO (Vogal)
•CRISTIANE FERREIRA (Secretária)
ii - dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 18 de maio de 2021.
  Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 657640
Portaria nº 342/2021 –aJUr/GaPre/HeMoPa, de 19 de Maio 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. 2021/476265;
rESolVE,
I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base à servidora abaixo relacionada, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação HEMoPa.

NoME carGo loTaÇÃo MaTrÍcUla a coNTar
aNa PaUla dE SoUSa SilVa TEcNico dE ENfErMaGEM GErENcia dE ENfErMaGEM 5959438 30/03/2021

ii – dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 19 de Maio de 2021
  Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 657567
Portaria nº 360/2021 – aJUr/GaPre/HeMoPa, de 19 de maio 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 Brasi-
leira, os artigos 128, inciso i e 129 da lei Estadual nº 5.810/94, o regime 
Jurídico Único do Estado, bem como o decreto Estadual nº. 2.485 de 22 de 
abril de 1994, que regulamenta a concessão do adicional de insalubridade 
a servidores do Estado do Pará;
considerando o que dispõem os laudos Periciais da dSo/SEad nº. 
015/2001, 004/2004 e 001/2006;
considerando que o exercício do trabalho em condições ou ambientes in-
salubres, de natureza especial, estabelecidas pelas legislações acima men-
cionadas, que tragam possíveis prejuízos á saúde dos servidores direta-
mente envolvidos devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, direta-
mente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas no desempenho 
de suas funções, se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
considerando o Processo administrativo eletrônico n. 2021/350465.
rESolVE,
i – coNcEdEr o adicional de insalubridade, no percentual de 10% (dez 
por cento) do vencimento base ao servidor abaixo relacionado, em razão 
de desenvolver atividades consideradas insalubres pela legislação vigente 
sobre a matéria na fundação HEMoPa.

NoME MaTrÍcUla SETor TErMo iNicial
lUiS fEliPE oliVEira do carMo 5919035 GErENcia dE caPTacao dE doadorES 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 19 de maio de 2021.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 657568
Portaria nº 359/2021 – aJUr/GaPre/HeMoPa, de 19 de maio 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 Brasi-
leira, os artigos 128, inciso i e 129 da lei Estadual nº 5.810/94, o regime 
Jurídico Único do Estado, bem como o decreto Estadual nº. 2.485 de 22 de 
abril de 1994, que regulamenta a concessão do adicional de insalubridade 
a servidores do Estado do Pará;
considerando o que dispõem os laudos Periciais da dSo/SEad nº. 
015/2001, 004/2004 e 001/2006;
considerando que o exercício do trabalho em condições ou ambientes in-
salubres, de natureza especial, estabelecidas pelas legislações acima men-
cionadas, que tragam possíveis prejuízos á saúde dos servidores direta-
mente envolvidos devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, direta-
mente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas no desempenho 
de suas funções, se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
considerando o Processo administrativo eletrônico n. 2021/383104.



 diário oficial Nº 34.589  55 Quinta-feira, 20 DE MAIO DE 2021

rESolVE,
i – coNcEdEr o adicional de insalubridade, no percentual de 10% (dez 
por cento) do vencimento base à servidora abaixo relacionada, em razão 
de desenvolver atividades consideradas insalubres pela legislação vigente 
sobre a matéria na fundação HEMoPa.

NoME MaTrÍcUla SETor TErMo iNicial
BETaNia do Socorro SaNToS MoUrao 5959109-1 GErENcia dE caPTacao dE doadorES 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 19 de maio de 2021.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 657569

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 026/2021 decorreNte de iNeXiGi-
BiLidade de LicitaÇÃo ProcESSada SoB o Nº 6/2021, coM fUlcro 
No arTiGo 25, iNciSo i da lEi Nº 8.666/93, ProcESSo adMiNiSTra-
TiVo Nº 2021/233814.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: BioSafE BraSil diSTriBUidora lTda, com sede na rua 
Luiz Gama, 971, Bairro Bonfim –Campinas –SP Cep: 13070-717, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº. 21.052.716/0001-02, neste ato representada por 
seu Gyvair dos reis Molinari, portador do rG nº 4.630.000-4 SSP/SP, cPf 
nº 089.890.538-97, doravante denominada coNTraTada,
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a aQUiSiÇÃo dE KiT SEPaX 
Para ProcESSaMENTo E crioPrESErVaÇÃo dE SaNGUE dE cordÃo 
UMBilical EPlacENTário, conforme especificações arroladas neste con-
trato, no termo de referência e anexos, partes integrantes deste instru-
mento.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, conta-
dos da data de sua assinatura.
doS rEcUrSoS: as despesas decorrentes deste contrato correrão à conta 
da dotação orçamentária, a seguir:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10302150782930000 E 10302150788790000
fonte de recurso: 0269001022 E 0103000000
Natureza de despesa: 339030
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 69.054,48 (ses-
senta e nove mil e cinqüenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)
do fiScal do coNTraTo: Será responsável fiscal do contrato a servidora 
lucidéia lira de oliveira, administradora e Gerente do almoxarifado e Pa-
trimônio, tendo como gestora do processo a servidora ana luísa langanke 
Pedroso Meireles, médica, responsável técnica pelo centro de Processa-
mento celular.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 13 de maio de 2021.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - 
contratante
Gyvair dos reis Molinari=BioSafE BraSil diSTriBUidora lTda-contra-
tada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 657578

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato 047/2020 (reF. Proc. 
2021/505050).
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: BElGElo coMErcio E iNdÚSTria EirEli, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 33.962.972/0001-16 com 
sede na rua Esperantista, 8ª anexo i- coqueiro cEP: 66650-600 – Be-
lém/Pa, neste ato representada por seu representante legal luis diogo 
Nascimento lopes, portador da cNH nº. 03885881905, cPf/Mf sob o nº. 
950.873.202-44, doravante denominada coNTraTada.
oBJETo: o presente aditivo serve à  prorrogação do prazo de vigência do 
contrato, nos termos da lei federal 8.666/93, pelo período de 12 (doze) 
meses, ou seja, de, 30/07/2021 a 29/07/2022,, cujo objeto é a aQUiSi-
ÇÃo dE GElo criSTal E GElo EM EScaMaS Para aTENdEr aS NEcESSi-
DADES DA FUNDAÇÃO HEMOPA SEDE,  conforme especificações arroladas 
no contrato, no termo de referência e anexos).
Valor: o valor global do contrato para este Termo aditivo é r$ 19.010,00 
(dezenove mil e dez reais).
foNTE do rEcUrSo: os recursos orçamentários necessários para atender 
às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contra-
tante, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10122129783380000
fonte de recurso: 0269001022

Natureza de despesa: 339030
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 07 de maio de 2021.
aSSiNaTUraS: ,
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
luis diogo Nascimento lopes- BElGElo coMErcio E iNdÚSTria EirEli- 
contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49

Protocolo: 657642

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

toMada de PreÇo Nº 005/2021 – HeMoPa
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo 
dE oBra dE ENGENHaria, Para rEforMa dE PrÉdio EM locaÇÃo, 
o QUal aBriGará NoVo HEMocENTro rEGioNal dE caSTaNHal, da 
fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do ESTado do 
Pará, SoB rEGiME dE EXEcUÇÃo iNdirETa E EMPrEiTada Por PrEÇo 
GloBal.
Edital disponível no Mural de licitações do Portal www.compraspara.pa.
gov.br.
a Visita Técnica deverá ser agendada pelo telefone 91-3110-6513 na Ge-
rência de infraestrutura.
SESSÃo PÚBlica: 08/06/2021 (Terça – feira)
Hora: 10h00min Horas. (Horário local)
local: Travessa Padre Eutíquio, nº 2109. Bairro Batista campos. cEP: 
66033-000
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782890000
fonte de recurso: 0301000000
Natureza de despesa: 449039
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra
Belém (Pa), 19 de maio 2021.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa

Protocolo: 657661
aViso de LicitaÇÃo toMada de PreÇo 001/2021
MUdaNÇa da daTa dE aBErTUra da ToMada dE PrEÇo Nº 01/2021 – 
HEMoPa
Em razão de alteração na redação no iTEM 9.1 do anexo V - orçamento 
financeiro
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para a EXEcUÇÃo 
da rEforMa da árEa dE PaciENTES da SEdE da fUNdaÇÃo cENTro 
dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do ESTado do Pará.
Edital disponível no Mural de licitações do Portal www.compraspara.pa.
gov.br.
a Visita Técnica deverá ser agendada pelo telefone 91-3110-6513 na Ge-
rência de infraestrutura.
SESSÃo PÚBlica: 29/06/2021
Hora: 10h00min Horas. (Horário local)
local: Travessa Padre Eutíquio, nº 2109. Bairro Batista campos. cEP: 
66033-000
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782890000
Natureza de despesa: 449039
fonte de recurso: 0301000000
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra

Protocolo: 657743

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da portaria: 364/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
SErGio roBErTo aSSiS dE MoraES admin./cHr-caS 55961651
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 2.600,00
10122129783380000  269  339036 1.000,00
10122129783380000  269  339039 400,00
observação:  Nº do Processo: 2021/518622  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 657580
Nº da portaria: 365/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
rEGiaNE cHaMoN aVaNciNi iZaiaS Gerente/cHr-Mar 59474251
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 2800,00
10122129783380000  269  339036 600,00
10122129783380000  269  339039  1600,00
observação:  Nº do Processo: 2021/514542 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 657585
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.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade Pregão eletrônico
Número: 54/2021
a presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para ministrar o curso BlS-BaSic lifE SUPPorT (Suporte Básico de Vida 
em cardiologia), aos servidores da fHcGV e público externo da área da 
saúde de diversas especialidades que desejem ampliar seus conhecimen-
tos e habilidades, a fim de atender as necessidades da FPEHCGV 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: William Saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 02/06/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 657734

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 11/FHcGV/2021
oBJETo: a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para 
aquisição eventual de dialisadores de fibras capilares para Hemodiálise 
para atender a necessidade de 12 (doze) meses no Serviço de Terapia 
renal Substitutiva (STrS) e no centro de Hemodiálise dr. Monteiro leite 
(cHMl) da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
(fHcGV).
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iTEM ESPEcificaÇÃo QUaNT Valor 
UNiTário VENcEdor

1. 

dialisador capilar com membrana em polissulfona ou similar para 
uso em hemodiálise, , esterilizado à vapor , com superfície de 

área aproximada de 1,0 à 1,2 m2 e Coeficiente de ultrafiltração 
em torno de Descrição :Atóxico , estéril e apirogênico .embalagem 
externa contendo dados de identificação , procedência , validade , 
lote e registro no MS. Embalagem: unitária  Validade: Mínima de 2 

anos após data de fabricação.

250 r$ 88,40

NoVa MEdica co-
MErcio E SErViÇoS 

dE ProdUToS 
HoSPiTalarES

2. 

dialisador capilar com membrana em polissulfona ou similar para 
uso em hemodiálise, , esterilizado à vapor , com superfície de 

área aproximada de 1,4 a 1,5 m2 e Coeficiente de ultrafiltração 
em torno de 40ml/h x mmhg. Descrição :Atóxico , estéril e 

apirogênico .embalagem externa contendo dados de identificação , 
procedência , validade , lote e registro no MS. Embalagem: unitá-

ria  Validade: Mínima de 2 anos após data de fabricação.

400 r$ 40,00
NiPro MEdical cor-
PoraTioN ProdUToS 

MEdicoS lTda.

3. 

dialisador com membrana em polissulfona ou similar para uso em 
hemodiálise, , esterilizado à vapor , com superfície de área apro-
ximada de 1,7 a 1,8 m2 e Coeficiente de ultrafiltração em torno 

de 16 ml/h x mmhg Descrição :Atóxico , estéril e apirogênico .em-
balagem externa contendo dados de identificação , procedência , 
validade , lote e registro no MS. Embalagem: unitária. Validade: 

Mínima de 2 anos após data de fabricação.

1200 r$ 43,00
NiPro MEdical cor-
PoraTioN ProdUToS 

MEdicoS lTda.

4. 

dialisador capilar com membrana em polissulfona ou similar para 
uso em hemodiálise, , esterilizado à vapor , com superfície de 

área aproximada de 1,8 a 1,9 m2 e Coeficiente de ultrafiltração 
em torno de 18 ml/h x mmhg. Descrição :Atóxico , estéril e 

apirogênico .embalagem externa contendo dados de identificação , 
procedência , validade , lote e registro no MS.  Embalagem: unitá-

ria.  Validade: Mínima de 2 anos após data de fabricação.

1600 r$ 45,00
NiPro MEdical cor-
PoraTioN ProdUToS 

MEdicoS lTda.

5. 

dialisador capilar com membrana em polissulfona ou similar para 
uso em hemodiálise, , esterilizado à vapor , com superfície de 

área aproximada de 2,1 a 2,2 m2 e Coeficiente de ultrafiltração 
em torno de 18 ml/h x mmhg. Descrição :Atóxico , estéril e 

apirogênico .embalagem externa contendo dados de identificação , 
procedência , validade , lote e registro no MS. Embalagem: unitá-

ria.Validade: Mínima de 2 anos após data de fabricação.

400 r$ 50,00
NiPro MEdical cor-
PoraTioN ProdUToS 

MEdicoS lTda.

6. 

dialisador capilar com membrana em polissulfona ou similar para 
uso em hemodiálise, , esterilizado à vapor , com superfície de 

área aproximada de 2,3 a 2,5 m2 e Coeficiente de ultrafiltração 
em torno de. Descrição:Atóxico , estéril e apirogênico embalagem 
externa contendo dados de identificação , procedência , validade , 
lote e registro no MS.  Embalagem: unitária - Validade: Mínima de 

2 anos após data de fabricação.

400 r$ 59,00
NiPro MEdical cor-
PoraTioN ProdUToS 

MEdicoS lTda.

7. 

Dialisador capilar com fibra polissulfona ou similar para USO 
ÚNico em hemodiálise, , esterilizado à vapor , com superfície de 
área aproximada de 1,0 à 1,2 m2 Descrição :Atóxico , estéril e 

apirogênico .embalagem externa contendo dados de identificação , 
procedência , validade , lote e registro no MS. Embalagem: unitá-

ria  Validade: Mínima de 2 anos após data de fabricação.

800 r$ 64,00

NoVa MEdica co-
MErcio E SErViÇoS 

dE ProdUToS HoSPi-
TalarES

8. 

Dialisador capilar com fibra polissulfona ou similar para USO 
ÚNico em hemodiálise, , esterilizado à vapor , com superfície de 
área aproximada de 1,4 à 1,5 m2 Descrição :Atóxico , estéril e 

apirogênico .embalagem externa contendo dados de identificação , 
procedência , validade , lote e registro no MS. Embalagem: unitá-

ria  Validade: Mínima de 2 anos após data de fabricação.

1600 r$ 41,00
forTEcarE iNdUS-
Tria dE ProdUToS 

MEdicoS EirEli

9. 

Dialisador capilar com fibra polissulfona ou similar para USO 
ÚNico em hemodiálise, , esterilizado à vapor , com superfície de 
área aproximada de 1,7 à 1,8 m2 Descrição :Atóxico , estéril e 

apirogênico .embalagem externa contendo dados de identificação , 
procedência , validade , lote e registro no MS.Embalagem: unitária 

Validade: Mínima de 2 anos após data de fabricação.

4800 r$ 42,00
forTEcarE iNdUS-
Tria dE ProdUToS 

MEdicoS EirEli

10. 

Dialisador capilar com fibra polissulfona ou similar para USO 
ÚNico em hemodiálise, , esterilizado à vapor , com superfície de 
área aproximada de 1,8 à 1,9 m2 Descrição :Atóxico , estéril e 

apirogênico .embalagem externa contendo dados de identificação , 
procedência , validade , lote e registro no MS.Embalagem: unitária 

Validade: Mínima de 2 anos após data de fabricação.

6400 r$ 40,00
NiPro MEdical cor-
PoraTioN ProdUToS 

MEdicoS lTda.

11. 

Dialisador capilar com fibra polissulfona ou similar para USO 
ÚNico em hemodiálise, , esterilizado à vapor , com superfície de 
área aproximada de 2,1 à 2,2 m2 Descrição :Atóxico , estéril e 

apirogênico .embalagem externa contendo dados de identificação , 
procedência , validade , lote e registro no MS.Embalagem: unitária 

Validade: Mínima de 2 anos após data de fabricação.

1600 r$ 40,00
NiPro MEdical cor-
PoraTioN ProdUToS 

MEdicoS lTda.

12. 

Dialisador capilar com fibra polissulfona ou similar para USO 
ÚNico em hemodiálise, , esterilizado à vapor , com superfície de 
área aproximada de 2,3 à 2,5 m2 Descrição :Atóxico , estéril e 

apirogênico .embalagem externa contendo dados de identificação, 
procedência , validade , lote e registro no MS Embalagem: unitária  

Validade: Mínima de 2 anos após data de fabricação.

800 r$ 80,00

NoVa MEdica co-
MErcio E SErViÇoS 

dE ProdUToS HoSPi-
TalarES

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 11/fHcGV/2021:
r$ 907.700,00 (Novecentos e sete mil e setecentos reais).
Belém/Pa, 19 de Maio de 2021.
ivete Gadelha Vaz
ordenadora responsável

Protocolo: 657969

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa: 72/2021
Valor: r$ 6.000,00
objeto: aquisição emergencial de beliches para atender a necessidade de 
adequação das áreas de repouso dos profissionais de saúde da Fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV.
Data de Ratificação: 07/05/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8289
Natureza da despesa: 449052
fonte de recursos: 0269
Plano interno - Pi: 104008289E
origem do recurso: Estadual
contratado: M. M alVarENGa coMÉrcio E SErViÇoS lTda - ME
Endereço: avenida conselheiro furtado, 638 – Batista campos Belém/Pa
cEP: 66025-160
Telefone: (91) 3242-1515 /(91) 3081-9127
E-mail: vendas@mmalvarenga.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 657668

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa GaLa
Nº de dias: 08 (oito) dias
Nome: SHirlEY dE fariaS foNTiNElE
Matrícula: 55588826/ 1
cargo/lotação: fiSioTEraPEUTa/ fPEHcGV
Período: 07/05/2021 a 14/05/2021
Matrícula da certidão: 066050 01 55 2021 2 00098 160 0029061 11
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Protocolo: 657938
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HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

diÁria
.

Portaria nº 244 de 19 de Maio de 2021
oBJETiVo: acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal ioP – rEfErÊNcia EM orToPEdia E NEUroloGia Na ci-
dadE dE PalMaS – To.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): PalMaS/ To.
SErVidor (ES):
EUNicE coSTa doS SaNToS BarroSo – MaT. 57197013-3, TÉc. dE EN-
fErMaGEM
Nº 1.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 07 À 08/05/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS
Portaria nº 245 de 19 de Maio de 2021
oBJETiVo: acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia 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):
GÉSSica ESPiNdUla SoUZa SilVa – MaT. 5942911-1, ENfErMEira
Nº 1.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 15 À 16/05/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS
Portaria nº 247 de 19 de Maio de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia À clÍNica MEd cENTEr 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):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
Maria TaVarES crUZ – MaT. 5088402-1, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 12/05/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS
Portaria nº 249 de 19 de Maio de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal SÃo VicENTE 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):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
Maria TaVarES crUZ – MaT. 5088402-1, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 1.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 17/05/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS
Portaria nº 246 de 19 de Maio de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal SÃo VicENTE 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):
lEoNaN doS SaNToS BENTo – MaT. 57206685-1, MoToriSTa
Maria TaVarES crUZ – MaT. 5088402-1, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 10/05/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS
Portaria nº 250 de 19 de Maio de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal SÃo VicENTE 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
ElaiNE criSTiNa NolETo MENdoNÇa oliVEira – MaT. 5740762-3, EN-
fErMEira
Nº 1.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 13 À 14/05/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS
Portaria nº 248 de 19 de Maio de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal daS clÍNicaS GaSPar ViaNa EM BElÉM - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): BElÉM /Pa

SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
Maria TaVarES crUZ – MaT. 5088402-1, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 3.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 13 À 16/05/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Protocolo: 657907

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria nº 075 de 19 de Maio de 2021
o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 02 de 11 de janeiro de 2019, publicada no doE 
nº 33.781 de 15.01.2019 e considerando o disposto no art. 98 da lei nº 
5.810 de 24/01/1944 e ainda os termos do PaE nº 2021/87365;
rESolVE
conceder ao servidor NirlaNdo BroNi PErEira id.funcional nº 
3275868/1, ocupante do cargo de auxiliar de administração, lotado na 
diretoria Técnica de Transportes, 30(trinta) dias de licença prêmio no pe-
ríodo de 13/05 a 11/06/2021, correspondente ao triênio 16/02/2017 a 
15/02/2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 19/05/2021
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 657603

.

.

diÁria
.

Portaria nº 066 de 14 de Maio de 2021
fundamento legal: art.145 da lei 5.810/94;
Processo nº 2021/460402 PaE; SVS nº 21/2021
objetivo: acompanhar o Engº leno Barbosa até o Município de Salinas;
origem: Belém;
destino: Salinas;
Servidor: Edson lima rodrigues;
cargo: Braçal id.funcional: 2037777/1
eríodo: 06 à 07/05/2021;
diárias: 1,5( uma e meia);
Valor r$ 356,07.
ordenador:fraNciSco EdVaN dE oliVEira
Portaria nº 067 de 14 de Maio de 2021
fundamento legal: art.145 da lei 5.810/94;
Processo nº 2021/427352 PaE; SVS nº 009/2021
objetivo: fiscalizar os Serviços de Pavimentação no Município de Salinas 
do 2º Nr.
origem: Belém;
destino: Salinas;
Servidor: leno augusto Machado Barbosa;
cargo: Supervisor Técnico id.funcional: 5947412/1
Período: 06 à 07/05/2021;
diárias: 1,5( uma e meia);
Valor r$ 356,07
ordenador:fraNciSco EdVaN dE oliVEira
Portaria nº 068 de 14 de Maio de 2021
fundamento legal: art.145 da lei 5.810/94;
Processo nº 2021/422336; SVS nº 015/2021
objetivo: inspecionar os serviços no âmbito no Município de inhangapi do 
1º Nr.
origem: Belém;
destino: inhangapi;
Servidor: Jacob Santana auday
Valor r$ 356,07
cargo: Gerente id.funcional: 5432944/1
Período:06 a 07/05/2021;
diárias: 1,5( uma e meia),;
ordenador:fraNciSco EdVaN dE oliVEira
Portaria nº 069 de 14 de Maio de 2021
fundamento legal: art.145 da lei 5.810/94;
Processo nº 2021/422250; SVS nº 010/2021
objetivo: inspecionar os serviços no âmbito no Município de Barcarena do 
4º Nr.
origem: Belém;
destino:Barcarena;
Servidor: Jacob Santana auday
Valor r$ 356,07
cargo: Gerente id.funcional: 5432944/1
Período:03 a 04/05/2021;
diárias: 1,5( uma e meia),;
ordenador:fraNciSco EdVaN dE oliVEira



58  diário oficial Nº 34.589 Quinta-feira, 20 DE MAIO DE 2021

Portaria nº 070 de 14 de Maio de 2021
fundamento legal: art.145 da lei 5.810/94;
Processo nº 2021/422173; SVS nº 019/2021
objetivo: inspecionar os serviços no âmbito no Município de abaetetuba 4º 
Nr.
origem: Belém;
destino: abaetetuba;
Servidor: Jacob Santana auday
Valor r$ 356,07
cargo: Gerente id.funcional: 5432944/1
Período:10 a 11/05/2021;
diárias: 1,5( uma e meia),;
ordenador:fraNciSco EdVaN dE oliVEira
Portaria nº 071 de 14 de Maio de 2021
fundamento legal: art.145 da lei 5.810/94;
Processo nº 2021/460402; SVS nº 021/2021
objetivo: acompanhar o Engº leno Barbosa até o Município de Salinas.
origem: Belém;
destino: Salinas;
Servidor: Edson lima rodrigues;
Valor r$ 356,07
cargo: Braçal id.funcional: 2037777/1
Período:06 a 07/05/2021;
diárias: 1,5( uma e meia),;
ordenador:fraNciSco EdVaN dE oliVEira

Protocolo: 657563

.

.

FÉrias
.

Portaria n° 076 de 19 de Maio de 2021
o diretor administrativo e financeiro, no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 02 de 11 de janeiro de 2019, publicada no doE 
nº 33.781 de 15.01.2019;
considerando o teor do Processo  nº 2021/529792 PaE;
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora raPHaE-
la dE SoUZa PaiVa MUrriETa, id.funcional nº 5946658/2, ocupante do 
cargo de coordenador, lotada no diretoria administrativa e financeira - di-
raf, no período de 20/05 à 18/06/2021, referente ao período aquisitivo de 
03/03/2020 à 02/03/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 19 de maio de 2021.
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 657889

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

Na publicação 651641 referente a 1º Termo aditivo ao contrato 
003/2021-cPH, publicado no doE 34.572 de 04 de maio de 2021,
onde se lê: Natureza: 339033 e fonte do recurso: 0101
leia-se: Natureza: 449051 e fonte do recurso: 0661

Protocolo: 657574

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 10
contrato: 23/2018
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO 
de prazo do contrato nº 023/2018-cPH, que versa sobre a contratação de 
empresa especializada para execução dos serviços e obras de engenharia 
para a reforma e adequação do Terminal Hidroviário de Passageiros do 
Município de limoeiro do ajurú/Pa
data de assinatura: 14/05/2021
Vigência: 17/05/2021 a 14/08/2021
funcional Programática:
Unidade orçamentária: 86201
Programa de Trabalho: 26.784.1486.7576
fonte/Natureza: 0101/449051
origem do recurso: Estadual
cNPJ: 22.911.135/0001-41 - PaUlo raYMUNdo BriGido dE oliVEira 
EirEli
Endereço: Travessa lomas Valentina, Passagem São Pedro, n.º 124, Bair-
ro: Marco, cEP: 66.095-720, Município de Belém, Estado do Pará
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 657911

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtiNÇÃo de LiNHa
a arcoN-Pa – agência de regulação e controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará, autarquia estadual, por meio de seu representante legal, 
diretor-Geral, Eurípedes reis da cruz filho, no uso de suas atribuições, 
at. 2º, incisos i e ii da lei 6,099/19997, resolve publicar a EXTiNÇÃo da 
outorga de autorização arcoN-Pa emitida à empresa l.P. TraSNPorTES E 
TUriSMo lTda referente à linha nº 06611 – MaraBá X TUcUrUÍ.

Protocolo: 657878

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

Portaria
.

Portaria nº 148 de 19 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 doE nº 34.497de 19 de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo os Processos nº 2019/436568 ; 2021/231107
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art.1º - dESiGNar, os servidores aNdErSoN rEiS da coSTa, matrícu-
la n° 5958064/1, ocupante do cargo de Gerente, para atuar como fis-
cal Titular, e o servidor, criSToVÃo fiGUEirEdo dE MoraES matrícula 
nº 55586542/2, ocupante do cargo de Motorista, para atuar como fis-
cal Suplente no contrato administrativo nº 36/2021 – SEdaP, celebra-
do com a empresa UNidaS VEÍcUloS ofociaiS S/a., cNPJ/Mf sob o nº 
02.491.558/0001-42.
Art, 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO: Acompanhar e fisca-
lizar a execução do contrato; fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, 
das normas, objeto e cláusulas contratuais; registrar todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato; confrontar se o valor a ser pago 
mensalmente ao contratado está em conformidade com o valor estabele-
cido no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, 
juntando, inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente 
executado; controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsa-
bilidade; Apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do 
contrato.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 657951
Portaria nº 146 de 19 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 doE nº 34.497de 19 de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/400534
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art.1º - dESiGNar, o servidor JUraNdir fErrEira dE aZara, matrícula 
n° 18783/1, ocupante do cargo de Engenheiro florestal, para atuar como 
fiscal no convênio nº 03/2021 – SEdaP, celebrado com o Município de São 
felix do Xingu, cNPJ/Mf sob o nº. 05.421.300/0001-68.
Art. 2º São atribuições do FISCAL DO CONVÊNIO: I – Acompanhar e fis-
calizar a execução do convênio sob sua responsabilidade e emitir respec-
tivos relatórios; II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário; iii – controlar o prazo de vigência do convênio sob sua res-
ponsabilidade; iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, 
em ordem cronológica, cuidando para que o valor do convênio não seja 
ultrapassado; V – comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a conveniada, as irregularidades cometidas passíveis 
de penalidade; Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acer-
ca do convênio sob sua responsabilidade; Viii – Manter, sob sua guarda, 
cópia do processo de convênio; IX – Encaminhar, à autoridade competente, 
eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro;
art. 3º. fica garantido ao fiscal do convênio amplo e irrestrito acesso aos 
autos do processo administrativo relativo ao Convênio sob fiscalização.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 657954
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.

.

coNtrato
.

contrato nº 39/2021-sedaP
PreGÃo eLetrÔNico srP nº 001/2021 – sedaP
objeto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS Para a coMEr-
cialiZaÇÃo dE ProdUToS aGroPEcUarioS aliMENTarES EM fEiraS 
E MErcadoS (BalcÃo friGorÍfico Para aÇoUGUE caPacidadE: Va-
riáVEl - TEMPEraTUra: +3°c a 10°c VolTaGEM: 127 V; cor: iNoX; 
diMENSÕES aProXiMadaS: a 139 X l 150 X P 71 cM USo: EXPoSiÇÃo 
dE carNES rESfriadaS; SiSTEMa dE rEfriGEraÇÃo: SErPENTiNa SU-
PErior, GaNcHEira dUPla. Modelo:rf-361-Especial/ Marca: frilux fabri-
cante: frilux Procedência: Nacional).
Valor Global: r$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais)
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8715; fonte de recursos: 
0301; Natureza da despesa: 339030/449052; funcional Programática: 
20.608.1491.8715.
data assinatura: 19/05/2021
Vigência: 20/05/2021 a 19/05/2022
contratado: frilUX iNdÚSTria E coMÉrcio dE rEfriGEraÇÃo EirEli
Endereço: rodovia Municipal Mfr 030, Zona rural, cEP: 89300-000, Ma-
fra/Sc.
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 657929
contrato nº 43/2021-sedaP
PreGÃo eLetrÔNico srP nº 001/2021 – sedaP
objeto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS Para a coMEr-
cialiZaÇÃo dE ProdUToS aGroPEcUarioS aliMENTarES EM fEiraS 
E MERCADOS (Serra de fita para osso, ¾ HP, capacidade fita estendida 
(serra) 2,18 cm voltagem 127/220 v, cor branca / mesa (corre) em inox, 
dimensões aproximada a 156 x l 66 x P90 cm, uso serrar e fatiar carnes, 
aves, peixes e produtos em diversos. Marca Tropikal, lâmina 2,30 big).
Valor Global: r$ 402.658,50 (quatrocentos e dois mil, seiscentos e cin-
quenta e oito reais e cinquenta centavos)
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8715; fonte de recursos: 
0301; Natureza da despesa: 339030/449052; funcional Programática: 
20.608.1491.8715.
data assinatura: 19/05/2021
Vigência: 20/05/2021 a 19/05/2022
contratado: diMorVaN daVi MENEGUSSo ME
Endereço: rua orvalina oliveira de Mello, 1237 – dívino, Palmas - Pr.
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 657935
contrato nº 44/2021-sedaP
PreGÃo eLetrÔNico srP nº 001/2021 – sedaP
objeto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS Para a coMEr-
cialiZaÇÃo dE ProdUToS aGroPEcUarioS aliMENTarES EM fEiraS 
E MErcadoS (Panela de pressão, capacidade 10 litros, cor alumínio, di-
mensões aproximadas  a 35 x l 40 x P 25 cm, uso preparo de alimentos 
em geral).
Valor Global: r$ 183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais)
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8715; fonte de recursos: 
0301; Natureza da despesa: 339030/449052; funcional Programática: 
20.608.1491.8715.
data assinatura: 19/05/2021
Vigência: 20/05/2021 a 19/05/2022
contratado: NEo BrS coMÉrcio dE ElETrodoMÉSTicoS lTda
Endereço: Passagem Nª Senhora aparecida, 164 – cEP: 66.645-455, cas-
tanheira, Belém - Pa.
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 657945
contrato nº 36/2021-sedaP
adESÃo a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS N° 007/2020, oriGiNária do 
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 008/2020 - MiNiSTÉrio da SaÚdE
objeto: contratação de serviços de locação de veículos, tipo Pick UP, sem 
motorista, livre de quilometragem, sem combustível e com seguro total 
para atender às demandas da Secretaria de Estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca.
Valor Global: r$ 643.500,00 (seiscentos e quarenta e três mil e quinhentos 
reais)
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8715/8705/8338; fonte de re-
cursos: 0306/0135/0397/0101; Natureza da despesa: 339033; funcional 
Programática: 20.608.1491.8715/ 20.608.1401.8705/ 20.608.1491.8705/ 
20.122.1297.8338.
data assinatura: 19/05/2021
Vigência: 20/05/2021 a 19/05/2022
contratado: UNidaS VEÍcUloS oficiaiS S/a
Endereço: av. deputado rubens Granja, nº 121, Bairro: Sacomã, São Pau-
lo-SP - cEP: 04298-000.
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 657886

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1° terMo aditiVo ao coNtrato N° 115/2020 - sedaP
oBJETo: ProrroGar o PraZo dE ViGÊNcia do coNTraTo Por MaiS 
02(doiS) MESES.
PraZo dE ViGÊNcia: 05.05.2021 À 04.07.2021.
daTa dE aSSiNaTUra: 04.05.2021.

coNTraTado: caSa NoVa coNSTrUTora EirEli, cNPJ nº 
08.811.324/0001-11
JUSTificaTiVa: Para aTENdEr iNTErESSE PÚBlico.
ENdErEÇo: Br-316, Km 11, s/n°, sala 02, Posto 2000, no município de 
Marituba-Pa, cEP 67.200-000.
ordENador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo

Protocolo: 657830

.

.

coNVÊNio
.

convênio n° 03/2021 – sedaP
Processo nº 2021/400534
concedente: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca
objeto: repasse de recursos para a aquisição de 02 Pás carregadeiras 
para o Município de São felix do Xingu.
data de assinatura: 19/05/2021
Valor Total: r$ 980.000,00 (Novecentos e oitenta Mil reais).
contrapartida: r$ 98.000,00 (Noventa e oito Mil reais).
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8715,  Elemento de despesa: 
444052, fonte de recursos: 0301, função Programática: 20.608.1491.8715
Prazo de Vigência e Execução: 19/05/2021 a 31/10/2021.
convenente: Município de São felix do Xingu, cNPJ n° 05.421.300/0001-68.
Endereço: avenida Vinte e dois de Março, n° 915, cEP: 68.380-000, no 
Município de São felix do Xingu, Estado do Pará.
ordenador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo.

Protocolo: 657819

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº 016/2021
BaSE lEGal decreto Estadual n° 1.180/2008
PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
oBJETiVo: Para ocorrer com despesas de pronto pagamento, no atendi-
mento as necessidades da regional da SEdaP de capanema.
BENEficiário: Grayce Maria da Silva costa
carGo/ fUNÇÃo: coordenador(a) regional
MaTrÍcUla: 8061984
Valor: r$ 7.000,00 (Sete mil reais)
ProJETo aTiVidadE. 8338
foNTE dE rEcUrSo:  0101000000
NaTUrEZa da dESPESa: 3390-30; 3390-36
ordENador: Timara Miranda

Protocolo: 657701

.

.

diÁria
.

Portaria nº 183/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – Portaria nº 
278/2019
OBJETIVO: Conduzir servidores que irão “Acompanhar e fiscalizar a execu-
ção do contrato n° 116/2020 – SEdaP do processo 2018/34209 - SEdaP”.
dESTiNo: conceição do araguaia/Pa
daTa iNÍcio: 25/05/2021
daTa fiNal: 30/05/2021
Nº dE diáriaS: 5  e ½ (cinco e meia)
BENEficiário:Jonatas Tavares de Sousa
carGo: Motorista)
MaTrÍcUla: 5214424
oriGEM:Belém/Pa
ordENdor:Timara Miranda
Portaria nº 184/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – Portaria nº 
278/2019
OBJETIVO: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato n° 116/2020 
– SEdaP.
dESTiNo: conceição do araguaia/Pa
daTa iNÍcio: 25/05/2021
daTa fiNal: 30/05/2021
Nº dE diáriaS: 5  e ½ (cinco e meia)
BENEficiário: Jorge luiz coelho Magalhães
carGo: Engenheiro agrônomo
MaTricUla: 22764
oriGEM:Belem/Pa
ordENdor:Timara Miranda
Portaria nº 185/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – Portaria nº 
278/2019
OBJETIVO: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato n° 116/2020 
– SEdaP.
dESTiNo: conceição do araguaia/Pa
daTa iNÍcio: 25/05/2021
daTa fiNal: 30/05/2021
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Nº dE diáriaS: 5 e ½ (cinco e meia)
BENEficiário: Max Miguel Pardal Possas
carGo: Téc. Em Gestão infraestrutura – Engº civil
MaT. fUNcioNal: 55587277/3
oriGEM: Belém/Pa
ordENador: Timara Miranda
Portaria nº 186/2020
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – Portaria nº 
278/2019
OBJETIVO: Conduzir servidoras para reuniões preparatórias para identifi-
cação de demandas para formatação do Plano de desenvolvimento local 
Sustentável (PDLS) do Território da Bacia do Marapanim
dESTiNo: Santa izabel, castanhal, igarapé açu e Marapanim /Pa
daTa iNÍcio: 25/05/2021
daTa fiNal: 28/05/2021
Nº dE diáriaS: 3  e ½ (três e meia)
BENEficiário: antonio fernandes de lima
carGo: Motorista
MaTricUla: 14338
oriGEM:Belém/Pa
ordENdor:Timara Miranda
Portaria nº 187/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – Portaria nº 
278/2019
OBJETIVO: Conduzir Servidora que irá participar de reuniões preparatória 
para identificação de demandas para formatação do Plano de Desenvolvi-
mento Local Sustentável (PDLS) do Território da Bacia do Marapanim
dESTiNo:, igarapé açu/Pa
daTa iNÍcio: 27/05/2021
daTa fiNal: 27/05/2021
Nº dE diáriaS: ½ (meia)
BENEficiário: Kamal Jorge Bastos abou El Hosn
carGo: (Motorista)
MaTrÍcUla: 5893618
oriGEM: Belém/Pa
ordENdor: Timara Miranda
Portaria nº 188/2020
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – Portaria nº 
278/2019
oBJETiVo: conduzir o Sr. Secretário alfredo Verdelho que irá acompanhar 
a agenda do Exmº Sr. Governador em visita Governamental no município.
dESTiNo: Bragança/Pa
daTa iNÍcio: 20/05/2021
daTa fiNal: 21/05/2021
Nº dE diáriaS: 1 ½(uma e meia)
BENEficiário: Emerson de Souza Vieira carGo: Motorista
MaTricUla: 57205257
oriGEM:Belém/Pa
ordENdor: Timara Miranda
Portaria nº 189/2020
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – Portaria nº 
278/2019
oBJETiVo: acompanhar a agenda do Exmº Sr. Governador em visita Go-
vernamental no município.
dESTiNo: Bragança/Pa
daTa iNÍcio: 20/05/2021
daTa fiNal: 21/05/2021
Nº dE diáriaS: 1 ½(uma e meia)
BENEficiário: alfredo de Souza Verdelho Neto
carGo: Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca
MaTrÍcUla: 5280907
oriGEM:Belém/Pa
ordENdor: Timara Miranda
Portaria nº 190/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – Portaria nº 
278/2019
oBJETiVo: Participar de reunião com o secretario para levantamento de 
demandas do município. V
dESTiNo: aurora do Pará/Pa
daTa iNÍcio: 28/05/2021
daTa fiNal: 28/05/2021
Nº dE diáriaS:½ (meia)
BENEficiário: layene Everton de oliveira carGo: coordenadora
MaTricUla: 59549091
oriGEM: Paragominas/Pa
ordENdor:Timara Miranda
Portaria nº 191/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – Portaria nº 
278/2019
oBJETiVo: Buscar servidores no município de abaetetuba que retornaram 
de limoeiro do ajuru, onde estavam realizando curso de capacitação em 
aquicultura .
dESTiNo: abaetetuba/Pa
daTa iNÍcio: 22/05/2021
daTa fiNal: 22/05/2021
Nº dE diáriaS: 1/2 (meia)

BENEficiário: arlindo lima Paiva
carGo/fUNÇÃo: Motorista
MaTricUla: 12130
oriGEM:Belém/Pa
ordENdor:Timara Miranda

Protocolo: 657965

.

.

FÉrias
.

Portaria n° 143 de 17 de Maio de 2021
a dirETora adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas;
considerando o processo nº 2021/519678;
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o período de gozo de férias de 
24/05/2021 a 01/06/2021 da servidora clEidiaNa MoNTEiro MoNTEi-
ro, matrícula nº 5947307/1, concedida por meio da Portaria nº 093 de 
05/04/2021, publicada no doE 34.544 de 07/04/2021
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
TiMara dE SoUZa MiraNda
diretora administrativa e financeira

Protocolo: 657806

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria nº  607 de  19  de  Maio  de  2021
o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, da lei Estadual nº 4.584, de 08 de outu-
bro de 1975, e em conformidade com o art. 2°, inciso iX, da mesma lei,
coNSidEraNdo que a lei nº 7.289, de 24 de julho de 2009, em seu art. 
10 prevê o instituto da permuta como uma das modalidades para alienação 
da terra pública, também prevista na lei nº 8.878/2019, de 08 de julho 
de 2019, utilizável quando houver impossibilidade de ocupação de fato de 
áreas alienadas a particular;
coNSidEraNdo que o Estado do Pará, através do instituto de Terras do 
Pará - iTErPa, promoveu a licitação de Terras Públicas sobre área deno-
minada Gleba altamira Vi, com a designação de  Projeto integrado Trairão, 
e que posteriormente a União editou decreto nº 98.865, de 23 de janeiro 
de 1990 e a funai a Portaria nº 220, de 13 de março de 1990, criando e 
ampliando a reserva indígena Menkragnoti, alcançado parte da área do 
Projeto, impossibilitando que os licitados consolidassem o domínio;
coNSidEraNdo que o decreto nº 2.472, de 29 de setembro de 2006, e o 
decreto nº 2.670, de 24 de dezembro de 2010, autorizam a permuta das 
áreas licitadas na Gleba altamira Vi, quando incidentes em área envolvida 
pela reserva indígena e incorporada ao domínio da União, por outras áreas 
rurais situadas na Gleba Nova olinda, Nova olinda ii e na Gleba Mamuru, 
nos municípios de Santarém, aveiro e Prainha, mais precisamente na Gle-
ba Guajará i, conforme Tac pactuado;
coNSidEraNdo tudo que consta nos autos do Processo administrativo 
nº 2016/97054, quanto à regularidade e ao cumprimento dos requisitos 
técnicos e jurídicos para regularização e contratação de permuta.
rESolVE:
i – HoMoloGar o processo relativo a rETificaÇÃo dE PErMUTa de di-
reitos sobre os títulos: nº 080, representativo do lote 03-a, Setor “a” – 
1.045,0638ha e nº 046, do lote 19, Setor “i” – 412,0000ha; ambos do 
Projeto integrado Trairão, por uma área denominada: lote 35, Setor “a”, 
com 1.455,5969ha, localizada na Gleba Maracu e Gleba Vila Nova, Muni-
cípio de Prainha/Pa, em favor de NElSoN lUiZ ProENÇa fErNaNdES.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 657955
GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. 
Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aU-
ToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa 
(doaÇÃo) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

111502955/2020 Maria da coNcEiÇÃo 
GoNÇalVES SiQUEira SÍTio PÉ da SErra 51ha11a44ca SÃo fEliX do 

XiNGU 0034/2021

110702880/2020 EliaS alMEida SÍTio BarrEi-
riNHo 93ha42a50ca SÃo fEliX do 

XiNGU 0035/2021

110702888/2020 aNToNio rodriGUÊS dE 
MacEdo SÍTio aldEia 83ha19a56ca SÃo fEliX do 

XiNGU 0036/2021

011202944/2020 ValdEci foGaÇa TEiXEira SÍTio PrESENÇa 
dE EdUS 0ha87a25ca SÃo fEliX do 

XiNGU 0037/2021

111202943/2020 ElZa rodriGUES dE 
SoUZa cHácara 8 irMÃoS 0ha16a31ca SÃo fEliX do 

XiNGU 0038/2021
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012700153/2021 ElESSaNE MENdES ViEira SÍTio BoM JESUS 18ha48a02ca SÃo fEliX do 
XiNGU 0039/2021

111202936/2020 SilVaNo SoUSa SEM dENoMiNaÇÃo 92ha58a01ca SÃo fEliX do 
XiNGU 0040/2021

111202933/2020 dErlaN da SilVa araÚJo SÍTio PrESENÇa 
dE dEUS 11ha44a63ca SÃo fEliX do 

XiNGU 0041/2021

010700035/2021 HElio BEZErra da SilVa SÍTio carioca 80ha33a62ca SÃo fEliX do 
XiNGU 0042/2021

092802590/2020 fENiX fariaS dE SoUSa cHácara JESUS É 
o caMiNHo 26ha78a86ca SÃo fEliX do 

XiNGU 0043/2021

093002610/2020 iGor aMadEUS PorTo dE 
SoUZa SÍTio 6 irMÃoS 60ha35a97ca SÃo fEliX do 

XiNGU 0044/2021

050700190/2019 EliZEU aNdradE da SilVa faZENda doM 
EliZEU 31ha60a62ca SÃo fEliX do 

XiNGU 0045/2021

110302814/2020 MarlENE raBElo SÍTio SaNTa 
BarBara 43ha78a50ca SÃo fEliX do 

XiNGU 0046/2021

012700158/2021 clEoNicE JaciNTo da 
SilVa

SÍTio Boa ESPE-
raNÇa 11ha67a02ca SÃo fÉliX do 

XiNGÚ 0047/2021

012000100/2021 JorGE JaciNTo filHo SÍTio MoNTE BElo 35ha84a76ca SÃo fEliX do 
XiNGU 0048/2021

010902909/2020 SÉrGio PaUlo GoNÇalVES SÍTio SErra VErdE 97ha62a87ca SÃo fEliX do 
XiNGU 0049/2021

010800044/2021 THallYSSoN HENriQUE 
doS SaNToS rodriGUES

SÍTio do THallYS-
SoN 34ha37a14ca SÃo fEliX do 

XiNGU 0050/2021

011300068/2021 lEoNES arrUda SoarES SÍTio caJaZEra 93ha12a20ca SÃo fEliX do 
XiNGU 0051/2021

042600146/2019 JoSiNEr loPES caETaNo SÍTio NE caETaNo 0ha60a18ca SÃo fEliX do 
XiNGU 0052/2021

020703051/2020 VilMar doS SaNToS 
coNcEiÇÃo 

SÍTio ValE da 
SErra 9ha57a98ca SÃo fÉliX do 

XiNGÚ 0053/2021

0122000131/2021 aBSSai MarTiNS TEiXEira SÍTio ValE da 
SErra 64ha58a83ca SÃo fEliX do 

XiNGU 0054/2021

100602680/2020 Erica SilVa oliVEira 
aVEliNo 

cHácara aliaNÇa 
coM dEUS 2ha50a09ca SÃo fEliX do 

XiNGU 0055/2021

Belém (Pa), 19.05.2021
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 657699

.

.

diÁria
.

Portaria nº0596 de 18 /05/2021
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio:ananindeua
Periodo: 17 a 19.05.2021(1,5)diárias
Servidor:
-5719-8186/1-Jony lima de Sousa-Motorista
Periodo: 20 a 31.05.2021(6,0)diárias
Servidor
-3170-454/1-Manoel dos anjos Santos Nepomuceno-Motorista
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 657972

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de sUsPeNsÃo- PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2021-iterPa
Na qualidade de Pregoeira do instituto de Terras do Pará-iTErPa, conferi-
das através da Portaria nº 082/2021-iTErPa, comunico a SUSPENSÃo do 
Pregão Eletrônico nº 03/2021-iTErPa, que tem por objeto a aquisição de 
equipamentos de informática (Tablets), tendo em vista a necessidade de 
retificação do Edital e seus anexos e, desde já, informo que será republica-
do novo aviso de licitação, nos termos do, §4º, do art. 21 da lei 8.666/93.
Belém (Pa), 19 de maio de 2021
GiZEllE alENcar
Pregoeira/iTErPa

Protocolo: 657590

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria nº 026/2021-NGPr/rH 
Belém, 19 de Maio de 2021
o GErENTE EXEcUTiVo do NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rUral 
- NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei Estadu-
al nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e decreto/ccG de 08/01/2019, 
publicado no doE nº. 33.776, de 09/01/2019, de acordo com o processo 
nº 2021/536752.
rESolVE: coNcEdEr 5,5 (cinco e meia) diárias, ressaltamos que tais diá-
rias subsidiarão a viagem do período de 24 a 29 de maio de 2021, aos Muni-
cípios de oeiras do Pará/Pa, curralinho/Pa e Bagre/Pa. aos servidores João 

Paulo alves Barroso (cPf: 011.066.552-06, Matrícula: 5945751/1), rui 
Guimarães da Silva Júnior (cPf: 005.160.812-09, Matrícula: 5945760/1) 
e Miguel da Silva Pereira (cPf: 052.916.202-42, Matrícula: 5955423/1). 
Tendo como justificativa visitar as Associações nos referidos municípios.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo –NGPr
MaT- 5945755-1

Protocolo: 657809

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria nº2407/2021 – adeParÁ, de 19 de Maio de 2021
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Para – adEPará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente de recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente con-
feridas pelo artigo 15, inciso i, Vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo o PaE 2021/534897, a certidão de Nascimento Nº 
06717301 55 2021 1 00075 141 0059925 64, apresentada a esta GaGP 
e o que determina o art. 72, inciso Xiii,  art. 77, inciso iV e art. 91 da lei 
nº 5.810/94.
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor claUdio raMoN PorTo BacElar, matrícula nº 
791148/1, ocupante do cargo de agente fiscal agropecuário, lotado neste 
Órgão, 10 (dez) dias de licença Paternidade, no período de 13/05/2021 a 
22/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNYEllE criSTiNa fErrEira NEGrao fariaS
Gerente de área de Gestão de Pessoas
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 657908
Portaria nº 2355/2021 – adeParÁ, de 18 de Maio de 2021
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo o PaE 2021/529476 e o de acordo da dG.
r E S o l V E:
loTar, o(a) servidor(a) caMila rocHa fErrEira, matrícula nº 
54188789/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, na Gerência 
de Trânsito agropecuário/GTaGro, a contar de 10.05.21.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra – SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 657905

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 2396/2021: BENEficiá-
rio: JorGE EdUardo dE MENdoNca GoES; Matrícula: 57176052;fun-
ção:20agricultura;Programa:1491;Projeto/atividade:8706;fon-
te:0261;objetivo: realizar despesa de pronto pagamento de prestação de 
serviço de locomoção, no deslocamento de servidor no município de Sal-
vaterra. Elemento de despesa / Valor: 339033/r$ 300,00;Prazo de aplica-
ção (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de 
despesas: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 657643

.

.

diÁria
.

Portaria 2395/2021 objetivo dar apoio no atendimento aos produtores 
e registro de vacinação contra aftosa – etapa maio/2021. fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: crUZEiro 
do SUl/Pa Servidor: 57223522/ lEaNdro dE SoUSa E SilVa (aSSiS-
TENTE adMiNiSTraTiVo) / 5,5 diáriaS / 31/05/2021 a 05/06/2021.or-
denador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 657649
Portaria 2397/2021 Objetivo Realizar notificações de vacinas, atuali-
zação cadastral, emissão de gta s durante o período da campanha contra 
febre aftosa/maio2021.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: TUcUrUÍ/Pa destino: NoVo rEParTiMENTo/Pa Servidor: 5911933/ 
daNiEllE criSTiNa SilVa corrEia (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS 
/ 24/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 657654
Portaria: 2398/2021 Objetivo: Realizar vigilância epidemiológica e vaci-
nações assistidas e fiscalizadas em propriedades rurais localizadas no mu-
nicípio. Justifica-se o pedido de diárias para o mesmo município de origem 
devido ao número de propriedade a serem assistidas bem como também 
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pelas péssimas condições das estradas nesta época do ano.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: áGUa aZUl do NorTE/Pa 
destino: áGUa aZUl do NorTE/Pa Servidor: 5902113/ BETÂNia BaTiSTa 
da SilVa aNTUNES (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 
25/05/2021 a 27/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 657664
Portaria: 2401/2021 objetivo: realizar atendimento no Eac de Quati-
puru para notificação de vacina contra a febre-aftosa de propriedades ru-
rais.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNEMa/
Pa destino: QUaTiPUrU/Pa Servidor: 5555914/Marcio aNdrEY MUNiZ 
PriETo (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 2,5 diáriaS / 31/05/2021 a 
02/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 657694
Portaria 2399/2021 Objetivo: Realizar fiscalização em Estabelecimen-
to de Pré-embarque para encerramento de quarentena para exportação 
de animais vivos.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
iNHaNGaPi/Pa destino: aBaETETUBa/ Pa Servidor: 55588125/ JoYlSoN 
BENTES caNTo (MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 15/05/2021 a 
16/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 657682
Portaria: 2400/2021 objetivo: realizar atendimento ao Projeto de 
assistência a municípios que não possuem fEa.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: JacUNdá/Pa destino: PacaJá/Pa Servi-
dor: 57200249/JoSE cid alVES fErrEira NETo (MÉdico VETEriNário) 
/ 4,5 diáriaS / 24/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 657687
Portaria: 2403/2021 objetivo: representar GicV/GiPoV, na inaugura-
ção de uma agroindústria de processamento de derivados da Mandioca 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BE-
lÉM/Pa destino: SalVaTErra, SoUrE/Pa Servidor: 05861497/ HaMilToN 
alTaMiro NoNaTo da SilVa (GErENTE) /1,5 diária / 26/05/2021 a 
27/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 657768
Portaria: 2402/2021 objetivo: realizar atividades de orientação para 
cadastro de produtores, propriedades rurais e unidades produtivas.Jus-
tifique-se as diárias para o mesmo município, uma vez que as localida-
des encontram-se distantes da sede do município com a necessidade de 
pernoitarnos locais das atividades.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: iGaraPÉ-Miri/Pa destino: iGaraPÉ-Miri/Pa Servi-
dor: 54186852/Mario SErGio PiNHEiro PaNToJa (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS /24/05/2021 a 28/05/2021 ordenador.
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 657756
Portaria: 2404/2021 objetivo: realizar levantamentos de detecção de 
pragas quarentenárias em propriedades rurais produtoras de citros, com a 
finalidade de o status de Área Livre de Cancro Cítrico.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: iTUPiraNGa/Pa.
Servidor: 57223827/aNdErSoN rocHa PiNHEiro (ENGENHEiro aGrÔ-
NoMo) / 4,5 diáriaS / 24/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTE.

Protocolo: 657783
Portaria: 2406/2021 objetivo: reunir com Superintendente federal da 
agricultura do amapá, Gerência regional de almeirim, diaGro, para tratar 
sobre o Programa Nacional de Erradicação da Mosca das carambola no Vale 
do Jari.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: BElÉM/Pa 
destino: MoNTE doUrado /Pa.Servidor: 54185730/lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl (dirETora) / 4,5 diáriaS/ 30/05/2021 a 03/06/2021.ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 657804
Portaria: 2405/2021 objetivo: realizar apoio na supervisão interna e 
acompanhar a equipe de levantamento de patimônio nos municípios. fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: MoNTE doUrado/
Pa destino: GUrUPá, PorTo dE MoZ, PraiNHa/Pa Servidor: 5943113/
cáSSio fraNciSco da SilVa NaSciMENTo (aGENTE fiScal aGroPE-
cUário) / 4,5 diáriaS / 24/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: alEX fa-
BiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 657795
Portaria: 2382/2021 objetivo: realizar palestras e vistorias nos esta-
belecimentos que produzem queijos artesanais.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTarÉM/Pa destino: TrairÃo/Pa 
Servidor: 6403242/criSTiaNE BarBaS rEalE SiMÕES (fiScal ESTadU-
al aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 20/05/2021 
a 22/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 657593
Portaria: 2386/2021 objetivo: realizar vacinação assistida em proprie-
dades rurais de risco. As diárias se justificam em virtude das propriedades 
estarem a uma distância de mais de 150 km da sede do município.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: acará/Pa destino: 
acará/Pa Servidor: 54187139/ ENEiaS MarcEliNo dE araUJo Mar-
QUES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 26/05/2021 
a 28/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 657595
Portaria: 2383/2021 Objetivo: Realizar fiscalização móvel de trânsito 
de animais, Vegetais e dos seus produtos e subprodutos.fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BoNiTo/Pa destino: BoM JESUS 
do TocaNTiNS/Pa Servidor: 5871026/ JoSE roBErTo PErEira SaNToS 
(aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 10,5 diáriaS / 21/05/2021 a 
31/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 657596

Portaria: 2387/2021 objetivo: realizar vacinação assistida em pro-
priedades rurais de risco.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: acará/Pa destino: TailÂNdia/Pa Servidor: 54187139/ ENEiaS 
MarcEliNo dE araUJo MarQUES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) 
/ 4,5 diáriaS / 17/05/2021 a 21/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 657598
Portaria: 2381/2021 objetivo: realizar supervisão dar apoio a equi-
pe de levantamento patrimonial nos municípios.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: MoNTE doUrado/Pa destino: alMEi-
riM, GUrUPá, PorTo dE MoZ, PraiNHa, UrUará/Pa Servidor: 5947922/
PaUlo BESErra Maia (GErENTE rEGioNal) /10,5 diáriaS /18/05/2021 
a 28/05/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 657584
Portaria: 2380/2021 objetivo: realizar cadastro de produtores e de uni-
dade produtiva de açaí.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: cUrraliNHo/Pa destino: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa/Pa 
Servidor: 57192005/ caSSia EliaNE do P. Socorro dE SoUZa E Sil-
Va (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 3,5 diáriaS / 24/05/2021 a 
27/05/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 657576
Portaria: 2388/2021 objetivo: realizar o atendimento ao público, no-
tificação de vacinas, emissão de GTA e atualização cadastral de produto-
res no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
aBaETETUBa/Pa destino: MoJU/Pa Servidor: 57226263/KETTY rEJaNE 
MariNHo da SilVa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 
17/05/2021 a 21/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 657602
Portaria 2390/2021 objetivo realizar supervisão, orientação e capacita-
ção nas UlSas e reunião com revendedores e distribuidores nos referidos 
municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/
Pa destino: caPaNEMa,NoVa TiMBoTEUa,PEiXE-Boi,SaNTa lUZia do 
Pará,Vila NaZarÉ/Pa Servidor: 5869102/ HEriKa BiTTENcoUrT loBa-
To (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 4,5 
diáriaS / 24/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 657612
Portaria: 2389/2021 Objetivo: Realizar atendimento ao público, notifi-
cação de vacinas, emissão de GTa e atualização cadastral de produtores.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: aBaETETUBa/Pa 
destino: iGaraPÉ-Miri/Pa Servidor: 57226263/KETTY rEJaNE MariNHo 
da SilVa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 24/05/2021 a 
28/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 657606
Portaria: 2384/2020 Objetivo: Realizar fiscalização móvel de trânsito de 
animais, Vegetais e dos seus produtos e subprodutos.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa destino: BoM JESUS 
do TocaNTiNS/Pa Servidor: 5739012/UilTEr SoUZa caValcaNTE (TÉc-
Nico aGrÍcola) / 10,5 diáriaS / 21/05/2021 a 31/05/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 657610
Portaria 2391/2021 objetivo realizar palestras e vistorias nos esta-
belecimentos que produzem queijos artesanais.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: TrairÃo/Pa Ser-
vidor: 57223938/ alEXaNdro dE SoUZa BorGaro (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 20/05/2021 a 22/05/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 657615
Portaria: 2392/2021 objetivo: realizar atendimento no Eac de Quatipu-
ru para notificação de vacina contra a febre-aftosa de propriedades rurais 
dos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
caPaNEMa/Pa destino: QUaTiPUrU/Pa Servidor: 5555914/Marcio aN-
drEY MUNiZ PriETo (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 
07/06/2021 a 11/06/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 657624
Portaria: 2393/2021 objetivo: realizar atendimento ao Projeto de 
assistência a municípios que não possuem fEa. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: TUcUrUÍ/Pa destino: PacaJá/Pa Servi-
dor: 5869552/flaVio SilVa dE fiGUEirEdo (aGENTE dE dEfESa aGro-
PEcUária) / 4,5 diáriaS / 24/05/2021 a 28/05/2021 ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 657630
Portaria: 2385/2021 Objetivo: Realizar fiscalização móvel de trânsito 
de animais, Vegetais e dos seus produtos e subprodutos. fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: doM EliSEU/Pa destino: BoM 
JESUS do TocaNTiNS/Pa Servidor: 5861500/dENiS claUdio SilVa do 
ESPiriTo SaNTo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 10,5 diáriaS / 
21/05/2021 a 31/05/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 657628
Portaria: 2394/2021 Objetivo: Realizar vacinações assistidas e ficaliza-
das em propriedades rurais de maior risco localizadas no município. Jus-
tifica-se o pedido de diárias para o mesmo município de origem devido 
ao número de propriedade a serem assistidas bem como também pelas 
péssimas condições das estradas.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: áGUa aZUl do NorTE/Pa destino: áGUa aZUl do 
NorTE/Pa Servidor: 6403325/ carla VilaNi rodriGUES MaGalHÃES 
(aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) /2,5 diáriaS / 24/05/2021 a 
26/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 657639
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EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria nº 0273/2021 – 17.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
r E V o G a r, a contar de 17.05.2021, a Portaria de nº 0355/2019, que 
Nomeou PaUlo aUGUSTo loBaTo da SilVa, Matrícula 5533953/2, para 
exercer o cargo de assessor de desenvolvimento organizacional/aSdo.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Portaria nº 0274/2021 – 17.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
N o M E a r, a contar de 17.05.2021, HElEN ViViaNE MEdEiroS MacHa-
do, para exercer o cargo de assessor de desenvolvimento organizacional/
aSdo.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Protocolo: 657671

LiceNÇa PrÊMio
.

eMPresa de assistÊNcia tÉcNica do estado do ParÁ
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa - coordenadora
PorTaria dE licENÇa PrÊMio Nº 0049/2021– 12.05.2021
c o N c E d E r, a EXTENSioNiSTa Social ii Maria PaTrÍcia da SilVa 
fErrEira, Matrícula nº 3170977/1, nos termos do regimento interno de 
Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr
-Pará, de 12.12.2012, 90 (Noventa) dias de licença Prêmio (1º, 2º e 3º) 
mês, relativo ao quinquênio 10/07/2013 a 09/07/2018, que será gozado 
no período de 05.04.2021 a 03.07.2021.

Protocolo: 657915

errata
.

errata de Portaria
Portaria: 0045/2021 – Publicada no doE n° 34.561 de 23/04/2021
onde se lê: 01/11/2006 a 31/10/2011
Leia-se: 01/11/2011 a 31/10/2006

Protocolo: 657853

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 115/2021;BENEfici-
ário:aNdErSoN coSTa doS SaNToS;MaTrÍcUla:54196307/1;fUN-
ÇÃo:rESP. PElo NÚclEo adMiNiSTraTiVo ; oBJETiVo :Para cUSTEar 
dESPESaS dE ProNTo PaGaMENTo ; MUNicÍPio : MariTUBa ; Pro-
GraMa :1297;ProJETo aTiVidadE:8338-c;foNTE:0661; ElEMENTo dE 
dESPESa:3390-30=r$2.000,00 ;3390-39=r$1.000,00;PraZo dE aPli-
caÇÃo:60 diaS da EMiSSÃo da ordEM BaNcária: PraZo Para coM-
ProVaÇÃo:15 diaS aPÓS a rEaliZaÇÃo daS dESPESaS;ordENador 
dE dESPESaS:laNa roBErTa rEiS doS SaNToS.

Protocolo: 657930

diÁria
.

Portaria de diaria Nº 074/2021;BENEficiário:cElSo PaUlo 
afoNSo JUNior;MaTrÍcUla: 5953138/1;fUNÇÃo:TÉc. PlaNEJaMENTo
-ENGº ciVil;oBJETiVo:ViaJar aoS MUNicÍPioS dE SoUrE, SalVaTEr-
ra E cacHoEira do arari, Para ParTiciPar dE rEUNiÕES NoS rEfE-
ridoS EScriTÓrioS locaiS, BEM coMo VErificar a PoSSiBilidadE 
dE iNaUGUraÇÃo daS rEforMaS ;Nº dE diáriaS:1,5(UMa E MEia);-
dESTiNo:SoUrE, SalVaTErra E cacHoEira do arari;ordENador dE 
dESPESa:aNToNio claUdio GoNÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 657618

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

Portaria
.

LotaÇÃo de serVidor
Portaria nº 00649/2021-GaB/seMas, de 18.05.2021
Servidor: BrUNo TiMÓTEo SilVa rEZENdE
cargo: Gerente
lotação: Unidade regional de redenção a partir de 18/05/2021
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 657860

Portaria nº 654/2021-saGat/GaB/seMas
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E TEcNoloGiaS, 
no uso de suas atribuições, considerando o decreto s/nº de 19 de fevereiro 
de 2021, publicado no Diário Oficial nº 34.497, de 19 de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo a Portaria nº 233/2021-GaB/SEMaS, de 22 de fevereiro 
de 2021, republicada no Diário Oficial nº 34.509, de 05 de março de 2021;
r E S o l V E:
i – EXclUir da Portaria 630/2021 - GaB/SEMaS de 17/05/2021, publica-
da no DOE 34.587 de 18/05/2021, que concedeu Gratificação por Tempo 
integral, no percentual de 60% (sessenta por cento) ao servidor Mario 
SErGio doS SaNToS NaSciMENTo, matricula nº 5109558/ 2.
Belém, 19 de maio de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 657784

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria nº 00652/2021 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a Portaria nº 0421, de 05 de abril de 
2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2021/263693.
rESolVE:
I-DESIGNAR os servidores a seguir mencionados para atuar como fiscais 
do item 2 (copos de água - 200Ml) do contrato nº 017/2021, celebrado 
entre a SEcrETaria dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/
Pa e a empresa Nr PErEira coMÉrcio dE áGUa EirEli, os servidores, 
CELI ARAÚJO DO NASCIMENTO, Matrícula n° 5467497/5, como fiscal Ti-
tular, e JoSÉ criSToVÃo MoUrÃo NoroNHa, Matrícula nº 3252930/1, 
como fiscal suplente, a contar da data da publicação desta portaria.
ii-determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - ccoN 
que através do setor competente, tome as devidas providências ao fiel 
cumprimento do presente ato.
iii-Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 19 de Maio de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 657550

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 027/2021-seMas/Pa
Processo: PaE 2021/352653
ata de registro de Preços 001/2021- SrP/dlG/SEPlad
Pregão Eletrônico SrP/dGl/SEPlad 007/2020
objeto: Prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP), para aten-
der as demandas da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabi-
lidade do Pará - SEMaS/Pa, incluindo um sistema informatizado de geren-
ciamento on- line que permita a visualização e gerenciamento de todas as 
linhas móveis contratadas e faturas do Plano Corporativo, além da cessão, 
em regime de comodato, de aparelhos telefônicos móveis, de acordo com 
as especificações contidas no Termo de Referência, assim como a trans-
missão de dados para acesso à internet, incluindo todo o suporte técnico 
eventualmente necessário para estes serviços e o fornecimento de sistema 
de Business Intelligence (BI), de acordo com as condições e especificações 
do Edital
Valor Total: r$ 121.464,56
Vigência: 19/05/2021 a 18/05/2022
assinatura: 19/05/2021
orçamento: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278338; fonte 
0116002156; Elemento 339039; Pi 4120008338c; ação 239323
contratado: claro do BraSil S/a (cNPJ 40.432.544/0001-47)
Endereço: Tv. Quintino Bocaiúva, 1186, fone 4005-8234, regina.nascimen-
to@claro.com.br, Belém/Pa
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 657921

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2021
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de recarga 
de gás (butano para cozinha) de 13 kg e aquisição de Botijão de Gás (bu-
tano cozinha de 13 kg) de Petróleo - GLP (gás de cozinha).
Entrega do Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br; www.semas.pa.
gov.br; www.compraspara.pa.gov.br
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
data de abertura: 01/06/2021 às 10:00 h (horário de Brasília)
Belém – Pa, 20 de maio de 2021
aziel Moraes da luz
PrEGoEiro oficial - SEMaS/Pa

Protocolo: 657608
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.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N°. 001/2021-seMas
Considerando a tramitação do Processo Licitatório n.º 687582/2020 e 
depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais Eu, JoSE 
MaUro dE liMa o dE alMEida, adJUdico e HoMoloGo o resultado 
do Pregão Eletrônico n.º 001/2021 - SEMaS, cujo objeto é aquisição de 
equipamentos eletroeletrônicos, para atender as demandas da Secretaria 
de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade – SEMaS, tendo como 
vencedoras do certame, as empresas abaixo discriminadas:
Empresa: PUBlic SHoP/ cNPJ: 34.354.190/0001-67
item 5: GPS PorTáTil
Qtd: 12
Valor total: r$ 11.963,76
Empresa: Maiorca comércio/ cNPJ: 34.802.325/0001-00
item 7: drone
Qtd: 2
Valor total: r$ 43.557,00
Empresa: Belpará comercial/ cNPJ: 05.903.157/0001–40
item 10: Nobreak
Qtd: 130
Valor total: r$ 68.477,50
Belém/Pa, 19 de maio de 2021.
JoSE MaUro dE liMa o dE alMEida
SEcrETario dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE

Protocolo: 657925

.

.

diÁria
.

Portaria nº 660/2021 - GaB/seMas 19 de Maio de 2021.
objetivo: Entrega de 350 mudas de Goulosa e acompanhamento técnico.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: São félix do Xingu/Pa
destino: distrito da Taboca (zona rural de São félix do Xingu)
Período: 18/05/2021– ½ diária
Servidor:
- 5905603/2 - carloS KlEiToN da SilVa rodriGUES - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 657835
Portaria nº 569/2021 - GaB/seMas 06 de Maio de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: abaetetuba/Pa, Moju/Pa, acará/Pa, Tailândia/Pa, Tomé-açu/Pa e 
ipixuna do Pará/Pa
Período: 24/05 a 28/05/2021– 04 e ½ - diárias.
Servidores:
- 5904092/5 - aliNE GoMES da coSTa - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 8400928/1 - MarcoS ENoQUE lEiTE liMa - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5954867/1 - fEliPE MEirElES TEoBaldo - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5924173/2 - roBErTo WaGNEr caBral BaTiSTa - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 57175253/ 1 - WElliNGToN PrESTES dE liMa NaSciMENTo - (Moto-
rista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 652982
Portaria nº 573/2021 - GaB/seMas 06 de Maio de 2021.
objetivo: realizar capacitação Técnica em análise e Validação do cadastro 
ambiental rural - car.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
Destino: Ulianópolis/PA
Período: 23/05 a 29/05/2021– 06 e ½ diárias.
Servidores:
- 5923751/2 - MarcoS aNdrE PiMENTEl dE MacEdo - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 80845193/1 - MarcElo SilVa aUZiEr - (TEcNico EM GESTao dE 
aGroPEcUaria)
- 57194377/1 - lEoNardo SilVa da SilVa - (Motorista).
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 653174
Portaria nº 600/2021 - GaB/seMas 12 de Maio de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica em área de Plano de Manejo florestal 
Sustentável, no município de alenquer.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa e alenquer/Pa
Período: 24/05 a 30/05/2021– 06 e ½ - diárias.
Servidores:
- 5955134/1 - Joao aNToNio do carMo SoUSa JUNior - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)

- 5901825/4 - JESSica criSTiNa oliVEira MaciEl - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 655038
Portaria nº 635/2021 - GaB/seMas 17 de Maio de 2021.
Objetivo: Vistoria técnica pré exploratória em Plano de Manejo Florestal 
Sustentável, localizados nos municípios citados
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Santarém/Pa
destino: Prainha/Pa e Óbidos/Pa
Período: 25/05 a 31/05/2021 – 06 e ½ diárias
Servidores:
- 5888888/3 - EVErToN araUJo caValcaNTE - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 57216164/1 - EriNElSoN PiMENTEl SoUSa - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 656603
Portaria nº 641/2021 - GaB/seMas 17 de Maio de 2021.
Objetivo: Conduzir veículo oficial
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Santarém/Pa.
destino: Monte alegre/Pa, Óbidos/Pa, oriximiná/Pa e Juruti/Pa
Período: 23/05 a 30/05/2021– 7,0 diárias.
Servidor:
- 57176223-1 – aNdErSoN BarroS MENdoNÇa - (Motorista).
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 656817
Portaria nº 651/2021 - GaB/seMas 18 de Maio de 2021.
objetivo: realizar visita técnica ao município para averiguação de local 
para instalação de estação meteorológica.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: capanema/Pa
Período: 01/06/2021 – ½ diária
Servidores:
- 57215444/1 - dioGo MarQUES oliVEira - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente/Gerente)
- 5951705/1 - GlaYSoN fraNciSco BEZErra daS cHaGaS - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5927761/2 - MicHEl doS SaNToS BoTElHo – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 657291

.

.

oUtras MatÉrias
.

errata de PUBLicaÇÃo
ProcESSo: 30440/2016
onde se lê: “... deverá ser retirado o referido gravame da área em ques-
tão, e em caso de descumprimento, pena de multa diária de 150 UPf’S. 
ademais, determina-se ao autuado que realize o pagamento de reposição 
florestal na ordem de 1.494,86m³”.
Leia-se: “... deverá ser retirado o referido gravame da área em questão. 
ademais, determina-se ao autuado que realize o pagamento de reposição 
florestal na ordem de 1.494,86m³”.
(Publicada com incorreção no doE nº 33872, dE 14/05/2019)
eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 4299/2016
NoME do iNfraTor: W N MadEiraS lTda - ME
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47, §1º do decreto federal nº 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal 9.605/1998 e 
art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES 
no valor de 25.000 UPf’s, referente ao auto de infração n° 08014/2015/
GEflor, e considerando que não houve registro do cumprimento da pe-
nalidade, o escopo do processo foi encaminhado à ccda/SEfa (ofício nº 
60281/2019/cofiN/dGaf/SaGaT), para inscrição em dívida ativa não 
tributária, e por fim, sendo este arquivado, observando as formalidades 
legais.
eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 44891/2016
NoME do iNfraTor: ValdiNElSoN NEVES MoNTEiro
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 82, do decreto federal nº 
6.514/2008 e art. 69-a, da lei federal nº 9.605/1998, em consonância 
com o art. 70, da lei federal 9.605/1998 e art. 225, da constituição fe-
deral de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES no 
valor de 250 UPf’s, referente ao auto de infração n° 09057/2016/GEfaU, 
e considerando que não houve registro do cumprimento da penalidade, o 
escopo do processo foi encaminhado à ccda/SEfa (ofício nº 60281/2019/
cofiN/dGaf/SaGaT), para inscrição em dívida ativa não tributária, e por 
fim, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
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eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 18418/2016
NoME do iNfraTor: JoÃo Vidal PErEira cardoSo
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 31, parágrafo único e art. 81, 
do decreto federal nº 6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei 
federal 9.605/1998 e art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES no 
valor de 1.750 UPf’s, referente ao auto de infração n° 08511/2016/GEfaU, 
e considerando que não houve registro do cumprimento da penalidade, o 
escopo do processo foi encaminhado à ccda/SEfa (ofício nº 60281/2019/
cofiN/dGaf/SaGaT), para inscrição em dívida ativa não tributária, e por 
fim, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 2303/2016
NoME do iNfraTor: rEBÊlo E cia lTda – PoSToS BoM JESUS
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 81, incisos i e iV da lei Es-
tadual nº 6.381/2001, em consonância com o art. 70, da lei federal 
9.605/1998 e art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES no 
valor de 7.500 UPf’s, referente ao auto de infração n° 08554/2015/GErad, 
e considerando que não houve registro do cumprimento da penalidade, o 
escopo do processo foi encaminhado à ccda/SEfa (ofício nº 60281/2019/
cofiN/dGaf/SaGaT), para inscrição em dívida ativa não tributária, e por 
fim, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 2352/2016
NoME do iNfraTor: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ViToria do XiNGU
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 2º, da lei Estadual nº 
5.977/1996 e art. 29, §1º, incisos i e ii, da lei federal nº 9.605/1998, 
em consonância com o art. 70, da lei federal 9.605/1998 e art. 225, da 
constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES no 
valor de 2.000 UPf’s, referente ao auto de infração n° 08502/2015/GEfaU, 
e considerando que não houve registro do cumprimento da penalidade, o 
escopo do processo foi encaminhado à ccda/SEfa (ofício nº 60281/2019/
cofiN/dGaf/SaGaT), para inscrição em dívida ativa não tributária, e por 
fim, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 17079/2016
NoME do iNfraTor: PaUlo GilMar BaTiSTa HUNGria
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 29, §1º, inciso da lei federal 
nº 9.605/1998 e art. 2º, da lei Estadual nº 5.977/1996, em consonância 
com o art. 24, §3º, inciso iii, do decreto federal 6.514/2008 e art. 225, 
da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES no 
valor de 250 UPf’s, referente ao auto de infração n° 07568/2016/GEfaU, 
e considerando que não houve registro do cumprimento da penalidade, o 
escopo do processo foi encaminhado à ccda/SEfa (ofício nº 60281/2019/
cofiN/dGaf/SaGaT), para inscrição em dívida ativa não tributária, e por 
fim, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 23174/2016
NoME do iNfraTor: MadErEira iPiXUNa EirEli-ME
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 66, do decreto federal nº 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, §1º, da lei federal 9.605/1998 
e art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES 
no valor de 1.000 UPf’s, referente ao auto de infração n° 07023/2016/
GEflor, e considerando que não houve registro do cumprimento da pe-
nalidade, o escopo do processo foi encaminhado à ccda/SEfa (ofício nº 
60281/2019/cofiN/dGaf/SaGaT), para inscrição em dívida ativa não 
tributária, e por fim, sendo este arquivado, observando as formalidades 
legais.
eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 36859/2016
NoME do iNfraTor: raiMUNda fErrEira Soffa
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 38, da lei Estadual nº ° 
5.887/1995 e arts. 63 e 66, do decreto federal nº 6.514/2008, em conso-
nância com o art. 70, da lei federal 9.605/1998 e art. 225, da constituição 
federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES no 
valor de 3.000 UPf’s, referente ao auto de infração n° 08187/2016/GErad, 
e considerando que não houve registro do cumprimento da penalidade, o 
escopo do processo foi encaminhado à ccda/SEfa (ofício nº 60281/2019/
cofiN/dGaf/SaGaT), para inscrição em dívida ativa não tributária, e por 
fim, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 7619/2016
NoME do iNfraTor: oSValdo NaTaliNo forMiGHiEri
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.

diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 80, do decreto federal nº 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES 
no valor de 10.000 UPf’s, referente ao auto de infração n° 03443/2016/
GEflor, e considerando que não houve registro do cumprimento da pe-
nalidade, o escopo do processo foi encaminhado à ccda/SEfa (ofício nº 
60281/2019/cofiN/dGaf/SaGaT), para inscrição em dívida ativa não 
tributária, e por fim, sendo este arquivado, observando as formalidades 
legais.
eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 10143/2016
NoME do iNfraTor: aNToNio WEliToN acacio fErrEira
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 29, §1º, inciso iii, da lei fede-
ral nº 9.605/1998 e art. 2º da lei Estadual nº 5.977/1996, em consonância 
com o art. 24, §3º, inciso iii do decreto federal nº 6.514/2008 e art. 225, 
da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, aplicou a penalidade de MUlTa SiMPlES no 
valor de 250 UPf’s, referente ao auto de infração n° 08533/2016/GEfaU, 
e considerando que não houve registro do cumprimento da penalidade, o 
escopo do processo foi encaminhado à ccda/SEfa (ofício nº 60281/2019/
cofiN/dGaf/SaGaT), para inscrição em dívida ativa não tributária, e por 
fim, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

Protocolo: 657798

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº. 202 de 18 de maio de 2021
Prazo para aplicação (em dias) 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas (em dias) 15 (quinze) dias
Servidor – Matrícula – cargo:  Jocilete de almeida ribeiro - 57175480 
- Gerente
PTrES: 798933 
fonte: 0316005605
Elemento: 33.90.36.. r$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais)
Elemento: 33.90.47.. r$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais)
ação: 260.990
ação: 260.991
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 657484

.

.

diÁria
.

Portaria nº. 197 de 18 de maio de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/510376 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: realizar ação de limpeza e manutenção da rota do Guarumã no 
trecho que compreende ao Refúgio Metrópole da Amazônia
origem: Belém- Pa
destino: ananindeua-Pa
Período:  24 a 28/05/2021 - 4,5 (quatro e meia) diárias
Servidor: letícia lima de freitas - 5939808 - Técnico em Gestão ambiental
Wanessa Silva Grangeiro - 57208461 - Especialista em Educação classe ii
Emanuel de Jesus ferreira do amaral - 5942880 - auxiliar operacional
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria nº. 192 de 18 de maio de 2021
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os 
municípios de Tomé-Açú, Concórdia do Pará, Acará e Mojú-PA de 24 a 
28/05/2021:

Servidor objetivo
laura dias dos Santos, matrícula nº 5800153, cargo de 

Gerente. acompanhamento técnico regular do projeto Prosaf.

José adilson aguiar do Vale, matrícula nº 57196345, cargo 
de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte da servidora em 
atividade institucional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2021/357247 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria nº. 198 de 18 de maio de 2021
fundamento legal:  conforme o processo nº 2021/387459 e art. 145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Objetivo: Apresentar protótipo de software desenvolvido com a finalida-
de de otimizar a gestão e planejamento do Programa de restauração flo-
restal, Projeto PROSAF e o Sócio biodiversidade para Diretorias e equipe 
do fUNdEflor
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origem: Marabá-Pa
destino: Belém-Pa
Período: 03/05 a 07/05/2021 - 4,5 (quatro e meia) diárias
Servidor: Keylah regina Borges - 5783631 - Gerente
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria nº. 199 de 18 de maio de 2021
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de castanhal, Santa Bárbara e Mosqueiro-Pa, de 24 a 26/05/2021:

Servidor objetivo

antônio luiz Pereira campos, 
matrícula nº 54190874, 

cargo de Técnico em Gestão 
ambiental.

analisar o plantio do Saf realizados nas áreas mecanizadas pelo instituto no assen-
tamento; Visitar os lotes para orientação; Visitar o viveiro para analisar as mudas em 

desenvolvimento e conservação; reunião em assentamento indicado pelo MST; analisar 
o cronograma de produção de mudas/espécie.; observando o calendário de plantio das 

mudas/período chuvoso e Meta do PPa/ área plantada.
Weliton carlos ramalho, 

matrícula nº 5923530, cargo 
de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte do servidor em atividade Institucional.

ii - conceder 2,5 (duas e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2021/264556 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria nº. 200 de 18 de maio de 2021
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de acará-Pa, no dia 27/05/2021:

Servidor objetivo

antônio luiz Pereira campos, matrícula nº 54190874, 
cargo de Técnico em Gestão ambiental.

Visitar os lotes para orientação; Visitar o viveiro para analisar 
as mudas em desenvolvimento e conservação; analisar o 

cronograma de produção de mudas/espécie; observando o 
calendário de plantio das mudas/período chuvoso e Meta do 

PPa/ área plantada.
fábio fonseca filgueira, matrícula nº 5950032, cargo 

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

de institucional.

ii - conceder ½ (meia) diária, a cada servidor, conforme o processo nº 
2021/264512 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria nº. 194 de 18 de maio de 2021
fundamento legal:  conforme o processo nº 2021/323075 e art. 145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: fiscalização e monitoramento na Base do idEflor-Bio na co-
munidade de Jaramacaru – floTa do Trombetas, e no entorno da Unida-
de, controlar a entrada dos extrativistas na floTa, com apoio da Polícia 
Militar do Pará
origem: oriximiná-Pa
destino:  faro-Pa
Período:  02 a 15/04/2021 - 13,5 (treze e meia) diárias
Servidor:  Jones dam Picanço Guerreiro - 333 - Técnico em Gestão am-
biental
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria nº. 196 de 18 de maio de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/502262 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Participar de reuniões com instituições e Gerências do idEflor-
Bio, para ajustes técnicos e administrativos
origem:  Belém-Pa
destino: Santarém, oriximiná, Erepecuru, Jaramacuru, cachoeira Porteira 
e faro-Pa
Período: 18/05 a 04/06/2021 - 17,5 (dezessete e meia) diárias
Servidor:  Maria do Perpétuo Socorro rodrigues de almeida - 5615003 - 
diretor
Márcia Tatiana Vilhena Segtowich andrade - 57222698 - Técnico em Ges-
tão ambiental
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria nº. 195 de 18 de maio de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/481589 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: capacitar a equipe técnica da Secretaria de agricultura e Secre-
taria de Meio ambiente do Município no intuito de torna-las aptas a planejar, 
implementar e avaliar Sistemas Agroflorestais para agricultura familiar local
origem: Marabá-Pa
destino:  Tucuruí-Pa
Período:  19 a 21/05/2021 - 2,5 (duas e meia) diárias
Servidor:  Keylah regina Borges - 5783631 - Gerente
Jefferson de Melo Campos - 5909053 - Técnico em Gestão Ambiental
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria nº. 193 de 18 de maio de 2021
fundamento legal:  conforme processo nº 2021/504471 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: realizar intercâmbio agrícola com equipe técnica da Semagri 
Ulianópolis em SAFs implantado nas comunidades
origem: Marabá-Pa
destino: Goianésia-Pa
Período: 27 a 28/05/2021  -  1,5 (uma e meia) diárias
Servidor:  Keylah regina Borges - 5783631 - Gerente
Henrique almeida cardela - 5890355 - assistente administrativo
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria nº. 191 de 18 de maio de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/504676 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: realizar visitas aos projetos de Safs implantados nas comuni-
dades do Município
origem:  Marabá-Pa
destino: Novo repartimento-Pa
Período:  31/05 a 02/06/2021 - 2,5 (duas e meia) diárias
Servidor:  Keylah regina Borges - 5783631 - Gerente
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 657473

.

.

FÉrias
.

Portaria nº. 201 de 18 de maio de 2021
rESolVE:
art.1º conceder, 30 (trinta) dias consecutivos de férias ao servidor abaixo:

Nome Matrícula Período aquisitivo Período de Gozo
JaNilSoN loPES NUNES 6403004 02/05/2020 a 01/05/2021 07/06/2021 a 06/07/2021

Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 657475

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria n° 640/2021-crH/saGa 
Belém, 17 de maio de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Publica 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: laudo Médico nº 74258
rESolVE: conceder 15(quinze) dias de licença Saúde ao servidor PEdro 
da SilVa BarroSo, Mf nº 3156427/1, assistente administrativo, no perí-
odo de 21/03/2021 a, 05/04/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 657554

.

.

errata
.

errata da publicação no doE 34.567 do dia 29/04/2021- Protocolo nº 
649676
onde se lê: Matrícula funcional: 51133253.
Leia-se: Matrícula funcional: 5113253.

Protocolo: 657613

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 043/2021-seGUP/Pa
Processo Eletrônico nº 2021/367430
Exercício: 2021
origem: inexigibilidade de licitação nº 030/2021-SEGUP/Pa
Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais espe-
cializados para execução de atividades educacionais como professora da 
disciplina Tecnologias Educacionais e Práticas Pedagógicas, no Curso de 
especialização em docência do Ensino Superior em Segurança Pública, a 
ser realizado no periodo de 14/06/2021 a 18/06/2021, e terá carga horaria 
de 30 horas/aula.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 122/2021-coNJUr
data de assinatura: 14 de maio de 2021
Vigência: 14/06/2021 a 18/12/2021
Valor Global:r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos)
Programação orçamentaria: Programação: 21.101.06.128.1502.8832 - 
capacitação dos agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 
339036 e 339047.
contratada: ZENEidE SaNcHES PUrEZa
cPf: 395.075.562-49
ordenador de despesas: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES - SEcrETá-
rio adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 657770
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.

.

diÁria
.

Portaria nº 643/2021–saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MUaNá/Pa
PErÍodo: 19 à 21.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pou-
sada
SErVidor(ES): SGT PM NilZa SilVa caBral, Mf: 5727324-1
SGT PM JoElMa carValHo dE araÚJo, Mf: 5730937-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria nº 644/2021–saGa
oBJETiVo: para participar do Programa “SEGUP Por Todo Pará”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): TUcUrUÍ/Pa
PErÍodo: 17 à 21.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pou-
sada
SErVidor(ES): MaJ PM JoÃo fraNciSco Garcia rEiS, Mf: 50209561
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 ½ (quatro e meia)
SErVidor(ES): WaNdo diaS MiraNda, Mf: 8014251-2
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria nº 645/2021–saGa
oBJETiVo: para participar do Programa “SEGUP Por Todo Pará”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): TUcUrUÍ/Pa
PErÍodo: 17 à 21.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pou-
sada
SErVidor(ES): SGT PM PEdro PaUlo corrÊa do coUTo, Mf: 5695287
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria nº 646/2021–saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): ToMÉ aÇU/Pa
PErÍodo: 08 à 09.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pou-
sada
SErVidor(ES): SGT BM aNdErSoN BarBoSa rodriGUES, Mf: 
57173449-1
cB BM HErYEWErToN rÊGo PaUla, Mf: 57175072-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria nº 647/2021–saGa
oBJETiVo: para a apoio aos Servidores da Polícia civil
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): PorTEl/Pa
PErÍodo: 03 à 05.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pou-
sada
SErVidor(ES): TEN cEl PM aNdrÉ icaSSaTTi QUEiroZ, Mf: 5817889-1
TEN cEl PM ViNÍciUS EdUardo Vidal dE oliVEira, Mf: 58177571
SUB TEN PM ElENilSoN da SilVa MaMorÉ, Mf: 5195292-1
SGT PM lUiS carloS carValHo da SilVa, Mf: 5728371-1
cB PM aNdErSoN JoSÉ oliVEira liMa, Mf: 57232163-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor(ES): roMildo riBEiro aNdrÉ, Mf: 5410592-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria nº 648/2021–saGa
oBJETiVo: para ações de combate ao coVid-19.
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: 05.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): TEN cEl PM GEorGE aUad carValHo JÚNior, Mf: 
5774012-1
caP PM fraNciSco JoSÉ caSTro dE SoUZa, Mf: 5196604-2
SGT PM lUiZ carloS dE oliVEira alVES, Mf: 5374138-1
cB PM BrUNo lEoNardo dE fraNÇa GaSPar, Mf: 57199641-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 657956

.

.

FÉrias
.

Portaria nº 663/2021-saGa
Belém, 19 de maio de 2021
coNSidEraNdo: o Processo nº 2021/535842 e Mem. Nº15/2021-cEof, 
de 19.05.2021.
coNSidEraNdo: a Portaria nº 400/2021-SaGa, de 31.03.2021, publica-
da no doE nº34.544, de 07.04.2021, que concedeu 30(trinta) dias de 
férias à servidora lorENa corrEa coSTa, Secretária de diretoria Mf 
nº 5954071/1, 2020/2021, no período de 17.05 a 15.06.2021.
r E S o l V E: Transferir o período de gozo de férias da servidora lorENa 
corrEa coSTa, Secretária de diretoria Mf nº 5954071/1, 2020/2021, do 
período de 17.05 a 15.06.2021, para 11.11 a 10.12.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 657814
Portaria nº 641/2021-saGa
Belém, 18 de maio de 2021
coNSidEraNdo: o Processo nº 2021/528969, e Mem. Nº22/2021-NPc, 
de 18.05.2021.
coNSidEraNdo: a Portaria nº 540/2021-SaGa, de 30.04.2021, publica-
da no doE nº34.572, de 04.05.2021, que concedeu 30(trinta) dias de 
férias ao servidor lUiZ fEliPE lEiTE SilVa, coordenador de Projetos, Mf 
nº 5897876/1, 2020/2021, no período de 01.06 a 30.06.2021.
r E S o l V E:
Transferir o período de gozo de férias do servidor lUiZ fEliPE lEiTE Sil-
Va, coordenador de Projetos, Mf nº 5897876/1, 2020/2021, do período 
de 01.06 a 30.06.2021, para o mês de setembro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 657559

.

.

oUtras MatÉrias
.

coNseLHo estadUaL de seGUraNÇa PÚBLica
resoLUÇÃo Nº 418 /2021 - coNseP
EMENTa: designa membros da comissão Técnica de acompanhamento, 
Monitoramento e avaliação- cTaMa
o conselho Estadual de Segurança Pública/coNSEP, no uso das atribui-
ções legais, conferidas pela lei nº 7.584/2011, com alterações da lei nº 
8906/19, e resolução 351/18, de 12/12/2018 - regimento interno do 
coNSEP, homologado pelo decreto nº 315/19, de 20/09/2019(doE nº 
33.989, de 23/09/2019), e resolução 408-2020, homologada pelo decre-
to No 1.465, respectivamente.
considerando o disposto na lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, 
que instituiu o fundo Nacional de Segurança Pública (fNSP);
considerando o disposto na lei nº 8.905, de 06 de novembro de 2019, que 
instituiu o fundo Estadual de Segurança Pública e defesa Social – fESS-
PdS;
considerando o disposto na resolução 397, homologado pelo decreto nº 
1.139. de 09/11/2020;
Considerando finalmente, que a proposição apresentada pelo Conselheiro/ 
Presidência do colegiado Ualame fialho Machado, foi submetido a aprecia-
ção e julgamento do Plenário do coNSEP, recebeu aprovação unânime dos 
conselheiros presentes na 361ª reunião ordinária, de 04 de maio de 2021
rESolVE:
art. 1º - designar os membros abaixo relacionados para comporem, sob 
a coordenação da primeira a comissão Técnica de acompanhamento, Mo-
nitoramento e avaliação- cTaMa, dos recursos do fundo Estadual de Se-
gurança Pública, conforme disposto nos incisos ii, Vi e Vii do artigo 4º, 
lei N° 8.906, de 6 de novembro de 2019, que alterou a lei nº 7.584 de 28 
de dezembro de 2011:
Sociedade Paraense de defesa dos direito Humanos
Educadora Social - Maria de fátima Silva Matos - conselheira Titular/ SddH
representantes das Entidades de classe dos Órgãos do Sieds,
Pc cesar figueiredo cursino - conselheiro Titular /representação das En-
tidades e Trabalhadores do SiEdS
ordem dos advogados do Brasil - Seção Pará
advº José Braz Mello lima - conselheiro Suplente
art. 2º - as ações da citada comissão estão dispostas na resolução 397, 
homologado pelo decreto nº 1.139. de 09/11/2020.
art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém (Pa), 05 de maio de 2021
UalaME fialHo MacHado
Presidente do coNSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 657722
coNseLHo estadUaL de seGUraNÇa PÚBLica
resoLUÇÃo Nº 415 /2020 - coNseP
EMENTA: Julgamento do Relatório da Comissão Especial encarregada da 
eleição dos conselheiros representantes das entidades da Sociedade civil 
- biênio 2021/2022.
o conselho Estadual de Segurança Pública/coNSEP, no uso das atribui-
ções legais, conferidas pela lei nº 7.584/2011, com alterações da lei nº 
8906/19, e resolução 351/18, de 12/12/2018 - regimento interno do 
coNSEP, homologado pelo decreto nº 315/19, de 20/09/2019 (doE nº 
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33.989, de 23/09/2019), , respectivamente.
coNSidEraNdo o disposto no inciso Xiii, §§ 1º e 2º do art. 1º da lei nº 
8906/19, que estabelece a composição do coNSEP, incluindo a participa-
ção de tres (03) representantes das entidades ou organizações da Socie-
dade civil, escolhidas por meio de processo público aberto.
coNSidEraNdo a resolução 388/coNSEP de 29 de maio de 2020, ho-
mologada pelo decreto nº 915, de 21/07/2020 – doE 34.289, 
de 21/07/2020, por esta resolução o Governo do Estado autoriza a aber-
tura do processo eleitoral no âmbito do coNSEP;
CONSIDERANDO que a condução do pleito eleitoral, definição das Entida-
des de Servidores do SiEdS, criação, constituição e deveres da comissão 
Especial encarregado de realizar o certame encontram-se disciplinados na 
resolução no 394/coNSEP, 27/08/2020 - doE 34.334, 03/09/2020.
coNSidEraNdo que a consta na resolução nº 400/2020, homologada 
pelo decreto nº
1.169, de 17 de novembro de 2020, que regulamenta o processo eleitoral 
para escolha de conselheiros Titulares e Suplentes, representantes da so-
ciedade civil, previsto no inciso Xiii, §1º, art.1º, lei nº 8906/19.
coNSidEraNdo a conclusão dos trabalhos da comissão Especial, criada 
pela resolução n. resolução nº 394/20-coNSEP, de 27/08/2020, em re-
latório circunstanciado apresentado pelo Promotor de Promotor de Justiça 
luiz Márcio Teixeira cypriano - conselheira Titular Ministério Público, vice
-presidente do coNSEP.
coNSidEraNdo o resultado da votação obtida por cada Entidades em 
processo via online realizado no período de 19 a 21.12.2020.
CONSIDERANDO finalmente virtual Reunião Extraordinária do CONSEP, re-
alizada no dia 22 de dezembro de 2020.
rESolVE
Art. 1º - Aprovar o Relatório da Comissão Especial encarregada do pleito 
eleitoral para escolha dos conselheiros do coNSEP, representantes das en-
tidades da Sociedade Civil Organizada, constante do anexo, após a mani-
festação favorável dos conselheiros membros do colegiado.
art. 2º - Validar o resultado do pleito eleitoral referenciado no artigo ante-
rior, considerando eleitos:
SddH - SociEdadE ParaENSE dE dEfESa doS dirEiToS HUMaNoS ( 
52,17 %)dos votos)
Titular: Maria dE faTiMa MaToS SilVa,
Suplente: doMiNGoS coNcEicao;
2-cEdEca-cENTro dE ESTUdoS E dEfESa do NEGro No Pará ( 39,13 
% dos Votos) –
Titular: Maria lUiZa dE carValHo NUNES,
Suplente: GilVaN fErrEira dE SoUZa;
cEdEca-EMaUS - cENTro dE dEfESa da criaNÇa E do adolEScENTE ( 
8,70% dosvotos) Titular: JoSÉ lUiZ GUErrEiro HolaNda,
Suplente:TiaGo loPES PErEira.
Paragrafo Único os conselheiros ora eleitos para o exercício das fun-
ções de membros do coNSEP, correspondente ao biênio governamental 
2021/2022, compreendendo o período 01 de janeiro de 2021 a 31 de de-
zembro de 2022.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor após homologação do Chefe do 
Poder Executivo.
Plenário do coNSEP, em 22 de dezembro de 2020.
UalaME fialHo MacHado
Presidente do coNSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social
Diário Oficial Nº. 34.467 de 20/01/2021

Protocolo: 657492
coNseLHo estadUaL de seGUraNÇa PÚBLica
resoLUÇÃo Nº 416 /2021 - coNseP
EMENTa: referendo do cel PM ricardo andré Biloia da Silva, para o exercí-
cio do cargo de corregedor Geral da PMPa.
o conselho Estadual de Segurança Pública/coNSEP, no uso das atribui-
ções legais, conferidas pela lei nº 7.584/2011, com alterações da lei nº 
8906/19, e resolução 351/18, de 12/12/2018 - regimento interno do 
coNSEP, homologado pelo decreto nº 315/19, de 20/09/2019(doE nº 
33.989, de 23/09/2019), e resolução 408-2020, homologada pelo decre-
to No 1.465, respectivamente.
coNSidEraNdo o previsto no §1º, art 10, da lei complementar nº 053, 
de 07/02/2006, que trata da designação do corregedor Geral da PMPa, a 
ser aprovada pelo conselho Estadual de Segurança Pública/coNSEP;
coNSidEraNdo os ditames estabelecidos nos arts. 1º e 2º, da resolução 
nº 046/coNSEP, de 08/02/2002, vinculando ao coNSEP as corregedorias 
Gerais das Polícias Civil e Militar, exigindo a arguição pública dos profissio-
nais indicados para o exercício dos respectivos cargos;
coNSidEraNdo a Portaria 474 SGcPM, de 09/04/2021, publicada no 
BGPM, dE 09/04/2021, de exoneração do cel PM albernando Monteiro de 
Silva, da função de corregedor Geral da Policia Militar;
CONSIDERANDO satisfatório o resultado da arguição pública do oficial su-
perior indicado pelo comando Geral da Polícia Militar, recebendo a mani-
festação favorável e unânime dos conselheiros presentes na 361ª reunião 
ordinária do coNSEP, realizada em 04 de maio de 2021.
rESolVE
Art. 1º - Referendar o profissional de segurança pública Cel PM Ricardo An-
dré Biloia da Silva para exercer o cargo de corregedor Geral da Polícia Mili-
tar, conforme nomeação disposta na Portaria n°475/dP/1, de 09/04/2021, 
publicada no BG 068, de 09/04/2021.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data se sua publicação.
Gabinete da Presidência do coNSEP, em 05 de maio de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Presidente do coNSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 657495

coNseLHo estadUaL de seGUraNÇa PÚBLica
resoLUÇÃo Nº 417 /2021 - coNseP
Ementa: Relatório de Atividades da Corregedoria Geral da Polícia Militar do 
Pará/ano 2020
o conselho Estadual de Segurança Pública/coNSEP, no uso das atribui-
ções legais, conferidas pela lei nº 7.584/2011, com alterações da lei nº 
8906/19, e resolução 351/18, de 12/12/2018 - regimento interno do 
coNSEP, homologado pelo decreto nº 315/19, de 20/09/2019(doE nº 
33.989, de 23/09/2019), e resolução 408-2020, homologada pelo decre-
to No 1.465, respectivamente.
considerando o disposto no art 1°, da resolução nº 046/coNSEP, de 
08/02/2002, estabelecendo a vinculação no coNSEP da corregedoria Ge-
ral da PM Pa, com obrigação de prestar informações de sua atuação, para 
exame e apreciação deste colegiado;
considerando a apresentação feita pelo cel PM do cel PM ricardo an-
dré Biloia da Silva, corregedor Geral nomeado pela Portaria n°475/dP/1, 
de 09/04/2021, publicada no BG 068, de 09/04/2021;
considerando que o parecer emitido pelo conselheiro inocêncio re-
nato Gasparim, relator do Processo nº 06/2021-coNSEP, Protoco-
lo nº 7848- Relatório de Atividades da Corregedoria Geral da PM - Ano 
2020, acatado pela unanimidade dos membros do coNSEP, presentes no 
Plenário da 361ª reunião ordinária, em 04/05/2021.
rESolVE
Art. 1º - Aprovar o Relatório de Atividades da Corregedoria Geral da Policia 
Militar do Pará/ano 2020, da lavra e responsabilidade do cel PM alber-
nando Monteiro da Silva/corregedor Geral da instituição no ano de 2020, 
conforme está sinteticamente disposto no extrato anexo.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém (Pa), 05 de maio de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Presidente do coNSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social
aNeXo
resoLUÇÃo Nº 417 /coNseP-2021– coNseP
eXtrato do reLatÓrio-aNo 2020
1-Matéria sob Exame:
Relatório de Atividades da Corregedoria Geral da Polícia Militar do Pará/
ano 2020
2- Exigência regimental
Previsto no art. 1º da resolução nº 046/coNSEP, de 08/02/2002, que dis-
põe sobre à vinculação da corregedoria civil da PMPa ao coNSEP..
3-análise preliminar da matéria pelo Plenário do coNSEP
Constatado ter sido produzido o Relatório dentro das normas regulamen-
tares, tendo o relator/conselheiro inocêncio renato Gasparim, relator 
do Processo nº 06/2021-CONSEP, Relatório de Atividades da Corrgedoria 
Geral da PM - ano 2020, conforme proposição constante no item 8.1 do 
referido relatório, descrito abaixo:
8.1 Situação e relacionamento
A situação e o relacionamento da Corregedoria da PMPA com os órgão 
da justiça e da própria administração pública desenvolveram-se de forma 
satisfatória e harmônica.
Para a Justiça Militar Estadual foram encaminhados os inquéritos Policiais 
Militares e as Sindicâncias que resultaram no indiciamento criminoso dos 
investigados, assim como os processos administrativos que após serem 
garantidas a ampla defesa e o contraditório também concluíram pela indi-
vidualização criminosa do acusado pela força Pública.
Todas as cautelares solicitadas como prisões preventivas, interceptações 
telefônicas, buscas e apreensões e ações controladas foram autorizadas 
judicialmente, demostrando o preparo técnico dos Oficiais Corregedores, 
bem como, a confiança da justiça na Corregedoria.
o Ministério Público Militar também colaborou sobremaneira com as inves-
tigações das mais simples às mais complexas, não perdendo sua função 
institucional de controlador de atividade externa policial e ainda como fiscal 
da lei de cobrar e controlar as denúncias que são levadas até o parquet 
pela sociedade.
Quanto aos outros órgãos da administração pública a Corregedoria preo-
cupou-se com as respostas de suas requisições visando um melhor atendi-
mento tanto por meio das investigações quanto pelo retorno dos resultados 
alcançados depois das perscrutações seriamente desenvolvidas.
8.2 Dificuldades Enfrentadas, Formação de Propostas, Desempenho do Setor.
A dificuldade decorre de um problema que atinge todo o sistema de segu-
rança pública, qual seja, a falta de efetivo, principalmente do militar esta-
dual qualificado para trabalhar com investigação complexa que envolva o 
uso de tecnologia contra as organizações criminosas.
As propostas foram trabalhadas de forma significativa, com a mudança do 
Código Ética e Disciplina e da Lei de Organização Básica da PMPA, Cria-
ção do terceiro curso de Polícia Judiciária Militar e ampliação predial para 
abranger as novas estruturas constituídas pelas divisões que vão aprimo-
rar e especializar as investigações, com ganho na qualidade e eficiência dos 
resultados correicionais.
a corregedoria da PMPa apresenta sua estrutura administrativa descen-
tralizada, ocupando todas as sedes das regiões do próprio SIEDS, assim, 
comissões apresentaram desempenho plausível com elevado número de 
procedimentos instaurados e ações preventivas desempenhadas principal-
mente por palestras direcionadas à tropa operacional
4- deliberação Plenária:
Julgado aprovado pela unanimidade dos conselheiros presentes no Plená-
rio da 361ª reunião ordinária do coNSEP, realizada em 04/05/2020.
Belém (Pa), em 05 de maio de 2021
UalaME fialHo MacHado
Presidente do coNSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 657496
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POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 024/2021-ePPM–Nomear o MaJ QoPM rG 26922 lUiZ car-
loS da SilVa PoNTES, para exercer a função de fiScal do coNTraTo ad-
MiNiSTraTiVo Nº 002/2021–EP/PMPa, celebrado entre a PMPa e a empresa 
coPlaTEX iNdÚSTria E coMÉrcio dE TEcidoS lTda. Belém/Pa, 19/05/2021; 
JEaNdErSoN da SilVa SaraiVa–TEN cEl QoPM; chefe do EP/PMPa.

Protocolo: 657867
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 071/2021 – ccc: NoMEia o 
CAP QOSPM RG 29042 RAMON ATAÍDE DOS SANTOS BRITO, como fiscal do 
contrato administrativo nº 019/2021 – PMPa, celebrado entre a PMPa e a Em-
presa: coMErcial SoarES E MoTa lTda registre-se, publique-se, cumpra-
se; Belém/Pa, 19 de Maio de 2021; ricardo do NaSciMENTo raMoS – MaJ 
QoPM rG 29213; cHEfE do cENTro dE coMPraS E coNTraToS da PMPa.

Protocolo: 657777
Portaria Nº 731/2021 – sccMo/dGP
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de 
atribuições previstas no artigo 8º, inciso V da lei complementar Estadual 
nº 053/2006 e no artigo 12, alínea “b”, item 1, do decreto Estadual nº 
2.400/1982, rESolVE:
art. 1º EXoNErar o TEN cEl PM rG 27317 SaNdro WaGNEr dE aNdra-
dE do carMo, da função de chefe do almoxarifado central;
art. 2º TraNSfErir o TEN cEl PM rG 27317 SaNdro WaGNEr dE aN-
dradE do carMo, por necessidade do serviço do almoxarifado central 
(icoaraci) para a diretoria de apoio logístico (icoaraci);
art. 3º NoMEar o TEN cEl PM rG 27317 SaNdro WaGNEr dE aNdradE 
do carMo, para exercer a função de Subdiretor de apoio logístico;
art. 4º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a contar de 13 de Maio de 2021, revogando-se as disposições em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci- Pa, 19 de Maio de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 657553
Portaria Nº 129/2021 – sccMo/dGP
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de 
atribuições previstas no artigo 8º, inciso V da lei complementar Estadual 
nº 053/2006 e no artigo 12, alínea “b”, item 1, do decreto Estadual nº 
2.400/1982, rESolVE:
art. 1º EXoNErar o MaJ QoPM rG 29213 ricardo do NaSciMENTo 
raMoS, da função de Membro da controladoria interna ;
art. 2 TraNSfErir o MaJ QoPM rG 29213 ricardo do NaSciMENTo 
raMoS, por necessidade do serviço, da controladoria interna (icoaraci) 
para centro de compras e contratos/ dal (icoaraci);
art. 3º NoMEar o MaJ QoPM rG 29213 ricardo do NaSciMENTo raMoS, 
para exercer a função de chefe do centro de compras e contratos/dal;
art. 4º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a contar de 01 de fevereiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci-Pa,19 de Maio de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 657532
Portaria Nº 643/2021 – sccMo/dGP
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de 
atribuições previstas no artigo 8º, inciso V da lei complementar Estadual 
nº 053/2006 e no artigo 12, alínea “b”, item 1, do decreto Estadual nº 
2.400/1982, rESolVE:
art. 1º TraNSfErir o cEl QoPM rG 26311 JorGE WilSoN PiNHEiro dE 
araÚJo, por necessidade do serviço, do departamento Geral de Pessoal 
(icoaraci) para a diretoria de apoio logístico (icoaraci);
art. 2º NoMEar o cEl QoPM rG 26311 JorGE WilSoN PiNHEiro dE 
araÚJo, para exercer função de diretor de apoio logístico.
art. 3º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a contar de 03 de Maio de 2021, revogando-se as disposições em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci-Pa, 19 de Maio de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 657541

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo nº. 019/2021-PMPa; EXErcÍcio: 2021; 
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a aquisição de equipamentos 
e materiais permanentes para uso das ambulâncias do Hospital da Polícia 
Militar do Estado do Pará – HPM, da Unidade Sanitária de área i(USa i/cfaP) 
e Unidade Sanitária de área iV(USa iV/cME) do corpo Militar de Saúde(-
CMS), conforme as condições e especificações constantes no Termo de Re-
ferência (anexo i). Valor total: r$ 31.900,00 (trinta e um mil e novecentos 
reais). data da assinatura: 19/05/2021. Vigência: 19/05/2021 a 18/05/2022. 
a despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1502 
– SEGUraNÇa PÚBlica; Projeto/atividade: 26/8277 – aSSiSTÊNcia aoS 
aGENTES dE SEG. PÚBlica; Elemento de despesa: 3.3.90.30- Material de 
consumo, 4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente; Plano interno: 
1050008277c; fonte: 0101 (Tesouro do Estado). Empresa: coMErcial So-
arES & MoTa lTda; cNPJ: 08.648.188/0001-90, com sede na rua caviúna, 
nº 200, alto da Boa Vista, cidade Patos de Minas/MG; ordENador: JoSÉ 
dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM.

Protocolo: 657571

aPostiLaMeNto
.

1º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 
033/2021–ccc/PMPa;Pelo presente fica apostilado o Contrato Adminis-
trativo nº 033/2021-ccc/PMPa;celebrado entra a PMPa e a Empresa Pa-
rafrioS rEfriGEraÇÃo coMÉrcio E SErViÇoS lTda. cujo objeto é“o 
fornecimento de aparelho de ar condicionado de 9.000 btus/h e na pres-
tação de serviços especializado de instalação;“onde se lê: Projeto/ativida-
de: 26/8338 – operação das ações administrativas;Natureza da despesa: 
3339039 – outros serviços de Terceiros – Pessoa jurídica;Plano interno: 
4120008338c.;fonte: 0101(recursos ordinários);leia-se:Projeto/ativida-
de: 26/8833 – formação inicial de agentes de Segurança Pública;Natu-
reza da despesa: 3339039 – formação inicial de agentes de Segurança 
Pública;Plano interno: 1050008833E;fonte: 03010008850;Belém/Pa, 19 
de maio de 2021;JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 
18044;comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 657952
1º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 
011/2020–ccc/PMPa ;Pelo presente fica apostilado o Contrato Admi-
nistrativo nº 011/2020-ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa e a Empresa 
NrEYS ENGENHaria EirEli. cujo objeto é “ a contratação de empresa 
especializada nos serviços de arquitetura e engenharia, referente à ela-
boração de projetos básicos e executivos de edificações novas e refor-
mas;“onde se lê:fonte: 0101(recursos ordinários),Plano interno: 105co-
cfaPBBE;105cPaddGBE;105rEfcMEBE;leia-se:Plano interno:105cPad-
cGBE;105rEfcaNBE;105rEfHMEBE;fonte: 0101(TESoUro do ESTado) 
e/ou 0301;Belém/Pa, 19 de maio de 2021;JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa 
JÚNior – cEl QoPM rG 18044,comandante Geral da PMPa

Protocolo: 657963
1º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 009/2021 
– ccc/PMPa. Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 
009/2021 -ccc, celebrado entra a PMPa e a Empresa SENENGE coNSTrU-
ÇÃo ciVil E SErViÇoS lTda., cujo objeto é a “construção do prédio do 
departamento Geral de Pessoal- dGP- da PMPa, no município de Belém/Pa, 
que será realizado nas condições estabelecidas no Projeto Básico, Termo 
de referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao 
instrumento convocatório do certame que deu origem a este instrumento 
contratual”; fica acrescido a fonte de recurso: 301008850; Belém/Pa, 19 
de maio de 2021. JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM ; 
comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 657920

diÁria
.

Portaria Nº 807/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: cachoeira do arari/Pa; destino: Be-
lém/Pa; Período: 19 a 20/05/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 
de pousada; Servidor: cB PM cleonice calandrine da cruz; cPf: 840.357.902-06; 
Valor: r$ 253,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 808/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Terra Santa/Pa; 
destino: oriximiná/Pa; Período: 13 a 15/05/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: SGT PM Nelito Monteiro 
de Jesus; cPf: 482.320.252-04; Valor: r$ 395,64. ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 809/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa ;fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal/Pa; destino: ca-
panema/Pa; Período: 17/04/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimenta-
ção; Servidor: cB PM Bruno afonso de Melo favacho; cPf: 785.585.222-00; 
Valor: r$ 126,60. Sd PM Gilson de almeida Silva; cPf: 052.412.143-56; Va-
lor: r$ 126,60. Sd PM luan de Jesus Silva; cPf: 059.975.045-65; Valor: r$ 
126,60. Sd PM lucas do Nascimento Gois; cPf: 095.128.364-24; Valor: r$ 
126,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 810/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salvaterra/Pa; destino: Belém/
Pa; Período: 19 a 20/05/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 
de pousada; Servidor: SGT PM rubens lopes das Neves; cPf: 443.128.302-15; 
Valor: r$ 263,76. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 811/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: Paragominas/
Pa; Período: 09 a 14/05/2021; Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 06 
de pousada; Servidor: cB PM Josiele cordeiro Paranhos; cPf: 838.996.502-
04; Valor: r$ 1.519,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 812/21/di/dF – objetivo: cumprir diligências de 
iPM; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá/
Pa; destino: Parauapebas/Pa; Período: 17 a 19/05/2021; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: TEN PM Williames 
rubens Gonçalves costalat; cPf: 011.222.982-42; Valor: r$ 564,44. SGT 
PM Josiley da Silva Nascimento; cPf: 560.152.322-34; Valor: r$ 527,52. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 813/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: abaetetuba/Pa; des-
tino: acará/Pa; Período: 10 a 11/05/2021; Quantidade de diárias: 02 de 
alimentação e 01 de pousada; Servidor: SGT PM Edésio Quaresma rêgo; 
cPf: 333.135.472-49 ; Valor: r$ 395,64. SGT PM lauriney carvalho da 
Silva; cPf: 423.715.972-87; Valor: r$ 395,64. SGT PM Marco antonio de 
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lima Gomes; cPf: 399.977.152-68; Valor: r$ 395,64. cB PM Joanio car-
doso da Silva; cPf: 964.852.642-72; Valor: r$ 379,80. cB PM rildo José 
fonseca lima; cPf: 787.659.862-53; Valor: r$ 379,80. cB PM ademilton 
da costa Pantoja; cPf: 886.242.852-91; Valor: r$ 379,80. cB PM carlos 
da Silva Machado filho; cPf: 641.971.072-34; Valor: r$ 379,80. cB PM 
Marcos Henrique de Paula lopes; cPf: 012.872.462-57; Valor: r$ 379,80. 
cB PM renato cardoso de Sousa; cPf: 792.933.012-53; Valor: r$ 379,80. 
Sd PM Bekel Viana ferreira; cPf: 033.630.452-80; Valor: r$ 379,80. Sd 
PM Wilson costa rodrigues; cPf: 001.891.422-51; Valor: r$ 379,80. or-
denador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 814/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: abaetetuba/Pa; destino: 
Barcarena/Pa; Período: 07/05/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimenta-
ção. Servidor: SGT PM raimundo Nonato rodrigues dias; cPf: 574.616.272-
87; Valor: r$ 131,88. cB PM Jonilson Sousa dos reis; cPf: 593.938.232-00; 
Valor: r$ 126,60. cB PM fabio cardoso Pereira; cPf: 770.527.302-00; Valor: 
r$ 126,60. cB PM Marcos roberto ribeiro dias; cPf: 947.822.452-20; Valor: 
r$ 126,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 815/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: Mara-
panim/Pa; Período: 30/04/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimentação. 
Servidor: cB PM lucas Thomás Soares ferreira Nobre; cPf: 022.486.002-08; 
Valor: r$ 85,72. cB PM Jorge Henrique Saraiva dias; cPf: 899.646.672-72; 
Valor: r$ 85,72. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 816/21/di/dF – objetivo: ações de corregoria; fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Monte alegre/Pa; destino: Prainha/
Pa; Período: 01 a 05/06/2021; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de 
pousada; Servidor: SGT PM andsom dos Santos da costa; cPf: 580.082.092-91; 
Valor: r$ 1.055,04. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 817/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salvaterra/Pa; destino: Belém/
Pa; Período: 18 a 20/05/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de 
pousada; Servidor: cB PM arleison da Silva lobato; cPf: 509.515.212-68; Va-
lor: r$ 253,20. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 818/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; desti-
no: acará/Pa; Período: 10 a 11/05/2021; Quantidade de diárias: 02 de 
alimentação e 01 de pousada; Servidor: SGT PM Geraldo andré Saraiva 
Santa rosa; cPf: 625.352.182-91; Valor: r$ 395,64. SGT PM aldo caldas 
de Pina Junior; cPf: 411.289.582-87; Valor: r$ SGT PM Paulo Guilherme 
damasceno dos Santos; cPf: 379.341.632-15; Valor: r$ 395,64. Sd PM 
Eduardo campos de Melo; cPf: 004.692.552-00; Valor: r$ 379,80. orde-
nador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 819/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: 
Brasilia/df; Período: 18 a 21/04/2021; Quantidade de diárias: 03 de ali-
mentação e 03 de pousada; Servidor: TEN cEl PM Kleverton antunes fir-
mino Gomes; cPf:578.078.502-30; Valor: r$ 1.498,14. ordenador: ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 820/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: 
igarapé-Miri/Pa; Período: 28/02 a 01/03/2021; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: Sd PM alan diego Silva de 
abreu; cPf: 806.931.562-87; Valor: r$ 253,20. ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 821/21/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; destino: 
igarapé-Miri/Pa; Período: 03 a 07/04/2021; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidor: Sd PM alan diego Silva de abreu; 
cPf: 806.931.562-87; Valor: r$ 886,20. ordenador: roBiNSoN aUGUS-
To BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Protocolo: 657731

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

oUtras MatÉrias
.

aViso
o Fundo de assistência social da Polícia Militar do Pará – FasPMPa, 
através de seu pregoeiro, comunica que a cotação Eletrônica nº 002/2021, 
Processo nº 016/2021 - cPl/faSPMPa, na modalidade MENor PrEÇo Glo-
Bal, cujo objeto da presente licitação “coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPE-
cialiZada Para aQUiSiÇÃo E iNSTalaÇÕES dE cÂMEraS, SENSorES, 
SirENE, MÃo dE oBra Para EXEcUÇÃo do SErViÇo dE MoNiToraMENTo 
ElETrÔNico dE alarME E cfTV Para acESSo rEMoTo Por ParTE da 
farMacESo E fardacESo - faSPMPa”, que foi publicada no dia 14/05/2021 
e realizada no dia 17/05/2021, foi cancelada por conter vícios formais.
Belém, 19 de maio de 2021.
MoiSES coSTa da coNcEiÇÃo - cEl PM rG 18338
diretor do faSPM

Protocolo: 657711

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

Portaria
.

Portaria Nº 001/2021 – Uci/FUNsaU
o diretor do fundo de Saúde dos Servidores Militares do Estado do Pará - fUNSaU, no 
exercício de suas atribuições conferidas pelo decreto nº 5.380 de 12 de julho de 2002.
considerando o disposto no decreto Estadual nº 1.359 de 31 de agosto de 2015, 
publicado no Diário Oficial do Estado em 01 de setembro de 2015, que regulamenta 
o acesso à informação pública no Poder Executivo Estadual, em especial art.61;
considerando o disposto na iN aGE Nº 001/2015, de 03 de setembro de 2015;
rESolVE:
art. 1º EXoNErar o servidor cEl QoPM rG 13804 fErNaNdo alBErTo BilÓia 
da SilVa, da função de autoridade Hierarquicamente Superior do Sic.Pa.
art. 2º NoMEar o servidor TEN cEl QoPM rG 26318 JoMirES rEBElo 
PirES, Sub diretor do fUNSaU, para exercer a função de autoridade Hie-
rarquicamente Superior no Sic.Pa.
art. 3º MaNTEr a dESiGNaÇÃo do Servidor caP QoPM rG 12499 loUriVal 
cardoSo rodriGUES filHo, ocupante do cargo de Presidente do contro-
le interno do fUNSaU, para exercer com zelo e transparência, no âmbito 
deste Órgão, as atribuições, responsabilidades e competências de autoridade 
de Gerenciamento, observando-se, tempestivamente, aos preceitos legais e 
constitucionais, em especial aos procedimentos estabelecidos no decreto Es-
tadual Nº 1.359/2015 e demais exigências normativas aplicáveis.
art. 4º MaNTEr a dESiGNaÇÃo como rESPoNSáVEl Sic o cB PM rG 
34709 iVaN VaScoNcEloS MEirElES e o Sd PM rG 40. 873 JoSE fEliPE 
fErrEira PaNToJa, para serem responsáveis pelo atendimento das solici-
tações de acesso à informação Sic.Pa.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 19 de maio de 2021.
lÍSio EdUardo caPEla HErMES – cEl QoSPM
diretor do fundo de Saúde da Polícia Militar do Pará

Protocolo: 657871

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº 208 de 18 de Maio de 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 
Estadual de defesa civil, no uso da competência que lhe confere os art. 4° 
e 10 da lei n° 5.731, de 15 de dezembro de 1992;
considerando a decisão proferida na ação cível nº 0002270-
51.2019.8.14.0200, em favor do 1º SGT BM GEorGE clETo SoUZa corrEa;
considerando mandado de intimação doc: 20200041340827 do 
Tribunal de Justiça do Estado;
considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2021/266928.
rESolVE:
art. 1º. anular a sanção de reforma administrativa disciplinar aplicada ao 
1º SGT BM GEorGE clETo SoUZa corrEa constante no Boletim Geral nº 
039, de 25 de fevereiro de 2019.
art. 2º. reintegrar ao serviço ativo da corporação o 1º SGT BM GEorGE 
clETo SoUZa corrEa, Mf: 5211344/1.
art. 3º. Esta PorTaria entra em vigor a contar da data de sua publicação, 
tendo seus efeitos a contar de 09 de março de 2021.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 657527

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº: 00665/2021 - dGPc/od/drF de 18 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/523727, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 19/05/2021 a 21/05/2021;
1. iPc SiBElE JoiSE TaPaJoS da SilVa - MaT: 5940334 (GrUPo: B, 
Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. EPc odilSoN Marcio oliVEira NoGUEira - MaT: 57233549 (GrUPo: 
B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76) coNSidEraNdo a lei 
5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 00666/2021 - dGPc/od/drF de 18 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/51215, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CASTANHAL, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 17/05/2021 a 18/05/2021;
1. iPc alUiZio PoMBo corrEa - MaT: 5299616 (GrUPo: a, Valor: r$ 
167.05, QTd: 1.5, ToTal: r$ 250.58)
2. iPc roNaldo SErGio GUiMaraES coNTENTE - MaT: 54191072 
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 1.5, ToTal: r$ 250.58)
3. EPc EdilENE dE SoUZa GoMES - MaT: 5914166 (GrUPo: a, Valor: 
r$ 167.05, QTd: 1.5, ToTal: r$ 250.58)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 751.74 ( SETEcENToS E ciNQUENTa E UM rEaiS E SETENTa E QUa-
Tro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00667/2021 - dGPc/od/drF de 18 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021531452, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aU-
GUSTO CORRÊA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
19/05/2021 a 21/05/2021;
1. iPc alaN HENriQUE dE SoUZa aNdradE - MaT: 5940064 (GrUPo: 
B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
2. iPc PEdro SilVio carValHo SilVa - MaT: 5853346 (GrUPo: B, 
Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
3. dPc Mara roSa dE fraNca SoUZa - MaT: 5940450 (GrUPo: B, 
Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pa-
gamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 
1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS E ViNTE E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00668/2021 - dGPc/od/drF de 18 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021529089, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de liMoEiro do aJUrU, a 
fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 19/05/2021 a 20/05/2021;
1. dPc cElSo dE JESUS PErEira SaldaNHa SaNTiaGo - MaT: 54185825
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. EPc ValENTiM cHaVES PiNTo JUNior - MaT: 57223354 (GrUPo: B, 
Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
3. iPc oZi BriTo aSSUNcao - MaT: 5856680 (GrUPo: B, Valor: r$ 
237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
4. EPc BENEdiTo SErGio SilVa cordEiro - MaT: 5826330 (GrUPo: B, 
Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
5. iPc EVaNdro PErEira aSSUNcao - MaT: 5876966 (GrUPo: B, 
Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E NoVENTa cEN-
TaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00669/2021 - dGPc/od/drF de 18 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021528870, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IGARAPÉ-MIRI, a fim 
de realizar diliGENcia Policial, no período de 19/05/2021 a 20/05/2021;
1. iPc dENilSoN da SilVa BiTENcoUrT - MaT: 57200091 (GrUPo: B, 
Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
2. iPc aNToNio JoSE fariaS NoNaTo - MaT: 5853303 (GrUPo: B, 
Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
3. iPc PEdro fEldaS VaScoNcEloS - MaT: 5129931 (GrUPo: B, 
Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
4. dPc rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES - MaT: 5917088 (GrUPo: B, 
Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
5. iPc JacEMir PirES do aMaral - MaT: 5704235 (GrUPo: B, Valor: 
r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
6. iPc EliaS fErrEira Baia - MaT: 54193328 (GrUPo: B, Valor: r$ 
237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pa-
gamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 
1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS E ViNTE E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00670/2021 - dGPc/od/drF de 18 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/528439, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARITUBA, a fim de realizar 
aPoio dE TraBalHo adMiNiSTraTiVo, no período de 21/05/2021 a 21/05/2021;
1. dErlUcia Maria SiMoES doS SaNToS - MaT: 5182590
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 83.53 ( oiTENTa E TrÊS rEaiS E ciNQUENTa E TrÊS cENTa-
VoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Portaria Nº: 00671/2021 - dGPc/od/drF de 18 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/529502, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARITUBA, a fim de realizar 
aPoio dE TraBalHo adMiNiSTraTiVo, no período de 20/05/2021 a 20/05/2021;
1. dErlUcia Maria SiMoES doS SaNToS - MaT: 5182590
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 83.53 ( oiTENTa E TrÊS rEaiS E ciNQUENTa E TrÊS cENTa-
VoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas
Portaria Nº: 00672/2021 - dGPc/od/drF de 18 de Maio de 2021.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2021/528439, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARITUBA, a fim de realizar 
aPoio dE TraBalHo adMiNiSTraTiVo, no período de 19/05/2021 a 19/05/2021;
1. dErlUcia Maria SiMoES doS SaNToS - MaT: 5182590
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 0.5, ToTal: r$ 83.53)
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 83.53 ( oiTENTa E TrÊS rEaiS E ciNQUENTa E TrÊS cENTa-
VoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNiEla SoUSa doS SaNToS dE oliVEira
dElEGado-GEral adJUNTo / ordenador de despesas

Protocolo: 657467

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 010/2021 - Pad/iNstaUraÇÃo/dG/Pc-Pa. Belém/
Pa, 28 de abril de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil) e...
coNSidEraNdo  o sobrestamento dos autos do Processo administrativo disci-
plinar nº 037/2010-dGPc/Pad, instaurado para apurar irregularidade funcional 
atribuída ao servidor N. B. d. o. – delegado de Polícia civil, matrícula 5233399;
coNSidEraNdo  que os fatos constantes nos referidos autos, atribuídos 
ao servidor, ensejam a necessidade de apurar a prática de condutas que, 
em tese, configuram ilícito administrativo, mediante a instauração de Pro-
cesso administrativo disciplinar, em que lhe seja assegurado os princípios 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa;
r E S o l V E:
i – revogar os termos da PorTaria de Sobrestamento, convalidan-
do todos os atos já praticados;
ii- coNSTiTUir NoVa coMiSSÃo, com fulcro no que dispõe o artigo 94 da 
lei nº 022/94, para apurar conduta irregular atribuída ao servidor N. B. d. 
o. – delegado de Polícia civil, matrícula 5233399, pela prática, em tese, das 
condutas que, se comprovadas, constitui transgressão disciplinar prevista no 
artigo 74, incisos XXXV, XXXiV e XXXiX, da lei complementar nº 022/94;
iii – dESiGNar os servidores cHriSTiaN WaNZEllEr coUTo da rocHa, 
Maria do PErPÉTUo Socorro rEBElo dE aNdradE PicaNÇo e SiMo-
NE EdoroN MacHado araÚJo – delegados de Polícia civil, para, através 
de Processo administrativo disciplinar, sob a presidência do primeiro e em 
comissão, apurarem, no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, as acusações 
citadas contra o servidor em questão, assegurando-lhe os princípios cons-
titucionais do contraditório e da ampla defesa;
iV – À corregedoria Geral da Polícia civil e às diretorias de administração e 
de recursos Humanos para que adotem as providências de estilo.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 011/2021 - Pad/iNstaUraÇÃo/dG/Pc-Pa.
Belém/Pa, 28 de abril de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil) etc...
coNSidEraNdo  a declaração de NUlidadE ToTal do Processo admi-
nistrativo disciplinar nº 032/2011-dGPc/Pad, de 29/06/2011, instaurado 
para apurar irregularidade funcional atribuída ao servidor N. B. d. o. – de-
legado de Polícia civil, matrícula 5233399, objeto da denúncia oferecida 
pelo representante do Ministério Público da comarca de curralinho/Pa, nos 
autos da ação Penal nº 083.2011.2.00005-2;
coNSidEraNdo  que o pedido de sobrestamento da comissão Processan-
te foi indeferido e que os fatos constantes nos referidos autos, atribuídos 
ao servidor, ensejam a necessidade de apurar a prática de condutas que, 
em tese, configuram ilícito administrativo, mediante a instauração de Pro-
cesso administrativo disciplinar, em que lhe seja assegurado os princípios 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa;
r E S o l V E:
i – coNSTiTUir NoVa coMiSSÃo, com fulcro no que dispõe o artigo 94, da lei 
nº 022/94, para apurar conduta irregular atribuída ao servidor N. B. d. o. – dele-
gado de Polícia civil, matrícula 5233399, pela prática, em tese, das condutas que, 
se comprovadas, constitui transgressão disciplinar prevista no artigo 74, incisos 
Vii, XXV, XXXiV, XXXV e XXXiX, da lei complementar nº 022/94;
iii – dESiGNar os servidores Maria do PErPÉTUo Socorro rEBElo dE 
aNdradE PicaNÇo , SiMoNE EdoroN MacHado araÚJo e cHriSTiaN 
WaNZEllEr coUTo da rocHa – delegados de Polícia civil, para, através 
de Processo administrativo disciplinar, sob a presidência do primeiro e em 
comissão, apurarem, no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, as acusações 
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citadas contra o servidor em questão, assegurando-lhe os princípios cons-
titucionais do contraditório e da ampla defesa;
iV – À corregedoria Geral da Polícia civil e às diretorias de administração e 
de recursos Humanos para que adotem as providências de estilo.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 025/2021-Pad/diVersos/dG/Pc-Pa.
Belém/Pa, 19 de abril de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil) etc...
coNSidEraNdo:  os termos do ofício nº 004/2021-cPad/cG/Pc-Pa, de 
29/03/2021, por meio do qual solicita rEdESiGNaÇÃo da comissão Processante 
para a conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 006/2020-Pad/dG/
Pc-Pa, de 16/11/2020, publicado no doE 34.421, de 30/11/2020, tendo em vis-
ta a necessidade de realizar diligências necessárias à instrução do processo, em 
relação ao servidor investigador S. r. S. r. – matrícula 5942417;
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar a coMiSSÃo, composta pelos servidores oTTo HENri-
QUE diaS WirTZ, carMEN SUElY SoUZa da SilVa – delegados de Polícia 
civil, e Maria ofElia alBaNo BaiMa – Escrivã de Polícia civil, respecti-
vamente Presidente e Membros, a fim de dar continuidade aos trabalhos 
apuratórios, visando à conclusão do Processo Administrativo Disciplinar 
nº 006/2020-Pad/dG/Pc-Pa, de 16/11/2020, publicado no doE 34.421, 
de 30/11/2020, conforme preceitua o artigo 96, da lei complementar nº 
022/94 e alterações, até o término dos trabalhos;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 026/2021-Pad/diVersos/dG/Pc-Pa.
Belém/Pa, 19 de abril de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil,  no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil) etc...
coNSidEraNdo:  os termos do ofício nº 011/2021-cPad/cG/Pc-Pa, 
de 16/04/2021, por meio do qual solicita rEdESiGNaÇÃo da comissão 
Processante para a conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 
008/2020-Pad/dG/Pc-Pa, de 17/12/2020, publicado no doE 34.441, de 
21/12/2020, tendo em vista a necessidade de realizar diligências neces-
sárias à instrução do processo, em relação aos servidores Escrivão a. N. 
G. – matrícula 5940357, investigadora d. S. d. N. – matrícula 5940304 e 
investigador r. o. d. a. – matrícula 5940061;
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar a coMiSSÃo, composta pelas servidoras iSoMarY aN-
radE rEGiS MoNTEiro, carMEN SUElY SoUZa da SilVa – delegados 
de Polícia civil, e Maria ofElia alBaNo BaiMa – Escrivã de Polícia ci-
vil, respectivamente Presidente e Membros, a fim de dar continuidade 
aos trabalhos apuratórios, visando à conclusão do Processo Administra-
tivo disciplinar nº 008/2020, de 17/12/2020, publicado no doE 34.441, 
de 21/12/2020, conforme preceitua o artigo 96, da lei complementar nº 
022/94 e alterações, até o término dos trabalhos;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 027/2021-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
Belém-Pa, 16 de abril de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil) etc..
coNSidEraNdo: os termos do ofício Nº 002/2021-cPad, de 16/04/2021, 
subscrito pela Presidente da comissão, delegada iSoMarY aNdradE rEGiS 
MoNTEiro, por meio do qual solicita ProrroGaÇÃo dE PraZo para con-
clusão do Processo administrativo revisional nº 003/2021, de 05/02/2021, 
publicado no doE 34.498, de 22/02/2021, para revisar a decisão exarada 
por meio do Processo administrativo disciplinar nº 067/2011-dGPc/Pad, que 
culminou com a demissão do serviço público, por meio de ato Governamental, 
do então servidor raiMUNdo carloS dE MElo MENdoNÇa;
r E S o l V E:
i – conceder 60 (sessenta) dias de ProrroGaÇÃo dE PraZo, para a con-
clusão do Processo administrativo revisional nº 003/2021, de 05/02/2021, 
publicado no doE 34.498, de 22/02/2021, a contar de 23/04/2021;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 028/2021-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
Belém-Pa, 23 de abril de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil) etc...
coNSidEraNdo:  a instauração do Processo administrativo revisional nº 
002/2020-dGPc/Pad, de 23/04/2020, publicado no doE nº 34.241, de 
02/06/2020, com o objetivo de revisar a decisão exarada através do Proces-
so administrativo disciplinar nº 014/2012 – dGPc/Pad, de 18/06/2012, que 
ensejou na demissão do então servidor PaUlo dE TarSo dUTra MENdES;
coNSidEraNdo:  a necessidade de efetuar a substituição de presi-

dente e membro da comissão, a fim de evitar solução de continuidade 
no andamento do citado procedimento;
r E S o l V E:
i – dESiGNar o servidor cHriSTiaN WaNZEllEr coUTo da rocHa – de-
legado de Polícia civil para atuar na comissão do Processo administrativo 
revisional nº 002/2020-dGPc/Pad, de 23/04/2020, publicado no doE nº 
34.241, de 02/06/2020, como Segundo Membro, em substituição à ser-
vidora rEGiNa Márcia raiol liMa – delegada de Polícia civil, a contar 
deste ato, a fim de dar continuidade aos trabalhos apuratórios;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 029/2021-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
Belém-Pa, 23 de abril de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil) etc..
coNSidEraNdo: os termos do ofício Nº 010/2021-cPad, de 20/04/2021, 
subscrito pela Presidente da comissão, delegada Maria do PErPÉTUo So-
corro rEBElo dE aNdradE PicaNÇo, por meio do qual solicita Prorro-
GaÇÃo dE PraZo para conclusão do Processo administrativo revisional nº 
002/2021, de 05/02/2021, publicado no doE 34.498, de 22/02/2021, para 
revisar a decisão exarada por meio do Processo administrativo disciplinar nº 
037/2012-dGPc/Pad, que culminou com a demissão do serviço público, por 
meio de ato Governamental, do então servidor EdMilSoN da crUZ PErEira;
r E S o l V E:
i – conceder 60 (sessenta) dias de ProrroGaÇÃo dE PraZo, para a con-
clusão do Processo administrativo revisional 002/2021, de 05/02/2021, 
publicado no doE 34.498, de 22/02/2021, a contar de 23/04/2021;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 030/2021-Pad/diVersos/dG/Pc-Pa.
Belém/Pa, 23 de abril de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil) etc...
coNSidEraNdo: os termos do ofício nº 005/2021-cPad/cG/Pc-Pa, de 
10/02/2021, subscrito pela Presidente da comissão, delegada Maria 
do PErPÉTUo Socorro rEBElo dE aNdradE PicaNÇo, por meio do 
qual solicita rEdESiGNaÇÃo da comissão Processante para a conclusão 
do Processo administrativo disciplinar nº 002/2020-Pad/dG/Pc-Pa, de 
28/09/2020, publicado no doE 34.374, de 15/10/2020, tendo em vista a 
necessidade de realizar diligências necessárias à instrução do processo, em 
relação ao servidor investigador S. l. P. a. – matrícula 57233656;
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar a coMiSSÃo, composta pelos servidores Maria do PErPÉ-
TUo Socorro rEBElo dE aNdradE PicaNÇo, SiMoNE EdoroN MacHa-
do araUJo – delegadas de Polícia civil, e PaUlo EdUardo VaZ BENTES 
– Escrivão de Polícia Civil, respectivamente Presidente e Membros, a fim de 
dar continuidade aos trabalhos apuratórios, visando à conclusão do Processo 
administrativo disciplinar nº 002/2020-Pad/dG/Pc-Pa, de 28/09/2020, pu-
blicado no doE 34.374, de 15/10/2020, conforme preceitua o artigo 96, da 
lei complementar nº 022/94 e alterações, até o término dos trabalhos;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 032/2021-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
Belém-Pa, 04 de maio de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil) etc...
coNSidEraNdo: os termos do ofício Nº 04/2021-cPad, de 04/05/2021, 
subscrito pelo Presidente da comissão, delegado oTTo HENriQUE diaS 
WirTZ, por meio do qual solicita ProrroGaÇÃo dE PraZo para conclu-
são do Processo administrativo disciplinar nº 001/2021, de 11/01/2021, 
publicado no doE 34.483, de 05/02/2021, que apura a infração atribuída 
ao servidor delegado c. a. l. – matrícula 57233557;
r E S o l V E:
i – conceder 60 (sessenta) dias de prorrogação de prazo, para a conclusão do Pro-
cesso administrativo disciplinar instaurado por meio da PorTaria nº 001/2020, de 
11/01/2021, publicada no doE 34.483, de 05/02/2021, a contar de 06/04/2021;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 033/2021-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
Belém-Pa, 04 de maio de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil) etc...
coNSidEraNdo: a instauração do Processo administrativo revisional nº 
004/2021-dGPc/Pad, de 05/02/2021, publicado no doE nº 34.498, de 
22/02/2021, com o objetivo de revisar a decisão exarada dos autos do Processo 
administrativo disciplinar nº 035/2012 – dGPc/Pad, de 12/12/2012, que ense-
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jou na demissão do então servidor alcYr UBiraJara PErEa frEiTaS;
coNSidEraNdo:  a necessidade de efetuar a substituição de presi-
dente e membro da comissão, a fim de evitar solução de continuidade 
no andamento do citado procedimento;
r E S o l V E:
i – dESiGNar o servidor JoSÉ GUilHErME da SilVa NaSciMENTo JU-
Nior – Escrivão de Polícia civil para atuar na comissão do Processo ad-
ministrativo revisional nº 004/2021-dGPc/Pad, de 05/02/2021, publicado 
no doE nº 34.498, de 22/02/2021, como Segundo Membro, em substitui-
ção à servidora Maria ofElia alBaNo BaiMa – Escrivã de Polícia civil, 
a contar deste ato, a fim de dar continuidade aos trabalhos apuratórios;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 034/2021-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
Belém-Pa, 04 de maio de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil) etc..
coNSidEraNdo: os termos do ofício Nº 004/2021-cPad, de 04/05/2021, 
subscrito pelo Presidente da comissão, delegado oTTo HENriQUE diaS 
WirTZ, por meio do qual solicita ProrroGaÇÃo dE PraZo para conclu-
são do Processo administrativo revisional nº 004/2021, de 05/02/2021, 
publicado no doE 34.498, de 22/02/2021, para revisar a decisão exarada 
por meio do Processo administrativo disciplinar nº 035/2012-dGPc/Pad, 
que culminou com a demissão do serviço público, por meio de ato Gover-
namental, do então servidor alcYr UBiraJara PErEa frEiTaS;
r E S o l V E:
i – conceder 60 (sessenta) dias de ProrroGaÇÃo dE PraZo, para a con-
clusão do Processo administrativo revisional nº 004/2021, de 05/02/2021, 
publicado no doE 34.498, de 22/02/2021, a contar de 23/04/2021;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 657869
Portaria Nº 056/2021/Pa – GaB/dG/Pc-Pa.
Belém-Pa, quinta-feira, 06 de maio de 2021.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º, da lei complementar nº 022/94...
coNSidEraNdo:  o requerimento registrado sob o protocolo nº 
2020/614150, na diretoria de recursos Humanos, pela interessada rai-
MUNda GoNÇalVES GErÔNiMo, solicitando pensão especial pelo fale-
cimento do servidor arNaldo alVES PErEira – investigador de Polícia 
civil, matrícula nº 5725763, ocorrido em 27/07/2020;
coNSidEraNdo:  a necessidade de apuração, objetivando a verdade 
quanto a morte do supracitado servidor, com escopo de pagamento de 
auxilio morte e outros direitos que porventura forem garantidos por lei;
coNSidEraNdo:  o que preceitua o art. 160, ii, “c” da lei nº 5.810/94 e 
o decreto 674/2020, art. 2º, i, ii, “a”.
r E S o l V E:
i – iNSTaUrar ProcESSo adMiNiSTraTiVo para apurar as circunstân-
cias em que ocorreu a morte do servidor arNaldo alVES PErEira – in-
vestigador de Polícia civil, matrícula nº 5725763, ocorrido em 27/07/2020, 
objetivando o direito de recebimento de auxílio Morte por sua companheira 
raiMUNda GoNÇalVES GErÔNiMo;
ii – dESiGNar como autoridade apuradora a servidora lEoMar NarZila 
MaUÉS PErEira – delegada de Polícia civil, lotada na corregedoria-Geral, 
para no prazo de 30 (trinta) dias, concluir o processo ora instaurado, po-
dendo ser prorrogado por igual período;
iii – determinar ao Gabinete do delegado-Geral da Polícia civil para que 
adote as providências de alçada para o pleno cumprimento deste ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
* republicado por ter saído com incorreção no doe nº 34.585, de 
17/05/2021.

Protocolo: 657851
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 2021/18381 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 30988 PolTroNa EST., Gir., S/Braco, ESP. alTo, iNSErVÍVEl doaÇÃo
2 31007 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a.rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo
3 31008 PolTroNa EST., Gir., S/Braco, ESP. alTo, iNSErVÍVEl doaÇÃo
4 31018 MESa dE Mdf, oVal, rEV. MEl., EST. METal iNSErVÍVEl doaÇÃo
5 31025 cadEira EST. TEcido, Gir., c/ Braco, a. rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo

6 31035 cadEira EST. TEcido, Gir., c/ Braco, a. rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo

7 31036 cadEira EST. TEcido, Gir., c/ Braco, a. rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo

8 31089 loNGariNa EST., 3 lUGarES, PraNcH. EScaM., iNSErVÍVEl doaÇÃo
9 31090 loNGariNa EST., 3 lUGarES, PraNcH. EScaM., iNSErVÍVEl doaÇÃo
10 31091 loNGariNa EST., 3 lUGarES, PraNcH. EScaM., iNSErVÍVEl doaÇÃo
11 31096 PolTroNa EST., Gir., S/Braco, ESP.alTo, iNSErVÍVEl doaÇÃo
12 31098 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a.rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo
13 31099 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a.rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo
14 31115 PolTroNa EST., Gir., S/Braco, ESP.alTo, iNSErVÍVEl doaÇÃo
15 31844 MESa dE Mdf, oVal, rEV. MEl., EST. METal iNSErVÍVEl doaÇÃo
16 31845 MESa dE Mdf, oVal, 12 lUG., rEV. MEl., EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
17 31846 MESa dE Mdf, oVal, 12 lUG., rEV. MEl., EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
18 31847 MESa dE Mdf, oVal, 12 lUG., rEV. MEl., EST. iNSErVÍVEl doaÇÃo
19 31853 MESa dE Mdf, P/rEUNiao, SEMi-oVal, 6 lUG., iNSErVÍVEl doaÇÃo
20 32078 MESa dE Mdf, oVal, rEV. MEl., EST. METal iNSErVÍVEl doaÇÃo
21 32187 PolTroNa EST., Gir., S/Braco, ESP.alTo iNSErVÍVEl doaÇÃo
22 32188 PolTroNa EST., Gir., S/Braco, ESP.alTo iNSErVÍVEl doaÇÃo
23 32189 PolTroNa EST., Gir., S/Braco, ESP.alTo iNSErVÍVEl doaÇÃo
24 32190 PolTroNa EST., Gir., S/Braco, ESP.alTo iNSErVÍVEl doaÇÃo
25 32191 PolTroNa EST., Gir., S/Braco, ESP.alTo iNSErVÍVEl doaÇÃo
26 32199 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo
27 32519 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo
28 32520 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo
29 32521 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo
30 32522 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo
31 32523 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo
32 32524 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo
33 32525 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo
34 32526 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo
35 32527 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo
36 32528 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r. iNSErVÍVEl doaÇÃo
37 32799 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a.rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo
38 32800 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a.rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo
39 32801 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a.rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo
40 33086 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a.rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo
41 33087 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a.rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo
42 33088 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a.rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo
43 33089 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a.rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo
44 33090 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a.rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo
45 33091 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a.rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo
46 33475 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, rodiZ., iNSErVÍVEl doaÇÃo
47 33476 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a.rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo
48 33485 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a.rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo
49 33486 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a.rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo
50 33487 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a.rEG., iNSErVÍVEl doaÇÃo
51 34179 loNGariNa EM aco, 3 lUGarES, c/Braco iNSErVÍVEl doaÇÃo
52 34486 MESa dE Mdf, P/rEUNiao, SEMi-oVal, 6 lUG., iNSErVÍVEl doaÇÃo
53 34878 MESa dE Mdf, P/rEUNiao, SEMi-oVal, 6 lUG., iNSErVÍVEl doaÇÃo
54 35653 MESa dE Mdf, P/rEUNiao, SEMi-oVal, 6 lUG., iNSErVÍVEl doaÇÃo

Protocolo: 657622

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº173 de 19/05/2021-daF
SErVidor: BrENo ViEGaS daNTaS MarTiNS
carGo: aux. Téc. de Perícias, MaTrÍcUla: 57217750/2
PErÍodo: 20.05.2021 a 18.06.2021
TriÊNio: 22.11.2010 a 21.11.2013

Protocolo: 657748

aViso de LicitaÇÃo
.

Pregão eletrônico nº 025/2021
Objeto: Aquisição de material de consumo específico para perícia veicular, a 
fim de atender as necessidades da sede (belém) e as unidades regionais e 
núcleos avançados do centro de perícias cientificas renato chaves, para fins de 
abastecimento do almoxarifado central por um período de 12 (doze) meses.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.cpc.
pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UaSG 925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br (UaSG 925453)
data de abertura: 01 de junho de 2021, às 09h (Horário de Brasília).
Pregoeiro Oficial: Albino Guilherme Quadros dos Santos
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 657842
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iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 003/2021
ParTES: cENTro dE PErÍciaS ciENTificaS rENaTo cHaVES, pessoa ju-
rídica de direito público, inscrita no cNPJ sob o nº 03.664.871/0001-86 e 
aGilENT TEcHNoloGiES BraSil lTda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita sob o cNPJ nº 03.290.250/0001-00.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso i, 
da lei nº 8.666/93, inexigibilidade de licitação nº 003/2021, Processo nº 
2021/308232 considerando que o material é fornecido exclusivamente.
Valor: r$ 135.931,96 (cento e trinta e cinco mil novecentos e trinta e um 
reais e noventa e seis centavos).
Valor orÇaMENTário:
PTrES: 858268
foNTE: 0101
NaTUrEZa da dESPESa: 339039
Pi: 1050008268c
aÇÃo: 232423
ViGÊNcia: 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do contrato administrativo.
ordENador rESPoNSáVEl: celso da Silva Mascarenhas | diretor Geral | cPc rc.
Belém/Pa, 11 de maio de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor Geral
Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves

Protocolo: 657648

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Diretor-Geral resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 003/2021 
para atender as necessidades do Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves.
Valor: r$ 135.931,96 (cento e trinta e cinco mil novecentos e trinta e um 
reais e noventa e seis centavos).
Belém/Pa, 11 de maio de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor Geral
Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves

Protocolo: 657656

diÁria
.

Portaria n°. 487/ 2021
roSaNa criSTiaNE da SilVa MoNTEiro cic: 571.699.182-34
MaTrÍcUla: 54187970/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 15/05/2021 a 16/05/2021
oBJETiVo: realizar pericia
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 380/ 2021
PaUlo SÉrGio fErrEira oZEla cic: 058.140.812-87
MaTrÍcUla: 5156777/1
carGo: Perito criminal
cidadE: oEiraS do Pará - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 11/05/2021 a 13/05/2021
oBJETiVo: realizar perícia
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 449/ 2021
NElYaNE Maria fErrEira BaTiSTa cic: 563.205.662-72
MaTrÍcUla: 5761646/2
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 24/04/2021 a 25/04/2021
oBJETiVo: realizar perícia
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 498/ 2021 
JEffErSoN NUNES PiMENTEl cic: 013.102.392-66
MaTrÍcUla: 59558761
carGo: auxiliar operacional
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 06/04/2021
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 657948
Portaria n°. 498/ 2021 
JEffErSoN NUNES PiMENTEl cic: 013.102.392-66
MaTrÍcUla: 59558761
carGo: auxiliar operacional
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 06/04/2021
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 491/ 2021
adriaNa QUiNTiliaNo dE BriTo cic: 126.429.386-03
MaTrÍcUla: 5951969
carGo: auxiliar operacional
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 06/05/2021 a 07/05/2021
oBJETiVo: realizar treinamento no PaE
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria n°. 414/ 2021
ElViS dE oliVEira lEiTE cic: 388.160.752-87
MaTrÍcUla: 54188039/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 22/04/2021 a 24/04/2021
oBJETiVo: receber materiais.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 398/ 2021
alBErTo NUNES NETo cic: 749.556.242-00
MaTrÍcUla: 57207439/1
carGo: agente administrativo
laÉrcio UcHoa PiNHEiro cic: 574.088.232-04
MaTrÍcUla: 57203763/1
carGo: Motorista
SYlVio cEZar cardoSo dE caSTro lEÃo cic: 307.371.842-72
MaTrÍcUla: 54188034/1
carGo: Perito criminal
cidadE: MaraBá - Pa
diáriaS: 12 1/2 (doze e meia) PErÍodo: 19/04/2021 a 01/05/2021
oBJETiVo: realizar rotinas administrativas.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 657977
Portaria N°. 479/ 2021
oBJETiVo: ViSiTa TEcNica.
fundamento legal : lEi:5.810/94.
SErVidor: celso da Silva Mascarenhas 
cPf: 576.705.282-49 
MaTrÍcUla: 54188038/1/ Perito criminal;
origem:  BElÉM - Pa  destino:  MaraBá - Pa.
diária: 2.5 (duas e meia) PErÍodo:  11/05/2021  a 13/05/2021.
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 453/ 2021
oBJETiVo: coNdUZir VEicUlo.
fundamento legal : lEi:5.810/94.
SErVidor: laércio Uchoa Pinheiro 
cPf: 574.088.232-04 
MaTrÍcUla: 57203763/1/ Motorista;
origem:  BElÉM - Pa  destino:  alTaMira - Pa.
diária: 3.5 (Três e meia) PErÍodo:  12/04/2021  a 15/04/2021.
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 467/ 2021
oBJETiVo: realizar visita tecnica..
fundamento legal : lEi:5.810/94.
SErVidor: cynthia de Nazare Portilho rocha Pantoja 
cPf: 468.370.192-87 
MaTrÍcUla: 5946874 / chefe de Gabinete;
SErVidor: francisco José Souza Santos 
cPf: 175.937.272-20 
MaTrÍcUla: 5832500/1 / Perito criminal;
SErVidor: isabela Nazaré dos Santos Barreto 
cPf: 708.334.272-53 
MaTrÍcUla: 57215572 / Perito criminal;
origem:  BElÉM - Pa  destino:  ParaUaPEBaS - Pa.
diáriaS: 6.5 (Seis e meia) PErÍodo:  09/05/2021  a 15/05/2021.
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 276/ 2021
oBJETiVo: conduzir viatura.
fundamento legal : lEi:5.810/94.
SErVidor: igor Silva Nazário 
cPf: 011.690.822-03 
MaTrÍcUla: 5942990-1 / Motorista;
origem:  BElÉM - Pa  destino:  ToMÉ aÇÚ - Pa.
diária: 1.5 (Uma e meia) PErÍodo:  04/03/2021  a 05/03/2021.
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 657754
Portaria N°. 107/ 2021
oBJETiVo: realizar manutenção.
fundamento legal : lEi:5.810/94.
SErVidor: fabio Venicius ferreira dos reis 
cPf: 610.737.502-30 
MaTrÍcUla: 5991982/1 / analista de Sistemas;
SErVidor: Waldiney Brandão lopes de oliveira 
cPf: 466.967.502-82 
MaTrÍcUla: 5832187/1 / Perito criminal;
origem:  BElÉM - Pa  destino:  alTaMira - Pa.
diáriaS: 2.5 (duas e meia) PErÍodo:  28/01/2021  a 30/01/2021.
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 274/ 2021
oBJETiVo: realizar pericia.
fundamento legal : lEi:5.810/94.
SErVidor: laércio Uchoa Pinheiro 
cPf: 574.088.232-04 
MaTrÍcUla: 57203763/1/ Motorista;
SErVidor: lauro Medina Viana 
cPf: 130.836.272-20 
MaTrÍcUla: 5146666/2 / Perito criminal;
origem:  BElÉM - Pa  destino:  S.fraNciSco do Pará - Pa.
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo:  23/02/2021
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
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Portaria N°. 277/ 2021
oBJETiVo: Participar da operação iSiS- 2ª fase.
fundamento legal : lEi:5.810/94.
SErVidor: Gleidson alves Pantoja 
cPf: 565.035.122-87 
MaTrÍcUla: 57221229/1/ auxiliar Técnico de Perícias;
SErVidor: Natanael Pinto de carvalho Neto 
cPf: 651.734.652-04 
MaTrÍcUla: 80028390-1/ Perito criminal;
origem:  BarcarENa - Pa  destino:  ToMÉ aÇÚ - Pa.
diáriaS: 1.5 (Uma e meia) PErÍodo:  04/03/2021  a 05/03/2021.
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 129/ 2021
oBJETiVo: Visita Técnica.
fundamento legal : lEi:5.810/94.
SErVidor: francisco José Souza Santos 
cPf: 175.937.272-20 
MaTrÍcUla: 5832500/1 / Perito criminal;
origem:  BElÉM - Pa  destino:  MaraBá - Pa.
diária: 1.5 (Uma e meia) PErÍodo:  10/02/2021  a 11/02/2021.
ordenador: dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 657778

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N°135/21 de 19 de Maio de 2021 – GaB/dGcPcrc
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 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810/94, art. nº74, §2º e o Processo n° 2021/497217.
r E S o l V E:
i – TraNSfErir por necessidade de serviço, 15 dias de férias do servidor Edil-
SoN TEiXEira dE caMPoS JUNior, Perito criminal, matrícula n°5129516/1, 
referente ao período de 16.06.2021 a 30.06.2021 das férias concedidas ini-
cialmente de 01.06.2021 a 30.06.2021, pela PorTaria N° 102//21-GaB/cP-
crc de 29.04.2021, publicada no doE nº 34.572 de 04.05.2021.
ii – coNcEdEr gozo de férias ao servidor no período: 16.11.2021 
a 30.11.2021, 15 (quinze) dias.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 19 de Maio de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral
Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”

Protocolo: 657719

oUtras MatÉrias
.

errata da Portaria Nº 084/2021 de 30/03/2021, PUBLi-
cada No doe Nº 34.539 de 31/03/2021.
onde se lê:
Elizangela lima de araújo carvalho
Leia – se:
Elizangela lima de araújo.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 657605

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 1370/2021-daF/cGP, de 13/05/2021.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24.01.1994, 
e ainda a apresentação do laudo Médico nº 204852a/1 de 18/12/2020,
r E S o l V E:
coNcEdEr a servidora cáSSia riBEiro BorGES, Vistoriadora, matrícula 
57211536/1, lotada na Gerência de Vistoria e inspeção de Veículos, 30 
(trinta) dias de licença para Tratamento de Saúde, no período de 16/11 a 
15/12/2020, conforme laudo Médico nº 204852a/1 de 18/12/2020.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 16/11/2020.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 1368/2021-daF/cGP, de 13/05/2021.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24.01.1994, 
e ainda a apresentação do laudo Médico nº 204845a/1 de 17/12/2020,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aldENora dE JESUS QUEiroZ PicaNÇo, Burocrata, 
matrícula 3264858/1, lotada na Gerência de Posto avançado/antonio Barreto, 
14 (quatorze) dias de licença para Tratamento de Saúde, no período de 18/09 
a 01/10/2020, conforme laudo Médico nº 204845a/1 de 17/12/2020.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 18/09/2020.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 657854

Portaria Nº 117/2021- cGd/Pad/diVersas, de 14 de maio de 2021.
a corregedora-chefe, em exercício, do departamento de Trânsito do Esta-
do 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 sin-
dicância investigativa ou acusatória, e/ou processos disciplinares;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 68/2021-SSPad/dETraN, 
de 14.05.2018, subscrito pelo Presidente da comissão, fernando Zanuto 
ferrari, no qual é exposto a necessidade de nomeação de dEfENSor da-
TiVo para atuar no Processo administrativo disciplinar nº 2017/205690.
r E S o l V E:
i – dESiGNar, o servidor estável luiz alberto Barreto Nepomuceno, as-
sistente de trânsito, matrícula funcional nº: 54191079/2, para na condição 
de defensor dativo, apresentar defesa escrita, bem como adotar as provi-
dências cabíveis em favor do servidor público estadual MaUro aUGUSTo 
PiNHEiro SoUTo, indiciado pelo colegiado processante designado pela 
PorTaria nº 72/2020-cGd/Pad/diVErSaS, o qual foi devidamente citado 
por edital e não apresentou defesa escrita no prazo legal estipulado e, 
conforme disposição do artigo 220 e seus parágrafos da lei nº 5.810/94, 
figura na condição de revel;
ii – o prazo para apresentação da defesa escrita iniciar-se-á no dia útil se-
guinte da data em que o defensor dativo tiver ciência de sua designação;
iii – À coordenadoria disciplinar e à coordenadoria de Gestão de Pessoas, 
para que adotem as providências para o pleno cumprimento do presente ato.
MariSE PaES BarrETo MarQUES
corregedora-chefe, em exercício – dETraN/Pa

Protocolo: 657817

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio
NÚMero do coNVÊNio: Nº 22/2021
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ n° 
04.822.060/0001-40 e a SEcrETaria MUNiciPal dE TrÂNSiTo E TraNS-
PorTES dE SaliNÓPoliS, inscrito no cNPJ n° 05.149.166/0001-98.
oBJETo do coNVÊNio: cooperação técnica e operacional, por meio de 
atuação conjunta entre os partícipes como órgãos do Sistema Nacional de 
Trânsito, que viabilize a fiscalização de trânsito, o processamento de autos 
de infração de trânsito lavrados, a imposição e notificação de penalidades, 
a arrecadação de valores de multas e o consequente repasse financeiro.
ViGÊNcia: início: 14/05/2021 Término: 13/05/2023
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 14/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: MarcElo liMa GUEdES
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral – dETraN/Pa
(rePUBLicado Por iNcorreÇÃo No doe 34.585 de 17 de Maio de 2021)

Protocolo: 657591
Portaria N° 1474/2021-dG/detraN
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais e,
considerando a resolução nº 466 do coNTraN, de 11 de dezembro de 2013 
e alterações, em especial em seu art. 2º, §1º, que dispõe que, a emissão de 
laudo de vistoria por ocasião da transferência de propriedade ou de domicilio 
intermunicipal ou interestadual será exclusivamente por meio eletrônico; e
considerando ainda, o disposto nas Portarias do dENaTraN nº 130, de 25 
de agosto de 2014, e 160 de 17 de setembro de 2014;
considerando o disposto nas Portarias 020/2020 e 579/2021 do dETraN/Pa.
rESolVE:
artigo 1º – Estabelecer a circunscrição de atendimento das pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, credenciadas junto ao dETraN/
Pa, para a prestação dos serviços de vistoria veicular (EcV), através da 
Portaria 24/2020-dETraN/Pa.
Parágrafo único. a circunscrição será estabelecida por 03 (três) regiões e 
seus respectivos municípios, conforme anexo desta Portaria.
artigo 2º - a Empresa credenciada de Vistoria (EcV) poderá realizar 
vistorias em veículos que estejam registrados ou sendo transferidos para 
região pertencente a sede da EcV.
artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
aNeXo

rEGiÃo i
Nº MUNicÍPioS
1 aBaETETUBa
2 acará
3 afUá
4 aNaJáS
5 aNaNiNdEUa
6 aUGUSTo corrÊa
7 aUrora do Pará
8 BaGrE
9 BaiÃo
10 BarcarENa
11 BElÉM
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12 BENEVidES
13 BoNiTo
14 BraGaNÇa
15 BrEVES
16 BUJarU
17 cacHoEira do arari
18 cacHoEira do Piriá
19 caMETá
20 caPaNEMa
21 caPiTÃo PoÇo
22 caSTaNHal
23 cHaVES
24 colarES
25 coNcÓrdia do Pará
26 cUrraliNHo
27 cUrUÇá
28 GarrafÃo do NorTE
29 GUrUPá
30 iGaraPÉ-aÇU
31 iGaraPÉ-Miri
32 iNHaNGaPi
33 iPiXUNa do Pará
34 iriTUia
35 liMoEiro do aJUrU
36 MÃE do rio
37 MaGalHÃES BaraTa
38 MaracaNÃ
39 MaraPaNiM
40 MariTUBa
41 MElGaÇo
42 MocaJUBa
43 MoJU
44 MUaNá
45 NoVa ESPEraNÇa do Piriá
46 NoVa TiMBoTEUa
47 oEiraS do Pará
48 oUrEM
49 ParaGoMiNaS
50 PEiXE-Boi
51 PoNTa dE PEdraS
52 PorTEl
53 PriMaVEra
54 QUaTiPUrU
55 SaliNÓPoliS
56 SalVaTErra
57 SaNTa BárBara do Pará
58 SaNTa crUZ do arari
59 SaNTa iZaBEl do Pará
60 SaNTa lUZia do Pará
61 SaNTa Maria do Pará
62 SaNTarÉM NoVo
63 SaNTo aNToNio do Pará
64 SÃo caETaNo dE odiVElaS
65 SÃo doMiNGoS do caPiM
66 SÃo fraNciSco do Pará
67 SÃo JoÃo da PoNTa
68 SÃo JoÃo dE PiraBaS
69 SÃo MiGUEl do GUaMá
70 SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa
71 SENador JoSÉ PorfÍrio
72 SoUrE
73 TailÂNdia
74 TErra alTa
75 ToMÉ-aÇU
76 TracUaTEUa
77 UliaNÓPoliS
78 ViGia
79 ViSEU

80 ViTÓria do XiNGU

rEGiÃo ii

Nº MUNicÍPioS

1 aBEl fiGUEirEdo
2 áGUa aZUl do NorTE
3 BaNNacH
4 BoM JESUS do TocaNTiNS
5 BrEJo GraNdE do araGUaia
6 BrEU BraNco
7 caNaÃ doS caraJáS
8 coNcEiÇÃo do araGUaia
9 cUMarU do NorTE
10 cUrioNÓPoliS
11 doM EliSEU
12 Eldorado doS caraJáS
13 florESTa do araGUaia
14 GoiaNÉSia do Pará
15 iTUPiraNGa
16 JacUNdá
17 MaraBá
18 NoVa iPiXUNa
19 NoVo rEParTiMENTo
20 oUrilÂNdia do NorTE
21 PacaJá
22 PalESTiNa do Pará
23 ParaUaPEBaS
24 PaU d’arco
25 PiÇarra
26 rEdENÇÃo
27 rio Maria
28 roNdoN do Pará
29 SaNTa Maria daS BarrEiraS
30 SaNTaNa do araGUaia
31 SÃo doMiNGoS do araGUaia
32 SÃo fÉliX do XiNGU
33 SÃo GEraldo do araGUaia
34 SaPUcaia
35 TUcUMÃ
36 TUcUrUÍ
37 XiNGUara

reGiÃo iii

Nº MUNicÍPioS

1 alENQUEr
2 alMEirM
3 alTaMira
4 aNaPU
5 aVEiro
6 BElTErra
7 BraSil NoVo
8 cUrUa
9 faro
10 iTaiTUBa
11 JacarEacaNGa
12 JUrUTi 
13 MEdicilÂNdia
14 MoJUÍ doS caMPoS
15 MoNTE alEGrE
16 NoVo ProGrESSo
17 ÓBidoS
18 oriXiMiNá
19 PlacaS 
20 PorTo dE MoZ
21 PraiNHa
22 rUrÓPoliS
23 SaNTarÉM
24 TErra SaNTa
25 TrairÃo

26 UrUará
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Portaria Nº 1475/2021-dG/cGP, de 19/05/2021.
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:
dESiGNar a servidora TaTiaNa PErEira liMa, assistente de Trânsito, 
matrícula 57200237/1, para responder pela Gerência da cirETraN “B” de 
conceição do araguaia, até ulterior deliberação.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 19/05/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Protocolo: 658037

FUNDO DE INVESTIMENTO
DE SEGURANÇA PÚBLICA

.

Portaria
.

Portaria coNJUNta Nº 027/2021 – FisP de 12 de Maio de 2021
o Presidente do fundo de investimento de Segurança Pública no uso de 
suas atribuições legais conferidas pela lei Estadual nº 5.739/1993.
CONSIDERANDO os princípios da celeridade e eficiência na Administração 
Pública e para tanto a necessidade de designação de militares do corpo 
de Bombeiros Militar do Pará para comporem comissão Especial Mista de 
Licitação, os quais serão responsáveis por processar e julgar atos licitató-
rios no regime diferenciado de contratação - rdc, nas formas eletrônica 
e presencial de interesse do respectivo Órgão, em conformidade com o art. 
34 da lei 12.462/2011 de 04 de agosto de 2011.
r E S o l V E:
art. 1º dESiGNar os servidores abaixo para que componham a referida co-
MISSÃO ESPECIAL MISTA DE LICITAÇÃO, a fim de realizarem procedimen-
tos licitatórios das seguintes obras: Construção do quartel do 3º GBM, BR 316 
- ananindeua-Pa e construção da Garagem da capela do comando Geral do 
cBMPa, conforme respectivas motivações encaminhadas a este fiSP.
caP QoBM rENaTa dE aViZ BaTiSTa - Mf: 57216377/1;
Sd BM VicTor MoraES caBral loBaTo - Mf: 5932318/1
ag. adm. doriVal MaGalHÃES dE SoUZa - Mf: 56154
art. 2º dEfiNir que a presente PorTaria tem abrangência exclusiva para os 
certames sob a modalidade de rdc.
art. 3º revogam-se as disposições em contrário, em especial a PorTaria 
nº 016/2021 - fiSP, publicada no doE de 15/04/2021, protocolo nº 645263.
art. 4º Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se, cumpra-se.
Ualame fialho Machado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social
Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 657548

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

Portaria Nº 500/2021 – GaB/seaP/Pa
Belém - Pa, 18 de Maio de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária do Pará, no uso 
de suas atribuições, que lhe conferem o inciso ii do artigo 138 da constituição do 
Estado do Pará, bem como pela lei nº 8.937, de 02 de dezembro de 2020 e
coNSidEraNdo o inciso ii, do artigo 3º, da lei nº 8.937, de 02 de de-
zembro de 2019, que aponta como uma das diretrizes do Sistema Estadual 
de administração Penitenciária do Estado do Pará a execução de atividades 
voltadas para a administração prisional e identificação penitenciária;
coNSidEraNdo que a SEaP Pa, conforme o inciso iii, do artigo 3º, da lei 
nº 8.937/2019, possuiu gerência no planejamento estratégico e sistêmico;
coNSidEraNdo a necessidade de se manter a normalidade e a segurança para 
a execução penal da totalidade dos presos recolhidos nos estabelecimentos pri-
sionais, com garantia da prevalência dos interesses coletivos sobre os individuais;
coNSidEraNdo que a infra estrutura da central de Triagem de altamira 
não atende aos paradigmas de Segurança institucional; e
coNSidEraNdo a necessidade de primar pela incolumidade do sistema de segurança 
pública em sua totalidade e em observância a todos os dispostos legais cabíveis.
r E S o l V E
art. 1º - desativar a Unidade Penitenciária central de Triagem de altamira – cTalT.
art. 2º - Transferir todas as Pessoas Privadas de liberdade custodiadas na 
central de Triagem Masculino de altamira para o centro de recuperação 
Masculino de Vitória do Xingu.
art. 5º - Esta PorTaria produzirá efeitos a partir do dia 18 de maio de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia,
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará

Protocolo: 657953

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 822/2021 - dGP/seaP  BeLÉM/Pa, 19 de Maio de 2021.
Nome: Maria KElY ModESTo loPES BriTo, Matrícula nº 5952362/1; car-
go: Técnica em Enfermagem.
assunto: licença Maternidade
Período: 14/05/2021 a 09/11/2021 (180) dias.

Protocolo: 657810

errata
.

errata da Portaria Nº 711/2021 dGP/GaB/seaP BeLÉM/Pa, 
12 de Maio de 2021, de LiceNÇa MaterNidade, publicada no 
doe 34.587, de 18/05/2021,
onde se lê: Nome: MiriNa dE SoUZa BarroSo
Leia-se: Nome: MiriaN dE SoUZa BarroSo

Protocolo: 657828

coNtrato
.

coNtrato: 083/2021
eXercÍcio: 2021
oBJETo: aquisição de munições para carabinas semi-automáticas em calibre 
5,56mm (5,56x45mm) para atender as necessidades desta Secretaria de Estado de 
administração Penitenciária – SEaP nas atividades de serviço e educação, conforme 
condições quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.
Valor ToTal: r$ 332.260,00 (trezentos e trinta e dois mil duzentos e sessenta reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
programa de trabalho 97.101 03.421.1502.8283, natureza de despesa 
339030, fonte 0101, Pi: 1050008283c.
daTa da aSSiNaTUra: 19/05/2021
ViGÊNcia: 19/05/2021 a 19/05/2022 (12 meses)
coNTraTado: coMPaNHia BraSilEira dE carTUcHoS.
cNPJ: 57.494.031/0001-63
ENdErEÇo: av. Humberto de campos, 3220, Guapituba, ribeirão Pires/
SP, cEP: 09426-900
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 657877

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato 160/2018
termo aditivo: 6
data da assinatura: 18/05/2021
Classificação do Objeto: outros
Motivo: ViGÊNcia
Justificativa: O prazo de vigência do contrato será prorrogado pelo pe-
ríodo de 06 (seis) meses, iniciando em 22/05/2021 e encerrando em 
21/11/2021 para fins burocráticos, sob a luz dos ditames do art. 57, §1º 
da lei nº 8666/93 e conforme Nota Técnica nº 042/2021 – cEar/ SEaP”.
Processo: 2017/369902
contrato: 160/2018
Exercício: 2021
contratado: diTroN ENGENHaria E iNcorPoraÇÕES EirEli
cNPJ: 03.832.803/0001-09
Endereço: Estrada do caixa Pará, nº 65, Bairro: levilândia, cEP: 67.015-
520, ananindeua-Pa
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 657874

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 003/2021 – seaP
o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, por inter-
médio da SEcrETaria dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária do ESTado 
do Pará - SEaP, com sede na cidade de Belém, Estado do Pará, sito na 
rua dos Tamoios, n° 1592, Bairro: Batista campos, cEP. 66.033-172, ins-
crita no cNPJ nº 05.929.042/0001-25, inscrição Estadual nº 15.246.940-0 
e inscrição Municipal nº 160284-3, representada neste ato por seu Se-
cretário, o Sr. JarBaS VaScoNcEloS do carMo, brasileiro, portador da 
cédula de identidade nº 1921997 SEGUP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob nº 
304.890.402-68, residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas 
atribuições legais, rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTa-
ÇÃo baseada no art. 25,  inc. i, da lei nº 8.666/1993, para contratação 
direta da empresa coMPaNHia BraSilEira dE carTUcHoS, cNPJ sob o 
nº 57.494.031/0001-63, localizada na av. Humberto de campos, 3220, 
Guapituba, ribeirão Pires/SP, cEP: 09426-900, neste ato representada 
pelo Gerente de Negócios Institucional, Sr. JOÃO CARLOS SANCHEZ DE 
oliVEira JUNior, portador da cédula de identidade nº 15.482.035-0 e 
do cPf nº 269.148.988-47, cujo objeto é a aquisição de munições para 
carabinas semi-automáticas em calibre 5,56mm (5,56x45mm) para 
atender as necessidades desta Secretaria de Estado de administração 
Penitenciária – SEaP nas atividades de serviço e educação, com valor 
global de r$ 332.260,00 (trezentos e trinta e dois mil duzentos e sessenta 
reais), na : programa de trabalho 97.101 03.421.1502.8283, natureza de 
despesa 339030, fonte 0101, Pi: 1050008283c.
Belém/Pa, 19 de maio de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária.
raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo N° 003/2021 - SEaP
Nesta data ratifico, nos termos do art. 25 da Lei nº 8.666/93, observa-
das as alterações legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 
003/2021–SEaP, fundamentado no art. 25, inc. i, do referido diploma legal.
Belém/Pa, 19 de maio de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 657883
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terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo nº 2020/866328
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 014/2021
a Secretaria de Estado de administração Penitenciária - SEaP/Pa, por meio 
do seu Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de 
suas atribuições legais e depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais decide HoMoloGar os itens abaixo relacionados, referentes 
ao Pregão Eletrônico nº 014/2021, pelo critério de julgamento de melhor 
lance, em favor das seguintes empresas, conforme segue adiante: áGUa 
E SolUÇÕES aMBiENTaiS lTda - EPP, cNPJ 15.622.879/0001-80, foi a 
vencedora dos itens 01, 02, 03 e 04, pelo critério de menor preço por item, 
no valor total de r$ 1.014.583,20 (um milhão quatorze mil quinhentos e 
oitenta e três reais e vinte centavos); objeto: contratação de empresa 
de serviços especializados para MaNUTENÇÃo corrETiVa E PrEVENTiVa 
daS ETE’s coMPacTaS (ESTaÇÃo dE TraTaMENTo dE ESGoTo) instala-
das em todas as unidades penitenciarias do Estado do Pará. Valor total do 
Pregão Eletrônico nº 014/2021/SEaP: r$ 1.014.583,20 (Um milhão qua-
torze mil quinhentos e oitenta e três reais e vinte centavos).
Belém-Pa, 19 de maio de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 657946
terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo nº 2020/1010713
PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2021
a Secretaria de Estado de administração Penitenciária - SEaP/Pa, por meio 
do seu Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais e depois de constatada a regularidade dos atos proce-
dimentais decide HoMoloGar o Pregão Eletrônico nº 009/2021, que tem 
como objeto a aquisição de material técnico hospitalar e de enfermagem 
para a Secretaria de Estado de administração Penitenciária do Pará, ten-
do sido declaradas vencedoras as seguintes empesas: f.cardoSo E cia 
lTda, cNPJ 04.949.905/0001-63, vencedora dos itens 14, 17, 18, 19, 20 e 
49, pelo critério de menor preço por item, no valor total de r$ 14.255,00 
(quatorze mil duzentos e cinquenta e cinco mil reais). NaTEK NaTUrEZa 
E TEcNoloGia iNd. E coM. dE Prod. BioTEcNoloGicoS EirEli, cNPJ 
05.234.897/0001-31, vencedora do item 40, pelo critério de menor preço 
por item, no valor total de r$ 72.500,00 (setenta e dois mil e quinhentos 
reais). farMacEUTica diSTriBUidora lTda, cNPJ 10.468.162/0001-02, 
vencedora dos itens 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 25, 35, 41, 42, 43, 45, 46 
e 51 pelo critério de menor preço por item, no valor total de r$ 127.905,00 
(cento e vinte e sete mil novecentos e cinco reais). GoldENPlUS - co-
MErcio dE MEdicaMENToS E ProdUToS HoSPiTalarES lTda, cNPJ 
17.472.278/0001-64, vencedora dos itens 12, 26, 27, 28, 29 e 50 pelo 
critério de menor preço por item, no valor total de r$ 83.585,00 (oitenta 
e três mil quinhentos e oitenta e cinco reais). ccP MEd diSTriBUido-
ra EirEli, cNPJ 17.700.085/0001-13, vencedora do item 31, pelo cri-
tério de menor preço por item, no valor total de r$ 12.102,00 (doze mil 
cento e dois reais). G. M. ValENcia - ProdUToS HoSPiTalarES, cNPJ 
23.420.875/0001-48, vencedora do item 22, pelo critério de menor preço 
por item, no valor total de r$ 9.985,00 (nove mil novecentos e oitenta e 
cinco reais). rca diST. dE ProdUToS HoSPiTalarES E coM. dE EQUiPa-
MENToS dE iNforMaTica EirEli, cNPJ 26.543.386/0001-71, vencedora 
dos itens 01, 09, 32, 33, 34 e 44, pelo critério de menor preço por item, 
no valor total de r$ 28.613,60 (vinte e oito mil seiscentos e treze reais e 
sessenta centavos). SiTE MEdica diSTriBUidora dE MaTEriaiS E ME-
dicaMENToS HoSPiTalar lTda, cNPJ 33.762.284/0001-02, vencedora 
dos itens 13 e 24, pelo critério de menor preço por item, no valor total de 
r$ 5.720,00 (cinco mil setecentos e vinte reais). PolYMEdH EirEli, cNPJ 
63.848.345/0001-10, vencedora dos itens 07 e 30, pelo critério de menor 
preço por item, no valor total de r$ 8.100,00 (oito mil e cem reais). c J 
a ParENTE, cNPJ 83.646.307/0001-91, vencedora dos itens 11, 15 e 52, 
pelo critério de menor preço por item, no valor total de r$ 159.280,00 
(cento e cinquenta e nove mil duzentos e oitenta reais). Valor total do 
Pregão Eletrônico nº 009/2021/SEaP: r$ 522.045,60 (quinhentos e vinte 
e dois mil quarenta e cinco reais e sessenta centavos).
Belém-Pa, 19 de maio de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 657914

oUtras MatÉrias
.

Portaria nº 824/2021 – dGP/seaP Belém/Pa, 19 de Maio de 2021.
Nome: faBricio JUNio laUriNdo da crUZ, Matrícula nº. 5949657/1, 
cargo: agente Penitenciário.
assunto: licença Gala
Período: 23/04/2021 a 34/04/2021.

Protocolo: 657919
Portaria Nº 820/2021 – dGP/seaP Belém/Pa, 19 de Maio de 2021.
Nome: EZEQUiEl SoUSa NolETo, Matrícula nº 6403344/1; cargo: agente 
Penitenciário.
assunto: licença Paternidade.
Período: 04/05/2021 a 13/05/2021.

Protocolo: 657816
Portaria Nº 821/2021 – dGP/seaP Belém/Pa, 19 de Maio de 2021.
Nome: flaVio PaiXao alMEida, Matrícula nº 57221096/1; cargo: agente 
Penitenciário.
assunto: licença Paternidade.
Período: 15/05/2021 a 24/05/2021.

Protocolo: 657820

Portaria Nº 823/2021 – dGP/seaP Belém/Pa, 19 de Maio de 2021.
Nome: criSTiaN WaGNEr WaNZElEr da coSTa, Matrícula nº 5859794/4; 
cargo: agente Penitenciário.
assunto: licença Paternidade.
Período: 14/05/2021 a 23/05/2021.

Protocolo: 657824
Portaria nº 819/2021 – dGP/seaP Belém/Pa, 19 de Maio de 2021.
Nome: coSMo iVaN da SilVa, Matrícula nº. 5950092/1, cargo: agente 
Penitenciário.
assunto: licença Gala
Período: 07/05/2021 a 14/05/2021.

Protocolo: 657803

secretaria de estado
de cULtUra

.

coNVÊNio
.

coNVÊNio Nº 001/2021. secULt/Pa
Processos adMiNistratiVos: 2020/974923
oBJETo: o presente convênio tem por objeto a mútua cooperação entre os 
convenentes, para fortalecer as atividades culturais do Marambiré no ter-
ritório quilombola do Pacoval/Alenquer, de acordo com as ações indicadas 
no plano de trabalho, parte integrante do presente Termo.
Valor: o valor total do presente convênio é de r$ 30.000,00 (trinta mil reais) 
referente ao repasse da coNcEdENTE depositados em conta corrente aberta 
pelo CONVENENTE, em instituição bancária oficial, Banco do Estado do Pará – 
BANPARÁ, exclusivamente para fins de execução do presente instrumento.
aSSiNaTUra: 12.04.2021
ViGÊNcia: 12.04.2021 a 12.04.2022
doTaÇÃo orÇaMENTária: Projeto atividade: 158842 fonte de recurso: 
0101008923 (recursos ordinários) Natureza da despesa: 335041 - coN-
TriBUiÇÕES PTrES: 158842 Pi: 1030008842c aÇÃo: 265596 fUNcioNal 
ProGraMáTica: 13.392.1503-8842.
fiScal do coNVÊNio: Yvens Guerreiro Penna, matrícula 5946497/1.
coNVENENTE: UNiVErSidadE fEdEral do oESTE do Pará – UfoPa, 
cNPJ/Mf nº 11.118.393/0001-59
ENDEREÇO: Rua Vera Paz, s/n (Unidade Tapajós), Salé, CEP 68.035-110, Santarém, Pará.
iNTErVENiENTE: fUNdaÇÃo dE iNTEGraÇÃo aMaZÔNica – fiaM, cNPJ 
(Mf) nº 23.778.639/0001-06
ENdErEÇo: rua Santana, nº 24 – Salé, cEP 68.040-260, Santarém-Pa.
ordENador rESPoNSáVEl: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira
rEPUBlicado Por TEr SaÍdo coM iNcorrEÇÕES No doE Nº 34.541, 
do dia 05.04.2021, ProTocolo:641763

Protocolo: 657594

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne00440
Processo Nº 2021/515112
Valor: r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
daTa da EMiSSÃo: 18/05/2021
OBJETO: Prestação de serviço a ser realizada pelo profissional Matheus 
rossy araújo aguiar, que fará apresentação cultural no evento em alusão 
ao dia internacional de combate à lGBTifobia, que acontecerá na Praça 
dos artistas/fundação cultural do Pará, no dia 17 de maio de 2021.
oriGEM: Edital de credenciamento 006/2019, inexigibilidade de licitação 007/2019.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8841 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036- oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158841 Pi: 1010008841c aÇÃo: 
267955 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: adriaNo BarroSo doS SaNToS, 
matrícula no 54186746/2.
coNTraTada: MaTHEUS roSSY araUJo aGUiar cPf Nº 013.105.052-41
ENdErEÇo: Travessa dos Tupinambás, nº 1093 Bairro: Jurunas - cEP.: 
66033-012, BElÉM, Pará.
ordENador: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa

Protocolo: 657944
EDITAL 001/2021 - Curso de Qualificação Técnica do Museu do Marajó
a Secretaria de Estado de cultura, no uso de suas atribuições, TorNa 
PÚBlica a inclusão, na lista de Habilitados do processo seletivo acima 
indicado, do seguinte candidato
Hitalo Christhoffer Alamar Melo.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 19 de maio de 2021.
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
Secretária de Estado de cultura

Protocolo: 657708
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FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

apostilamento nº 001/2021
contrato: 001/2021
referente: adesão à ata SrP nº 013/2020 PE SrP nº 03/2019 dGl/SEPlad
PaE: 2020/393879
Partes: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará e BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli
objeto do apostilamento: repactuação de preços, em virtude do 
desequilíbrio econômico- financeiro em que se apresentam atualmente os 
preços dos serviços de vigilância, haja vista o reajuste da data base da 
categoria dos prestadores de serviços de vigilância e segurança do Estado 
do Pará, instituídos pela convenção coletiva de Trabalho SiNdiViPa x 
SiNdESP 2021/2022, fundamentado no art. 65, § 8°, da lei n° 8.666/93 
Valor Mensal: r$ 313.913,570
Valor Mensal repactuado: r$ 336.495,02
Projeto/atividade: 13.122.1297.8338.0000; Plano interno: 
412.000.8338c; Natureza de despesa: 339037; fonte de recurso: 0101
data de assinatura: 18/05/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 658035

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

errata
.

errata da Portaria 162/2020, de 17 de Maio de 2021, que trata 
da NoMeaÇÃo, publicada em doe 34.588 de 19 de maio de 2021,
onde se lê:
PorTaria Nº 162/2020, dE 17 dE Maio dE 2021
Lê-se:
PorTaria Nº 162/2021, dE 17 dE Maio dE 2021.

Protocolo: 657514

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo – 005/2021
Processo Nº 2021/99994
com autorização da Presidência desta fundação e Parecer Jurídico acostados aos 
autos, exigência do art. 38, inciso Vi, da lei federal 8.666/93, é diSPENSáVEl 
a Licitação para a contratação abaixo especificada, devidamente justificada, com 
fundamento legal no inciso Viii do art. 24 da lei federal N° 8.666/1993.
do oBJETo: coNTraTaÇÃo dE SErViÇo dE diGiTaliZaÇÃo, Microfil-
MaGEM, arMaZENaMENTo E SofTWarE.
coNTraTado: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNica-
ÇÃo do ESTado do Para - ProdEPa.
cNPJ: 05.059.613/0001-18
ENdErEÇo: rod. augusto Montenegro, Km 10 - centro administrativo do 
Estado - Belém/Pa - cEP: 66.820-000.
do Valor Global: r$ 38.268,98 (trinta e oito mil duzentos e sessenta e oito 
reais e noventa e oito centavos).
da dotação orçamentária:
funcional: 65.201. 24.122.1297.8338
Elemento: 339039
fonte: 0101
ação nº 231.454
Pi: 412.000.8338c
Belém (Pa), 19 de maio de 2021.
atenciosamente,
ivo Santos
Presidente da cPl/fUNTElPa

Protocolo: 657900

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo – 005/2021
Processo Nº 2021/99994
Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e levando-se 
em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela assessoria 
Jurídica, raTifico a realização da despesa por dispensa de licitação em 
favor da EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo 
do ESTado do Para – ProdEPa para SErViÇo dE diGiTaliZaÇÃo, Mi-
crofilMaGEM, arMaZENaMENTo E SofTWarE.
coNdicioNo, ao cumprimento das exigências legais aplicáveis à matéria.
PUBliQUE-SE, de acordo com as normas vigentes.
Belém (Pa), 19 de maio de 2021.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 657901

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 168/2021, de 18 de Maio de 2021.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 68/2021, de 19/02/2021, publicada 
em doE 34.798, de 27/02/2021.
coNSidEraNdo Manifestação da comissão de Processo administrativo disciplinar 
(Pad), de 22/04/2021, contidos nos autos do processo 2019/274073de 18/12/2019;
r E S o l V E:
i – Prorrogar o prazo de 60 dias para efetivação do Processo administrativo
disciplinar que apura a responsabilidade, em determinada infração disciplinar, 
já verificada por meio de sindicância investigativa em desfavor de P.A.R. da 
S., conforme consta nos autos do Processo n.º 2019/274073, de 08/07/2019.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 657749
Portaria Nº 166/2021, de 18 de Maio de 2021.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 70/2021, de 19/02/2021, publicada em
doE 34.798, de 27/02/2021.
coNSidEraNdo Manifestação da comissão de Processo administrati-
vo disciplinar (Pad), de 22/04/2021, contidos nos autos do processo 
2019/87904 de 18/12/2019;
r E S o l V E:
i – Prorrogar o prazo de 60 dias para efetivação do Processo administrativo
disciplinar que apura a responsabilidade, em determinada infração disciplinar, 
já verificada por meio de sindicância investigativa em desfavor de C.A.N de 
a., conforme consta nos autos do Processo n.º 2019/87946, de 18/12/2019.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 657745
Portaria Nº 167/2021, de 18 de Maio de 2021.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 64/2021, de 19/02/2021, publicada em
doE 34.798, de 27/02/2021.
coNSidEraNdo Manifestação da comissão de Processo administrativo
disciplinar (Pad), de 22/04/2021, contidos nos autos do processo
2019/322157 de 18/12/2019;
r E S o l V E:
i – Prorrogar o prazo de 60 dias para efetivação do Processo administrativo
disciplinar que apura a responsabilidade, em determinada infração disciplinar, 
já verificada por meio de sindicância investigativa em desfavor de J.C.C. da 
S., conforme consta nos autos do Processo n.º 2019/322157, de 08/07/2019.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 657755

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

Portaria
.

Portaria de redes. Nº 599/2021-GaB/Pad. Belém, 19 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  os termos do Memorando 01/2021-NdE/SEdUc, de 
18/05/2021, firmado pelo Sr. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria nº 112/2019-GaB/Pad de 24/06/2019, publicada no doE n° 
33.902 de 25/06/2019, prorrogado pela PorTaria nº 217/2019-GaB/Pad 
de 19/09/2019, publicada no doE nº 33.989 de 23/09/2019, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o pro-
cesso não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização de procedi-
mentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Esta-
dual 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 PorTaria acima referida, a contar da data subsequente 
ao termo final do último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
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Portaria de redes. Nº 600/2021-GaB/Pad. Belém, 19 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  os termos do Memorando 574/2021-NdE/SEdUc, de 
19/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria nº 168/2019-GaB/Pad de 05/08/2019, publicada no doE n° 
33.943 de 06/08/2019, prorrogado pela PorTaria nº 245/2019-GaB/Pad 
de 16/10/2019, publicada no doE nº 34.013 de 17/10/2019, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o pro-
cesso não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização de procedi-
mentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 601/2021-GaB/Pad. Belém, 19 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  os termos do Memorando 575/2021-NdE/SEdUc, de 
19/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria nº 179/2019-GaB/Pad de 12/08/2019, publicada no doE n° 
33.951 de 13/08/2019, prorrogado pela PorTaria nº 258/2019-GaB/Pad 
de 23/10/2019, publicada no doE nº 34.018 de 24/10/2019, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o pro-
cesso não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização de procedi-
mentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Esta-
dual 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 PorTaria acima referida, a contar da data subsequente 
ao termo final do último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 602/2021-GaB/Pad. Belém, 19 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  os termos do Memorando 03/2021-NdE/SEdUc, de 
18/05/2021, firmado pelo Sr. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria nº 248/2019-GaB/Pad de 30/10/2019, publicada no doE n° 
34.024 de 31/10/2019, prorrogado pela PorTaria nº 316/2019-GaB/Pad 
de 09/12/2019, publicada no doE nº 34.054 de 10/12/2019, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Esta-
dual 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 PorTaria acima referida, a contar da data subsequente 
ao termo final do último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 603/2021-GaB/Pad. Belém, 19 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  os termos do Memorando 03/2021-NdE/SEdUc, de 
18/05/2021, firmado pelo Sr. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria nº 253/2019-GaB/Pad de 04/11/2019, publicada no doE n° 
34.027 de 05/11/2019, prorrogado pela PorTaria nº 312/2019-GaB/Pad 
de 04/12/2019, publicada no doE nº 34.051 de 05/12/2019, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o pro-
cesso não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização de procedi-
mentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Esta-
dual 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 PorTaria acima referida, a contar da data subsequente 
ao termo final do último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Protocolo: 657898

Portaria de redes. Nº 595/2021-GaB/Pad. Belém, 19 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  os termos do Memorando 554/2021-NdE/SEdUc, de 
19/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria nº 304/2017-GaB/Pad de 01/06/2017, publicada no doE n° 
33.387 de 02/06/2017, prorrogado pela PorTaria nº 298/2017-GaB/Pad 
de 25/07/2017, publicada no doE nº 33.425 de 27/07/2017, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Esta-
dual 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 PorTaria acima referida, a contar da data subsequente 
ao termo final do último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de redes. Nº 596/2021-GaB/Pad. Belém, 19 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  os termos do Memorando 583/2021-NdE/SEdUc, de 
18/05/2021, firmado pela Sra. Presidente do PAD instaurado nos termos 
da PorTaria nº 232/2018-GaB/Pad de 12/09/2018, publicada no doE n° 
33.699 de 13/09/2018, prorrogado pela PorTaria nº 300/2018-GaB/Pad 
de 21/11/2018, publicada no doE nº 33.744 de 22/11/2018, requerendo o 
prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o pro-
cesso não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização de procedi-
mentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Esta-
dual 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 PorTaria acima referida, a contar da data subsequente 
ao termo final do último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de sUBst. Nº 597/2021-GaB/Pad. Belém, 19 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 os termos do Memorando nº 555/2021-GaB/Pad de 
18/05/2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir a servidora raiMUNda do Socorro MacHado MoTa, Mat. 
nº 5618789-1, designada pela PorTaria nº 304/2017, de 01/06/2017, publi-
cada no doE nº 33.387 de 02/06/2017, pela servidora aMÉlia daS GraÇaS 
caNTÃo, Mat. nº 57229140-2, na qualidade de Presidente;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria de sUBst. Nº 598/2021-GaB/Pad. Belém, 19 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 os termos do Memorando nº 01/2021-GaB/Pad de 19/05/2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir a servidora TErEZiNHa do Socorro SarMaNHo BaNdEi-
ra, Mat. nº 303860-1, designada pela PorTaria de Substituição nº 37/2020, 
de 21/02/2020, publicada no doE nº 34.129 de 27/02/2020, pela servidora 
SilViaNE BaTiSTa MiraNda, Mat. nº 57224558-1, na qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Protocolo: 657764
Portaria Nº592/2021-GaB/Pad Belém, 19 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 os fatos denunciados nos autos do Processo nº 2021/290350 
e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação exarada pela consultora Ju-
rídica - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo  os termos do despacho da ouvidora - SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar em desfavor do servidor c.P.S., matrícula nº 57202277-2, pelo come-
timento de transgressões, em tese, ao que dispõem os arts. 177, Vi; 178, 
V c/c art. 190, Xiii, da lei Estadual nº 5.810/94;
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ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores rENaTa SaNToS 
da foNSEca, Mat. nº 57176254-2, raiMUNdo NoNaTo laUNÉ doS 
SaNToS, Mat. nº 404071-2 e GilValdo da cUNHa oliVEira, Mat. nº 
406910-1, para sob a Presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 60 (sessenta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por 
conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos trabalhos 
apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e Órgãos da Administra-
ção Pública ou proceder às diligências necessárias à instrução processual;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
Portaria Nº 593/2021-GaB/siNd Belém, 19 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  os fatos constantes nos autos do Processo nº 2020/808965 
e as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 677/2021 exarada pela 
consultora Jurídica do Estado - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de SiNdicÂNcia ProcESSUal em desfa-
vor da servidora V.S.S.M., matrícula nº 5900148-1, pelo cometimento de 
transgressões, em tese, ao que dispõem o art. 177, Vi, da lei 5.810/1994;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores rENaTa SaNToS 
da foNSEca, Mat. nº 57176254-2, raiMUNdo NoNaTo laUNÉ doS 
SaNToS, Mat. nº 404071-2 e GilValdo da cUNHa oliVEira, Mat. nº 
406910-1, para sob a Presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por 
conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos trabalhos 
apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e Órgãos da Administra-
ção Pública ou proceder às diligências necessárias à instrução processual;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc
•Portaria Nº594/2021-GaB/siNd. Belém, 19 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  os fatos constantes nos autos do Processo nº 2020/719995 e 
as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  a Manifestação nº 577/2021 exarada pelo Procurador do 
Estado - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo  o despacho exarado pela ouvidora/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria para 
apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima referenciado;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelas servidoras NilMa dE SoUZa 
MEirEllES, Mat. nº 5901059-1 e aNa cláUdia SEaBra dE oliVEira, 
Mat. nº 57224244-1, para, sob a presidência da primeira, apurarem no 
prazo inicial de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual 
período por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a Autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Eva Virgínia Mendonça de abreu
ouvidora/SEdUc

Protocolo: 657627

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
NoME: adriaNa dE alMEida PErEira
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 19/02/21 a 19/04/21
MaTricUla: 5757460/1 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE Boca acrE/BElEM
laUdo MEdico: 72659
NoME: GEralda alVES MorEira
coNcESSao: 180 diaS
PEriodo: 25/03/21 a 20/09/21
MaTricUla: 57208463 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE rUi BarBoSa/TUcUrUi
laUdo MEdico: 1581/2021
NoME: iNErEE PaiVa GalVao rodriGUES
coNcESSao: 15 diaS
PEriodo: 22/03/21 a 05/04/21
MaTricUla: 54197513/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: 16ª UrE/TUcUrUi
laUdo MEdico: 1570/2021
NoME: KEliNE do Socorro rodriGUES dE SoUZa araUJo
coNcESSao: 90 diaS
PEriodo: 14/04/21 a 12/07/21
MaTricUla: 57213269/2 carGo: ESPEc EdUc

loTaÇÃo: EE alM GUilloBEl/BElEM
laUdo MEdico: 72661
NoME: Maria dE NaZarE alVES aMoriM
coNcESSao: 181 diaS
PEriodo: 18/02/21 a 17/08/21
MaTricUla: 203327/1 carGo: SErVENTE
loTaÇÃo: EE rUi BarBoSa/TUcUrUi
laUdo MEdico: 1559/21
NoME: Maria lUciNEidE coSTa SaNToS
coNcESSao: 60 diaS
PEriodo: 05/03/21 a 03/05/21
MaTricUla: 5215790/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE UliSSES GUiMaraES/BElEM
laUdo MEdico: 205311a/1
NoME: MEiKo SUElY VEloSo aSSUNcao
coNcESSao: 5 diaS
PEriodo: 17/03/21 a 21/03/21
MaTricUla: 57214178/1 carGo: SErVENTE
loTaÇÃo: EE rUi BarBoSa/TUcUrUi
laUdo MEdico: 1572/21
NoME: NiVia Maria SoarES ViaNa
coNcESSao: 15 diaS
PEriodo: 01/03/21 a 15/03/21
MaTricUla: 57214423/1 carGo: SErVENTE
loTaÇÃo: EE rUi BarBoSa/TUcUrUi
laUdo MEdico: 1564/21

Protocolo: 657744
ProrroGaÇÃo LiceNÇa saÚde
NoME: carMEN cEliNa BiTTENcoUrT SilVa
coNcESSao: 40 diaS
PEriodo: 03/03/21 a 11/04/21
MaTricUla: 5441811/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE raiMUNdo SoUZa/TUcUrUi
laUdo MEdico: 1561/2021
NoME: ElaYNE WaNZElEr Garcia
coNcESSao: 55 diaS
PEriodo: 18/02/21 a 13/04/21
MaTricUla: 57208530/1 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE caSTElo BraNco/BElEM
laUdo MEdico: 72657
NoME: Maria lUcia SaNToS rodriGUES
coNcESSao: 104 diaS
PEriodo: 01/08/20 a 12/11/20
MaTricUla: 394408/1 carGo: aG PorTaria
loTaÇÃo: EE aMilcar TUPiaSSU/BElEM
laUdo MEdico: 65165

Protocolo: 657741

LiceNÇa Para cUrso
.

coNcessÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria 002318-2021-saGeP de 29/04/2021
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE MESTrado EM EN-
SiNo daS ciÊNciaS do ProGraMa dE PÓS-GradUaÇÃo da UNiVErSi-
dadE fEdEral rUral dE PErNaMBUco, No PEriodo dE 15/03/2021 a 
14/03/2023 , a(o) SErVidor(a) aNToNio dENilSoN lEaNdro da SilVa  
MaTricUla Nº 57216598-3 , ProfESSor claSSE i , loTado(a) No(a) EE 
PadrE MariNo coNTTi (SEdE), No MUNicÍPio dE MaE do rio.

Protocolo: 657583

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 057 | 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 - constituir comissão Especial de fiscalização, nos termos do art. 73, 
I, b, da Lei nº 8.666/1993, para fiscalizar a execução do Contrato Público 
n.º 101|2020, decorrente da licitação modalidade Pregão Eletrônico fNdE 
n.º 011/2019, celebrado entre a Seduc e a empresa San Marino Ônibus 
lTda (cNPJ: 93.785.822/0001-06), que tem por objeto a aquisição de veícu-
los de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus rural 
Escolar (orE) e Ônibus Urbano Escolar acessível (oNUrEa), em atendimento 
às entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, distrito 
Federal e Municípios, conforme especificações e quantitativos estabelecidos 
no edital do Pregão indentificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os 
quais integram este instrumento, independente de transcrição;
art 2º - designar a servidora lucilene do Socorro Melo de Santana, matrícula n.º 
5899557/1, como integrante da comissão Especial de fiscalização, para acom-
panhar e fiscalizar a execução administrativa do contrato público n.º 101|2020;
art 3º - designar a servidora alini do Socorro Pinheiro cruz, matrícula n.º 54181473/4, 
como integrante da Comissão Especial de Fiscalização, para acompanhar e fiscalizar 
a execução administrativa do contrato público n.º 101|2020;
art 4º - designar o servidor rodrigo Barros de Moraes, matrícula n.º 
5901693/1, como integrante da comissão Especial de fiscalização, para acom-
panhar e fiscalizar a execução administrativa do contrato público n.º 101|2020;
art 5º - Estabelecer que, para a consecução do objetivo proposto neste ato, 
os servidores (comissão) ora designados, deverão: acompanhar a execução 
e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações pactuadas no referido contra-
to; observar e fazer cumprir o prazo de sua vigência; comunicar à autori-
dade competente, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data de 
expiração da vigência do ajuste e a eventual necessidade de prorrogação; 
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encaminhar as notas fiscais à Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestão, 
devidamente atestadas, logo após o serviço prestado ou da entrega do objeto.
Art 6º - A apresentação de fatura/nota fiscal sem o devido atesto e em 
desacordo com a lei, ensejará o não pagamento das mesmas.
art 7º - Estabelecer ainda, que os integrantes da comissão Especial de 
fiscalização ora designados, apresentarão à Secretaria adjunta de logís-
tica Escolar relatório final sobre a execução no referido contrato. Os rela-
tórios deverão conter: descrição circunstanciada da execução do contrato; 
eventual descumprimento das cláusulas ajustadas; e as ocorrências que os 
fiscais julgarem pertinentes relatar, ante a possibilidade de interrupção ou 
suspensão da execução do contrato.
art 8º - Esta PorTaria entra em vigor a contar de 19 de maio de 2021.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 657943
Portaria N.º 055 | 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 - constituir comissão Especial de fiscalização, nos termos do art. 73, 
I, b, da Lei nº 8.666/1993, para fiscalizar a execução do Contrato Público 
n.º 099|2020, decorrente da licitação modalidade Pregão Eletrônico fNdE 
n.º 011/2019, celebrado entre a Seduc e a empresa San Marino Ônibus 
lTda (cNPJ: 93.785.822/0001-06), que tem por objeto a aquisição de veícu-
los de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus rural 
Escolar (orE) e Ônibus Urbano Escolar acessível (oNUrEa), em atendimento 
às entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, distrito 
Federal e Municípios, conforme especificações e quantitativos estabelecidos 
no edital do Pregão indentificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os 
quais integram este instrumento, independente de transcrição;
art 2º - designar a servidora lucilene do Socorro Melo de Santana, matrícula n.º 
5899557/1, como integrante da comissão Especial de fiscalização, para acom-
panhar e fiscalizar a execução administrativa do contrato público n.º 099|2020;
art 3º - designar a servidora alini do Socorro Pinheiro cruz, matrícula n.º 54181473/4, 
como integrante da Comissão Especial de Fiscalização, para acompanhar e fiscalizar 
a execução administrativa do contrato público n.º 099|2020;
art 4º - designar o servidor rodrigo Barros de Moraes, matrícula n.º 
5901693/1, como integrante da comissão Especial de fiscalização, para acom-
panhar e fiscalizar a execução administrativa do contrato público n.º 099|2020;
art 5º - Estabelecer que, para a consecução do objetivo proposto neste ato, 
os servidores (comissão) ora designados, deverão: acompanhar a execução 
e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações pactuadas no referido contra-
to; observar e fazer cumprir o prazo de sua vigência; comunicar à autori-
dade competente, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data de 
expiração da vigência do ajuste e a eventual necessidade de prorrogação; 
encaminhar as notas fiscais à Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestão, 
devidamente atestadas, logo após o serviço prestado ou da entrega do objeto.
Art 6º - A apresentação de fatura/nota fiscal sem o devido atesto e em 
desacordo com a lei, ensejará o não pagamento das mesmas.
art 7º - Estabelecer ainda, que os integrantes da comissão Especial de 
fiscalização ora designados, apresentarão à Secretaria adjunta de logís-
tica Escolar relatório final sobre a execução no referido contrato. Os rela-
tórios deverão conter: descrição circunstanciada da execução do contrato; 
eventual descumprimento das cláusulas ajustadas; e as ocorrências que os 
fiscais julgarem pertinentes relatar, ante a possibilidade de interrupção ou 
suspensão da execução do contrato.
art 8º - Esta PorTaria entra em vigor a contar de 19 de maio de 2021.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 657939
Portaria N.º 056 | 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 - constituir comissão Especial de fiscalização, nos termos do art. 73, 
I, b, da Lei nº 8.666/1993, para fiscalizar a execução do Contrato Público 
n.º 100|2020, decorrente da licitação modalidade Pregão Eletrônico fNdE 
n.º 011/2019, celebrado entre a Seduc e a empresa San Marino Ônibus 
lTda (cNPJ: 93.785.822/0001-06), que tem por objeto a aquisição de veícu-
los de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus rural 
Escolar (orE) e Ônibus Urbano Escolar acessível (oNUrEa), em atendimento 
às entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, distrito 
Federal e Municípios, conforme especificações e quantitativos estabelecidos 
no edital do Pregão indentificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os 
quais integram este instrumento, independente de transcrição;
art 2º - designar a servidora lucilene do Socorro Melo de Santana, matrícula n.º 
5899557/1, como integrante da comissão Especial de fiscalização, para acom-
panhar e fiscalizar a execução administrativa do contrato público n.º 100|2020;
art 3º - designar a servidora alini do Socorro Pinheiro cruz, matrícula n.º 54181473/4, 
como integrante da Comissão Especial de Fiscalização, para acompanhar e fiscalizar 
a execução administrativa do contrato público n.º 100|2020;
art 4º - designar o servidor rodrigo Barros de Moraes, matrícula n.º 
5901693/1, como integrante da comissão Especial de fiscalização, para acom-
panhar e fiscalizar a execução administrativa do contrato público n.º 100|2020;
art 5º - Estabelecer que, para a consecução do objetivo proposto neste ato, 
os servidores (comissão) ora designados, deverão: acompanhar a execução 
e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações pactuadas no referido contra-
to; observar e fazer cumprir o prazo de sua vigência; comunicar à autori-
dade competente, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data de 
expiração da vigência do ajuste e a eventual necessidade de prorrogação; 
encaminhar as notas fiscais à Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestão, 

devidamente atestadas, logo após o serviço prestado ou da entrega do objeto.
Art 6º - A apresentação de fatura/nota fiscal sem o devido atesto e em 
desacordo com a lei, ensejará o não pagamento das mesmas.
art 7º - Estabelecer ainda, que os integrantes da comissão Especial de 
fiscalização ora designados, apresentarão à Secretaria adjunta de logís-
tica Escolar relatório final sobre a execução no referido contrato. Os rela-
tórios deverão conter: descrição circunstanciada da execução do contrato; 
eventual descumprimento das cláusulas ajustadas; e as ocorrências que os 
fiscais julgarem pertinentes relatar, ante a possibilidade de interrupção ou 
suspensão da execução do contrato.
art 8º - Esta PorTaria entra em vigor a contar de 19 de maio de 2021.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 657940
Portaria N.º 045/2021 - 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 
037|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 EEEM Profª. ducilla almeida do Nascimento, em altamira/Pa.
art. 2º - designar o servidor diego alexandre ferreira de Sousa, inscri-
to na Matrícula nº 57234200, cPf: 969.604.342-20, para atuar como 
fiscal de Execução do contrato Público nº 037|2021, celebrado entre 
a SEdUc e a empresa EcoSoloS coNSTrUÇÃo E coMÉrcio EirEli 
(cNPJ:11.209.875/0001-14), que tem por objeto a reforma da EEEM Profª. 
ducilla almeida do Nascimento, em altamira/Pa.
art. 3º - Esta PorTaria entra em vigor a contar de 05/05/2021.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 657964

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 11
contrato: 005/2012
Objeto do Contrato: Locação do Imóvel para funcionamento da EEEF Pre-
ventório Santa Terezinha, Belém/PA.
Objeto do Aditivo: Alterar o valor mensal do contrato original justificado 
pelo reajuste do iPca, bem como prorrogar sua vigência.
dispensa de licitação: 004/2012-Nlic/SEdUc
Valor Mensal: r$ 32.705,56
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: Preventório Santa Terezinha, CNPJ nº 04.886.586/0001-94, com 
sede na av. almirante Barroso, 4352, Marco, cEP 66.050-000, Belém /Pa
data de assinatura: 19/05/2021
Vigência: 25/05/2021 a 24/05/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 654617

diÁria
.

Portaria de diarias No. 47852/2021
OBJETIVO: Conduzir os técnicos da DRTI para realizar fiscalização da obra 
de construção da escola da ETPP de Tomé açu.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ToME-acU / 17/05/2021 - 17/05/2021 Nº diárias: 0
ToME-acU / BElEM / 17/05/2021 - 19/05/2021 Nº diárias: 2.5
NoME: ESMEriNo JoSE dE MaToS BarrEira
MaTrÍcUla: 183300 cPf: 10532668200
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa NiV. 8 / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 657903
Portaria de diarias No. 47907/2021
OBJETIVO: Visita técnica nas EEEF Padre Dubois e EEEFM Deodato Rezende (Salinópolis) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaliNoPoliS / 17/05/2021 - 17/05/2021 Nº diárias: 0
SaliNoPoliS / BElEM / 17/05/2021 - 18/05/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: iSraEl SoUZa carMoNa
MaTrÍcUla: 5958681 cPf: 89356101272
carGo/fUNÇÃo:dirETor / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 657906
Portaria de diarias No. 47958/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar entrega de materiais para atender 
a demanda da EEEfM deputado Nicias ribeiro que será inaugurada, Portel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / PorTEl / 17/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 3
PorTEl / BElEM / 20/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNdo ElPidio NEVES alMEida
MaTrÍcUla: 182966 cPf: 12712205200
carGo/fUNÇÃo:aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 657692
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Portaria de diarias No. 47836/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar entrega de materiais na 
EEEM dr. romildo Veloso e Silva, em ourilandia do Norte.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / oUrilaNdia do NorTE / 14/05/2021 - 18/05/2021 Nº diárias: 4
oUrilaNdia do NorTE / BElEM / 18/05/2021 - 18/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: claUdio NaSciMENTo doS SaNToS
MaTrÍcUla: 6333699 cPf: 30628997272
carGo/fUNÇÃo:ViGia / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 657688
Portaria de diarias No. 47960/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para conduzir os servidores da crM que 
irão realizar entrega de materiais para atender a demanda da EEEfM de-
putado Nicias ribeiro que será inaugurada, Portel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / PorTEl / 17/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 3
PorTEl / BElEM / 20/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcoS aNToNio da SilVa MorEira
MaTrÍcUla: 192813 cPf: 18602266200
carGo/fUNÇÃo:aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 657690
Portaria de diarias No. 47989/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar remanejamento de bens 
móveis no sistema de patrimonio SISPATWEB, recebimento no sistema 
SISPATWEB e o desfazimento dos bens móveis inservíveis que serão reti-
rados da EEEf leopoldina Guerreiro, em afuá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aMaPa / 17/05/2021 - 17/05/2021 Nº diárias: 0
aMaPa / afUa / 17/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 3
afUa / aMaPa / 20/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 1
aMaPa / BElEM / 21/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE Maria rodriGUES riBEiro
MaTrÍcUla: 942049 cPf: 29229960268
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 657679
Prd coMPLeMeNtar
despesa origem nº 81136
Portaria de diarias No. 47971/2021
oBJETiVo: Prd complementar referente a despesa 81136. Solicitação de 
diárias complementar para dar continuidade na vistoria da obra de reforma 
na EEEf leopoldina Guerreiro, em afuá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aMaPa / 14/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 0
aMaPa / afUa / 14/05/2021 - 15/05/2021 Nº diárias: 1
afUa / aMaPa / 15/05/2021 - 16/05/2021 Nº diárias: 1
aMaPa / BElEM / 16/05/2021 - 16/05/2021 Nº diárias: 0
NoME: lUcilENa fErrEira dE aNdradE
MaTrÍcUla: 57193076 cPf: 61392863287
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfraESTrUTUra dE T / 
aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 657683
Portaria de diarias No. 47988/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para conduzir os técnicos da SaGEP que 
irão realização de visita técnica no município de Vigia.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ViGia / 17/05/2021 - 17/05/2021 Nº diárias: 0
ViGia / BElEM / 17/05/2021 - 17/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: coSME EliZEU dE oliVEira
MaTrÍcUla: 240036 cPf: 14562421215
carGo/fUNÇÃo:EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 657686
Portaria de diarias No. 47982/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar visita técnica na EEEMTi 
onésima Pereira de Barros, em Santarém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 17/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 3
SaNTarEM / BElEM / 20/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: HiGor KYUZo da SilVa oKada
MaTrÍcUla: 57201967 cPf: 52771539268
carGo/fUNÇÃo: GErENTE dE ProJETo iii / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 657657
Portaria de diarias No. 47969/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar serviços de levantamento 
técnico para orçamento, projetos eletricos, hidro-sanitários e arquitetonico 
para reforma e ampliação da EEEfM onésima Pereira, em Santarém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM SaNTarEM 20/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 1
SaNTarEM BElEM 21/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: darlEi PiNHEiro dE frEiTaS cPf: 00313794278
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 657662

Portaria de diarias No. 47990/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realização de visita técnica no município de Vigia.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ViGia / 17/05/2021 - 17/05/2021 Nº diárias: 0
ViGia / BElEM / 17/05/2021 - 17/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
MaTrÍcUla: 14516 cPf: 10429549253
carGo/fUNÇÃo:SEcrETario adJUNTo dE GESTao dE PESSoaS / di-
rEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 657673
Portaria de diarias No. 47986/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para conduzir os técnicos da drTi que irão re-
alizar serviços de levantamento técnico para orçamento, projetos eletricos, hi-
dro-sanitarios e arquitetonico para reforma e ampliação da EEEfM Profª Maria 
de Nazare cezar Pinheiro e apresentação de projetos no município de Bragança.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 17/05/2021 - 18/05/2021 Nº diárias: 1
BraGaNca / BElEM / 18/05/2021 - 18/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: fraNciSco SalES da SilVa oliVEira
MaTrÍcUla: 557811 cPf: 04541839253
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 657675
Portaria de diarias No. 47981/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar visita técnica na EEEM one-
sima Pereira de Barros, em Santarém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 17/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 3
SaNTarEM / BElEM / 20/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria darcilENa do Socorro TriNdadE corrEia
MaTrÍcUla: 54184124 cPf: 48889792272
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 657676
Portaria de diarias No. 47987/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realização de visita técnica no município de Vigia.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ViGia / 17/05/2021 - 17/05/2021 Nº diárias: 0
ViGia / BElEM / 17/05/2021 - 17/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: NorBErTo fErrEira cardoSo JUNior
MaTrÍcUla: 57213450 cPf: 96907347253
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 657670
Portaria de diarias No. 47927/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para participar da reinauguração da EM 
Expedito ribeiro e da EEEfM Senador catete Pinheiro, em rio maria, bem 
como da EEEM Pedro ribeiro Mota em Xinguara.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / rio Maria / 13/05/2021 - 13/05/2021 Nº diárias: 0
rio Maria / XiNGUara / 13/05/2021 - 13/05/2021 Nº diárias: 0
XiNGUara / BElEM / 13/05/2021 - 13/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: EliETH dE faTiMa da SilVa BraGa
MaTrÍcUla: 6030610 cPf: 28111435215
carGo/fUNÇÃo:SEcrETario dE ESTado dE EdUcacao / EXEcUTiVa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 657471
Portaria de diarias No. 47892/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para conduzir o Secretario de logistica 
realizar visita técnica na EEEfM Pedro ribeiro Mota e EEEfM Senador cate-
te Pinheiro nos municípios de Xinguara e rio Maria.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 12/05/2021 - 12/05/2021 Nº diárias: 0
MaraBa / XiNGUara / 12/05/2021 - 13/05/2021 Nº diárias: 1
XiNGUara / rio Maria / 13/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 1
rio Maria / MaraBa / 14/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 14/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: ESaU fariaS rodriGUES laGoia filHo
MaTrÍcUla: 57217573 cPf: 17435552291
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 657497
Portaria de diarias No. 47956/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar entrega de materiais para atender 
a demanda da EEEfM deputado Nicias ribeiro que será inaugurada, Portel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / PorTEl / 17/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 3
PorTEl / BElEM / 20/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: SEVEriNo rEiS SaNToS
MaTrÍcUla: 5216427 cPf: 15127370204
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 657500
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Portaria de diarias No. 47891/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar visita técnica na EEEfM Pedro ribeiro 
Mota e EEEfM Senador catete Pinheiro nos municípios de Xinguara e rio Maria.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 12/05/2021 - 12/05/2021 Nº diárias: 0
MaraBa / XiNGUara / 12/05/2021 - 13/05/2021 Nº diárias: 1
XiNGUara / rio Maria / 13/05/2021 - 13/05/2021 Nº diárias: 0
rio Maria / MaraBa / 13/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 1
MaraBa / BElEM / 14/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo
MaTrÍcUla: 57217305 cPf: 31838154272
carGo/fUNÇÃo:SEcrETario adJUNTo dE loGiSTica / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 657501
Portaria de diarias No. 47953/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para participar da reinauguração da EEE-
fM leopoldina Guerreiro, em afuá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / afUa / 18/05/2021 - 18/05/2021 Nº diárias: 0
afUa / BElEM / 18/05/2021 - 18/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: EliETH dE faTiMa da SilVa BraGa
MaTrÍcUla: 6030610 cPf: 28111435215
carGo/fUNÇÃo:SEcrETario dE ESTado dE EdUcacao / EXEcUTiVa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 657504
Portaria de diarias No. 47929/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para visitar a EEEfM romildo Veloso em 
ourilansia do Norte e EEEfM ronan fidelis em redenção.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / rEdENcao / 17/05/2021 - 19/05/2021 Nº diárias: 2
rEdENcao / oUrilaNdia do NorTE / 19/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 1
oUrilaNdia do NorTE / BElEM / 20/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: aldEMira corrEa GUiMaraES
MaTrÍcUla: 454168 cPf: 17222206272
carGo/fUNÇÃo:aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 657509
Portaria de diarias No. 47837/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar entrega de materiais na 
EEEM dr. romildo Veloso e Silva, em ourilandia do Norte.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / oUrilaNdia do NorTE / 14/05/2021 - 18/05/2021 Nº diárias: 4
oUrilaNdia do NorTE / BElEM / 18/05/2021 - 18/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: TiZa cardoSo PiNHEiro JacoB
MaTrÍcUla: 57196431 cPf: 53056132215
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 657493
Portaria de diarias No. 47835/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar entrega de materiais na 
EEEM dr. romildo Veloso e Silva, em ourilandia do Norte.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / oUrilaNdia do NorTE / 14/05/2021 - 18/05/2021 Nº diárias: 4
oUrilaNdia do NorTE / BElEM / 18/05/2021 - 18/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Waldocir da SilVa fErrEira
MaTrÍcUla: 456098 cPf: 25361147249
carGo/fUNÇÃo:aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 657490
Portaria de diarias No. 47834/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar entrega de materiais na 
EEEM dr. romildo Veloso e Silva, em ourilandia do Norte.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / oUrilaNdia do NorTE / 14/05/2021 - 18/05/2021 Nº diárias: 4
oUrilaNdia do NorTE / BElEM / 18/05/2021 - 18/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNdo NoNaTo MoNTEiro doS rEiS
MaTrÍcUla: 316962 cPf: 25101684287
carGo/fUNÇÃo: SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 657485
Portaria de diarias No. 47838/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para conduzir os servidores da crM que irão realizar 
entrega de materiais na EEEM dr. romildo Veloso e Silva, em ourilandia do Norte.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / oUrilaNdia do NorTE / 14/05/2021 - 18/05/2021 Nº diárias: 4
oUrilaNdia do NorTE / BElEM / 18/05/2021 - 18/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: claUdio oliVEira NEGrEiroS
MaTrÍcUla: 942073 cPf: 25942786291
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 657486

Portaria de diarias No. 47926/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para participar da assinatura da ordem 
de Serviço da reinauguração da EEEM Plinio Pinheiro e da EEEM acy de 
Jesus Neves de Barros Pereira, em Marabá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 12/05/2021 - 12/05/2021 Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 12/05/2021 - 12/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: EliETH dE faTiMa da SilVa BraGa
MaTrÍcUla: 6030610 cPf: 28111435215
carGo/fUNÇÃo:SEcrETario dE ESTado dE EdUcacao / EXEcUTiVa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 657474
Portaria de diarias No. 47862/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para conduzir os servidores da crM que 
irão realizar entrega de materiais na EEEM dr. romildo Veloso e Silva.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / oUrilaNdia do NorTE / 14/05/2021 - 18/05/2021 Nº diárias: 4
oUrilaNdia do NorTE / BElEM / 18/05/2021 - 18/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE aNToNio daMaScENo doS SaNToS
MaTrÍcUla: 752479 cPf: 26029952234
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 657477
Portaria de diarias No. 47968/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar serviços de levantamento 
técnico para orçamento, projetos eletricos, hidro-sanitários e arquitetonico 
para reforma e ampliação da EEEfM onésima Pereira, em Santarém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 20/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 21/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: GiZElY criSTiNE ModESTo GUiMaraES
MaTrÍcUla: 57225318 cPf: 63586991215
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 657561
Portaria de diarias No. 47957/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar entrega de materiais para atender 
a demanda da EEEfM deputado Nicias ribeiro que será inaugurada, Portel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / PorTEl / 17/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 3
PorTEl / BElEM / 20/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE NEWToN GoNZalEZ da coSTa
MaTrÍcUla: 5918070 cPf: 26723077253
carGo/fUNÇÃo:GESTor dE UNidadE SEdUc Na EScola / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 657528
Portaria de diarias No. 47955/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar entrega de materiais para atender 
a demanda da EEEfM deputado Nicias ribeiro que será inaugurada, Portel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / PorTEl / 17/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 3
PorTEl / BElEM / 20/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: arTUr TEiXEira ViVaS filHo
MaTrÍcUla: 57202599 cPf: 34300813604
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 657535
Portaria de diarias No. 47937/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar visita técnica na EEEfM le-
opoldina Guerreiro, em afuá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aMaPa / 16/05/2021 - 16/05/2021 Nº diárias: 0
aMaPa / afUa / 16/05/2021 - 19/05/2021 Nº diárias: 3
afUa / aMaPa / 19/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 1
aMaPa / BElEM / 20/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: SilVia HElENa BENTES dE alMEida
MaTrÍcUla: 759929 cPf: 23562811268
carGo/fUNÇÃo:aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 657547
Portaria de diarias No. 47936/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar visita técnica na EEEfM le-
opoldina Guerreiro, em afuá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aMaPa / 16/05/2021 - 16/05/2021 Nº diárias: 0
aMaPa / afUa / 16/05/2021 - 19/05/2021 Nº diárias: 3
afUa / aMaPa / 19/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 1
aMaPa / BElEM / 20/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: SolaNGE Maria oliVEira diaS
MaTrÍcUla: 5858283 cPf: 26386097220
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 657549



 diário oficial Nº 34.589  85 Quinta-feira, 20 DE MAIO DE 2021

Portaria de diarias No. 47961/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para conduzir os servidores da crM que 
irão realizar entrega de materiais para atender a demanda da EEEfM de-
putado Nicias ribeiro que será inaugurada, Portel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / PorTEl / 17/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 3
PorTEl / BElEM / 20/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE GUilHErME araUJo Sarraf
MaTrÍcUla: 761257 cPf: 25620134253
carGo/fUNÇÃo:EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 657538
Portaria de diarias No. 47895/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para apurar denúncias constantes nos autos 
dos Pad nº 437/2017, nos municípios de Eldorado dos carajás e Marabá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Eldorado doS caraJaS / 17/05/2021 - 18/05/2021 Nº diárias: 1
Eldorado doS caraJaS / MaraBa / 18/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 3
MaraBa / BElEM / 21/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: THiaGo MElo friaES
MaTrÍcUla: 57212475 cPf: 81973772272
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 657542
Portaria de diarias No. 47894/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para apurar denúncias constantes nos autos 
dos Pad nº 437/2017, nos municípios de Eldorado dos carajás e Marabá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Eldorado doS caraJaS / 17/05/2021 - 18/05/2021 Nº diárias: 1
Eldorado doS caraJaS / MaraBa / 18/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 3
MaraBa / BElEM / 21/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: SaYoNara caMarGo foNTaNa
MaTrÍcUla: 773573 cPf: 29623685220
carGo/fUNÇÃo:aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 657558
Portaria de diarias No. 47954/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para fazer visita na EEEfM leopol-
dina Guerreiro, em afuá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aMaPa / 16/05/2021 - 16/05/2021 Nº diárias: 0
aMaPa / afUa / 16/05/2021 - 19/05/2021 Nº diárias: 3
afUa / aMaPa / 19/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 1
aMaPa / BElEM / 20/05/2021 - 20/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: roGErio Mira caVallEro dE QUEiroZ
MaTrÍcUla: 5947171 cPf: 63759314287
carGo/fUNÇÃo:GErENTE / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 657555
Portaria de diarias No. 47896/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para conduzir os técnicos do Núcleo de 
disciplina e Etica que irão apurar denúncias constantes nos autos dos Pad 
nº 437/2017, nos municípios de Eldorado dos carajás e Marabá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Eldorado doS caraJaS / 17/05/2021 - 18/05/2021 Nº diárias: 1
Eldorado doS caraJaS / MaraBa / 18/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 3
MaraBa / BElEM / 21/05/2021 - 21/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: rEGiNaldo TaVarES SarMaNHo
MaTrÍcUla: 5120314 cPf: 37934180225
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 57671389234

Protocolo: 657551

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de coNVocaÇÃo
a Presidente da comissão de Processo administrativo disciplinar, cons-
tituída nos termos da PorTaria nº 109/2019-GaB/Pad de 17/06/2019, 
publicada no doE Edição nº 33.898 de 18/06/2019, coNVoco na forma 
do art. 219 Parágrafo Único da lei Estadual 5.810/1994 rJU/Pa, o ex-ser-
vidor lUiZ PaUlo MENdES, matrícula nº 5819415-4, que achando-se em 
local incerto e não sabido, deve apresentar-se perante a comissão, que 
está sediada no Núcleo de disciplina e Ética/SEdUc, na sede da SEdUc, 
sito à rodovia augusto Montenegro, s/nº, Km 10 – Térreo do edifício-sede, 
Bairro: Tenoné, cEP: 66.820-000, Belém/Pa.
considere o ex-servidor NoTificado em razão das imputações contidas 
no Processo no 1368172/2019–GaB/Pad: 109/2019 do ex-servidor lUiZ 
PaUlo MENdES, matrícula nº 5819415-4, pelo cometimento de transgres-
são, em tese, ao que dispõem o art. 190, iV, da lei Estadual 5.810/94 rJU/
PA, sendo garantido o direito da ampla defesa e do contraditório.
fica ainda o ex-servidor coNVocado pelo presente Edital, para apresen-
tar-se no prazo de 15 (quinze) dias, a partir desta publicação e, se não 
comparecer será considerada rEVEl, prosseguindo os trabalhos da presen-
te comissão. Não comparecendo o convocado, vem a Presidente requerer 
a V.S.a designação de defensor dativo, no qual indico a ex-servidora Tania 
de Nazare Pamplona Seabra, matrícula no 5618460-3, com o objetivo de 

acompanhar os procedimentos da comissão referente o ex-servidor lUiZ 
PaUlo MENdES, matrícula nº 5819415-4.
Belém (Pa), 11 de janeiro de 2021
________________________
Karina da Rocha Góes Araújo
Presidente da comissão
____________
luciana Gomes caramelo
1º Membro/Secretário
_________________________
Kelton Monteiro de Menezes
2º Membro

Protocolo: 657832
editaL de coNVocaÇÃo/sedUc
o Presidente da comissão do Processo administrativo disciplinar, consti-
tuído nos termos da PorTaria nº. 432/2021-GaB/Pad de 19/04/2021, 
publicada no doE Edição 34.558 de 20/04/2021, coNVoca na forma do 
art. 219, único da § 2º da lei nº 5.810/1994-rJU, o servidor MarcElo 
BaNdEira dE alMEida, matrícula 57203211-1, que achando-se em local 
incerto e não sabido, deve apresentar-se perante a comissão para ser 
notificado, do processo nº1272607/2018 de 23/08/2018. A Comissão está 
sediada no Núcleo de disciplina e Ética/SEdUc, térreo da Secretaria de Es-
tado de Educação, com endereço na rodovia augusto Montenegro, Km 10, 
s/n, Bairro icoaraci, Belém/Pa – cEP: 66.820-000, fone: (91)3201-5159.
considere o servidor NoTificado em razão das imputações contidas no 
Processo supracitado, pelo cometimento de transgressões, em tese, de 
falta funcional constante de abandono de cargo, de acordo com o previsto 
nos arts.178,iV c/c190, ii, § 2º da lei nº 5.810/94. Sendo garantido o 
direito da ampla defesa e do contraditório. Fica ainda o servidor CONVOCA-
do pelo presente Edital, para se apresentar no prazo de 15 (quinze) dias, 
a partir desta publicação e, se não comparecer será considerado rEVEl, 
prosseguindo os trabalhos da presente comissão.
Edson Matos dos Santos Júnior
Presidente

Protocolo: 657815

oUtras MatÉrias
.

disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.: 3445/2021 de 18/08/2021
de acordo com o Processo Nº 456850/2021
formalizar a dispensa do servidor odrEEdSoN doS SaNToS TEiXEira, 
Matrícula nº 6301657/3, Professor, da função de Secretario (GEd-1) da 
EEEM Padre Jose Nicolino de Souza sede/oriximina, a partir de 02/02/2020, 
para fins de regularização funcional.
Portaria Nº.: 3388/2021 de 17/08/2021
de acordo com o Processo Nº 1358593/2019
formalizar a dispensa da servidora Hilda coSTa MarTiNS caraVElaS, Ma-
trícula nº 5348510/3, Professor, da função de diretor i (GEd-3) da ErcEf 
APAE/Barcarena, a partir de 16/07/2019, para fins de regularização funcional.
reVoGar/coNceder
Portaria Nº.: 00085/2021 de 17/05/2021
i- revogar, a contar de 06/05/2021, a PorTaria nº 3618/2019 de 
23/05/2019, que concedeu Gratificação de Tempo Integral, no percentual de 
47 %, ao servidor MaX cHarlES lEal fraGoSo, matrícula nº 5902674/1, 
Técnico em Gestão Pública, lotado na divisão de assistência ao Servidor..
II- Conceder, a contar de 06/05/2021, Gratificação de Tempo Integral, no 
percentual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, o servidor 
MaX cHarlES lEal fraGoSo, matrícula Nº 5902674/1, Técnico em Ges-
tão Pública, lotado na divisão de assistência ao Servidor.
licENÇa aTiVidadE PoliTica
Portaria Nº.: 3441/2021 de 18/05/2021
conceder a licença para atividade Politica, o servidor EdMilSoN BriTo ro-
DRIGUES, matricula nº 388041/1, Professor, lotado nesta Secretaria, a fim 
de Exercer Mandato de Prefeito, no período de 01/01/2021 a 31/12/2024 , 
fazendo opção pela remuneração do cargo Eletivo de Prefeito.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº. 3492/2021 de 18/05/2021
Nome: MaUro roBErTo dE SoUZa doMiNGUES
Matrícula:55585920/1 cargo:Professor
lotação:div. de legislação e Enquadramento/Belém
Período:21/10/21 a 19/12/21
Triênios:18/05/09 a 17/05/12
Portaria nº. 3493/2021 de 18/05/2021
Nome: caNaaN BEZErra PErEira
Matrícula:57204409/1 cargo:Professor
lotação:EE rio Tocantins/Maraba
Período:11/08/2020 a 09/10/20 – 10/10/20 a 08/12/20
Triênios:15/09/11 a 14/09/14 – 15/09/14 a 14/09/17
Portaria nº. 000088/2021 de 18/05/2021
Nome: raiMUNdo SErGio BEcKMaN filHo
Matrícula:57173675/2 cargo:Espec. em Educação
lotação:EEEM dr Jose Marcio ayres/icoaraci/Belém
Período:01/06/21 a 30/06/21 – 15/08/21 a 13/09/21
Triênios:16/05/12 a 15/05/2015
Portaria nº. 3490/2021 de 18/05/2021
Nome: dENilSoN EliaS liMa SilVa
Matrícula:5842395/2 cargo:Professor
lotação:divisçao de legislação e Enquadramento/Belém
Período:30/04/21 a 28/06/21
Triênios:17/02/12 a 16/02/15
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Portaria nº. 3449/2021 de 18/05/2021
Nome:SUSi lEao da SilVa
Matrícula:5901028/1 cargo:Servente
lotação:EEEM Simão Jacinto dos reis/Tucurui
Período:01/07/21 a 29/08/21
Triênios:25/06/12 a 24/06/15
LiceNÇa LUto
Portaria Nº.: 3391/2021 de 17/05/2021
conceder licença luto a Marcia foNTES da SilVa NaSciMENTo, matricula nº 
54195139/2, Especialista em Educação, lotada na EEEfM Prof Manoel Saturnino 
de andrade favacho/ananindeua , no período de 29/01/2021 a 05/02/2021.
Portaria Nº.: 3392/2021 de 17/05/2021
conceder licença luto a daiaNE GiSElE coNcEiÇÃo diaS, matricula nº 
5901146/1,Especialista em Educação, lotada na EEEf associação crista do 
Bengui/icoaraci , no período de 29/12/2020 a 05/01/2021.
LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº.: 3397/2021 de 17/05/2021
conceder licença Maternidade a cilEda PESSoa da SilVa PaZ, ma-
tricula nº 5928704/1,Professor, lotada na EE São Pedro/icoaraci, no 
período de 20/01/2021 a 18/07/2021.
Portaria Nº.: 3396/2021 de 17/05/2021
conceder licença Maternidade a clEidiaNE do roSario coSTa rodri-
GUES, matricula Nº 5901505/1, Especialista em Educação, lotada na EE 
frei daniel/Belém, no período de 02/01/2021 a 30/06/2021.
Portaria Nº.: 3395/2021 de 17/05/2021
conceder licença Maternidade a TaMilliS da SilVa PiNHEiro ViEira, 
matricula Nº 5948268/1 ,Professor, lotada na EE dr fabio luz/Tome açu, 
no período de 01/08/2020 a 27/01/2021.
Portaria Nº.: 3394/2021 de 17/05/2021
conceder licença Maternidade a aNa cElia MiraNda doS SaNToS, ma-
tricula nº 5895609/2,Professor, lotada na EE anexo São felipe/Santarem, 
no período de 12/01/2021 a 10/07/2021.
Portaria Nº.: 3393/2021 de 17/05/2021
conceder licença Maternidade a GiSEllE criSTiaNE PiNTo MorEira BE-
ZErra, matricula nº 57204012/1,Professor, lotada na EE antonio Gondim 
lins/ananindeua, no período de 14/02/2021 a 12/08/2021.
LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº.: 3390/2021 de 17/05/2021
formalizar a concessao de licença Paternidade a WalacY NEVES dE caMPoS, 
matricula nº 57217532/1, Servente, lotado na EE Prof olinda Veras alves/curu-
ça, no período de 18/12/2020 a 27/12/2020, para fins de regularização funcional.
Portaria Nº.: 3389/2021 de 17/05/2021
formalizar a concessao de licença Paternidade a dENiValdo PiNHEiro 
fariaS, matricula nº 57204313/1, Professor, lotado na EEEfM Sçao fran-
cisco Xavier/abaetetuba, no período de 08/12/2020 a 17/12/2020, para 
fins de regularização funcional.
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria nº.: 271/2020 de 22/06/2020
Nome:aNToNia aParEcida MoNTEiro do NaSciMENTo
Matrícula:57196475/1Período:01/09 a 30/09/20 Exercício:2020
Unidade:1 UrE/Bragança
Portaria nº.: 442/2020 de 24/07/2020
Nome:flaVia SilVaNY dE MEdEiroS roSa coSTa
Matrícula:57209352/1Período:16/11 a 30/12/20 Exercício:2020
Unidade:EEEfM Sistema Educativo radiofonico de Bragança/Bragança
Portaria nº.: 360/2020 de 02/07/2020
Nome:carloS alBErTo da SilVa SaNTiaGo
Matrícula:5347580/1Período:01/09 a 30/09/20 Exercício:2020
Unidade:EEEfM andre alves/augusto correa
Portaria nº.: 420/2020 de 22/07/2020
Nome:liSSaNdra PEdroSo do aMaral
Matrícula:57234841/1Período:03/11 a 02/12/20 Exercício:2020
Unidade:5 UrE/Santarem
Portaria nº.: 049/2020 de 29/07/2020
Nome:aParEcida Maria do NaSciMENTo
Matrícula:5900105/1Período:01/10 a 14/11/20 Exercício:2020
Unidade:EEEM Gonçalves dias/Parauapebas
Portaria nº.: 3252/2021 de 17/05/2021
Nome:fraNciNETE MacHado dE PaUla
Matrícula:5897210/1Período:01/09 a 30/09/20 Exercício:2020
Unidade:EE Paulino de Brito/Belém, para fins de regularização funcional.
Portaria nº.: 3374/2021 de 17/05/2021
Nome:JoYcE SilVa da SilVa
Matrícula:57195345/2Período:03/08 a 01/09/20 Exercício:2020
Unidade:EE Paulino de Brito/Belém, para fins de regularização funcional.
Portaria nº.: 366/2021 de 17/05/2021
Nome:liliaN alVES NoGUEira
Matrícula:5753473/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jonathas Pontes athias/Peixe Boi
Portaria nº.: 045/2021 de 12/04/2021
Nome:lETicia da SilVa carValHo
Matrícula:5952902/1Período:15/07 a 13/08/21 Exercício:2020
Unidade:EEEM Marluce Mussariol de Souza/Parauapebas
Portaria nº.: 197/2021 de 30/03/2021
Nome:lUTYaNNa do Sorro dE oliVEira SilVa dE SoUSa
Matrícula:57217486/1Período:01/06 a 30/06/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM do rocha/Bragança
Portaria nº.: 263/2021 de 07/05/2021
Nome:Eraldo JoElSoN MacENa raMoS
Matrícula:6317510/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:1 UrE/Bragança

Portaria nº.: 168/2021 de 05/05/2021
Nome:fraNciSco MaGNo SilVa SoUZa
Matrícula:57209532/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Maria irany rodrigues da Silva/Nova ipixuna
Portaria nº.: 169/2021 de 05/05/2021
Nome:NilZa HElENa SoUZa dE JESUS
Matrícula:57234433/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Maria irany rodrigues da Silva/Nova ipixuna
Portaria nº.: 170/2021 de 05/05/2021
Nome:Joao alBErTo fErNaNdES SaraiVa
Matrícula:5889742/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:Maria irany rodrigues da Silva/Nova ipixuna
Portaria nº.: 194/2021 de 30/04/2021
Nome:JUliaNa oliVEira rocHa dE SoUSa
Matrícula:5503833/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Macario dantas sede/S Geraldo do araguaia
Portaria nº.: 196/2021 de 27/04/2021
Nome:claUdENira Maria dE SoUZa SilVa
Matrícula:57214758/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Maria da Gloria/jacunda
Portaria nº.: 207/2021 de 05/05/2021
Nome:JoSE orlaNdo liMa dE MoraiS
Matrícula:5900110/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Jonathas Pontes athias/Maraba
Portaria nº.: 208/2021 de 30/04/2021
Nome:carloS da SilVa Maia
Matrícula:57216631/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof Jonathas Pontes athias/Maraba
Portaria nº.: 211/2021 de 30/04/2021
Nome:aElToN PErEira diaS
Matrícula:57211531/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Walquise Silveira Viana/Maraba
Portaria nº.: 212/2021 de 30/04/2021
Nome:dilMa diaS cHaViTo
Matrícula:57214727/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Walquise Silveira Viana/Maraba
Portaria nº.: 213/2021 de 30/04/2021
Nome:fraNciSca PErEira cUNHa
Matrícula:57214669/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Walquise Silveira Viana/Maraba
Portaria nº.: 215/2021 de 30/04/2021
Nome:Maria da coNcEiÇÃo SaNToS dE carValHo
Matrícula:57210734/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Walquise Silveira Viana/Maraba
Portaria nº.: 216/2021 de 30/04/2021
Nome:NEEMiSia BarroS dE aQUiNo
Matrícula:57211538/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Walquise Silveira Viana/Maraba
Portaria nº.: 219/2021 de 05/05/2021
Nome:rafaEl cESar araUJo
Matrícula:57215108/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE rio Tocantins/Maraba
Portaria nº.: 221/2021 de 05/05/2021
Nome:raiMUNdo EdilMar alHo dE SoUSa
Matrícula:5852900/2Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE luzia Nunes fernandes/Maraba
Portaria nº.: 222/2021 de 05/05/2021
Nome:Maria criSTiNa liMa rocHa oliVEira
Matrícula:57214764/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade: 4 UrE/Maraba
Portaria nº.: 225/2021 de 06/05/2021
Nome:ZEila MarTiNS dE oliVEira
Matrícula:667137/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Brasil Tropical/itupiranga
Portaria nº.: 226/2021 de 06/05/2021
Nome:Maria do Socorro dE frEiTaS
Matrícula:443905/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Brasil Tropical/itupiranga
Portaria nº.: 227/2021 de 06/05/2021
Nome:GENilToN riBaS MESQUiTa dE frEiTaS
Matrícula:57210300/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof Maria Sylvia dos santos/B Jesus do Tocantins
Portaria nº.: 228/2021 de 06/05/2021
Nome:adElMo orNElES dE oliVEira
Matrícula:57211009/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof Maria Sylvia dos santos/B Jesus do Tocantins
Portaria nº.: 233/2021 de 06/05/2021
Nome:Maria iSlaETE riBEiro
Matrícula:57214666/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Paulo freire/Maraba
Portaria nº.: 254/2021 de 10/05/2021
Nome:Maria do carMo rodriGUES dE alMEida
Matrícula:665614/1Período:18/07 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE liberdade/Maraba
Portaria nº.: 268/2021 de 11/05/2021
Nome:aNdrE lUiS MENEZES
Matrícula:57217940/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2018
Unidade:EE dr Gaspar Vianna -anexo ii/Maraba
Portaria nº.: 269/2021 de 11/05/2021
Nome:coracY fErrEira BarBoSa
Matrícula:5271355/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE dr Gaspar Vianna -anexo ii/Maraba
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Portaria nº.: 271/2021 de 11/05/2021
Nome:Maria da lUZ rodriGUES da SilVa
Matrícula:5901215/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE dr Gaspar Vianna -anexo ii/Maraba
Portaria nº.: 273/2021 de 11/05/2021
Nome:EdNa GoMES TaVarES dE SoUZa
Matrícula:57209591/1Período:01/06 a 15/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof anizio Teixeira/Maraba
Portaria nº.: 274/2021 de 11/05/2021
Nome:GEoVa SoarES da crUZ
Matrícula:6028896/2Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof anizio Teixeira/Maraba
Portaria nº.: 276/2021 de 11/05/2021
Nome:SoNia daS GraÇaS PaSTaNa fraNco
Matrícula:365742/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof anizio Teixeira/Maraba
Portaria nº.: 278/2021 de 13/05/2021
Nome:riJaNia Maria da SilVa cordEiro
Matrícula:57209541/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof anizio Teixeira/Maraba
Portaria nº.: 280/2021 de 12/05/2021
Nome:JaNETE dE oliVEira SErValo
Matrícula:5902791/1Período:02/07 a 15/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof Helio frota lima/abel figueiredo
Portaria nº.: 281/2021 de 12/05/2021
Nome:JoSE GEdEao alVES alEXaNdriNo
Matrícula:777684/1Período:01/07 a 14/08/21 Exercício:2020
Unidade:EE Prof Helio frota lima/abel figueiredo
Portaria nº.: 289/2021 de 14/05/2021
Nome:GaBriEl alVES liMa
Matrícula:57214776/1Período:01/07 a 30/07/21 Exercício:2020
Unidade:EE Profa Maria da Gloria/Jacunda
Portaria nº.: 095/2021 de 17/05/2021
Nome:claUdia SolaNdE PiNHEiro liNHarES
Matrícula:57193794/1Período:02/08 a 31/08/21 Exercício:2019
Unidade:cEEM francisco Nobre de almeida/Monte alegre
errata
errata da Portaria nº.: 199/2021 de 30/04/2021
Nome: KlEVErSoN cicEro airES GUara
onde se lê:Exercicio:2020
Leia-se:Exercicio:2021
Publicada no Diário Oficial nº 34.583/21 de 14/05/2021
errata da Portaria nº.: 235/2021 de 06/05/2021
Nome: EliNalVa carMo foNTENElE
onde se lê:Port.nº /2021 de 06/05/20201
Leia-se:Port. Nº 235/2021 de 06/05/2021
Publicada no Diário Oficial nº34.588/21 de 19/05/2021
errata da Portaria nº.: 249/2021 de 06/05/2021
Nome: EliNalVa carMo foNTENElE
onde se lê:Port.nº /2021 de 10/05/20201
Leia-se:Port. Nº 249/2021 de 06/05/2021
Publicada no Diário Oficial nº34.588/21 de 19/05/2021
errata da Portaria nº.: 188/2020 de 11/09/2020
Nome: diaNa aMoriM da SilVa rocHa
onde se lê:Exercicio:2020
Leia-se:Exercicio:2018
Publicada no Diário Oficial nº 34.360/20 de 01/10/2020
errata da Portaria nº.: 3096/2021 de 11/05/2021
Nome: VEra lUcia GoNÇalVES BaSToS
onde se lê:Periodo:14/06/21 a 28/07/21 (45) dias
Leia-se:14/06/21 a 13/07/21 (30) dias
Publicada no Diário Oficial nº 34.585/21 de 17/05/21

Protocolo: 657917

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

coNcessÃo de aUXÍLio tese/ dissertaÇÃo.
Processo eletrônico nº 2021/42941
Portaria N° 712/21, de 17 de maio de 2021
coNcEdEr auxílio Tese/dissertação ao(a) servidor(a) Maria ElENa NaSci-
MENTo dE liMa, id. funcional nº 5221307/ 4, cargo de ProfESSor aSSiS-

TENTE, lotado no dEParTaMENTo dE EdUcaÇÃo GEral, referente à defesa 
de Tese de doutorado na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
filho”, correspondente a 80% sobre o vencimento base da docente.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 657704
HoMoLoGaÇÃo de estÁGio ProBatÓrio/ doceNte.
Processo eletrônico nº 2020/1088976
Portaria N° 713/21, de 17 de maio de 2021
HoMoloGar, o resultado da avaliação que considerou aProVado(a) no estágio 
probatório o(a) servidor(a) do CORPO DOCENTE desta Instituição de Ensino Superior 
abaixo discriminado(a), reconhecendo aPTo(a), para o exercício do cargo efetivo.
NoME id. fUNcioNal carGo coNcEiTo
Marcio riSciK 55586863/ 3 ProfESSor aUXiliar BoM
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Processo eletrônico nº 2021/242409
Portaria N° 714/21, de 17 de maio de 2021.
HoMoloGar, o resultado da avaliação que considerou aProVado(a) no estágio 
probatório o(a) servidor(a) do CORPO DOCENTE desta Instituição de Ensino Superior 
abaixo discriminado(a), reconhecendo aPTo(a), para o exercício do cargo efetivo.
NoME id. fUNcioNal carGo coNcEiTo
daNiEllE do Socorro caSTro MoUra 5940826/ 1 ProfESSor aUXiliar BoM
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 657709
adicioNaL de PericULosidade.
Processo eletrônico nº 2020/835951
Portaria N° 718/21, de 17 de maio de 2021.
coNcEdEr, ao(a) servidor(a) desta iES, abaixo relacionado, lotado(a) na 
dirEToria dE adMiNiSTraÇÃo dE SErViÇo /UEPa, adicioNal dE PE-
ricUloSidadE, a contar de 07.04.2021.
SErVidor id. fUNcioNal
alEXaNdrE oliVEira do NaSciMENTo 5898190/ 2
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 657706
reVoGar cessÃo de serVidor
Processo eletrônico nº 2021/380250
Portaria N° 716/21, de 17 de maio de 2021.
rEVoGar, a contar de 05.04.2021, os efeitos da PorTaria nº 1876/20 
de 13.10.2020, publicada no d.o.E nº 34.372 de 14.10.2020, que cedeu 
a SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS – SEJUdH 
o servidor cHarlES SaNToS PENicHE, id. funcional n° 5794722-1, cargo 
de auxiliar administrativo B, lotado na diretoria de acesso e avaliação.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 657715
NoMeaÇÃo de doceNte aProVado eM coNcUrso PÚBLico- edi-
tal nº 074/2019
Processo eletrônico nº 2021/421587
Portaria N° 717/21, de 17 de maio de 2021.
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 a Lei nº 6.839, 
de 15.03.2006, publicada em 17.03.2006, que dispõe sobre a atualização 
do Plano de carreira, cargos e Salários da Universidade do Estado do Pará,
CONSIDERANDO finalmente o resultado final do Concurso Público para provi-
mento de vaga na carreira do Magistério Superior da Universidade do Estado 
do Pará, referente ao Edital nº 074/2019, assim como vacância de cargo públi-
co nesta iES conforme o Processo eletrônico nº 2021/421587 de 22.04.2021;
r E S o l V E:
NoMEar em função de aprovação em concurso público de provas e títulos, 
lEila MaUÉS oliVEira HaNNa, para exercer o cargo de ProfESSor aUXi-
liar i - 40H, na área de conhecimento GiESc-HUMaNidadES MÉdicaS-PES-
QUiSa ciENTÍfica, lotado(a) no dEParTaMENTo dE SaÚdE coMUNiTária.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 657716

errata
.

errata
Processo eletrônico nº 2020/872379
Retificar os termos da PORTARIA n° 2957/14, de 22 de julho de 2014, publicado 
no doE Nº 32.700 de 06.08.2014, referente a vigência da concessão do adicional 
de insalubridade do(a) servidor(a) roBErTo cHaVES caSTro, o seguinte:
oNde se LÊ : “ …, adicioNal dE iNSalUBridadE – GraU MÉdio, a 
contar de 01.06.2014.”
Leia-se: “ …, adicioNal dE iNSalUBridadE – GraU MÉdio, a contar 
de 28.02.2012.
rUBENS cardoSo da SilVa
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 657712
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iV errata ao editaL Nº040/2020 - UePa
Processo de aVaLiaÇÃo e PerMaNÊNcia No reGiMe de teMPo 

iNteGraL coM dedicaÇÃo eXcLUsiVa (tide)

3. croNoGraMa

 oNde se LÊ Leia-se
Etapas Período Período

i) Publicação do Edital 13/10/2020 13/10/2020
ii) Período de pedido de impugnação do Edital 14/10/2020 a 16/10/2020 14/10/2020 a 16/10/2020

iii) resultados dos pedidos de impugnação 19/10/2020 19/10/2020
IV) Entrega de relatório e plano de trabalho 20/10/2020 a 19/02/2021 20/10/2020 a 19/02/2021

V) resultado parcial – Homologação da entrega de 
relatório e

plano de trabalho
26/02/2021 26/02/2021

Vi) Período de interposição de recurso 01 e 02/03/2021 01 e 02/03/2021
Vii) resultado da homologação da entrega de 

relatório e plano de
trabalho

05/03/2021 05/03/2021

Viii) Período de avaliação da documentação pela 
comissão 08/03/2021 a 14/05/2021 08/03/2021 a 06/08/2021

iX) resultado parcial da avaliação da documentação 19/05/2021 11/08//2021
X) Período de interposição de recurso 20 e 21/05/2021 12 e 13/08/2021

Xi) resultado final 29/05/2021 27/08/2021

Belém/Pa, 19 de maio de 2021

rUBENS cardoSo da SilVa

reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 657564

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 728/2021, de 19 de Maio de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,

Para prestação de contas15 (quinze) dias após a aplicação.

cargo: dirETor dE adMiNiSTracao dE SErVicoS

Nome: MaUro HENriQUE da coSTa MENdES

Matrícula funcional: 2010194/ 1

Valor: r$ 3.000,00

Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870

fonte: 0102

339030 _ r$  3.000,00

ordenador responsável

lEoNY lUiS loPES NrGrÃo

Pró-Reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 657726

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo Nº 3668/21-coNsUN, de 19 de Maio de 2021.
EMENTa: Homologa a lista Tríplice com os Nomes dos docentes Escolhidos 

pela comunidade Universitária para os cargos de reitor e Vice-reitor da UEPa.
o reitor da Universidade do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
conferem o Estatuto e o regimento Geral, e em cumprimento à decisão do 
Egrégio conselho Universitário, em sessão extraordinária, realizada no dia 
19 de maio de 2021, promulga a seguinte:

rESolUÇÃo

art. 1º - fica homologada a lista com os nomes dos docentes escolhidos 

pela comunidade universitária para os cargos de reitor e Vice-reitor, qua-

driênio 2021-2025, consoante o que estabelece o artigo 23 do Estatuto da 

Universidade do Estado do Pará.

Parágrafo único: compõem a lista os docentes:

1º lugar – clay anderson Nunes chagas (reitor) e ilma Pastana ferreira 

(Vice-reitora), com 51,70% de votos válidos ponderados;

2º lugar – Benedito Ely Valente da cruz (reitor) e Sheyla Mara Silva de 

oliveira (Vice-reitora), com 31,50% dos votos válidos ponderados;

3º lugar – ionara antunes Terra (reitora) e Nilson Veloso Bezerra (Vice

-reitor), com 16,80% dos votos válidos ponderados.

art. 2º - a presente lista deverá ser encaminhada ao Governador do Estado 

do Pará para escolha e nomeação do reitor(a) e Vice-reitor(a), consoante o 

que estabelece o artigo 30 do Estatuto da Universidade do Estado do Pará.

art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.

reitoria da Universidade do Estado do Pará, em 19 de Maio de 2021.

rUBENS cardoSo da SilVa

reitor e Presidente do conselho Universitário

Protocolo: 657695

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

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 269/2021 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
ProcESSo: 2021/21122
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 03/06/2021 a
01/06/2021, correspondente ao triênio de 01/02/2015 a 31/01/2018, para 
a servidora, lYliaN JEaNETTE dE oliVEira diaS, Matrícula nº 116289/2, 
carGo: Técnica em Gestão do Trabalho, lotada na SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
17 de maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 657753

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 275/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2021/299139
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora Maria WaNdErlENE SoUSa dE alMEida, ma-
tricula 5097762/ 3, para responder pela Gerência do abrigo Estadual de 
Mulheres de Belém, em substituição a titular, claUdia aGUiar ViEira, 
matrícula 80845321/ 8, que se encontra afastada em licença para trata-
mento de saúde no período de 06/03/2021 a 05/04/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
18 de maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 657758

diÁria
.

Portaria Nº 290/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/517630
rESolVE:
autorizar o pagamento de ½ ( meia) diárias Para cada SErVidor ciTa-
do aBaiXo:
isolda loy louchard da cunha - Matricula 54187558/3 e cledison Brabo 
dos Santos - matricula 8022536, que se deslocarão para o município de 
Marituba no dia 29/05/2021., coM oBJETiVo dE EMiSÃo dE docUMEN-
TaÇÃo ciVil E aPoio ao BUca aTiVa Para cadaSTro ÚNico Na EXE-
cUÇÃo do BUSca aTiVa do ProJETo MEU rEGiSTro.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.244.1505.8899 01039002241 261.646 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
18 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 291/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/501889
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rESolVE:
autorizar o pagamento de 7 ½ ( SETE E meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
aNToNio carloS coSTa SENa, aSSiSTENTE Social, MaT. 57192835; 
lUiZ carloS fiGUEirEdo da SilVa, SocioloGo, MaT. 54191320; SE 
dESlocarÃo Para oS MUNiciPioS dE ParaGoMiNaS E TailaNdia, NoS 
diaS dE 26/05/2021 a 02/06/2021, coM o oBJETiVo dE aPoio TEcNi-
co ao ProJETo criaNÇa fEliZ/PriMEira iNfaNcia.cUJo MoToriSTa 
JoSiaS EliaS dE MElo, MaT. 57176166 rEaliZara o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.244.1505.8863 0339006699 234.135 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
18 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda Mat. 5945555/1
Portaria Nº 292/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/475448
rESolVE:
autorizar o pagamento de ½ (meia) diárias Para cada SErVidor
ciTado aBaiXo:
ESMEriNo NEri BaTiSTa filHo, MaT.569620, SEcrETario adJUNTo dE
TraBalHo,EMPrEGo E rENda; TadEU dE JESUS carValHo loBaTo, 
MaT. 2025183 , GErENTE, que se deslocará para a cidade de caSTaNHal, 
no período 07/05/2021 com o objetivo de ViSiTa TEcNica Na EMPrE-
Sa flaNBYaN, cUJo MoToriSTa MaNoEl JoaQUiM MaUÉS fErrEira., 
MaT.5938894 fará o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária:
43105- 11.333.1504.8946 0101006357 266.721 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
18 de Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 289/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/523184
rESolVE:
autorizar o pagamento de 5 ½ ( ciNco E meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
Maria Jacirene de Souza Barbosa, matricula 54192688-1 e Natércia freire 
frança, matricula 335940-3, que se deslocarão para o município de anajás no 
período de 31/05/2021 a 05/06/2021. coM oBJETiVo dE aSSESSoraMEN-
To TEcNico Para a GESTÃo do cad ÚNico E ProGraMa BolSa faMilia.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.244.1505.8863 0139002241 234.135 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
18 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 294/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/508608
rESolVE:
autorizar o pagamento de 5 ½ (ciNco E meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
aNa PaTricia araUJo raMoS , coordENadora, MaT. 57217289;rolaN-
do aUGUSTo NoroNHa BaTiSTa,coordENador,MaT. 80845321, lEoMar-
QUES crUZ doS SaNToS,MaT.57192819, aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, 
irÃo ViaJar Para o MUNiciPio dE oUrilaNdia, XiNGUara E rEdENÇÃo 
No PEriodo 24/05/2021 a 29/05/2021, cUJo oBJETiVo HaBiliTaÇÃo dE 
TEcNicoS a PlaTaforMa EMPrEGa MaiS BraSil, rEUNiÃo coM GESTo-
rES dE fUNdo a fUNdo E fiScaliZar a SEdE do SiNE E oriENTar oS 
TEcNicoS do SiNE QUE oPEraM o SiSTEMa. o MoToriSTa ValdiViNo 
rocHa da crUZ, MaT 3223639 rEaliZara o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária:
43105- 11.333.1504.8950 0101006357 266.734 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
19 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 295/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/514446
rESolVE:
autorizar o pagamento de 5 ½ (ciNco E meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
fraNcY GaBriEla MarQUES, cooEdENadora, matrícula nº 80845399;
rolaNdo aUGUSTo NoroNHa BaPTiSTa, coordENador, MaT.80845321; 
cáSSia criSTiNa fErrEira MarQUES ,aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, 
MaT.54190384, que se deslocaram ao município de BraGaNÇa E caPaNEMa 
, para HaBiliTar E oriENTar TEcNicoS Na PlaTaforMa EMPrEGa MaiS 
BraSil , no período de 07/06/2021 a 12/06/2021, cUJo MoToriSTa Val-
diViNo rocHa da crUZ , MaT 3223639, rEaliZará o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária:
43105- 11.333.1504.8950 0101006357 266.734 3390 14
43105- 11.333.1504.8946 0101006357 266.721 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
19 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda Mat. 5945555/1
Portaria Nº 287/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/502896
rESolVE:
autorizar o pagamento de 4 ½ ( QUaTro E meia) diárias Para cada
SErVidor ciTado aBaiXo:
Nayana diniz Túlio - matricula 594556/3, Edna Marta da Silva ribeiro Villa-
corte - matricula 54195914/1 e Elisângela Martins da Silva - matricula 
57234466/1, que se deslocarão para os municípios de Santa luzia do Pará 
e cachoeira do Piriá no período de 24 à 28/05/2021.coM oBJETiVo dE 
aPoio a GESTÃo E aoS SErViÇoS SocioaSSiSTENciaS, cUJo MoTo-
riSTa QUE rEaliZará o dESlocaMENTo raiMUNdo alEXaNdrE cor-
rEia doS SaNToS , MaT 35076.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.244.1505.8863 0139002241 234.135 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
18 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda Mat. 5945555/1
Portaria Nº 293/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/499434
rESolVE:
autorizar o pagamento de 3 ½ (TrES E meia) diárias Para cada
SErVidor ciTado aBaiXo:
Maria de Nazaré cardoso costa da rocha, diretora - diSaN, Matrícula: 
80845759/3 , luís Guilherme cardoso dantas, Gerente - diSaN, Matrícula: 
54189624, alex fernando Soares Souza, assistente administrativo – Nú-
cleo de Engenharia e arquitetura, Matrícula: 1952617/1: os quais se des-
locarão ao município de Xinguara/Pa no período de 25/05 a 28/05/2021, 
com objetivo de realizar monitoramento da cozinha comunitária no muni-
cípio para os servidores Maria de Nazaré cardoso costa da rocha e alex 
fernando Soares Souza e; monitoramento do Programa de aquisição de 
alimentos - Paa para o servidor luís Guilherme cardoso dantas.cUJo Mo-
ToriSTa HallaN WaNSEl aZEVEdo daS NEVES,MoToriSTa colaBora-
dor EVENTUal, cPf.002701902, rEaliZará o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária:
43101- 08.244.1505.7678 0101006357/0101 261.877 339014/339036
43101- 08.244.1505.8396 0101006357 267.051 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e 
renda em, 19 de Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda Mat. 5945555/1
Portaria Nº 283/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/519659
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rESolVE:
autorizar o pagamento de 2 ½ (dUaS E meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
iNocENcio rENaTo GaSPariM, matrícula nº 5945555/1, Secretário da 
SEaSTEr, Sr. MarcoS fláVio do roSário riBEiro, motorista, matrícu-
la nº 5938895/1, e Sr. adoNai do Socorro da crUZ GoNÇalVES, ma-
trícula nº 57231288/3, diretor de assistência Social que se deslocaram ao 
município de abaetetuba, para Participar de reunião sobre os Programas 
de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda com a Gestão Municipal, 
no período de 14/05 à 16/05/2021.
Classificação Orçamentária:
43101- 08.244.1505.8863 0101006357 234.191 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
18 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda Mat. 5945555/1
Portaria Nº 284/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/517661
rESolVE:
autorizar o pagamento de ½ ( meia) diárias Para cada SErVidor ciTa-
do aBaiXo:
isolda loy louchard da cunha - Matricula 54187558/3 e raquel dos Santos 
Souza - matricula 55587724/1, que se deslocarão para o município de ana-
nindeua no dia 28/05/2021,coM oBJETiVo dE aPoio ao BUSca aTiVa 
Para cadaSTro ÚNico Na EXEcUlÇÃo do ProJETo TEr PaZ.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.244.1505.8899 01039002241 261.646 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
18 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda Mat. 5945555/1
Portaria Nº 285/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/515636
rESolVE:
autorizar o pagamento de 4 ½ ( QUaTro E meia) diárias Para cada
SErVidor ciTado aBaiXo:
iNocENcio rENaTo GaSPariM, matrícula nº 5945555/1, Secretário da 
SEaSTEr e Sr. PaUlo SÉrGio dE SoUZa NaSciMENTo, matrícula nº 
5946524/3, assessor que se deslocaram à cidade de Brasília - df, para 
Participar de reunião na Secretaria Nacional de inclusão Social e Produtiva 
Urbana e reunião com deputados federais do Pará sobre emendas parla-
mentares, no período de 27/05 à 31/05/2021.
Classificação Orçamentária:
43101- 08.244.1505.8863 0101006357 234.191 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
18 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda Mat. 5945555/1
Portaria Nº 282/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019. considerando o Processo nº 2021/502730
rESolVE:
autorizar o pagamento de 4 ½ (QUaTro E meia) diárias Para cada
SErVidor ciTado aBaiXo:
Bruno Sousa leão, colaborador eventual/Engenheiro civil, o qual se deslo-
cará ao município de igarapé-Miri/Pa no período de 24/05 a 28/05/2021, 
com objetivo de promover a inclusão sócioprodutiva das famílias em situa-
ção de vulnerabilidade social no município.
Classificação Orçamentária:
43101- 08.244.1505.7678 0101 261.877 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
18 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda Mat. 5945555/1

Portaria Nº 281/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/504829
rESolVE:
autorizar o pagamento de 5 ½ (ciNco E meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
Taiana Nascimento da Silva - matricula 5946558 e adriana Souza de Barros 
- matricula 5875412/2, que se deslocarão para os municípios de currali-
nho e Bagre no período de 24 à 29/05/2021.coM oBJETiVo dE PrESTar 
aSSSESoraMENTo TEcNico a GESTÃo do cadUNico E BolSa faMilia.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.422.1505.8399 0339002241 234.194 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
18 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 280/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/513608
rESolVE:
autorizar o pagamento de 5 ½ (ciNco E meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
oSValdo dE aNdradE loPES filHo, MaT 54190378, aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo, E fraNcY GaBriEla MarQUES, coordENadora, ma-
trícula nº 80845399, aNa PaTricia araUJo raMoS, MaT 57217289, 
coordENadora, que se deslocaram ao município de GoiaNESia, BrEU 
BraNco E TUcUrUi, coM oBJETiVo dE HaBiliTar E oriENTar TEcNi-
coS Na PlaTaforMa EMPrEGa MaiS BraSil , no período de 31/05/2021 
a 05/06/2021, cUJo MoToriSTa ValdiViNo rocHa da crUZ , MaT. 
3223639 rEaliZará o dESlocaMENTo.
Classificação Orçamentária:
43105- 11.333.1504.8950 0101006357 266.734 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
18 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda Mat. 5945555/1
Portaria Nº 286/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/514254
rESolVE:
autorizar o pagamento de 5 ½ ( ciNco E meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
Kleidilena do Socorro andrade Teles, conselheira Suplente pela Secretaria 
de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, e do Secre-
tário Executivo do cEdca anderson danilo lopes, a qual se deslocaram 
do Município de Belém para os municípios de curralinho/ Melgaço/Breves/
Belém no período de 24 a 29/05/2021, com objetivo de participar da reu-
nião ampliada para apresentação do Projeto aWUrÉ UBUNTU aos gestores 
municipais, que na ocasião será assinado pelo mesmos o Termo de com-

promisso com os objetivos do projeto.
Classificação Orçamentária:
430103- 08.422.1505.8402 0138002151 249.624 3390 36/339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
18 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda Mat. 5945555/1

Protocolo: 657529
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FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 305 de 19 de Maio de 2021
coNcEdEr, 10 (dez) dias de licença para Tratamento de Saúde a servidor 
liNdiNalda HElENa liMa BarBoSa, matrícula nº.  57200264/1, ocupante do 
cargo de MoNiTor, lotada na cESEf, no período de 28/07/2020 a 06/08/2020.
Portaria Nº 306 de 19 de Maio de 2021
coNcEdEr, 13 (Treze) dias de licença para Tratamento de Saúde a servidor 
lEaNdro coSTa doS SaNToS, matrícula nº. 54195524/1, ocupante do car-
go de MoNiTor, lotada na cESEf, no período de 06/10/2020 a 18/10/2020.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente da faSEPa

Protocolo: 657721
Portaria Nº 296 de 17 de Maio de 2021
coNcEdEr, 60 (Sessenta) dias de licença para Tratamento de Saúde a ser-
vidora iVoNE VaNda da SilVa, matrícula nº. 3217337/1, ocupante do cargo 
de SErVENTE, lotada na GErad, no período de 23/01/2021 a 23/03/2021.
Portaria Nº 297 de 17 de Maio de 2021
coNcEdEr, 60 (Sessenta) dias de licença para Tratamento de Saúde a 
servidora Maria da GUia coNcEicao liMa, matrícula nº. 3240525/1, 
ocupante do cargo de aTENdENTE dE ENfErMaGEM, lotada na UaSE aNa-
NiNdEUa, no período de 23/12/2020 a 20/02/2021.
Portaria Nº. 302 de 19 de Maio de 2021
coNcEdEr; 08 (oito) dias de licENÇa NoJo ao (a) servidor (a) MiriaN cilENE 
SoUSa PEdroSo, Matrícula n°: 57192818/1, ocupante do cargo de aGENTE 
adMiNiSTraTiVo, lotado no cSEBa, no período 01.05.2021 à 08/05/2021.
Portaria Nº 303 de 19 de Maio de 2021
coNcEdEr, 14 (Quatorze) dias de licença para Tratamento de Saúde a 
servidor iZaac dE carValHo cHaGaS, matrícula nº. 3192032/1, ocupan-
te do cargo de MoToriSTa, lotada na SEÇÃo dE ZEladoria E TraNSPor-
TE - GZET, no período de 05/10/2020 a 18/10/2020.
Portaria Nº 304 de 19 de Maio de 2021
coNcEdEr, 14 (Quatorze) dias de licença para Tratamento de Saúde a 
servidor ildENE MiraNda SoEiro, matrícula nº. 5508509/1, ocupante 
do cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotada na diViSÃo dE rEcUrSoS 
HUMaNoS, no período de 03/10/2020 a 16/10/2020.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente da faSEPa

Protocolo: 657696

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 16/2021-GecoN de 19 de Maio de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará, 
no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 
30 de abril de 2021, publicado no doE 34571 de 03 de Maio de 2021.
considerando despacho da daf constante no protocolo n° 2021/345196, 
de 18/05/2021;
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora MaroNi MiWa MaTSUMUra, matricula 595966-
1 para atuar como fiscal do contrato administrativo nº 16/2021, firmado 
com a empresa T.a.M coMErcio dE PEÇaS E SErViÇoS dErEfriGEra-
ÇÃo lTda, a contar de 19 de maio de 2021;
ii – dESiGNar o servidor WaldErEi MacEdo da SilVa, matricu-
la54187894/ 1 para atuar como fiscal suplente do referido contrato.
Esta PorTaria entre em vigor na data da assinatura. dÊ-SE ciÊNcia, 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUiZ cElSo da SilVa/Presidente da faSEPa

Protocolo: 657794

diÁria
.

Portaria nº 180, de 19 de maio de 2021.
Processo nº 225456/2021.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado na UASE/ANANINDEUA III, conforme justificado.
oriGEM: aNaNiNdEUa/Pa – dESTiNo: ToMÉ-aÇÚ/Pa.
PErÍodo: 19/02/2021 a 19/02/2021. – (0,5) diária
SErVidorES: SHEila frEiTaS dE SoUZa, aSSiSTENTE Social, 
Matricula 54195519/1, e EdUardo NaZarENo do NaSciMENTo 
JÚNior, MoToriSTa, Matricula 5956474/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 657787
Portaria nº 179, de 19 de maio de 2021.
Processo nº 524771/2021.
oBJETiVo: Entregar adolescente, custodiado no ciaM/MaraBá, aos fami-
liares em cumprimento de determinação judicial.

oriGEM: MaraBá/Pa – dESTiNo: NoVa iPiXUNa/Pa.
PErÍodo: 10/05/2021 a 10/05/2021. – (0,5) diária
SErVidorES: WaKcilaN SoarES doS rEiS, PSicÓloGo, Matricula 
5956753/1, JoEl SilVa, MoNiTor, Matricula 5956595/1, e adÃo lENNoN 
dE SoUSa fEiToSa, MoToriSTa, Matricula 5956653/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 657539

oUtras MatÉrias
.

sUBstitUiÇÃo de serVidor
a fundação de atendimento Socieducativo do Pará – faSEPa, SUBSTiTUi na Port. 
158/2021, Publicação 653606-dioE, Processo 470359/2021, o servidor luiz augus-
to da Silva alcantara, Motorista, Matricula 5920980/2, Por, JarElE alVES TorrES, 
MoToriSTa, Matricula 5956490/1, na viagem ao município de MocaJUBa/Pa, rea-
lizada no período de 13 a 14/05/2021, conforme MEMo.210/2021-BNV.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 657703

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

Portaria
.

Portaria N0 187/2021-GGP/seJUdH Belém (Pa), 06 de maio de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo o decreto Estadual n° 1338, de 30 de julho de 2015 que 
dispõe sobre o cumprimento do Estágio Probatório de Servidor Público Civil 
ocupante de cargo de provimento efetivo,
rESolVE:
HOMOLOGAR a Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório da ser-
vidora Jeanete da Silva Gomes, relacionado no anexo i desta PorTaria, 
considerando-a apta para exercer seu cargo, obtendo nota de 100, ficando 
com o conceito EXcElENTE, de acordo com o seu respectivo processo.
aNEXo i
Nome : JEaNETE da SilVa GoMES
Matricula: 54188359/3
cargo : Técnico em Gestão  de direitos Humanos - Serviço Social
conceito: EXcElENTE
Processos n° 2012/617783; 2019/164582; 2019/164589; 2019/164600.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 657678
Portaria N0 188/2021-GGP/seJUdH Belém (Pa), 06 de maio de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo o decreto Estadual n° 1338, de 30 de julho de 2015 que 
dispõe sobre o cumprimento do Estágio Probatório de Servidor Público Civil 
ocupante de cargo de provimento efetivo,
rESolVE:
HOMOLOGAR a Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório do servidor 
antônio Euclides do Nascimento, relacionado no anexo i desta PorTaria, 
considerando-o apto para exercer seu cargo, obtendo nota de 100, ficando 
com o conceito EXcElENTE, de acordo com o seu respectivo processo.
aNEXo i
Nome : aNTÔNio EUclidES do NaSciMENTo
Matricula: 5898164/1
cargo : Motorista
conceito: EXcElENTE
Processos n° 2013/436021; 2013/436000; 2018/499619; 2018/499624.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 657680
Portaria N0 189/2021-GGP/seJUdH Belém (Pa), 06 de maio de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo o decreto Estadual n° 1338, de 30 de julho de 2015 que 
dispõe sobre o cumprimento do Estágio Probatório de Servidor Público Civil 
ocupante de cargo de provimento efetivo,
rESolVE:
HOMOLOGAR a Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório do servi-
dor Marcelo Santos lauzid, relacionado no anexo i desta PorTaria, consi-
derando-o apto para exercer seu cargo, obtendo nota de 100, ficando com 
o conceito EXcElENTE, de acordo com o seu respectivo processo.
aNEXo i
Nome : MarcElo SaNToS laUZid
Matricula: 57201157/2
cargo : assistente administrativo
conceito: EXcElENTE
Processos n° 2010/10132; 2010/92497; 2014/218757; 2014/218374.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 657681
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secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

diÁria
.

Portaria N° 049/2021 – BeLÉM, 19 de Maio de 2021.
Nome: BrUNo da SilVa caSTro /Matricula: 59189069/1/ cargo: MoTo-
riSTa /origem: Belém-Pa/ destino: cachoeira do Piriá e augusto corrêa –
Pa/Período:24/05/2021 a 29/05/2021/ diária:5,5(cinco e meia)/objetivo: 
conduzir servidor aos municípios já mencionados.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 657893
Portaria N° 050/2021 – BeLÉM, 19 de Maio de 2021.

Nome: carloS aUGUSTo dE PaiVa lEdo/Matricula: 57195771/2/ cargo: 
SEcrETário adJUNTo dE ESTado /origem: Belém-Pa/ destino:Barcare-
na–Pa/Período: 21/05/2021/ diária:0,5(meia)/objetivo: Visita à prefeitu-
ra, indústrias aço Pará, regaf indústria de Metais, alubar e cElBa.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 657894
Portaria N° 047/2021 – BeLÉM, 19 de Maio de 2021.

Nome: MaUro JoSÉ rodriGUES BarBalHo /Matricula: 31658/3/ car-
go: dirETor /origem: Belém-Pa/ destino: Barcarena–Pa/Período: 
21/05/2021/ diária:0,5(meia)/objetivo: acompanhar o Secretário titular 
da Secretaria em uma ação que ocorrerá no referido município
 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 657890
Portaria N° 048/2021 – BeLÉM, 19 de Maio de 2021.

Nome: UlYSSES fErrEira GoNÇalVES /Matricula: 5942/ cargo: MoTo-
riSTa /origem: Belém-Pa/ destino: Barcarena–Pa/Período: 21/05/2021/ 
diária:0,5(meia)/objetivo: conduzir servidor ao município já mencionado.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 657891
Portaria N° 046/2021 – BeLÉM, 19 de Maio de 2021.

Nome: adENor SaNTaNa PEGado NETTo /Matricula: 5913756/3/ cargo: 
coordENador /origem: Belém-Pa/ destino: cachoeira do Piriá e au-
gusto corrêa –Pa/Período:24/05/2021 a 29/05/2021/ diária:5,5(cinco e 
meia)/objetivo: realizar vistoria técnica para levatntamento da situação 
das demandas de obras de energia el´[etrica em comunidades
 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 657888
Portaria N° 044/2021 – BeLÉM, 18 de Maio de 2021.

Nome:MaUro JoSÉ rodriGUES BarBalHo /Matricula: 31658/3/cargo:  
dirETor /origem: Belém-Pa/destino: São João de Pirabas - Pa/Perío-
do:14/05/2021/diária:0,5(meia)/objetivo: Visita à Prefeitura, câmara dos 
Vereadores e associação comercial do Município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 657513

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 70/2021, GaB/iMetroParÁ, 
18 de Maio de 2021.

dispõe sobre afastamento por motivo de falecimento de pessoa da família.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual nº 
7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 33771 de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o falecimento do Senhor aMarildo da SilVa lEiTE, es-
poso da servidora carla criSTiNa PaNGracio, ocorrido em 10 de maio 
de 2021 e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº 5.810, 
24 de janeiro de 1994.
rESolVE:
art. 1º – forMaliZar 8 (oito) dias de afastamento por motivo de fale-
cimento de pessoa da família a servidora carla criSTiNa PaNGracio, 
matrícula nº 468, ocupante do cargo de Gerente de Serviços Gerais, com 

início em 10 de maio de 2021 e término em 17 de maio de 2021, conforme 
certidão de Óbito nº 067595 01 55 2021 4 00497 247 0186580 44.
art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, retroa-
gindo seus efeitos a contar de 10/05/2021.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 18 de maio de 2021.
cintya Simões
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 657663
Portaria Nº 75/2021-GaB/iMetroParÁ/iNMetro

a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental publicado 
no doE nº. 33.771 de 02/01/2019, e;
coNSidEraNdo o que dispõe a lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores, que constituíram normas para licitações e contra-
tos na administração Pública.
 rESolVE:
•CONSTITUIR a contar de 07/03/2021 a Comissão Permanente de Licita-
ção – cPl do iMETroPará, com a função de receber, examinar e julgar to-
dos os procedimentos relativos aos processos licitatórios desta Autarquia.
•Designar para compor a CPL os servidores abaixo relacionados:

Nome cargo Matrícula função

Glenda Navarro da Silva assessor 0397 Presidente da comissão 
– Pregoeiro

Edilson amoras chaves Junior Gerente do Núcleo de informática 0280 Membro

ana cláudia lobo correa assistente administrativo 0255 Membro

lívia christine lobo de Melo Miranda chefe de Gabinete 0396 Membro

•Revogam-se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 19 de maio de 2021
cintya Simões
Presidente – iMETroPará

Protocolo: 657634

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 69/2021, GaB/iMetroParÁ, 
18 de Maio de 2021.

dispõe sobre licença Prêmio de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual nº 
7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 33771 de 02 
de Janeiro de 2019;
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 98 a 99 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo de nº 52619.000699/2021-86.
rESolVE:
art. 1º - coNcEdEr licença prêmio de 60 (sessenta) dias referente ao perí-
odo aquisitivo 10/07/2018/2021 ao servidor JoSÉ MariaNo SilVa liSBoa 
mat. 024, ocupante do cargo de auxiliar de Metrologista, com início em 12 
de Julho de 2021 e término em 09 de setembro de 2021.
art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 18 de maio de 2021.
cintya Simões
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 657651
Portaria Nº 68/2021, GaB/iMetroParÁ, 

18 de Maio de 2021.
dispõe sobre licença Prêmio de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual nº 
7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 33771 de 02 
de Janeiro de 2019;
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 98 a 99 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo de nº 52619.001701/2020-53.
rESolVE:
art. 1º - coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias referente ao período 
aquisitivo 15/07/1987/1990 ao servidor raiMUNdo aZEVEdo corrEa, 
mat. 037, ocupante do cargo de Metrologista, com início em 1º de Julho de 
2021 e término em 30 de julho de 2021.
art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 18 de maio de 2021.
cintya Simões
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 657646
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desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 71/2021, GaB/iMetroParÁ, 
18 de Maio de 2021.

dispõe sobre designação de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual nº 
7.136/2008 e, de acordo com o decreto publicado no doE n° 33.771 de 
02 de janeiro de 2019.
coNSidEraNdo a Portaria de nº 70/2021, GaB/iMETroPara de 18 de 
maio de 2021.
rESolVE:
art. 1º – dESiGNar o servidor JoÃo VicTor da SilVa SoUSa, matrícula 
nº 398, ocupante do cargo de Secretario de Gabinete, para responder pela 
Gerência de Serviços Gerais, durante o impedimento da titular, no período 
de 10/05/2021 a 17/05/2021.
art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroa-
gindo seus efeitos a contar de 10/05/2021.
art. 3º - registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 18 de maio de 2021.
cintya Simões
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 657665
Portaria Nº 72/2021, GaB/iMetroParÁ, 

18 de Maio de 2021.
dispõe sobre designação de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual nº 
7.136/2008 e, de acordo com o decreto publicado no doE n° 33.771 de 
02 de janeiro de 2019.
coNSidEraNdo a Portaria de nº 67/2021, GaB/iMETroPara de 18 de 
maio de 2021.
rESolVE:
art. 1º – dESiGNar o servidor JoÃo VicTor da SilVa SoUSa, matrícula 
nº 398, ocupante do cargo de Secretario de Gabinete, para responder pela 
Gerência de finanças, durante o impedimento da titular, no período de 
21/05/2021 a 04/06/2021.
art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
art. 3º - registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 18 de maio de 2021.
cintya Simões
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 657669
Portaria Nº 73/2021, GaB/iMetroParÁ, 

18 de Maio de 2021.
dispõe sobre designação de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual nº 
7.136/2008 e, de acordo com o decreto publicado no doE n° 33.771 de 
02 de janeiro de 2019.
coNSidEraNdo a Portaria de nº 66/2021, GaB/iMETroPara, 18 de maio 
de 2021.
rESolVE:
art. 1º – dESiGNar a servidora SilVaNa YUri SHiBaTa, matrícula nº 404, 
ocupante do cargo de Gerente de finanças, para responder pela diretoria 
de administração e finanças, durante o impedimento da titular, no perí-
odo de 07/06/2021 a 21/06/2021, cumulativamente com a Gerência de 
finanças.
art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
art. 3º - registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 18 de maio de 2021.
cintya Simões
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 657674

.

.

errata
.

errata da publicação do termo de apostilamento n° 003/2021, pu-
blicado no d.o.E n° 34.536 de 29 de março de 2021, protocolo n° 640182.
onde se Lê: “Projeto atividade: operacionalização das ações adminis-
trativas.”
Leia-se: “Gestão de Tecnologia da informação e comunicação.”
ordenador: ciNTYa SilENE dE liMa SiMÕES.

Protocolo: 657700

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 66/2021, GaB/iMetroParÁ, 
18 de Maio de 2021.

dispõe sobre férias de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual nº 
7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 33771 de 02 
de Janeiro de 2019.

coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 janeiro 
de 1994 e o decreto nº 1.462 de 12 de abril de 2021, publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
rESolVE:
art. 1º – coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora 
Maria aNToNiETa cUNHa NoGUEira, matrícula nº 408, ocupante do car-
go de diretora de administração e finanças, com início em 07 de junho de 
2021 e término em 21 de junho de 2021, referente ao período aquisitivo 
2020/2021.
art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 18 de maio de 2021.
cintya Simões
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 657641
Portaria Nº 67/2021, GaB/iMetroParÁ, 

18 de Maio de 2021.
dispõe sobre férias de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
decreto de 10/10/2019, publicado no doE nº 34.007, de 11/10/2019;
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994.
coNSidEraNdo a interrupção de férias da servidora por meio da Portaria 
de nº 046/2020, GaB/iMETroPara, de 12/03/2020, publicada no doE em 
13/03/2020 de nº 34.141.
rESolVE:
art. 1º– coNcEdEr 15 (quinze) dias de gozo de férias interrompidas, a 
servidora SilVaNa YUri SHiBaTa, matrícula 404, ocupante do cargo de 
Gerente de finanças, de 21/05/2021 a 04/06/2021, referente ao período 
aquisitivo 02/01/2019/2020.
art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 18 de maio de 2021.
cintya Simões
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 657644
Portaria Nº 65/2021, GaB/iMetroParÁ, 

18 de Maio de 2021.
dispõe sobre férias de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará – iMETroPará, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 13 da lei Estadual nº 
7.136/2008 e de acordo com o decreto publicado no doE n° 33771 de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 a 76 da lei nº 5.810, 24 de ja-
neiro de 1994.
rESolVE:
art. 1º – coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias ao servidor SaUlo EMÍlio 
MarTiNS fiGUEirEo, matrícula nº 362, ocupante do cargo de assistente 
administrativo, com início em 21 de junho de 2021 e término em 20 de 
julho de 2021, referente ao período aquisitivo 01/06/2019/2020.
art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
art. 3º - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete, Belém/Pará, 18 de maio de 2021.
cintya Simões
Presidente
iMETroPará

Protocolo: 657638

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 019/2021 de 18 de Maio de 2021.
o diretor-Geral do NGPM - Núcleo de Gerenciamento do Programa de Mi-
crocrédito crEdcidadÃo, no uso das atribuições legais que lhe foram de-
legadas pelo Decreto de 16 de Abril de 2018, publicado no Diário Oficial nº 
33.599 de 17 de abril de 2018 e art. 3º da lei nº 7.774 de 23 de dezembro 
de 2013.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/524179.
rESolVE:
i – coNcEdEr a servidora roberta Nazareth de araújo Vaz Pereira, ma-
trícula 54197662/4, cPf: 629.457.182-00, ocupante do cargo de Geren-
te administrativo, lotado neste Núcleo de Gerenciamento do Programa de 
Microcrédito-crEdcidadÃo, Suprimento de fundos no valor total de r$ 
190,00(cento e noventa reais), a qual deverá observar a seguinte classi-
ficação orçamentária abaixo:

Programa de Trabalho fonte do recurso Natureza da despesa Valor

8338
 

0101
 

339039
 

190,00
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ii – Estabelecer o prazo para aplicação do Suprimento de fundos de até 
(30) trinta dias, contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, (15) quinze dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
Tercio Júnior Sousa Nogueira
diretor-Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 657600

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 013/2021 – 19 de Maio de 2021.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
lei 7.774, de 23/12/2013.
rESolVE:
i - coNcEdEr diárias as servidoras abaixo, de acordo com as bases vi-
gentes, no trecho castanhal/Belém/castanhal, com o objetivo de realizar 
palestras e cadastros aos microempreendedores do município abaixo men-
cionado, do NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de diárias
rENaTa KEllY dE GoiS 

BarrEiroS 59466293/1 Gerente regional 19 a 21/05/2021   2 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral em exercício
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 657849
Portaria Nº 022/2021 – 19  de Maio  de 2021.

o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
lei 7.774, de 23/12/2013.
rESolVE:
i - coNcEdEr diárias para os servidores abaixo, de acordo com as bases 
vigentes, no trecho Belém/aurora/Santa luzia/Belém, com o objetivo de 
realizar visitas e palestras, a futuros microempreendedores dos municípios 
acima mencionados, através do NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de diárias
TErcio JUNior SoUSa 

NoGUEira 57199036 dirETor GEral 20 a 22/05/2021 2 1/2

faUSTo BoTElHo dE carValHo 837.863.092-72 colaBorador 
EVENTUal 20 a 22/05/2021 2 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 657959
Portaria Nº 020/2021 – 19  de Maio  de 2021.

o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
lei 7.774, de 23/12/2013.
rESolVE:
i - coNcEdEr diárias para os servidores abaixo, de acordo com as bases 
vigentes, no trecho Belém/ipixuna do Pará/Belém, com o objetivo de re-
alizar palestra e cadastro de créditos, a futuros microempreendedores do 
município acima mencionados, através do NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de diárias
JacKEliNE YaSMiM NoGUEira 

SilVa 5930821-2 GErENTE rE-
GioNal 19 a 21/05/2021 2 1/2

lUZcilENY coSTa aUZiEr 57209489-1 GErENTE rE-
GioNal 19 a 21/05/2021 2 1/2

ricardo HaMiNTaS MarTiNS 
PErEira 80846315 GErENTE rE-

GioNal 19 a 21/05/2021 2 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 657636

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de iNterPosiÇÃo de recUrso adMiNtratiVo 
toMada de PreÇos tP 012/2021–cPL/sedoP

objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para EXEcUÇÃo do ProJETo EXEcUTiVo dE SiSTEMa dE ProTEÇÃo 
coNTra dEScarGaS aTMoSfÉricaS, SiSTEMa dE dETEcÇÃo E alarME 

dE iNcÊNdio, E ilUMiNaÇÃo dE EMErGÊNcia da fUNdaÇÃo HoSPiTal 
dE clÍNicaS GaSPar ViaNNa, No MUNicÍPio dE BElÉM, neste Estado, 
conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
a Secretaria de Estado e desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SE-
doP, através da comissão Permanente de licitação, torna Público que hou-
ve interposição de recurso administrativo contra o resultado do julgamento 
da fase de HaBiliTaÇÃo, apresentado por essa cPl na referida licitação.
os autos do processo encontram-se à disposição dos interessados para que 
possam impugnar ou alegar, no prazo de 05 (cinco) dias uteis nos termos 
do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação.
os recursos estarão disponíveis através do site da SEdoP no link: www.
sedop.pa.gov.br/licitações-0 e no e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br.
Belém-Pa, 19 de maio de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 657725
aViso de aBertUra de PreGÃo eLetrÔNico 004/2021– cPL/

sedoP
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento, transpor-
te, carga, descarga e instalação de Máquinas/caminhões e Equipamentos 
industriais com vistas a viabilizar ações de operação do aterro Sanitário e 
Galpão de Triagem do município de Brasil Novo por meio do Projeto “iM-
PlEMENTaÇÃo doS iNSTrUMENToS da PolÍTica ESTadUal dE SaNEa-
MENTO BÁSICO”, sendo financiado parcialmente pelo Banco de Desenvol-
vimento da américa latina-caf, através do Programa Municípios Sustentá-
veis do Estado do Pará, conforme as quantidades e especificações mínimas 
previstas no Termo de referência  – anexo i deste Edital
data de abertura: 01 de junho de 2021
Horário: 10h00min (dez horas) no site www.comprasgovernamentais.gov.
br
Belém-Pa, 19 de maio de 2021
Wilson Prudêncio de Moura filho
Pregoeiro/SEdoP.

Protocolo: 657736
aViso de iNterPosiÇÃo de recUrso adMiNistratiVo 

coNcorrÊNcia PÚBLica cP 009/2021–cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo da oBra dE coNS-
TrUÇÃo do cENTro dE coNVENÇÕES dE SaNTarÉM, no Município de 
Santarém, neste Estado, conforme especificações técnicas, planilhas e pro-
jetos anexos.
a Secretaria de Estado e desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SE-
doP, através da comissão Permanente de licitação, torna Público que hou-
ve interposição de recurso administrativo contra o resultado do julgamento 
da fase de HaBiliTaÇÃo, apresentado por essa cPl na referida licitação.
os autos do processo encontram-se à disposição dos interessados para que 
possam impugnar ou alegar, no prazo de 05 (cinco) dias uteis nos termos 
do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores infor-
mações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação.
os recursos estarão disponíveis através do site da SEdoP no link: www.
sedop.pa.gov.br/licitações-0 e no e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br.
Belém-Pa, 19 de maio de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 657483
aViso de NoVa data de aBertUra toMada 

de PreÇos 014/2021– cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para coNSTrUÇÃo dE TraPicHE da coMUNidadE do rEcrEio E da 
Vila MUraJá No MUNicÍPio dE cUrUÇá, neste Estado, conforme especi-
ficações técnicas, planilhas e projetos anexos
data de abertura: 08 de Junho de 2021.
Horário: 10:00h00min (dez horas).
local: Sede da Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP, localizada na Trav. chaco, nº 2158, Bairro Marco, cEP: 
66.093 - 542. Belém/Pa.
Edital: disponível na coordenadoria de licitação da SEdoP, no horário de 
08:00 às 14:00, através de meio digital (cd/dVd virgem/PENdriVE) e no 
site www.compraspara.pa.gov.br
Belém-Pa, 19 de maio de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 657510
3º terMo de coNFissÃo de dÍVida reFereNte ao 

coNtrato

Nº 48/2013 – cP Nº 03/22013
JUSTIFICATIVA: Confissão da dívida, por parte do DEVEDOR, em decorrên-
cia de cálculos de reajuste dos serviços executados no contrato adminis-
trativo nº 48/2013, que teve por objeto a obra de “obra de construção do 
Hospital Dr. Abelardo Santos, no Munícipio de Belém e Regional do Tapajós, 
no Munícipio de itaituba neste Estado”, cfe. lei 8.666/93
Valor da dÍVida: r$ 3.183.819,56
doraÇÃo orÇaMENTária: 90101 10.302.1507.7582 449051 0103/0303/ 
0130/0330
daTa da aSSiNaTUra: 18/05/2021.
crEdor: PaUliTEc coNSTrUÇÕES lTda
dEVEdor: Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Pú-
blicas
ordENador dE dESPESa: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 657470
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aViso de resULtado JULGaMeNto das ProPostas – 
coNcorrÊNcia PÚBLica cP 007/2021-sedoP

oBJETo: contratação de empresa para a construção do Hospital Público 
da Mulher Nossa Senhora de Nazaré no Município de Belém, neste 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:
EMPrESaS claSSificadaS:
1ª -  QUadra ENGENHaria lTda cNPJ: 04.558.805/0001-06 -        r$ 111.167.239,88
2ª -  coNSÓrcio cdG-MUlTiSUl -                                                r$ 112.389.026,83
3ª - PaUliTEc coNSTrUÇÕES lTda -                                             r$ 114.950.799,46
4ª - coNSÓrcio ME SEdoP NaZarÉ -                                            r$ 119.601.000,00
5ª - PorTo BElo ENGENHaria E coMErcio lTda -                        r$ 121.170.583,21
6ª - coNSTrUTora ldN lTda -                                                     r$ 124.479.401,87
7ª - coNSÓcio ciNZEl/GoMES SodrÉ-HoSPiTal da MUlHEr -      r$ 125.949.992,82
8ª - MrM coNSTrUTora lTda -                                                    r$ 126.514.845,81
9ª - JoTa ElE coNSTrUÇÕES ciViS S. a -                                      r$ 126.849.923,33  
10ª - Sial coNSTrUÇÕES ciViS lTda -                                         r$ 139.073.023,09
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 QUADRA 
ENGENHaria lTda cNPJ: 04.558.805/0001-06 – r$ 111.167.239,88 
(cento e onze milhões, cento e sessenta e sete mil, duzentos e trinta e 
nove reais e oitenta e oito centavos).
Belém-Pa, 20 de maio de 2021.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 658038

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 066/2021 - 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 Memorando nº 12/2020 – aSlic, datado de 
04 de agosto de 2020, referente ao Processo Eletrônico nº 2020/561395, 
que trata sobre a designação de comissão Permanente de licitação, bem 
como a necessidade de alteração dos membros.
coNSidEraNdo a necessidade de atualizar a composição dos membros da 
comissão Permanente de licitação,
rESolVE:
1.dESiGNar a advogada liGia doS SaNToS NEVES, matrícula nº 
57176087, cPf nº 440.068.882-87, o auxiliar Técnico MarcElo fEr-
NaNdES Maia, matrícula nº 57227551, cPf nº 319.356.052-91, o con-
tador rodolfo JoB dE araÚJo corrEa, matrícula nº 57223785, cPf 
nº 657.529.882-68, o Engenheiro civil JoSE fErrEira PUTY, matrícula nº 
3190897, cPf nº 032.913.402-72 e o Engenheiro civil dailSoN aBrEU 
fraNco, matrícula nº 57194832, cPf nº 608.520.112-53, para, sob a 
Presidência da primeira, integrarem como Membros Titulares da comissão 
Permanente de licitação.
2.dESiGNar as auxiliares administrativo Maria dE loUrdES raiol cra-
Vo, matrícula nº 3190790, cPf nº 116.613.992-15 e Maria daS GraÇaS 
raMoS rEBÊlo, matrícula nº 3191478, cPf 089.406.064-34, para atua-
rem como Secretárias da referida comissão.
3.ficaM também designados como Membros Suplentes da comissão 
Permanente de licitação, a assessora Técnica adria SUEli PErEira E 
PErEira, matrícula nº 57235164, cPf nº 961.075.532-15, a Engenhei-
ra civil Márcia criSTiNa BarroSo liMa, matrícula nº 57176102, cPf 
nº 429.771.502-34, Geógrafo criSTiaNo MalaTo da ENcarNaÇÃo, 
matrícula nº 51855870, cPf nº 581.065.702-82, e o Gerente de célu-
la Executiva NEY fiGUEirEdo SaBaTHE, matrícula nº 5959178, cPf nº 
186.628.542-49.
4.o presidente da comissão será substituído por um dos Membros Suplen-
tes, na ordem em que figura no artigo 3, em seus afastamentos, impedi-
mentos legais ou regulamentares.
5.Esta Portaria terá vigência por um ano, a partir da data de sua publicação 
na Imprensa Oficial do Estado, revogando-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 19 de maio de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 657885
Portaria N.º 065/2021 - 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:
1.dESiGNar a Senhora criSTiNa Maria PENNa E SilVa, cPf nº 
219.183.922-34, para assumir a função em comissão de Gerente da cé-

lula Estratégica de Gestão de Obras – GEGOB, atribuindo-lhe a gratificação 
inerente a esta funçã
2.Esta Portaria entra em vigor a contar de 19.05.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 19 de maio de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 657892
Portaria N.º 064/2021 - 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:
1.dESiGNar a Senhora EliaNa BraGa da coSTa, cPf nº 508.987.102-
78, para assumir a função em comissão de Gerente da célula Executiva 
de Regularização Patrimonial, atribuindo-lhe a gratificação inerente a esta 
função.
2.Esta Portaria entra em vigor a contar de 01.06.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 18 de maio de 2021.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 657895

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 021/2021-GaB/NGtM
o dirETor GEral do NÚclEo dE GErENciaMENTo dE TraNSPorTE ME-
TroPoliTaNo – NGTM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
§ 2º, art. 3º da lei Estadual 7.573 de 02 de dezembro de 2011.
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/448882, mediante Pregão Presencial 
nº 003/2019- SEad, conforme ata de registro de Preços nº 013/2020, que 
se refere à contratação de empresa especializada no serviço de vigilância 
armada, a serem executados nas dependências do Núcleo de Gerencia-
mento de Transporte Metropolitano-NGTM, pela empresa BElÉM rio SE-
GUraNÇa EirEli.
coNSidEraNdo, o que determina o inciso iii, art. 58, da lei nº 8.666/93, 
que trata da prerrogativa da administração como agente fiscalizador.
r E S o l V E:
dESiGNar
1 - o servidor JoÃo ESTaNiSlaU GoNÇalVES loBaTo, identidade funcio-
nal n° 5832365, ocupante do cargo de assessor administrativo deste Nú-
cleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano - NGTM, para fiscalizar 
o contrato 004/2021-NGTM, celebrado entre o NGTM e a Empresa BElÉM 
rio SEGUraNÇa EirEli.
2 -a servidora daNÚBia lETÍcia diaS dE BarroS, identidade funcional 
nº 5944274, ocupante do cargo de Gerente administrativo, para assumir 
a fiscalização do contrato nº 004/2021, nas ausências e impedimentos do 
titular.
.registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 19 de maio de 2021
EdUardo dE caSTro riBEiro JUNior
dirETor GEral

Protocolo: 657962

.

.

coNtrato
.

NÚMero do coNtrato/eXercÍcio: 004/2021-NGtM
Valor Total: 265.394,40
objeto: contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços 
de Vigilância armada, a serem executados nas dependências do Núcleo de 
Gerenciamento de Transporte Metropolitano-NGTM.
data da assinatura:18/05/2021
Vigência:18/05/2021 a 18/05/2022
liciTaÇÃo
ata de registro de Preços nº013/2020
Modalidade: Pregão Eletrônico nº003/2019 - SEad
orÇaMENTo
Programa de Trabalho: 95101.26.122..1297.8338
Elemento de despesa: 339037
fonte: 0101
coNTraTado
Nome: Empresa BElÉM  rio  SEGUraNÇa  EirEli.
Endereço: av. almirante Barroso, Passagem Eliezer levy, 205, Souza , cEP 
66.613-155, Belém/Pa
ordENador: Eduardo de castro ribeiro Junior

Protocolo: 657936
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secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 175 de 19 de Maio de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 703/2020 de 30.03.2020, 
publicada no doE nº 34.163 de 31.03.2020.
coNSidEraNdo o disposto no artigo 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo ainda, os termos do Processo nº  2021/477246.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr ao servidor roSiValdo BaTiSTa filHo, identidade funcio-
nal nº 5894772/3, ocupante do cargo de coordenador, lotado no Núcleo 
Jurídico – NUJUr, 60 (sessenta) dias de licença prêmio, referente ao triênio 
21/02/2013 a 20/02/2016, a ser gozada nos períodos de 02/05/2021 à 
31/05/2021, 30 dias e 01/07/2021 à 30/07/2021, 30 dias; e 60 (sessenta) 
dias de licença prêmio, referente ao triênio 21/02/2016 a 20/02/2019, a 
ser gozada no período de 31/07/2021 à 28/09/2021.
ii - Esta Portaria tem efeito retroativo a 02/05/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 19 de maio de 2021.
adEJard Gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 657875

desiGNar serVidor
Portaria Nº 177 de 19 de Maio de 2021

o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo Pro-
fiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 01.01.2019, pu-
blicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/497688.
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor MarcElo cid Garcia SalES, identidade funcional nº 
5895261/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de desenvolvimento, 
ciência, Tecnologia e inovação - administração, lotado no Núcleo de 
controle interno – NUci, para responder pelo cargo de Gerente, GEP-
daS-011.3, no período de 08/06 a 07/07/2021, com todas as vantagens 
inerentes ao cargo durante o impedimento do titular dENilSoN BENEdiTo 
GoNÇalVES PiNHEiro, identidade funcional nº 57222720/1, ocupante do 
cargo de Gerente, GEP-daS-011.3, lotado na diretoria de administração 
e finanças - daf, que se encontra respondendo pelo cargo de diretor, 
GEP-daS-011.5, no período acima citado, conforme PorTaria Nº 162, de 
13/05/2021, publicada no doE nº 34.583, de 14/05/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 19 de maio de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 657927

desiGNar FiscaL de coNtrato
Portaria Nº 176 de 19 de Maio de 2021

o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E  EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/274639
r E S o l V E:
i – dESiGNar os servidores fErNaNdo QUiNTEla SMiTH, identidade 
funcional nº 57205845/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de 
informática, e carloS aUGUSTo roliM da MoTTa, identidade funcional 
nº 57234825/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de informática, 
lotados na diretoria de administração e finanças – daf, na qualidade de 
Titular e Suplente, respectivamente, para acompanhar e fiscalizar a exe-
cução do contrato nº 006/2021, celebrado entre a Secretaria de Estado de 
Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SEC-
TET e a Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado 
do Pará - ProdEPa, que tem como objeto o fornecimento de serviço de 
Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC - conforme especificado no 
anexo i (Proposta comercial n° 045/2021) e Termo de referência.
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução do contrato supracitado, devendo tomar providências para 
a regularização das faltas ou defeitos observados.
iii – Esta Portaria tem efeitos retroativos ao dia 14/04/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 19 de maio de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 657870

Portaria Nº 172 de 18 de Maio de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E  EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/344391
r E S o l V E:
i – dESiGNar as servidoras EliaNETE ViEira ValdEZ BarrETo, identi-
dade funcional nº 5900588/1, ocupante do cargo de auxiliar de Serviços 
operacionais, e claricE dE oliVEira NoVaES MaciEl, identidade fun-
cional nº 5055679/3, ocupante do cargo de agente administrativo, lotadas 
na diretoria de administração e finanças – daf, na qualidade de Titular e 
Suplente, respectivamente, para acompanhar e fiscalizar a execução do 
contrato nº 007/2021, celebrado entre a Secretaria de Estado de ciência, 
Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET e a 
Imprensa Oficial do Estado do Pará - IOEPA, que tem como objeto a pres-
tação de serviços de publicação de atos administrativos e outros atos cuja 
publicidade decorra de exigência legal.
ii – caberá às servidoras designadas neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução do contrato supracitado, devendo tomar providências para 
a regularização das faltas ou defeitos observados.
iii – Esta Portaria tem efeitos retroativos ao dia 19/04/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 18 de maio de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 657746

.

.

errata
.

Fica retiFicado Na Portaria Nº 118 de 30/03/2021, 
PUBLicada No d.o.e. Nº 34.539 de 31/03/2021.

onde se lê: no período de 01/03/2020 a 29/04/2020
Leia-se: no período 01/03/2021 a 29/04/2021
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 19 de maio de 2021.

Protocolo: 657902

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetroNico Nº 002/2021
Órgão licitante: Secretaria de ciência, Tecnologia e Educação Superior, 
Profissional e Tecnológica - SECTET – Processo: 2020/939489
Modalidade: Pregão Eletronico nº 002/2021, do tipo “menor preço”.
data: 02/06/2021 as 14:00 Hs ( horario de Brasilia)
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
apoio administrativo, mediante terceirização, compreendendo serviços de 
recepcionista, merendeira, copeira, auxiliar de limpeza, apoio operacional 
de logística e agente de portaria de forma contínua, para atender as ne-
cessidades da SECTET, conforme especificação e quantitativo estabelecidos 
neste documento.
Edital completo e mais informações poderão ser obtidas através do site 
www.comprasgovernamentais.gov.br/www.sectet.pa.gov.br e www.com-
praspara.pa.gov.br.
leonildes P. r. Junior
Pregoeiro/SEcTET

Protocolo: 657685

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 174 de 19 de Maio de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o processo nº 2021/520638.
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores EdilZa JoaNa oliVEira foNTES, identida-
de funcional nº 57176393/3, ocupante do cargo de Secretária adjunta; 
carloS EdUardo MiraNda da coNcEiÇÃo, identidade funcional nº 
54187348/2, ocupante do cargo de coordenador, e daNiEl JoSÉ BarBo-
Sa SidoNio, identidade funcional nº 54186791/4, ocupante do cargo de 
assistente administrativo, lotados na SEcad, a viajarem ao município de 
Marabá-PA, nos dias 21 e 22.05.2021, a fim de participarem de reunião 
com a reitoria da UNifESSPa, onde será analisada a oferta de cursos Su-
periores nos municípios da região Sul e Sudeste do Pará.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e 1/2(uma e 
meia) diária aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 19 de maio de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 657738
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oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 173 de 19 de Maio de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo o art. 36, da constituição do Estado do Pará, de 05 de 
outubro de 1989, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado, 
pela administração Pública para atender a necessidade temporária de ex-
cepcional interesse público;
coNSidEraNdo a lei Estadual nº 07, de 25 de setembro de 1991, que 
versa sobre a contratação por tempo determinado;
coNSidEraNdo o decreto nº 1.741, de 19 de abril de 2017, que disciplina 
o processo seletivo simplificado para a contratação de servidor temporário, 
em caráter de substituição;
coNSidEraNdo a necessidade formalizar equipe responsável para orga-
nizar e efetivar os procedimentos para realização de processo seletivo da 
Secretaria de Estado Ciência Tecnologia e Educação Superior Profissional e 
Tecnológica  - SECTET e,
coNSidEraNdo os princípios que regem a administração Pública, em es-
pecial os da legalidade, publicidade e transparência.
coNSidEraNdo os termos do PaE nº 2020/794899;
rESolVE:
art. 1º. instituir, no âmbito da Secretaria de Estado de ciência e Educação 
Superior Profissional e Tecnológica - SECTET, a Comissão de acompanha-
mento, execução, supervisão e deliberação do Processo Seletivo Simplifi-
cado - PSS de contratação temporária, de servidores para exercer função 
temporária nesta SEcTET.
art. 2º. a comissão será composta pelos seguintes servidores:

SErVidor MaTrÍcUla
carlos Eduardo Miranda da conceição 54187348/2

fernando Quintela Smith 57205845/1
Priscila carvalho castro 5947233/1

Maria José de Sousa Trindade 5897939/2

art. 3º. a comissão será coordenada pela servidora rita Simone da Silva 
Matni, Matricula funcional 57195101/4 que convocará reuniões sempre 
que houver necessidade.
Parágrafo único. Qualquer membro da comissão poderá solicitar reunião, 
informando previamente à coordenação.
art. 4º. a execução das atividades da comissão pelos servidores partici-
pantes, será incluída como exercício efetivo de suas funções institucionais, 
sendo considerada como serviço público relevante e não remunerada.
art. 5º. o Gabinete do Secretario prestará o apoio administrativo necessá-
rio ao desenvolvimento das atividades da comissão, devendo todos os se-
tores da SEcTET, quando demandados, prestar as informações necessárias 
à comissão para a execução de suas competências.
art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 19 de maio de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 657714
editaL de credeNciaMeNto Nº 005/2021

croNoGraMa do editaL 005/2021 - ProrroGaÇÃo 
de PraZos

 

Etapas Prazos

Publicação do Edital de chamamento Público nº 005/2021 no 
sítio: www.sectet.pa.gov.br 05/05/2021

Prorrogação do período para recebimento das propostas 
através do e-mail: ies.credenciamento@gmail.com

da 00:00h do dia 18/05/2021 até às 23:59h do dia 
18/06/2021

divulgação do resultado no sítio www.sectet.pa.gov.br 23/06/2021

interposição de recursos contra o resultado através de mani-
festação via e-mail: ies.credenciamento@gmail.com 24 e 25/06/2021

análise dos recursos pela comissão de Seleção 28 a 30/06/2021

Homologação e publicação do resultado definitivo, com divul-
gação das decisões recursais proferidas (se houver) no sítio 

www.sectet.pa.gov.br 06/07/2021

Esta publicação possui efeitos retroativos ao dia 18/05/2021.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 19 de maio de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 657506

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo da toMada 
de PreÇos Nº 001/2020.

Processo nº 2020/894504
 o diretor Presidente da fundação amazônia de amparo a Estudos e 
Pesquisas – faPESPa, no uso das suas atribuições, com fulcro no art. 
43, Vi, da lei 8.666/93, e alterações posteriores, analisando o processo 
licitatório realizado na modalidade Tomada de Preços n 001/2020, 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada (aceleradora) ou 
consórcio de empresas para a execução de serviço técnico especializado, 
não comum, visando a realização do Programa Startup Pará, criado pela 
PORTARIA Nº 384/2019, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 
34.070, de 23 de dezembro de 2019, Tipo técnica e Preços, considerando 
a ata de julgamento da Proposta de Preços, emitida pela comissão 
Especial de licitação, subsidiado pelo dESPacHo nº 33/2021 – ProJUr/
FAPESPA, fls. 2076/2077 e Manifestação nº 227/2021 da Coordenadoria 
de Controle Interno – CCI, fls. 2085/2093 dos autos HOMOLOGA a 
licitação, adJUdicaNdo o objeto a licitante fUNdaÇÃo dE ciÊNcia, 
TEcNoloGia, iNoVaÇÃo E dESENVolViMENTo SUSTENTáVEl GUaMá – 
fUNdaÇÃo GUaMá, inscrita no cNPJ: 11.024.200/0001-09, no valor de 
r$1.105.812,50 (Hum milhão, cento e cinco mil, oitocentos e doze reais e 
cinquenta centavos).
Belém-Pa, 19 de Maio de 2021.
carlos Edilson de almeida Maneschy - diretor-Presidente

Protocolo: 657910
aLteraÇÃo dos croNoGraMas das cHaMadas Nº001/2021 

(ProNeM) e Nº 002/2021 (PPP)
 

atividade data

lançamento da chamada 02/02/2021

Período para submissão de propostas 17/02/2021 a 22/03/21

divulgação do resultado preliminar na página da fapespa e no 
Diário Oficial do estado do Pará. 21/06/2021

Prazo para recurso administrativo 22/06/2021 a 06/07/2021

Divulgação do resultado final na página da Fapespa e no Diário 
Oficial do estado do Pará. 20/07/2021

Protocolo: 657573

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2021

ProcESSo (PaE) Nº 2020/347.898
oBJETo: Prestação de serviço manutenção preventiva e corretiva de equi-
pamentos que compõem o parque computacional da ProdEPa e de outros 
sob sua responsabilidade, incluindo o fornecimento de peças e componen-
tes.
VENcEdor: liP cPMErcial lTda.
cNPJ: 03.084.788/0001-50
loTE ÚNico - Valor GloBal: r$ 256.491,00
item 1 – Manutenção Preventiva: r$ 148.770,00 (300 chamados - r$ 
495,90 / chamado
item 2 – Utilização de Materiais: r$ 107.721,00
dESPacHo do PrESidENTE: Homologo.
o Pregoeiro

Protocolo: 657812

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 139/2021-seeL, de 11 de Maio de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, no uso de suas atribui-
ções que lhe foram delegadas pela lei nº 6.215 de 28 de abril de 1999, 
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alterada pela lei nº 6.879 de 29 de Junho de 2006, publicada no doE 
nº 30.714 de 30/06/2006 e considerando o disposto no art. 85 da lei nº 
5.810 de 24 de Janeiro de 1994 e, ainda a apresentação do Processo nº 
2021/385398 e laudos Médicos.
rESolVE:
coNcEdEr, aos servidores listados abaixo, licença para tratamento de 
Saúde, conforme os dados da planilha:

SErVidorES MaTricUla carGo PErÍodo da 
licENÇa

Nº. laUdo 
MÉdico

aNNa EliSa aZEVEdo araUJo 5892438/1 Téc. em Gestão 
Pública

03/03 a 
10/03/2021 73793

aUGUSTo NaZarENo PESSoa liSBoa 317438/1 Téc. em Gestão de 
Esporte

01/03 a 
10/03/2021 73795

lUciaNa coSTa dE carValHo 57233946/2 assist. administrativo 10/03 a 
16/03/2021 73796

Márcia criSTiNa da SilVa rEiS 54190570/1 Téc. em Gestão de 
Esporte

08/03 a 
11/03/2021 73792

roSiaNE SoUZa GoMES 5892432/1 assist. administrativo 22/01 a 
25/01/2021 73797

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, 11 dE Maio dE 2021.
arliNdo PENHa da SilVa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 657625

errata
.

errata ao eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto 
PÚBLico Nº 13/2021 – seeL, ProtocoLo Nº 655845, 

PUBLicada No doe Nº 34.583 de 14 de Maio de 2021, a QUaL 
aLtera o cNPJ da FederaÇÃo.

oNde se LÊ:
cNPJ Nº 26.912.533/0001-03.
Leia-se:
cNPJ Nº 26.912.533/0001-33.
arliNdo PENHa da SilVa
SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 657739
errata ao eXtrato do terMo de FoMeNto 13/2021 – seeL, 
ProtocoLo Nº 655842, PUBLicada No doe Nº 34.583 de 14 
de Maio de 2021. a QUaL aLtera o cNPJ da FederaÇÃo e a 

ViGÊNcia do terMo de FoMeNto.
oNde se LÊ:
cNPJ Nº 26.912.533/0001-03.
Leia-se:
cNPJ Nº 26.912.533/0001-33.
oNde se LÊ:
ViGÊNcia: 20/05/2021 a 30/08/2021.
Leia-se:
ViGÊNcia: 30/05/2021 a 15/08/2021.
arliNdo PENHa da SilVa
SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 657737
errata ao eXtrato do terMo de FoMeNto 10/2021 – seeL, 
ProtocoLo Nº 655821, PUBLicada No doe Nº 34.583 de 14 
de Maio de 2021. a QUaL aLtera o cNPJ da FederaÇÃo e a 

ViGÊNcia do terMo de FoMeNto.
oNde se LÊ:
cNPJ Nº 26.912.533/0001-03.
Leia-se:
cNPJ Nº 26.912.533/0001-33.
oNde se LÊ:
ViGÊNcia: 30/05/2021 a 18/07/2021.
Leia-se:
ViGÊNcia: 20/05/2021 a 15/07/2021.
arliNdo PENHa da SilVa
SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 657733
errata ao eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto 

PÚBLico Nº 10/2021 – seeL, ProtocoLo Nº 655822, 
PUBLicada No doe Nº 34.583 de 14 de Maio de 2021, a QUaL 

aLtera o cNPJ da FederaÇÃo
oNde se LÊ:
cNPJ Nº 26.912.533/0001-03.
Leia-se:
cNPJ Nº 26.912.533/0001-33.
arliNdo PENHa da SilVa
SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 657735

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico 04/2021
objeto: contratação de empresa especializada na locação contínua de au-
tomotores terrestre para a Secretaria de Estado de Esporte e lazer (SEEl).
considerando os autos do processo nº 2021/248901 do PrEGÃo ElETrÔ-
Nico 04/2021, o Secretário de Estado de Esporte e lazer, resolve HoMo-
LOGAR o objeto do certame, nos termos e para os fins e efeitos do art. 45 
do decreto 10.024/2019. Publique e encaminha-se para os demais setores 
envolvidos nos demais procedimentos relativos à contratação do licitante.
licitante vencedora: UNidaS VEicUloS ESPEciaiS S.a.
cNPJ: 02.491.558/0001-42.
Valor global do contrato: r$118.920,00
Belém, 19 de maio de 2021.
arlindo Penha da Silva
Secretário de Estado de Esporte e lazer.

Protocolo: 657729

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 157/2021-seeL, de 19 de Maio de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, no uso de suas atribui-
ções que lhe foram delegadas pela lei nº 6.215 de 28 de abril de 1999, 
alterada pela lei nº 6.879 de 29 de Junho de 2006, publicada no doE nº 
30.714 de 30/06/2006, e considerando o Memo. 025/2021;
TorNar SEM EfEiTo a portaria de nº 152/2021 – SEEl, publicada no 
doE nº 34.587 de 18/05/2021, que resolve substituir o servidor Marco 
aUrÉlio SoUZa dE oliVEira, membro, pelos membros KáTia cilENE dE 
fariaS rocHa e aNTÔNio oSValdo criSTo doS SaNToS para compo-
rem a comissão Especial de licitação de Tomada de Preços nº 02/2020 da 
Secretaria de Estado de Esporte e lazer, para contratação de empresa es-
pecializada em construção de quadra poliesportiva, referente ao processo 
de nº 2020/570372, visando atender a demanda da Secretaria de Estado 
de Esporte e lazer SEEl, a contar de 11 de maio de 2021.
i – rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, 19 dE Maio dE 2021.
ordENador: arliNdo PENHa da SilVa.

Protocolo: 657807
Portaria Nº 156/2021-seeL, de 19 de Maio de 2021.

o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, no uso de suas atribui-
ções que lhe foram delegadas pela lei nº 6.215 de 28 de abril de 1999, 
alterada pela lei nº 6.879 de 29 de Junho de 2006, publicada no doE nº 
30.714 de 30/06/2006, e considerando o Memo. 025/2021;
TorNar SEM EfEiTo a portaria de nº 151/2021 – SEEl, publicada no 
doE nº 34.587 de 18/05/2021, que resolve substituir o servidor Marco 
aUrÉlio SoUZa dE oliVEira, membro, pelos membros KáTia cilENE dE 
fariaS rocHa e aNTÔNio oSValdo criSTo doS SaNToS para compo-
rem a comissão Especial de licitação de Tomada de Preços nº 01/2020 da 
Secretaria de Estado de Esporte e lazer, para contratação de empresa es-
pecializada em construção de quadra poliesportiva, referente ao processo 
de nº 2020/570391, visando atender a demanda da Secretaria de Estado 
de Esporte e lazer SEEl, a contar de 11 de maio de 2021.
i – rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ordENador: arliNdo PENHa da SilVa.

Protocolo: 657796
Portaria Nº 158/2021-seeL, de 19 de Maio de 2021.

o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, no uso de suas atribui-
ções que lhe foram delegadas pela lei nº 6.215 de 28 de abril de 1999, 
alterada pela lei nº 6.879 de 29 de Junho de 2006, publicada no doE nº 
30.714 de 30/06/2006, e considerando o Memo. 025/2021;
TorNar SEM EfEiTo a portaria de nº 153/2021 – SEEl, publicada no 
doE nº 34.587 de 18/05/2021, que resolve substituir o servidor Marco 
aUrÉlio SoUZa dE oliVEira, membro, pelos membros KáTia cilENE 
dE fariaS rocHa e aNTÔNio oSValdo criSTo doS SaNToS, para com-
porem a comissão Especial de licitação de Tomada de Preços nº 03/2020 
da Secretaria de Estado de Esporte e lazer, para contratação de empresa 
especializada em reforma de quadra poliesportiva, referente ao processo 
de nº 2020/570363, visando atender a demanda da Secretaria de Estado 
de Esporte e lazer SEEl, a contar de 11 de maio de 2021.
i – rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, 19 dE Maio dE 2021.
ordENador: arliNdo PENHa da SilVa.

Protocolo: 657818

oUtras MatÉrias
.

Processo Nº. 2021/518083 – seeL/Pa
oBJETo: ProJETo dE dESENVolViMENTo E iNcENTiVo ao ESPorTE No 
ESTado do Pará
raTifiÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico
raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico Nº 
19/2021, nos termos do art. 31,ii da lei nº 13019/14, rEcUrSoS Pro-
VENIENTES DE DEMANDA PARLAMENTAR ratifico a justificativa exarada no 
Parecer Jurídico nº 233 /2121-aJUr/SEEl.
Belém, 14 de maio de 2021.
arliNdo PENHa da SilVa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 657918
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eXtrato do terMo de FoMeNto: 19/2021
 EXErcÍcio: 2021
ProcESSo N°: 2021/518083
daTa dE raTificaÇÃo: 15/05/2021
oBJETo:o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 019/2021 TEM Por oBJETo a cE-
lEBraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dE-
SENVolViMENTo do ProJETo dE dESENVolViMENTo E iNcENTiVo ao 
ESPorTE No ESTado do Pará.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 01/06/2021 a 30/07/2021.
oSc: iNSTiTUTo BraSilEiro dE dESENVolViMENTo E GESTÃo, cNPJ Nº 
35.281.139/0001-35
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática08101.27.812.1499.8317c; fonte de recursos: 
0101000000; Elemento de despesa: 335041;
ação: 192193; Pi: 21dEMP00170
Valor: r$ 800.000,00
daTa da aSSiNaTUra: 14/05/2021.
ordENador rESPoNSáVEl: arliNdo PENHa da SilVa

Protocolo: 657912
eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico 

Nº 19/2021
EXErcÍcio: 2021
ProcESSo N°: 2021/518083
daTa dE raTificaÇÃo: 14/05/2021
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 19/2021 TEM Por oBJETo a cE-
lEBraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dE-
SENVolViMENTo do ProJETo dE dESENVolViMENTo E iNcENTiVo ao 
ESPorTE No ESTado do Pará.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
Valor: r$ 800.000,00(oitocentos mil reais).
Considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SECRETARIO DE 
ESTado dE ESPorTE E laZEr, arliNdo PENHa da SilVa, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento Público 
Nº 19/2021, nos termos  art. 31, ii da lei federal n° 13.019/2014 visando 
firmar parceria com o INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO E 
GESTÃo, cNPJ Nº 35.281.139/0001-35

Protocolo: 657913
eXtrato do terMo de FoMeNto: 09/2021

EXErcÍcio: 2021
ProcESSo N°: 2021/477297
daTa dE raTificaÇÃo: 14/05/2021
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 09/2021 TEM Por oBJETo a cE-
lEBraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dE-
SENVolViMENTodo ProJETo ProGraMa dE foMENTo E iNcENTiVo ao 
fiSicUlTUriSMo No ESTado do Pará/BElÉM
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 14/05/2021 a 31/08/2021.
oSc: iNSTiTUTo BraSilEiro dE dESENVolViMENTo E GESTÃo, cNPJ Nº 
35.281.139/0001-35.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
doTaÇÃo orÇaMENTária: funcional Programática: 
08101.27.812.1499.8317c; fonte de recursos: 0301000000; Elemento 
de despesa: 335041; ação: 192193; Pi: 21dEMG00101; Valor: r$ r$ 
500.000,00
daTa da aSSiNaTUra: 14/05/2021.
ordENador rESPoNSáVEl: arliNdo PENHa da SilVa

Protocolo: 657750
terMo de reVoGaÇÃo de Processo LicitatÓrio

toMada de PreÇos Nº 03/2020 seeL/Pa.
o Secretário de Estado de Esporte e lazer, no uso de suas atribuições le-
gais e em conformidade com o art. nº 49 a lei nº 8.666/93;
CONSIDERANDO o processo licitatório na modalidade Tomada de Preços, 
que teve sua abertura no dia 05/03/2021, cujo objeto é contratação de 
empresa especializada em reforma de quadra poliesportiva para E.E.E.M. 
Maria Helena Valente Tavares;
RESOLVE: REVOGAR o processo licitatório, tombado sob o n.º 2020/570363, 
que originou a licitação na modalidade Tomada de Preços nº03/2020 SEEl/Pa.
Belém, 19 de maio de 2021.
arlindo Penha da Silva
Secretário de Estado de Esporte e lazer/Pa.

Protocolo: 657785

terMo de reVoGaÇÃo de Processo LicitatÓrio
toMada de PreÇos Nº 02/2020 seeL/Pa.

o Secretário de Estado de Esporte e lazer, no uso de suas atribuições le-
gais e em conformidade com o art. nº 49 a lei nº 8.666/93;
CONSIDERANDO o processo licitatório na modalidade Tomada de Preços, 
que teve sua abertura no dia 03/03/2021, cujo objeto é contratação de 
empresa especializada em obra de construção de quadra poliesportiva 
para E.E.E.f. deputado armando corrêa;
RESOLVE: REVOGAR o processo licitatório, tombado sob o n.º 2020/570372, 
que originou a licitação na modalidade Tomada de Preços nº02/2020 SEEl/Pa.
Belém, 19 de maio de 2021.
arlindo Penha da Silva
Secretário de Estado de Esporte e lazer/Pa.

Protocolo: 657782
terMo de reVoGaÇÃo de Processo LicitatÓrio

toMada de PreÇos Nº 01/2020 seeL/Pa.
o Secretário de Estado de Esporte e lazer, no uso de suas atribuições le-
gais e em conformidade com o art. nº 49 a lei nº 8.666/93;
CONSIDERANDO o processo licitatório na modalidade Tomada de Preços, 
que teve sua abertura no dia 01/03/2021, cujo objeto é contratação de 
empresa especializada em obra de construção de quadra poliesportiva 
para E.E.E.f. Maria luiza Vella alves;
RESOLVE: REVOGAR o processo licitatório, tombado sob o n.º 2020/570391, 
que originou a licitação na modalidade Tomada de Preços nº01/2020 SEEl/Pa.
Belém, 19 de maio de 2021.
arlindo Penha da Silva
Secretário de Estado de Esporte e lazer/Pa.

Protocolo: 657780
Processo Nº. 2021/477297 – seeL/Pa
oBJETo: “ProJETo ProGraMa dE foMENTo E iNcENTiVo ao fiSicUlTU-
riSMo No ESTado do Pará”.
raTifiÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico
raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico Nº 
09/2021, nos termos do art. 31, ii da lei nº 13019/14, rEcUrSoS Pro-
VENIENTES DE DEMANDA GOVERNAMENTAL ratifico a justificativa exarada 
no Parecer Jurídico nº 226/2121-aJUr/SEEl.
Belém, 14 de Maio de 2021.
arliNdo PENHa da SilVa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 657761
eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto 

PÚBLico Nº 09/2021
EXErcÍcio: 2021
ProcESSo N°: 2021/477297
daTa dE raTificaÇÃo: 14/05/2021
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 09/2021 TEM Por oBJETo a cE-
lEBraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dE-
SENVolViMENTo do ProJETo ProGraMa dE foMENTo E iNcENTiVo ao 
fiSicUlTUriSMo No ESTado do Pará.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
Valor: r$ 500,00,00 (quinhentos mil reais).
Considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SECRETARIO DE 
ESTado dE ESPorTE E laZEr, arliNdo PENHa da SilVa, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento Público 
Nº 09/2021, nos termos  art. 31, ii da lei federal n° 13.019/2014 visando 
firmar parceria com o INTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO E 
GESTÃo, cNPJ Nº 35.281.139/0001-35.

Protocolo: 657752
eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto 

PÚBLico Nº 17/2021
EXErcÍcio: 2021
ProcESSo N°: 2020/569849
daTa dE raTificaÇÃo: 14/05/2021
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 17/2021 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTo do ProJETo caMP -  aTlETaS do fUTUro 2021.
fUNdaMENTo lEGal: art. 29 caput e 31, ii da lei n° 13.019/2014 e de-
mais legislações aplicáveis.
Valor: r$ 750.000,00 (setecentos e cinqüenta mil reais).
Considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SECRETARIO DE 
ESTado dE ESPorTE E laZEr, arliNdo PENHa da SilVa, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento Público 
Nº 17/2021, nos termos do art. 29 caput e 31, ii da lei n° 13.019/2014 
visando firmar parceria com CENTRAL ÚNICA DA CIDADANIA - CAUC, CNPJ 
Nº 08.403.732/0001-34.

Protocolo: 657650
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Processo Nº. 2020/569849 – seeL/Pa
oBJETo: “ caMP – aTlETaS do fUTUro 2021”.
raTifiÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico
raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico Nº 
17/2021, nos termos do art. 29 caput e 31, ii da lei n° 13.019/2014 al-
terada pela lei 13.204/2015 e demais legislações aplicáveis. rEcUrSoS 
PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR ratifico a justificativa exarada 
no Parecer Jurídico nº 221/2121-aJUr/SEEl.
Belém, 14 de maio de 2021.
arliNdo PENHa da SilVa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 657652
 Portaria Nº 154/2021-seeL 

o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº 6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº 30.714, de 30 de junho de 2006, e conside-
rando o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
i – designar o servidor (a) laila JacoB dE liMa, matrícula nº 5895911/1, 
para atuar na função de gestor da parceria a ser celebrada com a cENTral 
ÚNica da cidadaNia - cUc, cNPJ Nº 08.403.732/0001-34 referente à 
lavratura de Termo de fomento para a realização do projeto caMP – aTlE-
TaS do fUTUro 2021.
Belém, 14 de Maio de 2021.
arliNdo PENHa da SilVa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 657659
eXtrato do terMo de FoMeNto: 17/2021

 EXErcÍcio: 2021
ProcESSo N°:2021/569849
daTa dE raTificaÇÃo:14/05/2021
oBJETo:o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGiBi-
lidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 17/2021 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTo do ProJETo caMP – aTlETaS do fUTUro 2021.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 art. 29 caput e 31, ii da lei n° 
13.019/2014 alterada pela lei 13.204/2015 e demais legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 27/05/2021 a 09/06/2021.
oSc: cENTral ÚNica da cidadaNia - cUc, cNPJ Nº 08.403.732/0001-34
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8317c;
fonte de recursos:7368000000;
Elemento de despesa: 335041
ação: 240355;
Pi: 20EMf4187130
Valor: r$ 750.000,00
daTa da aSSiNaTUra: 14/05/2021.
ordENador rESPoNSáVEl: arliNdo PENHa da SilVa

Protocolo: 657637
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

diÁria

Portaria 104/GePs/setUr de 19 de Maio de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/523203;rESolVE: conceder 
2 e 1/2 (duas e meia) diárias ao servidor UlTiMo aUGUSTo corrEa dE 
MiraNda, mat. 55589514-1,Téc. de Plan. e Gestão em Turismo. oBJ: Par-
ticipar de visitas técnicas e reuniões com equipe MTUr. dESTiNo: Santa-
rém – Pa. PErÍodo: 26 a 28/05/2021. alBiNo JoSÉ da SilVa BarBoSa.
diretor de administração e finanças

Protocolo: 657757
Portaria Nº. 105/2021-GePs/setUr, de 19 de Maio de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/523076; rESolVE: conce-
der 2 e ½ (duas e meia) diárias ao empregado público allYSoN EUGENio 
NEri dE oliVEira, mat. 57203859/1,coord. de Segmentação de Produtos 
Turísticos.oBJ: Participar de visitas técnicas e reuniões com equipe MTUr. 
dESTiNo: Santarém – Pa. PErÍodo: 26 à 28/05/2021. alBiNo JoSÉ da 
SilVa BarBoSa. diretor de administração e finanças.

Protocolo: 657763
Portaria 107/GePs/setUr de 19 de Maio de 2021

coNSidEraNdo os termos do processo 2021/515964; rESolVE: conce-
der 2 e 1/2 (duas e meia) diária ao servidor carloS EdUardo BUcHE-
lE GorrESEN, mat. 5948344/1, diretor de Políticas para o Turismo.oBJ: 
acompanhar a equipe do Ministério do Turismo na visita Técnica, para o 
desenvolvimento do Projeto Tapajós. DESTINO: Santarém/Pa. PERÍODO: 
26 à 28/05/2021.alBiNo JoSÉ da SilVa BarBoSa diretor de adminis-
tração e finanças.

Protocolo: 657781

Portaria Nº 106/2021/GePs/setUr, de 19 de Maio de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/516123; rESolVE: conce-
der 2 e ½ (duas e meia) diárias a servidora KaTia rEGiNa fariaS BarroS, 
mat. 2014050/1, coord. de Programas e investimentos. oBJ: acompanhar 
a equipe do Ministério do Turismo na visita Técnica para o desenvolvimento 
do Projeto Tapajós. DESTINO: Santarém/PA. PERÍODO: 26 à 28/05/2021. 
alBiNo JoSÉ da SilVa BarBoSa. diretor de administração e finanças

Protocolo: 657773
Portaria Nº 108/GePs/setUr de 19 de Maio de 2021

coNSidEraNdo os termos do processo 2021/516059; rESolVE: conce-
der 2 e ½ (duas e meia) diárias ao empregado público adMilSoN al-
caNTara da SilVa, mat.54188981/2, Ger. de desenv. e Projetos de in-
vestimento.oBJ: acompanhar a equipe do Ministério do Turismo na visita 
Técnica, para o desenvolvimento do Projeto Tapajós. DESTINO: Santarém/
Pa. PErÍodo: 26 à 28/05/2021. alBiNo JoSÉ da SilVa BarBoSa. diretor 
de administração e finanças

Protocolo: 657791
Portaria Nº 103/GePs/setUr de 19 de Maio de 2021

coNSidEraNdo os termos do processo 2021/524484;rESolVE: conceder 3 
e 1/2 (três e meia) diárias a servidora caroliNa NaSciMENTo aBdoN, mat. 
5948412/2, chefe de Gabinete.oBJ: Missão institucional, acompanhar visita 
técnica no Ministério do Turismo na Região do Tapajós junto a outros órgãos 
do Governo federal.dESTiNo: Santarém/Pa. PErÍodo: 25 a 28/05/2021. 
alBiNo JoSÉ da SilVa BarBoSa diretor de administração e finanças

Protocolo: 657747
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

 terMo aditiVo Nº 02/2021
coNtrato Nº: 015/2020

ProcESSo Nº: 2020/93.523- dP/Pa
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e a 
ldS SErViÇoS dE liMPEZa lTda, inscrita no cNPJ: 15.150.504/0001-65.
OBJETO: Modifica o valor Contratual, inicialmente estabelecido na CLÁU-
SUla SÉTiMa, consoante dispõe a cláUSUla dÉciMa SEGUNda: da re-
pactuação do contrato nº 015/2020, conforme estabelecido na convenção 
coletiva de Trabalho 2021/2022, vigente a partir de 01/01/2021, modi-
ficando o valor global para R$ 33.785,88 (trinta e três mil, setecentos e 
oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) e mensal para r$ 2.815,49 
(dois mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e nove centavos), respecti-
vamente, a contar da data-Base de 01/01/2021.
data da assinatura: 18/05/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8460. Natureza de despesa: 
339037. fonte: 0101. Plano interno (Pi): 1050008460c. Gp Pará: 266601
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém
rESPoNSáVEl da coNTraTada: lÚcia Maria SiMÕES PErEira. cPf/
Mf: 514.307.113-53.
ENdErEÇo da EMPrESa: rua Tibúrcio cavalcante, nº 2953, Sala 01, dio-
nísio Torres, fortaleza/cE, cEP: 60.125-101.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo. cPf/Mf Nº: 
833.315.652-53.

Protocolo: 657751

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

 terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
iNeXiGiBiLidade Nº 004/2021

ProcESSo Nº 2021/315140 - dPE
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, órgão da Administra-
ção Pública do Estado, reorganizada pela lei complementar Estadual nº 
054/2006, neste ato representada pela defensora Pública-Geral, no âmbito 
das atribuições legais, conferidas pelo inciso Viii do art. 8º da lei com-
plementar nº 054/2006, com base nos elementos constantes nos autos 
do presente processo e, fundamentado no art. 25, i, da lei federal nº 
8.666/93, rESolVE autorizar a contratação por iNEXiGiBilidadE dE li-
ciTaÇÃo da Sra. Eglacy cristina Sophia, cPf nº 147.292.878-43, residente 
e domiciliada à al Jaú, nº 150, apto 22, Ed. Mamoré,  cEP: 01420-000, 
São Paulo/SP, ofertante do curso de capacitação denominado “iV curso de 
Extensão “Reabilitação do Amor Patológico”, no valor total de R$ 1.100,00 
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(hum mil e cem reais), referente a inscrição da servidora pública rosana 
lemos faraon.
Valor Global de r$ 1.100,00 (hum mil e cem reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.128.1492.8740
Natureza de despesa: 339036
fonte: 0115
Plano interno (Pi): 1050008740c
Gp Pará: 266527
Em consequência, autorizo a contratação acima, e determino que seja 
dada a devida publicidade legal.
Belém, 18 de maio de 2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
dEfENSor PÚBlico GEral

Protocolo: 657960
6º coNcUrso de ProMoÇÃo Para a cLasse esPeciaL da

deFeNsoria PÚBLica do estado do ParÁ
reLaÇÃo NoMiNaL de iNscriÇÕes deFeridas e 

iNdeFeridas
considerando os termos da resolução cSdP Nº 271, de 29 de abril de 
2021, a qual declara 16 (dezesseis) vagas na Classe Especial para fins de 
promoção e dá outras providências;
considerando a publicação da resolução cSdP nº 271 e do Edital do 6º 
concurso de Promoção para a classe Especial da defensoria Pública do 
Estado do Pará ocorrida no Diário Oficial do Estado do Pará, em sua Edição 
de nº 34.571, de 03 de maio de 2021;
considerando o caput do art. 3º do Edital do 6º concurso de Promoção para 
a classe Especial da defensoria Pública do Estado do Pará, que concede 
o prazo de 15 (quinze) dias corridos para inscrições dos interessados, a 
contar de sua publicação em Diário Oficial do Estado do Pará; 
considerando o disposto no art. 5º, §2º, da resolução cSdP N° 033/2008, 
de 06 de novembro de 2008, alterada pela resolução cSdP Nº 269, de 29 
de abril de 2021, e o disposto no art. 3º, §1º, do Edital do 6º concurso de 
Promoção para a classe Especial da defensoria Pública do Estado do Pará;
o presidente do conselho Superior da defensoria Pública do Estado do Pará 
vem, por meio deste instrumento, tornar pública a relação nominal das 
inscrições deferidas e indeferidas para o 6º concurso de Promoção para a 
classe Especial da defensoria Pública do Estado do Pará.  

iNscriÇÕes deFeridas

Nome PaE data de Protocolo

Maria de Belém Batista Pereira 2021/477798 05/05/2021

ana Marina Monteiro Valente do couto 2021/477009 05/05/2021

alira cristina de Menezes Pereira 2021/474273 05/05/2021

Mônica Palheta furtado Belém dias 2021/477837 05/05/2021

Edgar Moreira alamar 2021/475999 05/05/2021

anelyse Santos freitas 2021/483418 06/05/2021

Marcus Vinícius campos da Silveira franco 2021/483987 06/05/2021

Vladimir augusto de carvalho lobo e avelino Koenig 2021/485973 06/05/2021

andrea Barreto ricarte de oliveira 2021/484128 06/05/2021

Paulo roberto Silva avelar 2021/491414 07/05/2021

carmen Elizabeth aragão addário Haber 2021/486198 07/05/2021

Nilza Maria Paes da cruz 2021/487691 07/05/2021

rossana Parente Souza 2021/492070 07/05/2021

João Peres de andrade filho 2021/486582 07/05/2021

fernando albuquerque de oliveira 2021/491447 07/05/2021

alexandre Martins Bastos 2021/492290 08/05/2021

Bruno Braga cavalcante 2021/497586 10/05/2021

Germana Serra de freitas 2021/497852 10/05/2021

andré Martins Pereira 2021/497294 10/05/2021

luana rochelly Miranda lima Pereira 2021/497684 10/05/2021

Breno luz Morais 2021/502967 11/05/2021

Suzy Souza de oliveira 2021/500730 11/05/2021

arnoldo Peres Junior 2021/501686 11/05/2021

Samuel Burlamaqui de Moraes 2021/509496 12/05/2021

Tânia do Socorro Bandeira de Souza 2021/505785 12/05/2021

luiz Paulo de albuquerque franco 2021/505453 12/05/2021

alcides alexandre ferreira da Silva 2021/509511 12/05/2021

Marcio da Silva cruz 2021/513464 13/05/2021

luciana albuquerque lima 2021/511870 13/05/2021

fábio Guimarães lima 2021/515960 13/05/2021

reinaldo Martins Junior 2021/514481 13/05/2021

ana Paula Pereira Marques Vieira 2021/522201 16/05/2021

rosinei rodrigues da Silva castro 2021/526893 17/05/2021

odoldira auxiliadora Espindola de figueiredo 2021/526769 17/05/2021

Heliana denise da Silva Sena 2021/526711 17/05/2021

raimundo cirino irmão 2021/525312 17/05/2021

adalberto da Mota Souto 2021/522531 17/05/2021

anderson da Silva Pereira 2021/523065 17/05/2021

iNscriÇÕes iNdeFeridas
  

Não houve indeferimento de inscrições.
  
conforme o disposto nos art. 5º, §3º, da resolução cSdP N° 033/2008 e 
art. 3º, §2º, do Edital do 6º concurso de Promoção para a classe Especial 
da Defensoria Pública do Estado do Pará, fica concedido o prazo de 48 
(quarenta e oito horas) para impugnações dos interessados a contar da 
data de publicação deste instrumento.
Belém-Pa, 19 de maio de 2021.
João Paulo carneiro Gonçalves lédo
defensor Público-Geral do Estado do Pará
Presidente do conselho Superior da defensoria Pública do Estado do Pará

Protocolo: 658030

.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 022/tJPa/2021

acolho o julgamento da Pregoeira em relação ao Pregão Eletrônico nº 022/
TJPa/2021, cujo objeto é contratação de empresa especializada para a 
manutenção Preventiva e corretiva da Plataforma de percurso vertical no 
Fórum de Baião, conforme quantidades e exigências estabelecidas no edi-
tal. Todas as informações a respeito do certame estão disponíveis em www.
comprasgovernamentais.gov.br. Belém, 19/05/2021. Secretaria de admi-
nistração do TJPa.

Protocolo: 657599
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.

.

oUtras MatÉrias
.

deMoNstratiVo de reMUNeraÇÃo de PessoaL – 2021
Quadro : aTiVo

Mês.....:MarÇo/2021
r$ 1,00

regime cargo/função Qtde Subsidio/ Vencimento
Vantagens Pecuniárias incidentes sobre Vencimentos e Salários

Outras Vantagens ** Total
Gratificações Pessoais outras

loMaN

desembargador(a) 30 1.063.866,60 42.036,91 134.047,17  189.340,61 1.409.912,95
Juiz de direito auxiliar de 3 

Entrancia
21 707.471,31 57.652,03 4.716,47  63.661,95 831.593,31

Juiz(a) de 1 Entrancia 48 1.459.412,16 156.136,27 4.256,61  182.775,57 1.802.580,61
Juiz(a) de 2 Entrancia 129 4.128.599,85 297.931,32 31.364,55  336.524,47 4.792.058,77
Juiz(a) de 3 Entrancia 92 3.099.398,12 86.342,07 132.061,16  385.325,35 3.702.666,87
Juiz(a) Substituto(a) 49 1.489.816,58 51.930,53   62.991,48 1.604.738,59
Pretor(a) da capital 2 57.768,40  8.087,56  2.696,40 68.552,36

* TOTAL DO REGIME -> 371 12.006.333,02 692.029,13 314.533,52 0,00 1.223.315,83 14.212.103,46
rEG. JUridico 

ÚNico

NiVEl SUPErior

analista Judiciario 1.363 6.376.864,55 5.987.063,43 3.274.794,65 37.362,12 291.080,94 15.892.206,03

Oficial de Justiça Avaliador 632 2.925.358,93 2.697.215,11 2.144.906,56 2.041.217,92 1.299.354,23 11.108.052,75

* TOTAL DO REGIME -> 1.995 9.302.223,48 8.684.278,54 5.419.701,21 2.078.580,04 1.590.435,17 27.000.258,78

rEG. JUridico 

ÚNico

NiVEl MÉdio

auxiliar administrativo 2 7.884,48  29.767,23   37.651,71
auxiliar de Secretaria 15 45.864,30 1.834,57 23.427,02 1.528,81  72.654,70
auxiliar de Seguranca 123 456.013,72  408.776,67 316.708,36 132.864,40 1.314.363,15

auxiliar Judiciario 786 2.773.087,39 97.749,55 732.278,37 31.311,20 106.927,76 3.741.354,27
avaliador Judicial 1 1.343,30  1.106,87   2.450,17

depositario Publico 2 2.686,60  1.611,96   4.298,56
diretor de Secretaria 6 26.981,10 2.069,47 8.877,61   37.928,18

Escrivao 2 2.674,30  1.337,14   4.011,44
Motorista 5 18.584,26 383,94 12.006,88   30.975,08

Oficial de Justica 38 131.668,10  153.822,87 92.167,48 79.122,48 456.780,93
* TOTAL DO REGIME -> 980 3.466.787,55 102.037,53 1.373.012,62 441.715,85 318.914,64 5.702.468,19

rEG. JUr. ÚNico

NiV.fUNdaMENTal
atendente Judiciario 128 404.783,25 12.446,90 225.917,56 8.965,64 15.577,97 667.691,32

* TOTAL DO REGIME -> 128 404.783,25 12.446,90 225.917,56 8.965,64 15.577,97 667.691,32
rEQUiSiTado NiVEl 

SUPErior
analista Judiciario 10 0,00 18.274,11 0,00 2.411,01 661,50 21.346,62

* TOTAL DO REGIME -> 10 0,00 18.274,11 0,00 2.411,01 661,50 21.346,62
rEQUiSiTado NiVEl 

MÉdio

auxiliar Judiciario 21 27.539,83 18.138,98 23.972,31 3.842,96 4.025,06 77.519,14

Servico Militar lei 6500/02 136  11.836,83  262.194,12 5.215,89 279.246,84

 * TOTAL DO REGIME -> 157 27.539,83 29.975,81 23.972,31 266.037,08 9.240,95 356.765,98
rEQUiSiTado NiVEl 

fUNdaMENTal
atendente Judiciario 5 3.017,28 8.654,22 4.096,27 0,00 5.061,54 20.829,31

 * TOTAL DO REGIME -> 5 3.017,28 8.654,22 4.096,27 0,00 5.061,54 20.829,31

carGoS coMiS-

SioNadoS NÍVEl 

SUPErior

cJS-1 23 62.253,52 119.050,61 37.210,83 0,00 1.902,85 220.417,81
cJS-2 314 942.659,59 1.486.381,59 205.530,92 2.975,37 130.096,23 2.767.643,70
cJS-3 404 1.718.441,70 2.533.432,01 992.013,79 32.380,92 122.362,12 5.398.630,54
cJS-4 118 515.317,26 996.436,32 289.769,09 1.351,38 58.034,81 1.860.908,86
cJS-5 13 66.361,69 122.148,07 43.668,62 0,00 1.162,50 233.340,88
cJS-6 158 909.603,94 1.511.865,16 498.498,06 0,00 29.265,49 2.949.232,65
cJS-7 3 19.938,50 45.620,13 35.665,34 0,00 0,00 99.004,15
cJS-8 7 50.298,99 132.025,34 38.322,99 0,00 0,00 220.277,54

* TOTAL DO REGIME -> 1.040 4.284.875,19 6.946.959,23 2.140.679,64 36.707,67 342.824,00 13.749.456,13
carGoS coMiS-

SioNadoS NÍVEl 

MÉdio

cJi 183 470.377,36 456.033,34 203.537,62 0,00 22.729,35 1.152.677,67

 * TOTAL DO REGIME -> 183 470.377,36 456.033,34 203.537,62 0,00 22.729,35 1.152.677,67
 fUNcao GraTi-

ficada

fG-1 13 40.595,14 35.727,67 32.582,18 0,00 0,00 108.904,99

fG-2 75 305.318,54 353.903,72 245.186,86 14.566,98 13.590,26 932.566,36

* TOTAL DO REGIME -> 88 345.913,68 389.631,39 277.769,04 14.566,98 13.590,26 1.041.471,35
* TOTAL DO QUADRO -> 4.957 30.311.850,64 17.340.320,20 9.983.219,79 2.848.984,27 3.542.351,21 63.925.068,81



 diário oficial Nº 34.589  103 Quinta-feira, 20 DE MAIO DE 2021

Quadro: iNaTiVo

regime  cargo/função Qtde  Subsidio/ Vencimento 
 Vantagens Pecuniárias incidentes sobre Vencimentos e Salários 

 Outras Vantagens**  Total 
 Gratificações  Pessoais  outras 

loMaN

desembargador(a) 30 1.063.866,60    19.409,60 1.083.276,20
Juiz auditor 1 33.689,11     33.689,11

Juiz(a) de 1 Entrancia 7 212.830,94    11.308,59 224.139,53
Juiz(a) de 2 Entrancia 20 572.253,23    30.362,44 602.615,67
Juiz(a) de 3 Entrancia 26 875.916,86    23.972,92 899.889,78

Juiz(a) Togado 1 33.689,11    3.368,91 37.058,02
Pretor interior Vitalicio 4 115.536,80    2.624,40 118.161,20

Pretor(a) da capital 1 28.884,20     28.884,20
Pretor(a) do interior 8 231.073,60    8.638,45 239.712,05

 * TOTAL DO REGIME -> 108 3.442.140,35 0,00 0,00 0,00 99.685,31 3.541.825,66

rEG. 
JUridico 

ÚNico
NiVEl 

SUPErior 

analista Judiciario 138 2.349.123,84 40.201,99 627.408,04 0,00 185.777,35 3.055.838,21
ass. ch. da ass. organiz. 1 19.281,45     19.281,45

assessor de camara 2 34.511,66     34.511,66
assessor de Juiz 3 30.285,66     30.285,66

diretor de Secretaria 2 24.599,47     24.599,47
Escrivão auditoria Militar 1 17.546,75 4.177,81    21.724,56

Escrivão Judicial 6 86.346,90  11.031,35   97.378,25
Médico 3 43.336,26 2.226,90 0,00 4.736,59 0,00 50.299,75

Oficial Justiça Avaliador 49 687.069,25 18.423,42 22.565,07 146.615,00 58.000,00 923.802,45
Sec. câmaras isoladas 4 127.150,47 44.686,14 69.873,07 0,00 0,00 141.848,88
Sec. câmaras reunidas 1 32.640,12 11.171,51 11.685,60   35.462,22

Secretario do Tribunal r09/90        
Taquigrafo Judiciario i 3 29.779,77     29.779,77
Taquigrafo Judiciario ii 1 12.483,25 1.920,50    14.403,75

Técnico assistente 2 23.119,55 0,00 2.902,09 0,00 0,00 26.021,64
Técnico Especial i 1 13.653,71  2.100,50   15.754,21
Técnico Especial ii 10 221.784,69 12.854,30 93.227,87 3.246,02  302.685,34
Técnico Judiciário i 2 28.847,92  3.267,56   32.115,48
Técnico Judiciário ii 11 234.250,57 20.774,52 98.125,88   341.943,60

 * TOTAL DO REGIME -> 240 4.015.811,29 156.437,09 942.187,03 154.597,61 243.777,35 5.197.736,35

rEG. 
JUridico 

ÚNico
NiVEl 
MÉdio

agente de Segurança 23 121.116,72  2.043,65  21.679,38 144.839,75
aux. administração i 1 4.552,90     4.552,90
aux. administração ii 5 35.190,75 5.229,72 6.420,78   46.841,25
aux. administrativo i 5 22.260,95  2.773,20   25.034,15

aux. administrativo iii 4 31.541,81 3.540,95 8.081,90   43.164,66
aux. de Secretaria 7 29.678,81 0,00 733,80 0,00 0,00 30.412,61

aux. de Serv. Médico i 1 5.396,03     5.396,03
aux. Judiciario 102 617.397,52 12.392,21 86.969,85 0,00 43.351,55 760.111,13

aux. Judiciario i 6 32.079,24  2.356,56   34.435,80
aux. Judiciario ii 8 44.897,27 1.409,37 6.645,60 1.720,30  54.672,54
aux. Judiciario iii 4 38.266,77 8.951,70 11.603,00   58.821,47
avaliador Judicial 2 2.651,75  1.273,61 1.100,00  5.025,36
contador do Juizo 1 2.149,28     2.149,28

diretor de Secretaria 8 52.672,70 0,00 0,00 0,00 7.613,44 60.286,14
distribuidor 7 12.761,34   1.681,82  14.443,16
Escrevente 4 18.912,28 0,00 0,00 0,00 0,00 18.912,28

Escrevente Cart Não Ofic 1 2.255,01   176,23  2.431,24
Escrevente Cart Ofic 2 9.784,38     9.784,38

Escrivao Civel Cart Ofic 1 6.962,86     6.962,86
Escrivão do cível 6 19.808,02   46.853,90  66.661,92

Escrivão Judicial 1º Entr. 4 27.633,85     27.633,85
Escrivão Judicial 2º Entr. 1 7.659,15     7.659,15

of. reg. civil Nasc. obitos 2 3.527,13   1.427,11  4.954,24
of. reg. de casamento 1 2.341,05   319,63  2.660,68

Oficial de Justica 68 444.738,68 0,00 377,85 149.761,67 14.564,23 609.442,43
Programador de computador 1 9.864,57  6.718,80   16.583,37

Tabeliao 8    22.025,05  22.025,05
Tec contabilidade 3 31.637,66 9.231,72 9.953,10   50.822,48

 * TOTAL DO REGIME -> 286 1.637.738,48 40.755,67 145.951,70 225.065,71 87.208,60 2.136.720,16

rEG. 
JUridico 

ÚNico
NiVEl

fUNda-
MENTal

ag. Segurança Motorista 4 26.685,41 3.525,98 9.341,61   39.553,00
atendente Judiciario 72 319.908,47 0,00 5.338,77 0 20.938,43 346.185,67

atendente Judiciario i 5 18.353,10     18.353,10
atendente Judiciario ii 3 16.080,32 1.681,12    17.761,44
aux. Serviços Gerais 5 17.682,63  97,38   17.780,01

aux. Serviços Gerais i 6 21.031,99     21.031,99
aux. Serviços Gerais ii 2 9.004,71   1.429  10.434,03
aux. Serviços Gerais iii 1 6.144,76 1.432,71  318  7.895,85
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 * TOTAL DO REGIME -> 98 434.891,39 6.639,81 14.777,76 1.747,70 20.938,43 478.995,09
 * TOTAL DO QUADRO -> 732 9.530.581,51 203.832,57 1.102.916,49 381.411,02 451.609,69 11.355.277,26

 * TOTAL GERAL  -> 5.689 39.842.432,15 17.544.152,77 11.086.136,28 3.230.395,29 3.993.960,90 75.280.346,07
 **Outras Vantagens: Férias, 13º Salário, Locomoção, Hora Extra, Plantão, Exercício Anterior, etc.  

 ENcarGoS SociaiS - PaTroNal 
PrEVidÊNcia ESTaTUTária/BáSica  fiNaNPrEV  fUNPrEV  rGPS/iNSS ToTal

- ativo 9.757.422,49 864.410,22 1.343.051,28 11.964.883,99
- inativo 1.531.890,71   1.531.890,71

- Pensionista 379.778,42   379.778,42
* TOTAL DO QUADRO -> 11.669.091,62 864.410,22 1.343.051,28 13.876.553,12

dEMoNSTraTiVo dE rEMUNEraÇÃo dE PESSoal – 2021
Quadro : aTiVo

Mês.....:aBril/2021
r$ 1,00

regime cargo/função Qtde Subsidio/ Vencimento
Vantagens Pecuniárias incidentes sobre Vencimentos e Salários

Outras Vantagens ** Total
Gratificações Pessoais outras

loMaN

desembargador(a) 29 1.028.404,38 46.941,19 129.082,46  153.243,30 1.337.219,81
Juiz de direito auxiliar de 3 

Entrancia 21 707.471,31 19.459,84 4.716,47  100.438,99 832.086,61

Juiz(a) de 1 Entrancia 47 1.429.007,74 135.602,78 4.256,61  140.070,09 1.708.937,22
Juiz(a) de 2 Entrancia 130 4.160.604,50 261.047,48 31.364,55  445.502,71 4.883.835,77
Juiz(a) de 3 Entrancia 92 3.099.398,12 61.486,75 132.061,16  372.934,91 3.664.522,74
Juiz(a) Substituto(a) 49 1.489.816,58 40.924,32   121.689,08 1.652.429,98
Pretor(a) da capital 2 57.768,40  8.087,56  902,47 66.758,43

* TOTAL DO REGIME -> 370 11.972.471,03 565.462,36 309.568,81 0,00 1.334.781,55 14.145.790,56
rEG.

JUridico ÚNico
NiVEl SUPErior

analista Judiciario 1.355 6.338.322,83 5.965.655,75 3.257.655,54 40.046,53 261.088,55 15.787.337,52

Oficial de Justiça Avaliador 628 2.915.713,16 2.691.213,67 2.127.022,15 2.034.465,91 1.287.327,30 11.055.742,19

 * TOTAL DO REGIME -> 1.983 9.254.035,99 8.656.869,42 5.384.677,69 2.074.512,44 1.548.415,85 26.843.079,71

rEG. JUridico 
ÚNico

NiVEl MÉdio

auxiliar administrativo 3 10.901,76 0,00 33.863,50 0,00 0,00 44.765,26
auxiliar de Secretaria 15 45.864,30 3.548,61 23.427,02 1.528,81  74.368,74
auxiliar de Seguranca 123 456.408,40  409.125,04 316.984,64 103.136,31 1.285.654,39

auxiliar Judiciario 783 2.760.257,48 119.395,20 727.173,18 31.337,68 117.761,54 3.755.925,08
avaliador Judicial 1 1.343,30  1.106,87   2.450,17

depositario Publico 2 2.686,60  1.611,96   4.298,56
diretor de Secretaria 6 26.981,10 3.362,90 8.877,61  4.260,89 43.482,50

Escrivao 2 2.674,30  1.337,14   4.011,44
Motorista 5 18.584,26  12.006,88  2.167,93 32.759,07

Oficial de Justica 38 131.668,10  153.822,87 92.167,48 66.158,78 443.817,23
 * TOTAL DO REGIME -> 978 3.457.369,60 126.306,71 1.372.352,07 442.018,61 293.485,45 5.691.532,44

rEG.
JUridico ÚNico

NiVEl
fUNdaMENTal

atendente Judiciario 128 405.070,31 12.641,82 226.085,76 8.965,64 22.068,84 674.832,37

 * TOTAL DO REGIME -> 128 405.070,31 12.641,82 226.085,76 8.965,64 22.068,84 674.832,37
rEQUiSiTado

NiVEl SUPErior analista Judiciario 11 0,00 19.959,24 0,00 2.411,01 0,00 22.370,25

 * TOTAL DO REGIME -> 11 0,00 19.959,24 0,00 2.411,01 0,00 22.370,25

rEQUiSiTado
NiVEl MÉdio

auxiliar Judiciario 26 27.539,83 26.223,93 23.972,31 3.842,96 6.746,54 88.325,57
Servico Militar lei 6500/02 137  11.836,83  263.975,46 3.186,86 278.999,15

 * TOTAL DO REGIME -> 163 27.539,83 38.060,76 23.972,31 267.818,42 9.933,40 367.324,72
rEQUiSiTado

NiVEl
fUNdaMENTal

atendente Judiciario 8 0,00 13.185,08 0,00 0,00 5.749,82 18.934,90

 * TOTAL DO REGIME -> 8 0,00 13.185,08 0,00 0,00 5.749,82 18.934,90

carGoS
coMiSSioNadoS
NÍVEl SUPErior

cJS-1 23 61.663,61 118.008,81 37.288,67 0,00 0,00 216.961,09
cJS-2 311 937.261,72 1.478.443,55 203.964,13 2.521,82 108.655,22 2.730.846,44
cJS-3 404 1.725.065,31 2.545.303,96 981.062,83 28.930,92 88.408,49 5.368.771,51
cJS-4 116 517.695,46 1.004.513,20 289.921,61 1.351,38 7.408,72 1.820.890,37
cJS-5 13 66.361,69 121.954,42 43.668,62 0,00 0,00 231.984,73
cJS-6 157 903.855,55 1.501.946,48 493.009,50 0,00 18.797,38 2.917.608,91
cJS-7 3 19.938,50 45.620,13 35.665,34  11.819,55 110.823,70
cJS-8 7 50.298,99 132.025,34 38.322,99 0,00 0,00 220.277,54

 * TOTAL DO REGIME -> 1.034 4.282.140,83 6.947.815,89 2.122.903,69 32.804,12 235.089,36 13.618.164,29
carGoS

coMiSSioNadoS
NÍVEl MÉdio

cJi 182 476.008,55 465.685,99 205.476,70 0,00 8.206,83 1.155.378,07
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 * TOTAL DO REGIME -> 182 476.008,55 465.685,99 205.476,70 0,00 8.206,83 1.155.378,07

fUNcao
GraTificada

fG-1 13 40.595,14 39.097,26 32.582,18 0,00 0,00 112.274,58
fG-2 77 313.623,90 355.503,18 252.594,50 14.596,13 23.835,23 960.152,94

 * TOTAL DO REGIME -> 90 354.219,04 394.600,44 285.176,68 14.596,13 23.835,23 1.072.427,52
 * TOTAL DO QUADRO -> 4.947 30.228.855,18 17.240.587,71 9.930.213,71 2.843.126,37 3.481.566,33 63.609.834,83

Quadro: iNaTiVo

regime  cargo/função Qtde  Subsidio/ Vencimento 
 Vantagens Pecuniárias incidentes sobre Vencimentos e Salários 

 Outras Vantagens**  Total 
 Gratificações  Pessoais  outras 

loMaN

desembargador(a) 30 1.063.866,60    26.944,94 1.090.811,54
Juiz auditor 1 33.689,11     33.689,11

Juiz(a) de 1 Entrancia 7 212.830,94    12.212,51 225.043,45
Juiz(a) de 2 Entrancia 20 572.253,23    30.671,07 602.924,30
Juiz(a) de 3 Entrancia 26 875.916,86    33.805,79 909.722,65

Juiz(a) Togado 1 33.689,11    3.368,91 37.058,02
Pretor interior Vitalicio 4 115.536,80    902,47 116.439,27

Pretor(a) da capital 1 28.884,20     28.884,20
Pretor(a) do interior 8 231.073,60    18.440,20 249.513,80

 * TOTAL DO REGIME -> 106 3.387.260,37 0,00 0,00 0,00 133.399,63 3.520.660,00

rEG. 
JUridico 

ÚNico
NiVEl 

SUPErior

analista Judiciario 138 2.349.123,84 40.201,99 627.408,04 0,00 183.900,31 3.053.961,17
ass. ch. da ass. organiz. 1 19.281,45     19.281,45

assessor de camara 2 34.511,66     34.511,66
assessor de Juiz 3 30.285,66     30.285,66

diretor de Secretaria 2 24.599,47     24.599,47
Escrivão auditoria Militar 1 17.546,75 4.177,81    21.724,56

Escrivão Judicial 6 86.346,90  11.031,35   97.378,25
Médico 3 43.336,26 2.226,90 0,00 4.736,59 0,00 50.299,75

Oficial Justiça Avaliador 48 672.985,59 18.423,42 22.565,07 143.627,56 50.934,36 899.665,71
Sec. câmaras isoladas 4 127.150,47 44.686,14 69.873,07 0,00 1.585,44 143.434,32
Sec. câmaras reunidas 1 32.640,12 11.171,51 11.685,60   35.462,22
Taquigrafo Judiciario i        
Taquigrafo Judiciario ii 3 29.779,77     29.779,77

Técnico assistente 1 12.483,25 1.920,50    14.403,75
Técnico Especial i 2 23.119,55 0,00 2.902,09 0,00 0,00 26.021,64
Técnico Especial ii 1 13.653,71  2.100,50   15.754,21
Técnico Judiciário i 10 221.784,69 12.854,30 93.227,87 3.246,02 649,20 303.334,54
Técnico Judiciário ii 2 28.847,92  3.267,56   32.115,48

 * TOTAL DO REGIME -> 239 4.001.727,63 156.437,09 942.187,03 151.610,17 239.016,91 5.175.904,81

rEG. 
JUridico 

ÚNico
NiVEl 
MÉdio

agente de Segurança 23 121.116,72  2.043,65  21.679,38 144.839,75
aux. administração i 1 4.552,90     4.552,90
aux. administração ii 5 35.190,75 5.229,72 6.420,78   46.841,25
aux. administrativo i 5 22.260,95  2.773,20   25.034,15

aux. administrativo iii 3 24.077,23 1.918,22 8.081,90   34.077,35
aux. de Secretaria 7 29.678,81 0,00 733,80 0,00 0,00 30.412,61

aux. de Serviço Médico i 1 5.396,03     5.396,03
aux. Judiciario 101 611.275,67 12.392,21 86.969,85 0,00 36.045,79 746.683,52

aux. Judiciario i 6 32.079,24  2.356,56   34.435,80
aux. Judiciario ii 8 44.897,27 1.409,37 6.645,60 1.720,30  54.672,54
aux. Judiciario iii 4 38.266,77 8.951,70 11.603,00   58.821,47
avaliador Judicial 2 2.651,75  1.273,61 1.100,00  5.025,36
contador do Juizo 1 2.149,28     2.149,28

diretor de Secretaria 8 52.672,70 0,00 0,00 0,00 7.613,44 60.286,14
distribuidor 7 12.761,34   1.681,82  14.443,16
Escrevente 4 18.912,28 0,00 0,00 0,00 0,00 18.912,28

Escrevente Cart Não Ofic 1 2.255,01   176,23  2.431,24
Escrevente Cart Ofic 2 9.784,38     9.784,38

Escrivao Civel Cart Ofic 1 6.962,86     6.962,86
Escrivão do cível 6 19.808,02   46.853,90  66.661,92

Escrivão Judicial 1º Entr. 4 27.633,85     27.633,85
Escrivão Judicial 2º Entr. 1 7.659,15     7.659,15

of. reg. civil Nasc. obitos 2 3.527,13   1.427,11  4.954,24
of. reg. de casamento 1 2.341,05   319,63  2.660,68

Oficial de Justica 68 444.738,68 0,00 377,85 149.761,67 14.564,23 609.442,43
Programador de computador 1 9.864,57  6.718,80   16.583,37

Tabeliao 8    22.025,05  22.025,05
Tec contabilidade 3 31.637,66 9.231,72 9.953,10   50.822,48

 * TOTAL DO REGIME -> 284 1.624.152,05 39.132,94 145.951,70 225.065,71 79.902,84 2.114.205,24
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..

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 37.071, de 10 de Maio de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo a solicitação da interessada através de documento proto-
colizado sob o nº 004977/2021
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora rEGiNa Maria dE araUJo PaiVa, analista auxiliar 
de controle Externo, matrícula nº 0100489, 60 (sessenta) dias de licença 
prêmio, referente aos triênios de 21-11-2003/2006 e 21-11-2006/2009, 
nos termos do artigo 98 da lei nº 5.810/94, no período de 03-05 a 01-
07-2021.

Protocolo: 657677

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 37.088, de 17 de Maio de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria Nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 156/2021, de 14-
05-2021, protocolizado sob o Expediente nº 005307/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Nilda Maria GUiMarÃES BarroS, Técnico auxi-
liar de controle Externo, matrícula nº 0100187, 07 (sete) dias de licença 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no 
período de 10 a 16-05-2021.

Protocolo: 657730

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 37.066, de 06 de Maio de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 028/2021 - SEcEX, protocolizado sob o 
Expediente nº 004677/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores MoSHE daYaN SoUSa riBEiro, auditor de con-
trole Externo, matrícula 0101085 (coordenador); adriaNo cÉSar EVEr-
ToN MacHado, auditor de controle Externo, matrícula 0101069; JUliaNa 

rEG. 
JUridico 

ÚNico
NiVEl

fUNda-
MENTal

ag. Segurança Motorista 3 19.681,89 3.525,98 6.635,04   29.842,91
atendente Judiciario 72 319.908,47 0,00 5.338,77 0,00 20.938,43 346.185,67

atendente Judiciario i 4 13.784,91     13.784,91
atendente Judiciario ii 3 16.080,32 1.681,12    17.761,44

aux. Serv. Gerais 5 17.682,63  97,38   17.780,01
aux. Serv. Gerais i 6 21.031,99     21.031,99
aux. Serv. Gerais ii 2 9.004,71   1.429,32  10.434,03
aux. Serv. Gerais iii 1 6.144,76 1.432,71  318,38  7.895,85

 * TOTAL DO REGIME -> 96 423.319,68 6.639,81 12.071,19 1.747,70 20.938,43 464.716,81
 * TOTAL DO QUADRO -> 725 9.436.459,73 202.209,84 1.100.209,92 378.423,58 473.257,81 11.275.486,86

*TOTALGERAL  -> 5.672 39.665.314,91 17.442.797,55 11.030.423,63 3.221.549,95 3.954.824,14 74.885.321,69

 **Outras Vantagens: Férias, 13º Salário, Locomoção, Hora Extra, Plantão, Exercício Anterior, etc.  

ENcarGoS SociaiS PaTroNal 

PrEVidÊNcia ESTaTUTária/BáSica  fiNaNPrEV  fUNPrEV  rGPS/iNSS ToTal

- ativo 9.723.145,66 861.984,29 1.348.298,63 11.933.428,58

- inativo 1.519.461,10   1.519.461,10

- Pensionista 421.619,95   421.619,95

 * TOTAL DO QUADRO -> 11.664.226,71 861.984,29 1.348.298,63 13.874.509,63

Protocolo: 657833

MarTiNS SoUSa ENÉaS, auditor de controle Externo, matrícula 0101505; 
MarcElo WaNdErlEY SaNToS da SilVa, auditor de controle Externo, 
matrícula 0101474; raPHaEl BorGES rEiS E SilVa, auditor de contro-
le Externo, matrícula 0101099; rodriGo alMEida SoarES, auditor de 
controle Externo, matrícula 0101078; SÔNia aBrEU da SilVa EliaS, 
analista auxiliar de controle Externo, matrícula 0100347, para comporem 
Grupo de Trabalho com o objetivo de implantar o sistema eletrônico de 
auditoria deste Tribunal, até 30-09-2022.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 06 
de maio de 2021.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 657658

.

.

oUtras MatÉrias
.

o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão Virtual do 
dia 05 de maio de 2021, tomou a seguinte decisão:

resoLUÇÃo N.º 19.266
(Processo n.º 50815-6/2014)
assunto: Prestação de contas do iNSTiTUTo dE METroloGia do ESTado 
do Pará, referente ao Exercício financeiro de 2013
responsáveis: lUiZiEl HENdErSoN GUEdES dE oliVEira (período de 
01/01/2013 a 07/07/2013)
cElSo SaBiNo dE oliVEira (período de 08/07/2013 a 31/12/2013)
advogados:  THiaGo aUGUSTo oliVEira dE MESQUiTa – oaB/Pa n.º 
14.106 (constituído pelo Sr. luiziel Henderson Guedes de oliveira)
lUiZ SÉrGio PiNHEiro filHo – oaB/Pa n.º 12.948 (constituído pelo Sr. 
celso Sabino de oliveira)
relator: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES
impedimento:  conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior (art. 
178 do riTcE-Pa)
rESolVEM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 179, 
§§ 3º e 4º inciso ii, do ato nº 63, de 17 de dezembro de 2012, determinar 
a reabertura da instrução processual para que a Secretaria de controle 
Externo e o Ministério Público de contas se manifestem, no prazo de 10 
dias, sobre a documentação apresentada.

Protocolo: 657691
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto Nº 082-d/2021

de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a Empresa TRANS-
PorTES PaSSaGEiroS ParaENSE lTda, (cNPJ: 03.551.580/0001-01), na 
pessoa do represente legal, de que no dia 26.05.2021, às 09h30min, o Ple-
nário deste Tribunal julgará na Sessão Virtual o Processo nº. 502846/2006, 
que trata da Prestação de contas da PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaGo-
MiNaS, em face do convênio SEdUc nº 179/2005, tendo como relator o 
Excelentíssimo conselheiro cipriano Sabino de oliveira Junior.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 261- 
a c/c o art. 177 do regimento do TcE-Pa, o (a) interessado (a) poderá 
produzir Sustentação oral por ocasião do referido julgamento, devendo, 
entretanto, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da sessão, formalizar 
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requerimento com assinatura digital e preencher o formulário eletrônico 
disponibilizado no Portal do TcE-Pa, na rede mundial de computadores 
(internet).
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-
9625.
Belém, 19 de maio de 2021.
 JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NoTificaÇÃo dE JUlGaMENTo Nº 082-G/2021
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a Senhora LEO-
NElMa SilVa dE caSTro (cPf: 674.137.732-87), membro da comissão 
de licitação à época, de que no dia 26.05.2021, às 09h30min, o Plenário 
deste Tribunal julgará na Sessão Virtual o Processo nº. 502846/2006, que 
trata da Prestação de contas da PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaGoMi-
NaS, em face do convênio SEdUc nº 179/2005, tendo como relator o 
Excelentíssimo conselheiro cipriano Sabino de oliveira Junior.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 261- 
a c/c o art. 177 do regimento do TcE-Pa, o (a) interessado (a) poderá 
produzir Sustentação oral por ocasião do referido julgamento, devendo, 
entretanto, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da sessão, formalizar 
requerimento com assinatura digital e preencher o formulário eletrônico 
disponibilizado no Portal do TcE-Pa, na rede mundial de computadores 
(internet).
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-
9625.
Belém, 19 de maio de 2021.
 JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

Protocolo: 657786

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão eletrônico
Número: 10/2021/MPc/Pa
Processo Nº: 2021/1048439
objeto: contratação de empresa para fornecimento com instalação/subs-
tituição de
Peças de mobiliário já existente nos gabinetes e ambientes operacionais 
do edifício-sede do Ministério Público de contas do Estado do Pará – MPc/
PA, com instalação inclusa, conforme condições, exigências, especificações 
técnicas qualitativas e quantitativas detalhadas no termo de referência 
(anexo i).
obtenção do Edital: Nos Sites: https://comprasnet.gov.br/, https://www.
mpc.pa.gov.br ou https://www.compraspara.pa.gov.br.
responsável pelo certame: Nazaré do Socorro Gillet das Neves
local de abertura: No site https://comprasnet.gov.br/.
data da Sessão: 07/06/2021
Hora da abertura: 09:00 h (horário de Brasília)
fonte de recurso:
Programa de Trabalho:  01.032.1493.8515.0000
Natureza de despesa: 33.90.39.00
fonte de recurso/origem do recurso Estadual: 0101000000
ordenador: GUilHErME da coSTa SPErrY – Procurador-Geral de contas

Protocolo: 657720

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 085/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de férias da servidora roberta loureiro 
chaves anijar, datado de 12/05/2021 (Protocolo PaE nº 2021/507309), 
e os termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020;
rESolVE:
conceder à servidora roBErTa loUrEiro cHaVES aNiJar, ocupante do 
cargo em comissão de assessor da Procuradoria, matrícula nº 200020, 
05 (cinco) dias das férias relativas ao período aquisitivo 01/07/2019 a 
30/06/2020, para o período de 28/06 a 02/07/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 18 de maio de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 657466

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 086/2021/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a certidão de óbito apresentada pela servidora ana Mar-
ly lameira da Silva, na qual se atesta o falecimento de sua mãe, ocor-
rido em 06/05/2021, conforme o processo administrativo eletrônico nº 
2021/520089, e
coNSidEraNdo o art. 72, iii, da lei Estadual nº 5.810/1994 (rJU/Pa),
rESolVE:
coNcEdEr à servidora aNa MarlY laMEira da SilVa, ocupante do cargo 
efetivo de analista Ministerial – Especialidade: controle Externo, matricula 
n° 200257, afastamento de suas atividades funcionais por 08 (oito) dias, a 
contar de 06/05/2021, por motivo de falecimento de sua mãe, nos termos 
do art. 72, iii, da lei Estadual nº 5.810/1994.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 19 de maio de 2021.
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 657723

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1135/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto na resolução n.º 006/2013-cPJ, de 
04/04/2013, publicada no d.o.E. de 08/04/2013, e republicada no d.o.E. 
de 16/04/2013; e,
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 071/2021/GSi-MPPa, de 
22/04/2021, protocolizado no “SiP” sob o n.º 5340/2021, em 23/04/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar o Promotor de Justiça carloS STiliaNidi Garcia, coordena-
dor do Grupo de atuação Especial de inteligência e Segurança institucio-
nal - GSi, para, sem prejuízo de suas atribuições, compor a comissão de 
Segurança institucional dos membros e servidores do Ministério Público 
do Estado do Pará - cSi, a contar de 10/05/2021, até ulterior deliberação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 18 de maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 657519

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

coNcorrÊNcia Nº 001/2020-MP/Pa
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado, por meio da comissão Permanente 
de licitação, comunica aos interessados o resultado da fase de habilitação 
referente à coNcorrÊNcia Nº 001/2020-MP/Pa, do Processo adminis-
trativo n.º 097/2019-SGJ-Ta, que tem como objeto a contratação de em-
presa(s) para execução de obra de engenharia: lote i - Execução de obra 
para construção de nova sede do MPPa no município de cametá; lote ii 
- Execução de obra para construção de nova sede do MPPa no município 
de Moju:
1) as empresas as empresas B2B SErViÇoS EirEli-ME, a. rodriGUES 
liMa EirEli, coNSTrUTora fiGUEira da foZ EirEli – EPP, PlaNa 
coNSTrUÇÕES coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES lTda – EPP, TaVarES 
ENGENHaria E PaViMENTaÇÃo – EirEli, coElHo QUEiroZ coNSTrU-
ÇÕES EirEli,  cacTUS coNSTrUÇÕES iNdÚSTria E iNcorPoraÇÕES 
lTda, fErrEira E PaNToJa coNSUlToria E coNSTrUÇÕES lTda – EPP, 
iGf coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli – EPP,  SErVE oBraS ENGENHa-
ria lTda EirEli, orBiS ENGENHaria lTda, N ESTHEfaNY f da SilVa 
coMÉrcio, coNSrUÇÕES, E SErViÇoS EirEli – EPP, Mr ENGENHaria 
E SErViÇoS EirEli, MS VaScoNcElloS coNSTrUÇÕES lTda, oaSiS 
coNSTrUÇÃo & SErViÇoS lTda – EPP, BUSTaMaNTE ENGENHaria lTda 
– ME e M MaNoEl MoraES dE oliVEira JUNior EirEli foram enquadra-
das como beneficiárias da Lei nº 123/06, uma vez terem apresentado toda 
a documentação exigida no item 6 do edital;
2) a empresa KM BaTiSTa cardoSo EirEli - EPP não foi considerada 
como beneficiária da Lei nº 123/06, uma vez não ter apresentado o docu-
mento exigido na alínea “b” do subitem 6.1 do Edital; a empresa laca EN-
GENHARIA LTDA não foi considerada como beneficiária da Lei nº 123/06, 
uma vez não ter apresentado os documentos exigidos nas alíneas “a” e 
“b” do subitem 6.1 do Edital; a empresa coNSTrUTora BrilHaNTE lTda 
não foi considerada como beneficiária da Lei nº 123/06, uma vez não ter 
apresentado os documentos exigidos nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 
6.1 do Edital; a empresa iNfiNiTY ENGENHaria lTda não foi considerada 
como beneficiária da Lei nº 123/06, uma vez não ter apresentado os docu-
mentos exigidos nas alíneas “a” e “b” do subitem 6.1 do Edital; a empresa 
ProJETar EdificaÇÃo E PaViMENTaÇÃo EirEli - ME não foi considerada 
como beneficiária da Lei nº 123/06, uma vez não ter apresentado o docu-
mento exigido na alínea “b” do subitem 6.1 do Edital; a empresa coNS-
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TRUTORA SANTA TEREZA LTDA não foi considerada como beneficiária da 
lei nº 123/06, uma vez não ter apresentado os documentos exigidos nas 
alíneas “a” e “b” do subitem 6.1 do Edital; a empresa B&M coNSTrUTora 
LTDA não foi considerada como beneficiária da Lei nº 123/06, uma vez 
não ter apresentado os documentos exigidos nas alíneas “a”, “b” e “c” do 
subitem 6.1 do Edital;
3) iNaBiliTar, nos lotes para os quais concorre, a empresa KM BaTiSTa 
cardoSo EirEli – EPP em razão de não terem sido apresentados os de-
monstrativos contábeis exigidos no subitem 8.2.4.2.1 do Edital;
4) iNaBiliTar, nos lotes para os quais concorre, a empresa B2B SErVi-
ÇoS EirEli-ME em razão de não terem sido apresentados os demonstra-
tivos contábeis exigidos no subitem 8.2.4.2.1 do Edital, haja vista que a 
Nota Explicativa apresentada pela licitante não indica qual o procedimento 
contábil adotado;
5) iNaBiliTar, nos lotes para os quais concorre, a empresa coNSTrU-
Tora fiGUEira da foZ EirEli - EPP em razão de não terem sido apre-
sentados os demonstrativos contábeis exigidos no subitem 8.2.4.2.1 do 
Edital, e também por seu capital circulante líquido estar negativo, o que é 
incompatível com o montante mínimo exigido no subitem 8.2.4.3 do Edital;
6) iNaBiliTar, nos lotes para os quais concorre, a empresa laca ENGE-
NHaria lTda em razão de não terem sido apresentados os demonstrati-
vos contábeis exigidos no subitem 8.2.4.2.1 do Edital, e também por não 
atender ao subitem 8.2.3.1 do Edital, uma vez que a certidão de registro 
da empresa no crEa/Pa está vencida desde dezembro/2020;
7) iNaBiliTar, nos lotes para os quais concorre, a empresa coElHo 
QUEiroZ coNSTrUÇÕES EirEli em razão de não terem sido apresenta-
dos os demonstrativos contábeis exigidos no subitem 8.2.4.2.1 do Edital;
8) iNaBiliTar, nos lotes para os quais concorre, a empresa cacTUS 
coNSTrUÇÕES iNdÚSTria E iNcorPoraÇÕES lTda em razão de não 
terem sido apresentados os demonstrativos contábeis exigidos no subitem 
8.2.4.2.1 do Edital;
9) iNaBiliTar, nos lotes para os quais concorre, a empresa iNfiNiTY 
ENGENHaria lTda em razão de não terem sido apresentados os demons-
trativos contábeis exigidos no subitem 8.2.4.2.1 do Edital;
10) iNaBiliTar, nos lotes para os quais concorre, a empresa SErVE 
oBraS ENGENHaria lTda EirEli em razão de não terem sido apresenta-
dos os demonstrativos contábeis exigidos no subitem 8.2.4.2.1 do Edital;
11) iNaBiliTar, nos lotes para os quais concorre, a empresa N ESTHE-
faNY f da SilVa coMÉrcio, coNSrUÇÕES, E SErViÇoS EirEli - EPP 
em razão de não terem sido apresentados os demonstrativos contábeis 
exigidos no subitem 8.2.4.2.1 do Edital, e também em razão do Balanço 
Patrimonial não ter sido apresentado na forma da lei, conforme exige o 
subitem 8.2.4.2 do instrumento convocatório, uma vez que foi verificada 
a ausência de assinatura/registro digital do administrador da Empresa nos 
documentos contábeis, e em razão de seu capital líquido circulante ser 
inferior ao mínimo exigido no subitem 8.2.4.3 do Edital;
12) iNaBiliTar, nos lotes para os quais concorre, a empresa Mr ENGE-
NHaria E SErViÇoS EirEli, coNSrUÇÕES, E SErViÇoS EirEli - EPP 
em razão de não terem sido apresentados os demonstrativos contábeis 
exigidos no subitem 8.2.4.2.1 do Edital, uma vez que a Nota Explicativa 
apresentada pela empresa informe a Nota Técnica adotada, qual seja, Es-
crituração contábil Simplificada para Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte, que se encontra revogada atualmente;
13) iNaBiliTar, nos lotes para os quais concorre, a empresa oaSiS 
coNSTrUÇÃo & SErViÇoS lTda - EPP em razão de não terem sido apre-
sentados os demonstrativos contábeis exigidos no subitem 8.2.4.2.1.1 do 
Edital;
14) iNaBiliTar, nos lotes para os quais concorre, a empresa B&M coNS-
TrUTora lTda em razão de não terem sido apresentados os demonstrati-
vos contábeis exigidos no subitem 8.2.4.2.1.1 do Edital;
15) HaBiliTar, nos lotes para os quais concorrem, as empresas rodri-
GUES liMa EirEli, PlaNa coNSTrUÇÕES coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES 
lTda - EPP, TaVarES ENGENHaria E PaViMENTaÇÃo - EirEli, fErrEira 
E PaNToJa coNSUlToria E coNSTrUÇÕES lTda – EPP, coNSTrUTora 
BrilHaNTE lTda, ProJETar EdificaÇÃo E PaViMENTaÇÃo EirEli – ME, 
iGf coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli – EPP, orBiS ENGENHaria lTda, 
MS VaScoNcElloS coNSTrUÇÕES lTda, coNSTrUTora SaNTa TErEZa 
lTda, BUSTaMaNTE ENGENHaria lTda – ME e M MaNoEl MoraES dE 
oliVEira JUNior EirEli
informamos que o prazo para recurso correrá conforme art.109, da lei nº. 
8.666/93 e suas alterações.
Belém, 19 de maio de 2021.
comissão Permanente de licitação

Protocolo: 657897

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do resul-
tado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e ha-
bilitação do Pregão Eletrônico nº. 009/2021-MP/Pa, empreitada por preço 
global por grupo, no tipo menor preço, que tem como objeto registro de
Preços para a aquisição de toners e cartuchos novos e originais de fábrica, 
da mesma marca do equipamento e/ou compatíveis:
- À vista da habilitação, foi declarada vencedora a empresa com o seguinte 
valor:
36.780.413/0001-83 - diGiTal diSTriBUidora dE SUPriMENToS Para 
iNforMaTica - ToTal r$ 25.000,00
iTEM 01 – Valor Total .... r$ 25.000,00
39.632.556/0001-36 - idEal PriNT SUPriMENToS EirEli - ToTal r$ 
25.650,00

iTEM 02 – Valor Total .... r$ 25.650,00
10.820.186/0001-89 - NBB coMErcio dE EQUiPaMENToS dE iNforMa-
Tica lTda - ToTal r$ 32.718,00
iTEM 03 – Valor Total .... r$ 13.908,00
iTEM 04 – Valor Total .... r$ 18.810,00
20.402.517/0001-14 - dHZ coMErcio dE SUPriMENToS lTda - ToTal 
r$ 30.668,00
iTEM 11 – Valor Total .... r$ 5.700,00
iTEM 12 – Valor Total .... r$ 4.080,00
iTEM 13 – Valor Total .... r$ 10.680,00
iTEM 14 – Valor Total .... r$ 7.438,00
iTEM 15 – Valor Total .... r$ 2.770,00
Valor Total do certame: r$ 114.036,00
Belém (Pa), 18 de maio de 2021
rafael rodrigues de Souza
Pregoeiro

Protocolo: 657476

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 013/2021-MP/Pa
OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Mesas e Cadeiras Enfilei-
ráveis com Tampo e assento rebatíveis
HoMoloGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo nº 193/2019-SGJ-Ta que ensejou 
o Pregão Eletrônico nº. 013/2021-MP/Pa, com critério de julgamento 
menor preço por item, modo de disputa “aberto”, sob a forma de execução 
indireta, no regime de empreitada por preço global por item e, diante do 
julgamento da Pregoeira, designada pela PorTaria Nº. 880/2021-MP/PGJ, 
de 16/04/2021, homologo o resultado do certame mencionado a favor das 
empresas abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:
cNPJ 21.306.287/0001-52 - TEcNo2000 iNdUSTria E coMErcio lTda
item 01 -  Valor Unitário …..r$ 970,00 ….. Valor Total r$ 67.900,00
cNPJ 35.661.486/0001-93 - allflEX coMErcio E SErVicoS dE MoBi-
liario lTda
item 02 - Valor Unitário….. r$ 807,00 ….. Valor Total r$ 149.295,00
Valor total do certame: r$ 217.195,00
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
Belém-Pa, 19 de Maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 657469
PreGÃo eLetrÔNico Nº 011/2021-MP/Pa

oBJETo: registro de Preços para aquisição, MoNTaGEM E iNSTalaÇÃo dE 
PolTroNaS, SofáS E MESaS dE cENTro E caNTo
HoMoloGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo administrativo nº 050/2020-SGJ-
Ta que ensejou o Pregão Eletrônico nº. 011/2021-MP/Pa, com critério de 
julgamento menor preço por grupo, modo de disputa “aberto”, e, diante do 
julgamento da Pregoeira, designada pela PorTaria Nº. 767/2021-MP/PGJ, 
de 30/03/2021, homologo o resultado do certame mencionado a favor das 
empresas abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:
cNPJ 21.306.287/0001-52 - TEcNo2000 iNdUSTria E coMErcio lTda
Grupo 01 – Valor Global.....r$ 156.539,30
cNPJ 06.300.105/0001-42 - E diaS dE oliVEira lTda
Grupo 02 – Valor Global.....r$ 125.989,80
Valor Total do certame: r$ 282.529,10
obs.: GrUPo 03 – rESUlTado fracaSSado
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
Belém-Pa, 19 de Maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 657472
PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2021-MP/Pa

oBJETo: registro de Preços para aquisição de cafÉ
HoMoloGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo administrativo nº 009/2021-SGJ-
Ta que ensejou o Pregão Eletrônico nº. 014/2021-MP/Pa, com critério 
de julgamento menor preço por item, modo de disputa “aberto”, sob a 
forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global 
por item e, diante do julgamento da Pregoeira, designada pela PorTaria 
Nº. 881/2021-MP/PGJ, de 16/04/2021, homologo o resultado do certame 
mencionado a favor das empresas abaixo, para todos os efeitos previstos 
em lei:
cNPJ 64.106.552/0001-61 - dPS GoNcalVES iNdUSTria E coMErcio dE 
aliMENToS lTda
item 01.....Valor Unitário r$ 5,09..... Valor Total .....r$ 50.900,00
Valor Total do certame: r$ 50.900,00
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
Belém-Pa, 19 de Maio de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 657462
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oUtras MatÉrias
.

Portaria N.° 1.165/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos da Portaria n.º 6.100/2012-MP/PGJ, de 
19/12/2012, publicada no d.o.E. de 26/12/2012, que instituiu a comis-
são Permanente Multidisciplinar de acessibilidade no âmbito do Ministério 
Público do Estado do Pará, com a responsabilidade de providenciar o pla-
nejamento, a elaboração e o acompanhamento de projetos direcionados 
à promoção da acessibilidade às pessoas com deficiência física, auditiva, 
visual, mental ou múltipla, e com mobilidade reduzida, em todos os pro-
cedimentos, serviços e dependências do Ministério Público do Estado do 
Pará, mediante a realização de adaptações, eliminações e supressões de 
barreiras arquitetônicas existentes e construção e/ou criação de meios e/
ou mecanismos de acessibilidade;
coNSidEraNdo os termos da lei nº 13.146/2015, de 06/07/2015,
que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Esta-
tuto da Pessoa com Deficiência);
coNSidEraNdo os termos do ofício n.º 22/2021-MP/cao/cidadania, da-
tado de 27/04/2021, protocolizado sob o n.º 5612/2021, em 28/04/2021,
r E S o l V E:
art. 1º alterar o art. 2º da PorTaria Nº 6.100/2012-MP/PGJ, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“art. 2º dESiGNar para compor a comissão ora instituída:
- Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa (Pre-
sidente);
- coordenador do centro de apoio operacional da cidadania;
- 01 Promotor de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência e dos 
idosos, e de acidentes de Trabalho de Belém;
- 01 assistente Social;
- 01 Psicólogo;
- 01 representante do departamento de recursos Humanos;
- 01 representante do departamento de obras e Manutenção;
- 01 representante do departamento de administração;
- 01 representante do departamento de informática;
- 01 representante da assessoria de comunicação.”
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Belém, 19 de maio de 
2021
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 657934
Portaria Nº 0158/2021-MP/sUB-ta

a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa Para a árEa TEcNico 
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 820/2021-MP/PGJ de 12 de abril de 2021,
coNSidEraNdo o disposto no Parágrafo único, do art. 2º, da resolução 
nº 006/2019-CPJ, de 25 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado, de 08/5/2019;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês maio de 2021, elaborada 
pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça cíveis, datadas de 22 de 
abril de 2021, publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês maio de 2021, elaborada 
pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça criminais, datadas de 22 
de abril de 2021, publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 5º, inciso Vi da PorTaria Nº 
1102/2021-MP/PGJ , de 14/05/2021;
coNSidEraNdo a necessidade de disponibilizar equipe de apoio aos se-
nhores membros do Parquet escalados para o plantão institucional do se-
gundo grau.
r E S o l V E:
art. 1º - coNVocar os servidores relacionados no anexo Único desta Por-
taria para realizarem em regime de teletrabalho o plantão institucional 
junto aos Órgãos de Execução de Segundo Grau do Ministério Público do 
Estado do Pará, no período de 22 e 23/05/2021.
Art. 2º - O não atendimento injustificado da convocação para os plantões 
sujeitará o convocado à aplicação das penalidades previstas na lei Esta-
dual nº 5.810/94.

  aNeXo ÚNico
escaLa de PLaNtÃo de serVidores

ProcUradoria dE JUSTiÇa cÍVEl e ProcUradoria dE JUSTiÇa criMiNal
PErÍodo: 22 e 23/05/2021
Em observância a resolução nº 006/2019-cPJ, de 25 de abril de 2019, 
publicadas no Diário Oficial do Estado, de 08/5/2019, Escalas de Plantão 
para o mês maio de 2021, elaboradas pela coordenadoria das Procuradorias 
de Justiça cíveis, datada de 22 de abril de 2021 e coordenadoria das 
Procuradorias de Justiça criminais, datadas de 22 de abril de 2021, ambas 
publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará e PorTaria Nº  
1102/2021-MP/PGJ, de 14/05/2021.
dia 22/05/2021 (sábado)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
Thyago da costa feio (assessor técnico especializado da Procuradoria cí-
vel)

adrianne da costa Guimarães (assessora da Procuradoria criminal)
dia 23/05/2021 (domingo)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
fernando Maroja Silveira (assessor técnico da Procuradoria cível)
Tarcya Karlyan amaral Gomes (assessora técnica especializada da Procu-
radoria criminal)

Protocolo: 657788
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ

eXtrato da Portaria Nº 32/2021-MPe-PJ-castaNHaL
a 7ª Promotora de Justiça da infância e Juventude, dos idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 004678-040/2020 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada 
na rua avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, 
castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
PorTaria Nº 032/2021-MPE-PJ-caSTaNHal
Polo ativo: riTa dE cáSSia afoNSo dE MiraNda
Polo Passivo: EM aPUraÇÃo
assunto: Visando a apuração de possível situação de vulnerabilidade en-
volvendo a idosa
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 657660
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ

eXtrato da Portaria Nº 31/2021-MPe-PJ-castaNHaL
a 7ª Promotora de Justiça da infância e Juventude, dos idosos, das Pes-
soas com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com funda-
mento no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, 
inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a pror-
rogação do iNQUÉriTo ciVil SiMP Nº 006233-040/2018 que encontra-se 
a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada na rua 
avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, casta-
nhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
PorTaria Nº 031/2021-MPE-PJ-caSTaNHal
Polo ativo: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
Polo Passivo: MUNicÍPio dE SÃo JoÃo da PoNTa/coNSElHo dE dirEi-
ToS da criaNÇa E do adolEScENTE dE SÃo Joao da PoNTa
assunto: Prorrogação do inquérito civil por mais um ano
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 657653
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ

eXtrato da Portaria Nº 29/2021-MPe-PJ-castaNHaL
a 7ª Promotora de Justiça da infância e Juventude, dos idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 000800-040/2021 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada 
na rua avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, 
castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
PorTaria Nº 29/2021-MPE-PJ-caSTaNHal
Polo ativo: aNToNia MaToS cUNHa/roSa Maria MaToS cUNHa/MiNiS-
TÉrio PÚBlico do ESTado do Pará
Polo Passivo: ricardo MaToS cUNHa
assunto: Visando a apuração de possível situação de vulnerabilidade en-
volvendo a idosa
 SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 657645
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ

eXtrato da Portaria Nº 30/2021-MPe-PJ-castaNHaL
a 7ª Promotora de Justiça da infância e Juventude, dos idosos, das Pes-
soas com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com funda-
mento no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, 
inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a pror-
rogação do iNQUÉriTo ciVil SiMP Nº 006233-040/2018 que encontra-se 
a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada na rua 
avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, casta-
nhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
PorTaria Nº 030/2021-MPE-PJ-caSTaNHal
Polo ativo: coNSElHo TUTElar dE SÃo JoÃo da PoNTa
Polo Passivo: PrEfEiTUra dE SÃo JoÃo da PoNTa
assunto: Prorrogação do inquérito civil por mais um ano
 SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 657647
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ

eXtrato da Portaria Nº 33/2021-MPe-PJ-castaNHaL
a 7ª Promotora de Justiça da infância e Juventude, dos idosos, das Pes-
soas com Deficiência e dos Órfãos e interditos de castanhal, com funda-
mento no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, 
inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a pror-
rogação do iNQUÉriTo ciVil SiMP Nº 000888-040/2019 que encontra-se 
a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada na rua 
avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, casta-
nhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
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PorTaria Nº 033/2021-MPE-PJ-caSTaNHal
Polo ativo: coNSElHo TUTElar dE caSTaNHal
Polo Passivo: PrEfEiTUra dE caSTaNHal
assunto: Prorrogação do inquérito civil por mais um ano
 SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 657666
eXtrato de PUBLicaÇÃo de iNQUÉrito ciViL Nº 000477-

151/2020-MP/PJ/dPP/Ma
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 3º carGo da ProMoToria dE dEfESa do 
PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. doMiN-
GoS SáVio alVES dE caMPoS, torna pública a instauração do iNQUÉriTo 
ciVil nº 000477-151/2020, que se encontra à disposição na sede do Mi-
nistério Público na rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta 
cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 043/2021
data da instauração: 14/05/2021
Objeto: Apurar possíveis indícios de mora injustificada na conclusão de 
investigação policial (inquérito n.º 00538/2020.100177-0), por parte do 
dPc J. a. f. N.
Promotor de Justiça: doMiNGoS SáVio alVES dE caMPoS

Protocolo: 657463
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ

eXtrato da Portaria N° 023/2021-11PJMaB
  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 ciVil  000730-940/2019 
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˚ 023/2021-11PJMAB
objeto:
 aPUrar SUPoSTaS irrEGUlaridadES Na GESTÃo do ciaM MaraBá, 
rElaTiVo a SUPoSTo USo iNdEVido dE EQUiPaMENToS, PErSEGUiÇÃo 
fUNcioNal, USo PolÍTico do carGo dE dirETor da UNidadE, coN-
cESSÃo iNdEVida dE BENEfÍcio E MaU USo daS VErBaS PÚBlicaS da 
iNSTiTUiÇÃo
 Envolvidos:  cENTro dE iNTErNaÇÃo do adolEScENTE MaScUliNo - 
ciaM – MaraBá
MaUro SÉrGio c. liMa
EliaNa Maia SiQUEira
 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: 657456
eXtrato Para PUBLicaÇÃo No diÁrio oFiciaL do estado

 ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 000026-826/2019 – MP/PJla
 a ProMoToria dE JUSTiÇa dE liMoEiro do aJUrÚ torna pública a ins-
tauração do procedimento administrativo abaixo indicado, que se encontra 
à disposição na Avenida Conceição, nº 231, Bairro Cuba, Fórum de Limoei-
ro do ajurú, Município de limoeiro do ajurú/Pa.
 Pa SiMP Nº 000026-826/2019 – MP/PJla
 instaurante: MiNiSTÉrio PÚBlico ESTadUal, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos do art. 127 da constituição da república.
interessado(s): a.K.d.G
objeto: apurar possível crime de estupro de vulnerável praticado contra a 
adolescente a.K.d.G, garantindo direito individual e indisponível.
diligências:
1.a) registro, em sistema SiMP, dos dados acima consignados;
2.b) comunicação para publicação do extrato desta portaria no doE/Pa;
3.d) Após, retornem os autos para determinação das diligências necessá-
rias.
limoeiro do ajurú/Pa, 18 de maio de 2021.
 GErSoN alBErTo dE fraNÇa
Promotor de Justiça Titular de limoeiro do ajurú

Protocolo: 657457
eXtrato Para PUBLicaÇÃo No diÁrio oFiciaL do estado

 iNQUÉrito ciViL siMP Nº 000028-826/2019 – MP/PJLa
 a ProMoToria dE JUSTiÇa dE liMoEiro do aJUrÚ torna pública a ins-
tauração do procedimento administrativo abaixo indicado, que se encontra 
à disposição na Avenida Conceição, nº 231, Bairro Cuba, Fórum de Limoei-
ro do ajurú, município de limoeiro do ajurú/Pa.
 ic SiMP Nº 000028-826/2019 – MP/PJla
 instaurante: MiNiSTÉrio PÚBlico ESTadUal, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos do art. 129, inciso iii, da constituição da república.
interessado(s): coletividade
objeto: apurar a regularidade das contratações e demissões de servidores 
públicos temporários pela Prefeitura de limoeiro do ajurú.
diligências:
1.a) registro, em sistema SiMP, dos dados acima consignados;
2.b) comunicação para publicação do extrato desta portaria no doE/Pa;

3.d) Após, retornem os autos para determinação das diligências necessá-
rias.
limoeiro do ajurú/Pa, 18 de maio de 2021.
 GErSoN alBErTo dE fraNÇa
Promotor de Justiça Titular de limoeiro do ajurú

Protocolo: 657459
Portaria N.º 027/2021-MP/cGMP

altera a Portaria n.º 023/2021-MP/cGMP, sobre correição ordinária, con-
forme as atribuições legais do corregedor-Geral do Ministério Público do 
Estado do Pará.
rESolVE:
art. 1º altera a Portaria n.º 023/2021-MP/cGMP, de 11 de maio de 2021, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:
i – dETErMiNar, nos termos do Provimento n.º 003/2019-MP/cGMP, a 
realização de corrEiÇÃo ordiNária nos cargos das Promotorias de Jus-
tiça de castanhal, São francisco do Pará, inhangapi, igarapé-açu, São 
domingos do capim e Magalhães Barata, no período de 24 a 29 de maio 
do corrente ano;
ii – dESiGNar o Promotor de Justiça assessor deste Órgão correcional, 
JoSÉ Haroldo carNEiro MaToS, para prestar assessoria na realização das 
atividades correcionais e demais atos necessários ao bom desenvolvimento 
dos trabalhos (redação dada pela PorTaria Nº023/2021-MP/cGMP, de 
11/05/2021);
iii – dESiGNar os integrantes da Unidade de correição e inspeção desta 
corregedoria-Geral, alexandre lima da Graça e alexandre da Silveira 
Sampaio Neto, para auxiliar nos trabalhos inerentes ao ato de fiscalização 
(redação dada pela PorTaria Nº023/2021-MP/cGMP, de 11/05/2021);
iV – dESiGNar os militares à disposição deste Órgão correcional, cB 
d’angeles e cB cardoso, para garantirem a segurança da equipe (redação 
dada pela PorTaria Nº023/2021-MP/cGMP, de 11/05/2021);
art. 2º fica determinada a republicação da Portaria n.º 023/2021-MP/
cGMP, com as alterações ora realizada por esta Portaria n.º 027/2021-MP/
cGMP;
art. 3º fica revogada a Portaria n.º 025/2021-MP/cGMP, de 14/05/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, Belém-Pa, 
18 de maio 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 657442
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ

eXtrato da Portaria N° 029/2021-11PJMaB
  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 com-
plementar nº 057/06 – loMPPa, rESolUÇÃo Nº 23/2007 e resolução nº 
007/2019- cPJ, torna pública a instauração do ProcEdiMENTo PrEPara-
TÓrio  000657-940/2020 que se encontra à disposição na Promotoria de 
Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. c/ rod. Transa-
mazônica – Agrópolis do INCRA, CEP. 68.502-290 – Marabá – Pará – Fone/
fax: (94) 3312-9900.
 Portaria n˚ 029/2021-11PJMAB
objeto: apurar a ocorrência de ato de improbidade administrativa relativo 
a suposto extravio de documento público Superintendência de desenvolvi-
mento Urbano de Marabá - SdU
Envolvidos:  SUPEriNTENdENcia dE dESENVolViMENTo UrBaNo- SdU
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: 657444
Portaria N.º 028/2021-MP/cGMP

altera a PorTaria N.º 024/2021-MP/cGMP, sobre correição ordinária, 
conforme as atribuições legais do corregedor-Geral do Ministério Público 
do Estado do Pará.
rESolVE:
art. 1º altera a PorTaria N.º 024/2021-MP/cGMP, de 11 de maio de 2021, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:
i – dETErMiNar, nos termos do Provimento n.º 003/2019-MP/cGMP, a re-
alização de corrEiÇÃo ordiNária nos cargos das Promotorias de Justiça 
de Bujaru, Acará, Tomé-Açu e Concórdia do Pará, no período de 31/05 a 
02/06 e 04 a 05/06/2021;
ii – dESiGNar as Promotoras de Justiça assessoras deste Órgão 
correcional, lUZiaNa BaraTa daNTaS e ViViaNE loBaTo SoBral, para 
prestar assessoria na realização das atividades correcionais e demais atos 
necessários ao bom desenvolvimento dos trabalhos (redação dada pela 
PorTaria Nº 024/2021-MP/cGMP, de 11/05/2021);
iii – dESiGNar o integrante da assessoria Jurídica desta corregedoria-
Geral, Mário luciano de Barros fima, para auxiliar nos trabalhos inerentes 
ao ato de fiscalização;
iV – dESiGNar os militares à disposição deste Órgão correcional, cB 
ismayle e cB cleidisson robson, para garantirem a segurança da equipe 
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(redação dada pela PorTaria Nº 024/2021-MP/cGMP, de 11/05/2021);
art. 2º fica determinada a republicação da PorTaria N.º 024/2021-MP/
cGMP, com as alterações ora realizada por esta PorTaria N.º 028/2021-
MP/cGMP;
art. 3º fica revogada a PorTaria N.º 024/2021-MP/cGMP, de 11/05/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, Belém-Pa, 
18 de maio 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 657443
Portaria N.º 029/2021-MP/cGMP

o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, no uso de suas atri-
buições legais,
CONSIDERANDO que a Corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão 
orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos Mem-
bros do Ministério Público – art. 17, caput da lei n.º 8.625 (lei orgânica 
Nacional do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e art. 30, 
caput, da lei complementar n.º 057/2006 (lei orgânica do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará), de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo que, nos termos dos artigos 17, i da lei n.º 8.625/1993 e 
37, ii e 162 da lei complementar Estadual n.º 057/2006, incumbe à cor-
regedoria-Geral do Ministério Público realizar correições e inspeções como 
atribuição fiscalizadora da atividade funcional dos membros do Ministério 
Público;
coNSidEraNdo a necessidade de realizar correições ordinárias nas Pro-
motorias de Justiça em cumprimento ao calendário de correições/inspe-
ções previstas para o corrente ano e, ainda, visando o bom andamento das 
atribuições legais e institucionais desenvolvidas pelo Ministério Público do 
Estado do Pará, rESolVE:
i – dETErMiNar, nos termos do Provimento n.º 003/2019-MP/cGMP, a 
realização de corrEiÇÃo ordiNária/EXTraordiNária nos cargos das 
Promotorias de Justiça de Santo antonio do Tauá, colares e São caetano 
de odivelas, no período de 31/05 a 02/06/2021;
ii – dESiGNar o Promotor de Justiça assessor deste Órgão correcional, 
JoSÉ Haroldo carNEiro MaToS, para prestar assessoria na realização 
das atividades correcionais e demais atos necessários ao bom desenvolvi-
mento dos trabalhos;
iii – dESiGNar os integrantes desta corregedoria-Geral, fabrício Jorge 
rosa de Vasconcelos e carlos alberto da Mata Veloso, para auxiliar nos 
trabalhos inerentes ao ato de fiscalização;
iii – dESiGNar os militares à disposição deste Órgão correcional, cB 
d’angeles e cB cardoso, para garantirem a segurança da equipe;
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, Belém-Pa, 
18 de maio 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 657445
Portaria N.º 030/2021-MP/3ªPJdiat/BeLÉM-Pa

a dra. Elaine carvalho castelo Branco, Promotora de Justiça Titular da 3ª 
Promotoria de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência e dos Idosos, 
e de acidentes de Trabalho de Belém, usando de suas atribuições, e
coNSidEraNdoS (constam na versão original)
rESolVE:
instaurar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, objetivando garantir 
a tutela de interesses individuais indisponíveis, em especial quanto à marca-
ção de sessão de fisioterapia para a Sra. SELMA DE OLIVEIRA ROCHA, pessoa 
com deficiência, nomeando para servir como Secretário, o servidor ELIZEU DE 
PAULA GUIMARAES JUNIOR, que deverá fiel e zelosamente cumprir as suas 
funções, determinando, desde já, as seguintes diligências:
1.autue-se esta Portaria, juntamente com toda a documentação pertinente;
2.Encaminhe-se cópia desta Portaria à Procuradoria-Geral de Justiça, à 
corregedoria-Geral do Ministério Público e ao centro de apoio operacional 
da cidadania;
3.Afixe-se esta Portaria no local de costume, providenciando-se a remessa 
de cópia para publicação (artigo 4º, inciso VI, da Resolução n.º 23/2007-
cNMP);
4.Oficie-se à CER/SESPA para providências e informações, encaminhando-
se cópia da Portaria;
Após, retornem os autos conclusos a esta Presidência, para ulteriores de-
liberações.
Belém-Pa, 12 de maio de 2021
ElaiNE carValHo caSTElo BraNco
3ª Promotora de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência, Idosos e 
acidentes de Trabalho

Protocolo: 657446
Portaria N.º 030/2021-MP/cGMP

o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, no uso de suas atri-
buições legais,
CONSIDERANDO que a Corregedoria-Geral do Ministério Público é o órgão 
orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos Mem-
bros do Ministério Público – art. 17, caput da lei n.º 8.625 (lei orgânica 
Nacional do Ministério Público), de 12 de fevereiro de 1993, e art. 30, 

caput, da lei complementar n.º 057/2006 (lei orgânica do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará), de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo que, nos termos dos artigos 17, i da lei n.º 8.625/1993 e 
37, ii e 162 da lei complementar Estadual n.º 057/2006, incumbe à cor-
regedoria-Geral do Ministério Público realizar correições e inspeções como 
atribuição fiscalizadora da atividade funcional dos membros do Ministério 
Público;
coNSidEraNdo a necessidade de realizar correições ordinárias nas Pro-
motorias de Justiça em cumprimento ao calendário de correições/inspe-
ções previstas para o corrente ano e, ainda, visando o bom andamento das 
atribuições legais e institucionais desenvolvidas pelo Ministério Público do 
Estado do Pará, rESolVE:
i – dETErMiNar, nos termos do Provimento n.º 003/2019-MP/cGMP, a 
realização de corrEiÇÃo ordiNária/EXTraordiNária nos cargos das 
Promotorias de Justiça de Vigia, curuçá, Marapanim e Maracanã, no perí-
odo de 07 a 12/06/2021;
ii – dESiGNar o Promotor de Justiça assessor deste Órgão correcional, 
JoSÉ Haroldo carNEiro MaToS, para prestar assessoria na realização 
das atividades correcionais e demais atos necessários ao bom desenvolvi-
mento dos trabalhos;
iii – dESiGNar os integrantes desta corregedoria-Geral, fabrício Jorge 
rosa de Vasconcelos e alexandre lima da Graça, para auxiliar nos traba-
lhos inerentes ao ato de fiscalização;
iii – dESiGNar os militares à disposição deste Órgão correcional, cB 
d’angeles e cB cardoso, para garantirem a segurança da equipe;
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico, Belém-Pa, 
18 de maio 2021.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 657447
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ

eXtrato de Portaria Nº 04/2021-MP/2ª PJMoJU
 a 2ª Promotoria de Justiça de Moju, com base no art. 129, incisos ii, ii, iV 
e art. 37, § 4º, da constituição federal c/c art. 1º, incisos iV e Viii e art. 
8º, § 1º, todos da lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985; art. 25, incisos iV, 
alínea “a”, art. 26, inciso i, alíneas “a”, “b” é “c”, todos da lei nº 8.625, de 
12 de fevereiro de 1993, art. 54, inciso i e alíneas, da lei complementar 
Estadual nº 57, de 6 de julho de 2006, torna pública a instauração do 
Procedimento Preparatório Nº 000575-750/2020/2ªPJMOJU, através da 
PorTaria Nº 04/2021-MP/2ªPJMoJU, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de Moju, situada na Praça do Estudante, nº 80, 
Fórum, CEP: 68.450-000 - Moju – Pará - Fone: (91) 3756-1219.

Portaria Nº 04/2021-MP/2ª PJ MoJU
Procedimento Preparatório - SIMP nº 000575-750/2020
data de instauração: 12 de Maio de 2021
Assunto: Instaura o presente Procedimento Preparatório a fim de apurar 
suposta prática de improbidade administrativa em relação aos procedi-
mentos licitatórios, ocorridos nos anos de 2019 a 2020, praticados pela 
Prefeitura de Moju.
 liliaNE carValHo rodriGUES dE oliVEira - Promotora de Justiça ti-
tular da 2ª PJ de Moju

Protocolo: 657448
resUMo da Portaria N.º 027/2021/13ª PJ cÍVeL de MaraBÁ
 a 13ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública 
a instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se encontra 
à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na rua das flores, 
s/nº, Bairro Agrópole do Incra, Marabá-PA.

Portaria N.º 27/2021/13ª PJ cÍVeL de MaraBÁ
oriGEM: NoTÍcia dE faTo n°. 000662-940/2020
instauração de Procedimento administrativo para garantia de registro civil 
ao idoso J. r, o qual se encontra acolhido no centro integrado da Pessoa 
idosa antônio rodrigues
 Marabá/Pa, 19 de maio de 2021
 lÍliaN ViaNa frEirE
Promotora de Justiça Titular - 13ª PJ de Marabá

Protocolo: 657449
eXtrato da Portaria Nº 005/2021 – ProcediMeNto 

PreParatÓrio Nº 000187-151/2020.
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 6º carGo da ProMoToria dE dEfESa do 
PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. aldo dE 
oliVEira BraNdÃo SaifE, torna pública a instauração do Procedimento 
Preparatório nº 000187-151/2020, que se encontra à disposição na sede 
do Ministério Público na rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, 
nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração: 005/2021-MP/6ºPJdPPMa
objeto: apurar possíveis irregularidades no âmbito da fundação amazônia 
de Amparo a Estudos e Pesquisas (FAPESPA), indicadas no Relatório de Au-
ditoria aGE n. 004/2011-faPESPa, relacionadas ao contrato n. 007/2009 
e n. 019/2010.
data da instauração: 20/04/2021.
Promotor de Justiça: aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE
Promotoria de Justiça: 6º cargo da Promotoria de Justiça de defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 657450
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eXtrato da Portaria Nº 008/2021 – ProcediMeNto 
PreParatÓrio Nº 000182-151/2020.

o ProMoTor dE JUSTiÇa do 6º carGo da ProMoToria dE dEfESa do 
PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. aldo dE 
oliVEira BraNdÃo SaifE, torna pública a instauração do Procedimento 
Preparatório nº 000182-151/2020, que se encontra à disposição na sede 
do Ministério Público na rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, 
nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração: 008/2021-MP/6ºPJdPPMa
objeto: apurar possíveis irregularidades na celebração do acordo nº 
07/2010 do Edital nº03/2020-PIBIC – Graduação, indicadas no Relató-
rio de auditoria aGE n. 004/2011-faPESPa, que visava à concessão de 
100 (cem) bolsas de iniciação científica no Museu Paraense Emílio Goeldi 
(MPEG) pelo PiBicMPEG/faPESPa, no valo individual de r$ 360,00 (tre-
zentos e sessenta reais), durante 12 (doze) meses.
Promotor de Justiça: aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE
Promotoria de Justiça: 6º cargo da Promotoria de Justiça de defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 657451
editaL de arQUiVaMeNto Nº 001/2021/MP/PJU

A Promotoria de Justiça de Ulianópolis, por intermédio da Promotora de 
Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em aten-
ção ao disposto no art. 4º, §1º, da resolução nº 174/2017 do conselho 
Nacional do Ministério Público, vem por meio deste edital, cientificar a sra. 
lENilZa KEllE SilVa da coNcEiÇÃo, inclusive para efeito de eventual 
apresentação de recurso no prazo de 10 (dez) dias, acerca do arQUiVa-
MENTo da Notícia de fato SiMP nº 000179-086/2021, o qual visava apurar 
notícia de inexistência de certidão de óbito de Francisco da Conceição Silva.
Ulianópolis/PA, 18 de maio de 2021.
HElEM TaliTa lira foNTES
Promotora de Justiça

Protocolo: 657452
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ

eXtrato de Portaria Nº 012/2021-MP/PJ de aVeiro
a Promotoria de Justiça de  aveiro, com fundamento no art.54, Vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.Vi da rESolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o SiMP nº 000232-052/2019, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de Santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099.

 Portaria Nº 012/2021-MP/PJ de aVeiro
 interessados: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará / EScola MU-
NiciPal fUNdaMENTal ProfESSora Maria da SilVa NUNES / E.c.P
assunto: a presente Portaria resolve instaurar Procedimento administra-
tivo para acompanhar as providências adotadas pela Secretaria Municipal 
de Saúde e Secretaria Municipal de assistência no caso do menor E.c.P. e 
sua família.
ÍTalo coSTa diaS - Promotor de Justiça

Protocolo: 657453
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ

eXtrato da Portaria Nº 009/2021-MP/PJts
o Promotor de Justiça Titular de Terra Santa, com fundamento nos artigos 
127 e 129, inc. iii, da constituição da república federativa do Brasil, na 
resolução nº. 23/2007, do conselho Nacional do Ministério Público e nos 
ditames da lei 8.429/92, torna pública a instauração do inquérito civil 
SiMP Nº 000164-043/2021, que se encontra a disposição na Promotoria 
de Justiça de Terra Santa, situada na TV. Santa Terezinha – centro – cEP: 
68.285-000 Terra Santa – fone/ fax: (93)3538-1554.

Portaria Nº 009/2021-MP/PJts
investigado: odair José farias albuquerque
 assunto: apurar eventual prática de ato de improbidade administrativa 
decorrente da apurar a aplicação irregular verbas públicas destinadas às 
políticas públicas de enfrentamento ao COVID-19 em outras finalidades, 
como pagamento de aluguel de imóveis (quitinetes) para a Secretaria de 
administração, pagamento de serviço de táxi, pagamento de serviços de 
manutenção de portas e janelas da Secretaria de administração.
Guilherme lima carvalho- Promotor de Justiça

Protocolo: 657454
resUMo da Portaria N.º 01/2021-MP/4ª/13ªPJ de MaraBÁ 

e 3ª PJ de BeLÉM
  as 4ª e 13ª ProMoToriaS dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá E a 
3ª ProMoToria dE JSTiÇa da coMarca dE BElÉM tornam pública a 
instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se encontra à 
disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na rua das flores, s/
nº, Bairro Agrópole do Incra, Marabá-Pa.

Portaria Nº 01/2021-MP/4ª/13ªPJ de MaraBÁ 
e 3ª PJ de BeLÉM

iNSTaUraÇÃo dE ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo Para acoMPaNHar 
a iMPlEMENTaÇÃo daS PolÍTicaS PÚBlicaS No ENcarcEraMENTo 
da PoPUlaÇÃo dE lÉSBicaS, GaYS, BiSSEXUaiS, TraNSEXUaiS/Tra-
VESTiS/TraNSGÊNEroS/iNTErSSEXUaiS, TENdo EM ViSTa PrEVENir E 
coMBaTEr a ViolÊNcia dE GÊNEro NoS ESTaBElEciMENToS PriSio-

NaiS do MUNicÍPio dE MaraBá E rEGiÃo METroPoliTaNa dE BElÉM 
BEM coMo aSSEGUrar a coNcrETiZaÇÃo doS dirEiToS a QUE faZEM 
JUS dUraNTE o cUMPriMENTo da PENa.
Marabá/Pa, 19 de maio de 2021.
  daNiElla Maria doS SaNToS diaS
Promotora de Justiça
Titular da 4ª Promotoria de Justiça de Execução Penal e controle Externo 
da atividade Policial de Marabá
lÍliaN ViaNa frEirE
13ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE MaraBá
Titular da Promotoria de Justiça de direitos Humanos, Órfãos, interditos,
Incapazes, Pessoas com Deficiência e Idosos
 EdVar caValcaNTE liMa Jr.
Promotor de justiça
Titular da 3ª. Promotoria de Execução Penal, Penas e Medidas alternativas 
de Belém

Protocolo: 657581
eXtrato Para PUBLicaÇÃo

 a Promotora de Justiça titular do 3º cargo da Promotoria de Justiça da 
infância e Juventude de ananindeua, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução nº 
023/2007 do cNMP de 17/09/2006, torna pública a instauração do Pro-
cedimento administrativo abaixo listado, que se encontra em trâmite na 
Promotoria de Justiça de ananindeua, com sede na rodovia Br 316, KM 
08, S/N, centro, ananindeua, Pará.
 PorTaria N.º008/2021-MP/3ªPJiJ
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo N.º 000023-450/2021
oBJETo: Garantir o direito fundamental indisponível à educação da ado-
lescente V.B.d.S.

Protocolo: 657586
eXtrato do ato de aProVaÇÃo de coNtas FiNaLÍsticas 

Nº 03/2021-MP/12ªPJcV
rEf.: Procedimento administrativo SiMP nº 000245-110/2017-MP/Pa.
o 12º ProMoTor dE JUSTiÇa dE SaNTarÉM/Pa, no uso de suas atribui-
ções legais e prerrogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 da 
constituição federal e legislação correlata, por este aTo, aProVa com 
recomendações as contas apresentadas pela entidade de interesse social 
associação das famílias da casa familiar rural do Município de Santarém, 
referentes ao exercício financeiro de 2014 e 2015, quanto aos aspectos 
contábeis, formais e técnicos; e determina o arQUiVaMENTo do presente 
procedimento, na forma do artigo 36 da resolução nº 007/2019-cPJ.
TUlio cHaVES NoVaES
Promotor de Justiça titular do 12º cargo de Santarém

Protocolo: 657575
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ

eXtrato da Portaria Nº 008/2021-MP/PJts
o Promotor de Justiça Titular de Terra Santa, com fundamento no art. 129, 
incisos iii, da constituição federal, art. 26 da lei n.º 8.625/93; no art. 
52, inciso iii, da lei complementar n.º 057 de 6 de Julho de 2006, art. 
9º, da resolução nº 174/2017 do conselho Nacional do Ministério Público, 
e nos termos do art. 32, c/c art. 24, §2º, inc.i, ambos da resolução nº 
007/2019- cPJ, torna pública a instauração do Procedimento administrati-
vo SiMP Nº 000302-043/2021, que se encontra a disposição na Promotoria 
de Justiça de Terra Santa, situada na TV. Santa Terezinha – centro – cEP: 
68.285-000 Terra Santa – fone/ fax: (93)3538-1554.

Portaria Nº 008/2021-MP/PJts
investigado: PrEfEiTUra MUNiciPal dE TErra SaNTa/Pa
assunto: Tem como objetivo acompanhar as ações e decisões tomadas 
pela Prefeitura Municipal de Terra Santa/Pa, relacionadas às nomeações e 
convocações dos aprovados no concurso público realizado em 2020.
Guilherme lima carvalho-Promotor de Justiça

Protocolo: 657579
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ

eXtrato da Portaria Nº 34/2021-MPe-PJ-castaNHaL
a 7ª Promotora de Justiça da infância e Juventude, dos idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 000039-040/2021 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada 
na rua avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, 
castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.

Portaria Nº 34/2021-MPe-PJ-castaNHaL
Polo ativo: coNSElHo TUTElar dE caSTaNHal/MiNiSTÉrio PÚBlico do 
ESTado do Pará
Polo Passivo: M.a.G.d.S
assunto: Visando a apuração de situação de suposto assédio sexual envol-
vendo a menor M.a.G.d.S
 SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 657570
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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
resULtado FiNaL toMada de PreÇos N.° 003/2021

a comissão Permanente de licitação, informa aos interessados o resulta-
do final da Tomada de Preços n.° 003/2021. objeto: coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa Para a rEforMa daS EScolaS MUNiciPaiS “Nadir loBaTo, 
raiMUNda BaraÚNa, lEoPoldiNa GUErrEiro, frEi faUSTiNo lEGar-
da, dr. JarBaS caValcaNTE E cENTro dE ENSiNo iNfaNTil - cEi,” da 
cidadE dE afUá - Pará. Empresa Vencedora: EXEcUTiVa coNSTrUÇÕES 
E SErViÇoS lTda - EPP, Valor: r$ 381.273,45 (Trezentos e oitenta e um 
mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos). afuá-Pa, 
18 de maio de 2021.

rosiLeY caNeLa de MeLo
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 657922

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
aViso de reMarcaÇÃo - 

PreGÃo eLetrÔNico srP 19/2021
contratação de empresa especializada para formar o sistema de registro 
de preços da administração Pública Municipal para o fornecimento de Peças 
para Máquinas Pesadas, para atender Setores da Prefeitura Municipal de 
altamira - Pa: remarcado para aBErTUra 25/05/2021, às 09:00 horas 
(hora local) no site www.licitanet.com.br. os interessados poderão obter 
maiores informações e retirar o edital completo pelos sites: www.licitanet.
com.br, www.tcm.gov.br, www.altamira.pa.gov.br, ou através do e-mail al-
tamiracpl@gmail.com, dás 08:00 às 14:00 horas e também poderão ser 
lidos ou obtidos cópias na Divisão de Suprimentos  e Serviços da Prefeitura 
de altamira -  Setor de licitação, situado na avenida Brigadeiro Eduardo 
Gomes nº. 3246, Bairro Esplanada do Xingu, altamira/Pa, das 08:00 às 
12:00 horas.

rodoLFo rÉGis NoGUeira caBraL - Pregoeiro
Protocolo: 658016

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENEVIDES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
o Secretário Municipal de Saúde de Benevides/Pa, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela legislação vigente e, de acordo com as deter-
minações consoantes no art. 24, inciso iV, da lei n.º 8.666/93, consideran-
do o que consta nos Processos administrativos, que trata da contratação 
das seguintes empresas e respectivos processos: alfaMEd coMErcial 
lTda cNPJ: 02.275.673/0001-80 e alTaMEd diSTriBUidora dE MEdi-
caMENToS lTda cNPJ: 21.581.445/0001-82 vem raTificar a declaração 
de dispensa de licitação N.º 030/2021-SEMSa. objeto: contratação de 
empresa para fornecimento de medicamentos para atender a necessidade 
da Secretaria Municipal de Saúde de Benevides. Valor global estimado: r$ 
894.091,30 (oitocentos e noventa e quatro mil noventa e um reais e trinta 
centavos); rca diST. dE ProdUToS HoSPiTalarES E coM. dE EQUiPa-
MENToS dE iNforMáTica EirEli-cNPJ: 26.543.386/0001-71 vem raTi-
ficar a declaração de dispensa de licitação N.º 035/2021-SEMSa. obje-
to: contratação de empresa para fornecimento de kit de testagem rápida 
para covid-19, com sorologia para igg/igm, para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde de Benevides. Valor global estimado: r$ 
117.500,00 (cento e dezessete mil e quinhentos reais). secretário Muni-
cipal de saúde - rodrigo Batista Balieiro.

Protocolo: 657923

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
a Secretária Municipal de Educação de Benevides/Pa, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela legislação vigente e, de acordo com as 
determinações consoantes no art. 24, inciso iV, da lei n.º 8.666/93, consi-
derando o que consta no Processo administrativo, que trata da contratação 
da seguinte empresa e respectivo processo: MYTdT TEcNoloGia EirEli - 
EPP cNPJ: 13.704.677/0001-52 vem raTificar a declaração de dispensa 
de licitação N.º 032/2021-SEMEd. objeto: contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviços e manutenção mensal, hospedagem e 

suporte técnico aos usuários do Sistema i-Educar para atender as necessi-
dades da Secretaria Municipal de Educação de Benevides/Pa. Valor global 
estimado: r$ 82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais). data de 
ratificação: 31/03/2021. secretária Municipal de educação - Maria do 
socorro Fernandes de oliveira.

Protocolo: 657924

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo

a Prefeita Municipal de Benevides/Pa, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação vigente e, de acordo com as determinações con-
soantes no art. 24, inciso iV, da lei n.º 8.666/93, considerando o que 
consta nos Processos administrativos, que trata da contratação das se-
guintes empresas e respectivos processos: MarlYSE lEila craVo BarBo-
Sa cNPJ: 36.575.020/0001-38 vem raTificar a declaração de dispensa 
de licitação N.º 031/2021-PMB. objeto: locação de duas tendas, sendo 
estruturas de ferro com cobertura de lona acompanhada de 100 cadeiras 
cada, no total de 200 cadeiras, para atendimento das necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal do Trabalho e Promo-
ção Social de Benevides/Pa. Valor global estimado: r$ 36.100,00 (trinta e 
seis mil e cem reais). Data de ratificação: 15/03/2021. R J MENDONÇA & 
SoUZa - PoSTo SaNTa riTa cNPJ: 22.606588/0001-64 vem raTificar a 
declaração de dispensa de licitação N.º 034/2021-PMB. objeto: contrata-
ção de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina 
e diesel), visando atender as necessidades da Prefeitura e das Secretarias 
Municipais de Benevides/Pa. Valor global estimado: r$ 650.118,82 (seis-
centos e cinquenta mil cento e dezoito reais e oitenta e dois centavos). 
Data de ratificação: 31/03/2021. Prefeita Municipal de Benevides - Lu-
ziane de Lima solon oliveira.

Protocolo: 657926

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes-Pa/FMs
aViso de LicitaÇÃo Fracassada 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 004/2021 - srP
a Prefeitura Municipal de Breves/Pa, através do fundo municipal de Saú-
de, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de apoio, declara que o Pregão 
Eletrônico nº 004/2021 - Processo nº 9/2021-220401, tipo menor preço 
unitário, referente ao registro de Preços para futura e eventual contrata-
ção de empresa especializada para fornecimento de recarga de oxigênio 
medicinal, para o atendimento das necessidades do sistema de Saúde do 
município de Breves/Pa, resultou fracaSSado, tendo em vista a des-
classificação e Inabilitação das empresas participantes, com base nas Leis 
federais nº 10.520/2002, 8.666/1993, decreto federal nº 10.024/2019, e 
com justificativas fundamentadas no processo, junto ao portal www.portal-
decompraspublicas.com.br. Hugo Leonardo Pontes - Pregoeiro

Protocolo: 657928

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
eXtrato de coNtrato 

PreGÃo eLetrÔ srP Nº 27/2019 
objeto: fornecimento de central de ar condicionado Tipo Split de Parede e 
Piso/Teto. Beneficiário: W do S C Barra - Epp, CNPJ 05.724.970/0001-53.
ViGÊNcia: 12 (doze) meses. Valor do contrato: r$ 180.760,50 (cento 
e oitenta mil setecentos e sessenta reais e cinquenta centavos). data da 
assinatura do contrato nº 054/2021: 18 de maio de 2021. contratada: W 
do S c Barra - Epp, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob 
o nº 05.724.970/0001-53, estabelecida na rua Vinte e Três de Novembro, 
n° 1972, Bairro: centro, cametá/Pa. ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico 
SrP. ordenadores: Klenard atilio ranieri - secretário Municipal de 
saúde.

Protocolo: 657931

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo. 

o fundo Municipal de Educação de castanhal - fME (UaSG:927637), por 
intermédio da Secretaria Municipal de Suprimento e licitação torna público 
abertura do Processo Licitatório do tipo menor preço por item, na mo-
dalidade PrEGÃo ElETrÔNico Nº. 035/2021/fME, cujo objeto é a con-
tratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de 
climatização, para as unidades escolares, conforme termo de compromisso 
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de emendas n° 202101025-5 com a utilização de recursos oriundos de 
assistência financeira do FNDE/MEC (emenda parlamentar) e contrapartida 
deste município, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação de castanhal/Pa. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá 
início com a divulgação das Propostas de Preços e início da etapa de lances 
no dia 02/06/2021 às 09:00 horas. o Edital estará disponível nos sites: 
www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-
convenios e www.comprasnet.gov.br e e-mail pregaoeletronico@castanhal.
pa.gov.br, a partir da data da publicação. Paula Francinara silva sam-
paio - Pregoeira do Fundo Municipal de educação.

Protocolo: 657932

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 026/2021 - UasG 980385
Processo Licitatório nº 031/2021. Objeto: Registro de preço para futura e 
eventual contratação de empresa especializada em serviços de recapagem, 
duplagem, vulcanização, recauchutagem de pneus em geral, para atender 
a frota de veículos e maquinas pesadas do Município de cumaru do Norte 
- Pa, Edital no Endereço: av. dos Estados, n.º 73, cumaru do Norte-Pa ou 
www.gov.br/compras. abertura das Propostas: 02/06/2021 às 09h30min. 
informações Gerais: www.pmcn.pa.gov.br.  e-mail:  licitacao@pmcn.pa.
gov.br. cumaru do Norte - Pa, 14 de maio de 2021. railane Barbosa 
almeida: Pregoeira.

Protocolo: 657933

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaia
aViso de LicitaÇÃo - 

toMada de PreÇo - Nº 001/2021
o Município de conceição do araguaia - Pa, através da Secretaria municipal 
de infraestrutura e desenvolvimento Urbano de conceição do araguaia - 
Pa, torna público que fará realizar no dia 09 do mês de Junho de 2021 
às 08:30 horas na sala de reunião da comissão Permanente de licitação 
- cPl, situada à TV. Vereadora Virgolina coelho, nº 1145, São luiz ii, nes-
ta cidade, licitação na modalidade Tomada de preço, tipo MENor PrEÇo 
GloBal, por regime de execução - EMPrEiTada Por PrEÇoS GloBal, 
visando coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para PrESTaÇÃo 
dE SErViÇo dE rEcUPEraÇÃo dE ESTradaS ViciNaiS-GEoVaMira 
aTE Pa 449-21,5KM, liGaÇÃo loTE 5 aTE o loTE 08-7,5KM, Pa 449 aTE 
rio araGUaia-14KM, Pa 449 aTE SErra VErdE-26KM, PaMoNHa aTE a 
PoNTE do cHicÃo-42KM, No MUNiciPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia
-Pa,coNforME coNTraTo dE rEPaSSE Mdr Nº906145/2020-oPEra-
ÇÃo1073037-25, EM coNforMidadE coM ProJETo BáSico E PlaNi-
lHaS EM aNEXo ao ProcESSo. o edital deverá ser retirado junto à co-
missão Permanente de licitação das 08:00 as 14:00 horas de segunda à 
sexta-feira. ou pelo o site: www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br. conceição 
do araguaia-Pa, 19 de Maio de 2021. Heloisa Mendes sousa Francisco. 
Presidente da comissão Permanente de Licitação

Protocolo: 657937

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

aViso de aLteraÇÃo da data de aBertUra
LicitaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2021

a secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo de cUrioNÓPo-
Lis, torna público para conhecimento dos interessados a alTEraÇÃo da 
daTa dE aBErTUra do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 019/2021, o qual 
será realizado as 09:00h, do dia 31/05/2021, cujo objeto é o registro de 
Preços para contratação de pessoa jurídica para fornecimento do serviço de 
internet com link dedicado, a fim de atender às necessidades da Prefeitura 
Municipal de Curionópolis, suas Secretarias e Fundos Municipais. Curionó-
polis, 19 de maio de 2021. daniel de Jesus Macedo – Pregoeiro.

Protocolo: 657852

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo de cUrioNÓPoLis
aViso de LicitaÇÃo

ModalidadE: Pregão Eletrônico SrP Nº 012/2021 - TiPo: Menor Preço 
por item- oBJETo registro de preços para eventual aquisição de gêneros 
alimentícios diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Administração, com participação de órgãos da Prefeitura Municipal de 
Curionópolis - DATA RECEBIMENTO PROPOSTAS: 02 de junho de 2021. 
Hora: 09:00 hs – o edital está disponível aos interessados pelo site www.
curionópolis.pa.gov.br e portaldecompraspublicas.com.br – 19 de maio 
2021 – daniel de Jesus Macedo - Pregoeiro

Protocolo: 657844

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aVisos de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico: Nº Pe-08/2021-seMecdeL 

data abertura: 01/06/2021 - Hora: 09h01min. objeto: registro de preços 
para eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis 
destinados a merenda escolar dos alunos da zona rural e urbana no ano 
letivo de 2021, quando deles o fundo Municipal de Educação necessitar, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital 
e seus anexos, nos termos da lei federal nº 10.520/2002, lei federal 
8.666/1993, decreto federal nº 10.024/19 de 20 de setembro de 2019 e 
suas alterações posteriores. o Edital e seus anexos encontram-se disponí-
veis no portal da transparência do Município de Goianésia do Pará, Mural de 
licitações - TcM/Pa, E-mail, cplpmgp@gmail.com - cPl e/ou no site www.
portaldecompraspublicas.com.br. tamires Mendes Nascimento. Pregoeira.

PreGÃo eLetroNico: Nº Pe-09/2021-PMGP
data abertura: 02/06/2021 - Hora: 08h31min. objeto: registro de preços 
para aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP), em vasilhames de 13 kg e 
45 kg, e recarga em botijão de 13 kg e 45 kg, com lacre, em padrão aBNT, e 
validade de acordo com as normas técnicas, conforme portarias e correlatos 
da agência nacional de petróleo, para atender as necessidades das diver-
sas unidades administrativas da prefeitura municipal de Goianésia do Pará, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus 
anexos, nos termos da lei federal nº 10.520/2002, lei federal 8.666/1993, 
decreto federal nº 10.024/19 de 20 de setembro de 2019 e suas alterações 
posteriores. o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no portal da 
transparência do Município de Goianésia do Pará, Mural de licitações - TcM/
Pa, E-mail, cplpmgp@gmail.com - cPl e/ou no site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br. tamires Mendes Nascimento. Pregoeira.

PreGÃo eLetroNico: Nº Pe-11/2021-PMGP 
data abertura: 02/06/2021 - Hora: 14h01min. objeto: registro de pre-
ços para eventual aquisição de equipamentos e suprimentos de informá-
tica para manutenção das diversas unidades administrativas do município 
de Goianésia do Pará - Pa, conforme condições, quantidades e exigên-
cias estabelecidas no edital e seus anexos, nos termos da lei federal nº 
10.520/2002, lei federal 8.666/1993, decreto federal nº 10.024/19 de 20 
de setembro de 2019 e suas alterações posteriores. o Edital e seus ane-
xos encontram-se disponíveis no portal da transparência do Município de 
Goianésia do Pará, Mural de licitações - TcM/Pa, E-mail, cplpmgp@gmail.
com - cPl e/ou no site www.portaldecompraspublicas.com.br. tamires 
Mendes Nascimento. Pregoeira.

Protocolo: 657941

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
aViso de HoMoLoGaÇÃo

o Prefeito Municipal de igarapé-Miri, no uso de suas atribuições legais, 
vem ratificar a Tomada de Preço 001/2021 PMI- TP para a empresa S DE 
N l clariNdo EirEli- cNPJ: 39.792.118/0001-35, no valor Global de 
r$415,631,23; homologado em 19/05/2021. roberto Pina oliveira.

roberto Pina oliveira
Prefeito Municipal

Protocolo: 657942

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
aViso de caNceLaMeNto e reaBertUra de sessÃo de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de igarapé-Miri, faz saber a todos os interessados 
que a Sessão Pública do Pregão Eletrônico SrP nº 001/2021, que tem por 
objeto a contratação de empresa especializada em serviços de publicação 
de avisos e atos oficiais do município de Igarapé-Miri, tais como: avisos 
de licitações, extratos, citações e demais atos de interesse do município, 
realizada no dia 24/03/2021, está caNcElada, em razão de falhas de 
publicação no horário de abertura. Por conseguinte, da ampla publicidade 
que a nova Sessão se dará no dia 02/06/2021, às 09:00h. informações: 
pregoeiroigarapemiri@outlook.com. Edital disponível em: www.portalde-
compraspublicas.com.br.

roberto Pina oliveira
Prefeito Municipal

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
aViso de LicitaÇÃo - seGUNda cHaMada 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2021-srP/cPL 
Tipo: - Menor preço por item. Pregão Eletrônico para registro de preço para 
eventual aquisição de medicamentos, suplementos, materiais correlatos e 
judicializados do município de igarapé-Miri. abertura: 04/06/2021 às 09: 
00h. informações: pregoeiroigarapemiri@outlook.com. Edital disponível 
em: www.portaldecompraspublicas.com.br.

roberto Pina oliveira
Prefeito Municipal

Protocolo: 657947
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,

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LIMOEIRO DO AJURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de LiMoeiro do aJUrU
eXtrato de terMo aditiVo 

ESPÉciE: 1º Termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência de exe-
cução do Contrato nº 091/2020-TP do Processo Licitatório de modalidade 
Tomada de Preços nº 002/2020 PMla-TP. objeto: construção da Unidade 
Básica de Saúde - Padrão I na localidade Terê - Rio Cupijó no Municí-
pio de limoeiro do ajuru/Pa. contratante: Prefeitura Municipal de limo-
eiro do ajuru, cNPJ nº 05.105.168/0001/85. contratada: roma constru-
ções e Serviços Eireli, cNPJ nº 10.969.317/0001-94. data da assinatura: 
26/04/2021. Vigência: 26/04/2021 à 26/10/2021. ordenador: alcides 
abreu Barra - Prefeito.

Protocolo: 657949

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 039/2021-cPL/PMM, Processo Nº 2.773/2021-
PMM, Tipo: Menor Preço Global. Modo de disputa: aberto. data do certa-
me: 09/06/2021. Horário: 09:00 (horário de Brasília-df). objeto coNTra-
TaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica Para forNEciMENTo dE SErViÇoS, iNSTa-
laÇÃo, iMPlaNTaÇÃo E ENTrEGa EM fUNcioNaMENTo do SiSTEMa dE 
VÍdEo MoNiToraMENTo dE SEGUraNÇa Para aTENdEr aS NEcESSida-
dES da GUarda MUNiciPal dE MaraBá-GMM ViNcUlada a SEcrETaria 
MUNiciPal dE SEGUraNca iNSTiTUcioNal. UaSG: 928243.  Íntegra do 
Edital no site https://www.gov.br/compras/pt-br/, UaSG: 928243. infor-
mações: Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada na avenida 
VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 
68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 
12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.
pa.gov.br. Marabá (Pa), 19/05/2021.

rodriGo soUsa Barros
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 987/2020-GP
Protocolo: 657950

ato caNceLaMeNto de reGistro de PreÇos
Termo de Cancelamento de Registro de Preços firmado entre a Prefeitura 
Municipal de Nova ipixuna - Pará e JB SErViÇoS EirEli, amigavelmente 
conforme capítulo Viii - art. 21, inciso ii do decreto 7.892/2013 mediante 
solicitação do contratado.
o presente Termo tem por objetivo cancelar, na data de sua assinatura, a 
vigência do Registro de Preços firmado entre as partes através do Processo 
Licitatório - Pregão Presencial nº 9/2021-002/PMNI - Ata de Registro de 
Preços nº 02/2021. assinatura: 18 de Maio de 2021.

Nova ipixuna-Pa, 19 de Maio de 2021.
Maria da GraÇa Medeiros Matos

Prefeita Municipal
Protocolo: 657966

aViso de LicitÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico - Pe 08/2021/PMNi - srP

a Prefeitura Municipal de Nova ipixuna - Pa, por intermédio do Prego-
eiro e Equipe de apoio, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço, 
em Sessão Pública Eletrônica a partir das 09h00min (horário de Brasília- 
df) do dia 26 de Maio de 2021, através do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, para o objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÕES 
fUTUraS E ParcEladaS dE MEdicaMENToS, iNSUMoS, MaTEriaiS E 
EQUiPaMENToS ESSENciaiS ao aTENdiMENTo PÚBlico daS UNidadES 
dE SaÚdE dESTE MUNicÍPio. coNforME coNdiÇÕES, QUaNTidadES E 
EXiGÊNciaS ESTaBElEcidaS No EdiTal E SEUS aNEXoS, nos termos da 
lei federal nº 10.520/2002, lei federal 8.666/1993, decreto federal nº 
10.024/19 de 20 de setembro de 2019 e suas alterações posteriores. o 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência 
do Município de Nova ipixuna - Pa, Mural de licitações - TcM/Pa, e-mail: 
cpl.pmni@gmail.com e/ou no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Nova ipixuna - Pa, 19 de Maio de 2021
FraNQUissUeL GoMes reis

Pregoeiro - PMNi
Portaria no 052/2021 - GP

Protocolo: 657961

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 021/2021-cPL/PMM. 
Processo Licitatório nº 3.601/2021-PMM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
Para EVENTUaiS aQUiSiÇÕES dE ProdUToS QUÍMicoS Para laVaGEM 
dE roUPa HoSPiTalar coNcESSÃo dE EQUiPaMENTo doSador EM 
rEGiME dE coModaTo Para aTENdEr o fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE 

onde sagrou vencedora a empresa: MaXX QUiMica E SiSTEMaS dE liM-
PEZa EirEli  - cNPJ: 12.320.177/0001-54, vencedora do lote: 01 perfa-
zendo o valor total de: r$  619.000,00 (Seiscentos e dezenove mil reais), 
pelo HOMOLOGO o resultado final. UASG: 927495. Marabá 18/05/2021.  
Valmir silva Moura - secretário Municipal de saúde - sMs - Portaria 
nº 535/2020-GP.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 011/2021-cPL/PMM. 
Processo Licitatório nº 2.865/2021-PMM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MEioS aUXiliarES dE locoMoÇÃo, 
EQUiPaMENToS E aParElHoS Para aTENdEr aS NEcESSidadES doS 
PaciENTES coM dificUldadES dE locoMoÇÃo cadaSTradaS No SEr-
ViÇo Social da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE do MUNiciPio dE 
MaraBá. onde sagrou vencedora a empresa: l c B PoNTES EirEli - cNPJ: 
17.763.550/0001-65, vencedora dos itens: 04, 18, 19, 21 perfazendo o 
valor total de: r$  43.899,00 (Quarenta e três mil oitocentos e noventa e 
nove reais), aMaZoN MEdical carE EirEli - cNPJ: 29.187.032/0001-20, 
vencedora dos itens: 01, 03, 12, 13, 15, 16, 20 perfazendo o valor total 
de: r$  230.110,00 (duzentos e trinta mil cento e dez reais), pelo HoMo-
LOGO o resultado final. UASG: 927495. Marabá 18/05/2021.  Valmir silva 
Moura - secretário Municipal de saúde - sMs - Portaria nº 535/2020-GP.

Protocolo: 657957

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2021-cPL/PMM 
ProcESSo Nº 2.270/2021-PMM, Tipo: Menor preço por lote. Modo de 
disputa: aberto. data do certame: 07/06/2021. Horário: 09:00 (horário 
de Brasília-df). objeto: coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica Para for-
NEciMENTo E iMPlaNTaÇÃo do SiSTEMa dE radiocoMUNicaÇÃo, Vi-
SaNdo aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE SEGUraNÇa iNSTiTUcio-
Nal - SMSi. Íntegra do Edital no site https://www.gov.br/compras/pt-br/, 
UaSG: 928243. informações: Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, 
situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: 
Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, 
das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: 
licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 19/05/2021.

rodriGo soUsa Barros
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 987/2020-GP
Protocolo: 657958

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDICILÂNDIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MediciLÂNdia
aViso de ratiFicaÇÃo 

disPeNsa Nº 050-02/2021 
o Município de Medicilândia, torna pública em cumprimento ao disposto 
no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a ratificação da 
dispensa de licitação nº 050-02/2021, ocorrida em 01 de abril de 2021, 
em conformidade com o processo em epígrafe e considerando que foram 
atendidas as prescrições legais pertinentes, fica ratificada a dispensa de 
licitação, que é publicada,  e tem por objeto contratação de empresa para 
prestação de serviços médicos para atender as necessidades da média e 
alta complexidade ambulatorial em atendimento às necessidades do fundo 
Municipal de Saúde de Medicilândia, e tem por contratada instituto Madre 
Teresa, cNPJ 23.960.983/0001-03, no valor total de r$ 1.300.000,00 (du-
zentos e oitenta e sete mil, quinhentos reais).

eXtratos de coNtratos 
coNtrato Nº 20210085-02. disPeNsa Nº 050-02/2021 

objeto: contratação de empresa para prestação de serviços médicos para 
atender as necessidades da média e alta complexidade ambulatorial em 
atendimento às necessidades do fundo Municipal de Saúde de Medicilân-
dia. coNTraTo Nº 20210085-02. contratante: fundo Municipal de Saú-
de. contratada: instituto Madre Teresa. Valor total de r$ 1.300.000,00 
(duzentos e oitenta e sete mil, quinhentos reais). Vigência 05/04/2021 à 
31/05/2021.

Protocolo: 657967

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOCAJUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MocaJUBa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe.009.2021.PMM.seMas. Órgão Secreta-
ria Municipal de assistência Social - SEMaS/ Prefeitura Municipal de Moca-
juba - PMM - UaSG 980491. objeto: aquisição de Equipamento E Material 
Permanente destinados a Secretaria Municipal de assistência Social. data, 
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Hora e local de abertura: 02 de Junho de 2021 às 10h00mm, no www.
comprasnet.gov.br. Edital e informações: de 2ª a 6ª feira (dias úteis), 
das 08h00mm às 12h00mm, na Sala da divisão de licitação, situada no 
mesmo endereço supracitado, onde o Edital poderá ser obtido isento de 
qualquer taxa, mediante apresentação de mídia (cd-r ou dVd-r) virgem, 
pelo interessado que se identificar, através de preenchimento de formulário 
próprio do órgão ou através do Portal da Transparência no site do TCM/PA. 
ivani da silva Pereira - secretária Municipal de assistência social.

Protocolo: 657968

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURILÂNDIA DO NORTE

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP nº 001/2021

o MUNicÍPio de oUriLÂNdia do Norte, por intermédio do (a) 
PreFeitUra MUNiciPaL de oUriLÂNdia do Norte, sediada na 
aV. daS NaÇÕES, 415, cENTro, cEP: 68390-000 – oUrilÂNdia do 
NorTE, cNPJ: 22.980.643/0001-81, no uso de suas atribuições legais, 
torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar 
licitação para o rEGiSTro dE PrEÇoS, na modalidade de PrEGÃo, na 
forma ElETrÔNica, modo de disputa aBErTo, critério de julgamento 
MENOR PREÇO, para aquisição do objeto especificado no Anexo I deste 
Edital. oBJETo: registro de preços para a futura ou eventual contratação 
de Pessoa Jurídica especializada para a locação de Máquinas Pesadas, com 
condutor, manutenção preventiva e corretiva inclusas, sem combustível, 
sob demanda por hora trabalhada, visando a execução de atividades 
diversas da Prefeitura Municipal e/ou manutenção/conservação de vias e 
áreas públicas (urbanas e rurais), serviços de terraplenagem nos ramais 
vicinais e demais serviços correlatos, para atender as necessidades do 
munícipio de ourilândia do Norte/Pa. data de abertura: 02/06/2021; 
Horário da Sessão: 10:00h; local: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

ourilândia do Norte (Pa), 18 de maio de 2021
JULio cesar daireL

Prefeito Municipal
Protocolo: 658031

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
estado do ParÁ

eXtrato de coNtrato Nº: 20210084
oriGeM: PreGÃo Nº Pe 007/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo coNTraTa-
da(o).....: l a dE SoUSa coMErcio
cNPJ 09.521.369/0001-14.
oBJETo: contratação de empresa para fornecimento, sob demanda, de 
água mineral e gás engarrafado, destinado ao atendimento de demandas 
da Secretaria Municipal de Educação.
VALOR TOTAL.......: Exercício 2021 Atividades 2.045 e 2.047, Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 06 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021

cLeide Ferreira cHaVes
Pregoeira

Protocolo: 657971

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
estado do ParÁ

eXtrato de coNtrato Nº: 20210134
oriGeM: PreGÃo Nº Pe 021/2021

coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá
coNTraTada(o).....: PoSTo PaNoraMa lTda
cNPJ: 83.753.392/0001-97
OBJETO....: Aquisição de combustível e lubrificantes para atender as de-
mandas da Prefeitura Municipal de Pacajá e suas secretarias
Valor ToTal.......: r$ 3.330.700,00 (três milhões, trezentos e trinta mil, 
setecentos reais)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividades 2.008, 2.014, 
2.040, 2.033, 2.026, 2.037 e 2.020, Classificação econômica 3.3.90.30.00 
Material de consumo,
ViGÊNcia: 21 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021

cLeide Ferreira cHaVes
Pregoeira

Protocolo: 657973

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
eXtrato de coNtrato Nº: 20210139

oriGeM: PreGÃo Nº Pe 021/2021
coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá
coNTraTada(o).....: aZEVEdo coMErcio dE coMBUSTiVEiS lTda cNPJ 
05.368.599/0002-15
OBJETO......................: Aquisição de combustível e lubrificantes para 
atender as demandas da Prefeitura Municipal de Pacajá e suas secretarias

Valor ToTal.........: r$ 215.239,60 (duzentos e quinze mil, duzentos e 
trinta e nove reais e sessenta centavos)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividades 2.008, 2.014, 
2.040, 2.033, 2.026, 2.037 e 2.020, Classificação econômica 3.3.90.30.00 
Material de consumo,
ViGÊNcia: 21 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021

cLeide Ferreira cHaVes
Pregoeira

Protocolo: 657974

MUNiciPio de PacaJÁ
estado do ParÁ

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
eXtrato de coNtrato Nº: 20210142

oriGeM: PreGÃo Nº Pe 021/2021
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá coNTraTada(o).....: 
coMErcio dE coMBUSTiVEl PacaJá lTda - cNPJ: 28.644.957/0001-90
OBJETO........: Aquisição de combustível e lubrificantes para atender as 
demandas da Prefeitura Municipal de Pacajá e suas secretarias.
Valor ToTal....: r$ 2.870.210,00 (dois milhões, oitocentos e setenta mil, 
duzentos e dez reais)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividades 2.008, 2.014, 
2.040, 2.033, 2.026, 2.037 e 2.020 Manutenção da Secretária de desen-
volvimento, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 21 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021

cLeide Ferreira cHaVes
Pregoeira

Protocolo: 657975

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de reVoGaÇÃo

PreGÃo srP N° 012/2021, Na ForMa eLetrÔNica
o Prefeito Municipal de Pacajá Exmo. Sr. aNdrÉ rioS dE rEZENdE, no 
uso de suas atribuições legais e considerando razões de interesse público, 
decide rEVoGar, o processo, PrEGÃo- 012/2021:
oBJETo: registro de preços visando à futura e eventual contratação de 
empresa especializada para aquisição de peças e serviços de manutenção 
preventiva e corretiva em motocicletas, destinado ao atendimento de de-
mandas da Prefeitura Municipal de Pacajá e suas Secretarias, ocorrida no 
dia 26 de abril de 2021, às 09h00Min.
de início, vale ressaltar que a revogação está fundamentada no art. 49 da 
lei federal nº 8666/93, assim, por razões de conveniência e oportunidade 
e verificado que o interesse público poderá ser satisfeito de uma forma 
mais adequada, incumbe ao órgão licitante revogar a licitação. Portanto, 
com fulcro no art. 49, § 3º da lei 8.666/93 c/c art. 109, i, “c”, dê-se ciên-
cia aos licitantes da revogação da presente licitação, para que, querendo, 
exerçam a ampla defesa e o contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis.

Pacajá/Pa, 04 de maio de 2021.
aNdrÉ rios de reZeNde

PrEfEiTo
Protocolo: 657976

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
estado do ParÁ

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
eXtrato de coNtrato Nº: 20210133

oriGeM: PreGÃo Nº Pe 021/2021
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o).....: PoSTo PaNoraMa lTda
cNPJ: 83.753.392/0001-97
OBJETO: Aquisição de combustível e lubrificantes para atender as deman-
das da Secretaria municipal de Educação.
Valor ToTal..: r$ 179.700,00 (cento e setenta e nove mil, setecentos 
reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2021 Atividade 2.045, Classifi-
cação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 21 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021

cLeide Ferreira cHaVes
Pregoeira

Protocolo: 657978

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
estado do ParÁ

FUNdo MUNiciPaL de assisteNcia sociaL
eXtrato de coNtrato Nº: 20210135

oriGeM: PreGÃo Nº Pe 021/2021
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social
coNTraTada(o).....: PoSTo PaNoraMa lTda
cNPJ: 83.753.392/0001-97
OBJETO....: Aquisição de combustível e lubrificantes para atender as de-
mandas da Secretaria Municipal de assistência social
Valor ToTal.: r$ 215.657,97 (duzentos e quinze mil, seiscentos e cin-
quenta e sete reais e noventa e sete centavos)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividades 2.052, 2.054, 
2.057, 2.058, 2.059, 2.060, 2.061, 2.073, 2.071, 2.072 e  2.053, Classifi-
cação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
ViGÊNcia: 21 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021

cLeide Ferreira cHaVes
Pregoeira

Protocolo: 657979
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PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
FUNdo MUNiciPaL de assisteNcia sociaL

eXtrato de coNtrato Nº: 20210143
oriGeM: PreGÃo Nº Pe 021/2021

coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social
coNTraTada(o).....: coMErcio dE coMBUSTiVEl PacaJá lTda - 
28.644.957/0001-90
OBJETO: Aquisição de combustível e lubrificantes para atender as deman-
das da Secretaria Municipal de assistência Social
Valor ToTal.: r$ 136.010,00 (cento e trinta e seis mil, dez reais)
ProGraMa dE TraBalHo: Exercício 2021 atividades; 2.052, 2.057, 
2.058, 2.059, 2.060, 2.061, 2.071, 2.072 e 2.053, Classificação econômica 
3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 21 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021

cLeide Ferreira cHaVes
Pregoeira

Protocolo: 657980

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
estado do ParÁ

FUNdo MUNiciPaL de saÚde
eXtrato de coNtrato Nº: 20210136

oriGeM: PreGÃo Nº Pe 021/2021
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: PoSTo PaNoraMa lTda - cNPJ: 83.753.392/0001-97
OBJETO......................: Aquisição de combustível e lubrificantes para 
atender as demandas da Secretaria Prefeitura Municipal de Saúde
Valor ToTal.....: r$ 738.630,00 (setecentos e trinta e oito mil, seiscentos 
e trinta reais)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividades 2.092, 2.083, 
2.080.
ViGÊNcia: 21 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021

cLeide Ferreira cHaVes
Pregoeira

Protocolo: 657981

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
estado do ParÁ

FUNdo MUNiciPaL de saÚde
eXtrato de coNtrato Nº: 20210144

oriGeM: PreGÃo Nº Pe 021/2021
coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada(o).....: coMErcio dE coMBUSTiVEl PacaJá lTda - cNPJ: 
05.368.599/0002-15
OBJETO..: Aquisição de combustível e lubrificantes para atender as deman-
das da Secretaria municipal de Saúde
Valor ToTal.: r$ 600.320,00 (seiscentos mil, trezentos e vinte reais)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividades 2.092, 2.083 e 
2.080, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 21 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021

cLeide Ferreira cHaVes
Pregoeira

Protocolo: 657982

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato 1º terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato Nº 20200133
oriGeM: coNtrato nº 20200133
dEcorrENTE: coNcorrÊNcia Nº 3/2019-001SEMEd
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/SEMEd
coNTraTada: MUlTiSUl ENGENHaria S/S lTda.
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para coNSTrU-
Çao da EScola MUNiciPal dE ENSiNo fUNdaMENTal JardiM PlaNal-
To, No coMPlEXo VS-10, No MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do 
Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 5.967.993,83 (cinco milhões, nove-
centos e sessenta e sete mil, novecentos e noventa e três reais e oitenta 
e três centavos).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 18 de março de 2020 a 17 de Março 
de 2021.
Valor do coNTraTo aPÓS 1º aPT: r$ 6.285.074,42 (Seis milhões, du-
zentos e oitenta e cinco mil, setenta e quatro reais e quarenta e dois 
centavos)
ViGENcia do coNTraTo aPÓS 1º aPT: inalterada.
Esse reajustamento é baseado nos Índices do iNcc-M (Índice Nacional de 
custo de construção) entre os meses de Maio/2019 E aBril/2021, con-
forme demonstrado pela formula que consta no Parecer da controladoria 
Geral do Município.
daTa do 1º aPoSTilaMENTo: 18/05/2021

Protocolo: 657521

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato do terMo de eNcerraMeNto ao coNtrato
oriGeM: coNtrato nº 20200420

dEcorrENTE: PrEGÃo Nº 8/2020-004PMP
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ SEMSa
coNTraTada (o): ciENTifica MÉdica HoSPiTalar lTda.
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM forNEciMEN-
To coM ENTrEGa ParcElada dE MEdicaMENToS, Para USo do HoSP-
ÍTal GEral dE ParaUaPEBaS EValdo BENEVidES (HGP), UNidadES dE 
SaÚdE da aTENÇao BáSica (aB), aSSiSTENcia farMacEUTica (af), 
cENTro dE TESTaGEM aNÔNiMa (ViSa/cTa), UNidadES dE ProNTo aTEN-
diMENTo (UPa), SErViÇo dE aTENdiMENTo MoVEl E UrGÊNcia (SaMU), 
cENTro dE aTENÇÃo PSicoSSocial- caPS, SErViÇo dE aTENÇÃo doMi-
ciliar - Sad E PolicliNica, PErTENcENTES a SEcrETaria MUNiciPal dE 
SaUdE, No MUNiciPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 378.495,00 (trezentos e setenta e oito 
mil, quatrocentos e noventa e cinco reais).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 06(seis) meses, iniciando a partir da 
assinatura pelas partes.
daTa dE EMiSSao: 11 de dezembro de 2021.
daTa do ENcErraMENTo: 14/05/2021.

Protocolo: 657522

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato do terMo de eNcerraMeNto ao coNtrato
oriGeM: coNtrato nº 20200426

dEcorrENTE: PrEGÃo Nº 8/2020-004PMP
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ SEMSa
coNTraTada (o): PHENiX HoSPiTalr lTda.
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM forNEciMEN-
To coM ENTrEGa ParcElada dE MEdicaMENToS, Para USo do HoS-
PÍTal GEral dE ParaUaPEBaS EValdo BENEVidES (HGP), UNidadES 
dE SaÚdE da aTENÇao BáSica (aB), aSSiSTENcia farMacEUTica 
(af), cENTro dE TESTaGEM aNÔNiMa (ViSa/cTa), UNidadES dE ProN-
To aTENdiMENTo (UPa), SErViÇo dE aTENdiMENTo MoVEl E UrGÊNcia 
(SaMU), cENTro dE aTENÇÃo PSicoSSocial- caPS, SErViÇo dE aTEN-
ÇÃo doMiciliar - Sad E PolicliNica, PErTENcENTES a SEcrETaria MU-
NiciPal dE SaUdE, No MUNiciPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 137.181,50 (cento e trinta e sete mil, 
cento e oitenta e um reais e cinquenta centavos).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 06(seis) meses, iniciando a partir da 
assinatura pelas partes.
daTa dE EMiSSao: 15 de dezembro de 2020
daTa do ENcErraMENTo: 14/05/2021.

Protocolo: 657523

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo
Nº 7/2021-002sedeN

a comissão de licitação do Município de ParaUaPEBaS, através SEcrE-
TARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, em cumprimento à ratificação 
procedida pelo MariaNo dE SoUSa BarrEira JUNior, faz publicar o ex-
trato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:
Objeto Locação de imóvel localizado na Rua C, nº 471, Bairro Cidade Nova, 
que atenderá a Sala de Empreendedor, pertencente à Secretaria Municipal 
de desenvolvimento, no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
contratada BETÂNia Maria aMoriM ViVEiroS.
Valor contratado r$ 110.400,00 (cento e dez mil, quatrocentos reais).
fundamento legal art. 24, inciso X, da lei nº  8.666/93 e suas alterações 
posteriores.
declaração de dispensa de licitação emitida pela comissão de licitação e 
ratificado pelo MARIANO DE SOUSA BARREIRA JUNIOR.

 ParaUaPEBaS - Pa, 14 de Maio de 2021.
 FaBiaNa de soUZa NasciMeNto

comissão de licitação
Presidente

Protocolo: 657517

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato do terMo de eNcerraMeNto ao coNtrato
oriGeM: coNtrato nº 20210047

dEcorrENTE: PrEGÃo Nº 8/2020-004PMP
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ SEMSa
coNTraTada (o): coNQUiSTa diST dE MEd E Prod. HoSPiTalarES EirEli.
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM forNEciMEN-
To coM ENTrEGa ParcElada dE MEdicaMENToS, Para USo do HoSP-
ÍTal GEral dE ParaUaPEBaS EValdo BENEVidES (HGP), UNidadES dE 
SaÚdE da aTENÇao BáSica (aB), aSSiSTENcia farMacEUTica (af), 
cENTro dE TESTaGEM aNÔNiMa (ViSa/cTa), UNidadES dE ProNTo 
aTENdiMENTo (UPa), SErViÇo dE aTENdiMENTo MoVEl E UrGÊNcia 
(SaMU), cENTro dE aTENÇÃo PSicoSSocial- caPS, SErViÇo dE aTEN-
ÇÃo doMiciliar - Sad E PolicliNica, PErTENcENTES a SEcrETaria 
MUNiciPal dE SaUdE, No MUNiciPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do 
Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 28.687,50 (vinte e oito mil, seiscentos 
e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 06(seis) meses, iniciando a partir da 
assinatura pelas partes.
daTa dE EMiSSao: 29 de Janeiro de 2021.
daTa do ENcErraMENTo: 14/05/2021.

Protocolo: 657525
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIÇARRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PiÇarra-Pa
aViso PreGÃo PreseNciaL

PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2021-0018
reGistro de PreÇos para futura eventual aquisição de materiais de 
expediente, em atendimento as Unidades administrativas, Unidades Es-
colares, Programas Sociais e Unidades de Saúde deste Município. data e 
abertura dos envelopes: 08/06/2021 horário: 9:00hs.

PreFeitUra MUNiciPaL de PiÇarra-Pa
aViso PreGÃo PreseNciaL

PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2021-0019
registro de preços para futura eventual contratação de empresa especia-
lizada para manutenção corretiva e preventiva dos aparelhos de ar condi-
cionado de parede das unidades escolares, unidades de saúde e unidades 
administrativas Zona urbana e rural deste Município, data e abertura dos 
envelopes: 09/06/2021 horário: 9:00hs.  informações e Editais av. ara-
guaia s/n centro ou Site: www.tcm.pa.gov.br Site: www.picarra.pa.gov.br
e-mail: pmpi.departamentolicitacao@gmail.com
fone: 94 3422-1341

eder raBeLo
Pregoeiro

Protocolo: 657983

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRAINHA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PraiNHa
aVisos de LicitaÇÃo 

o Município de Prainha-Pá/secretaria de administração, torna pú-
blico que se fará realizar o PrEGÃo PrESENcial-SrP N°9/2021-120401, 
tipo menor preço por item, abertura dia 02/06/2021, às 10:00h min horá-
rio local. objeto: registro de Preço Para Eventual contratação de Empresa 
Para Manutenção Preventiva e corretiva de Equipamentos Hospitalares, 
atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Prainha, 
retirada do edital na Sala de licitação da Prefeitura Municipal de Prainha, 
situado na Pa 419, Prainha / Jatuarana, km 01 - Bairro Jardim Planalto - 
Prainha - Pará, das 08:00 as 12:00h e pelo e-mail: licitaprh@gmail.com e 
https://www.prainha.pa.gov.br e https://www.tcm.pa.gov.br/ abraão Pe-
reira do Nascimento - sec. Mun. de saúde de Prainha

o Município de Prainha-Pá/secretaria de administração, torna pú-
blico que se fará realizar o PrEGÃo PrESENcial - SrP N°9/2021-190403, 
tipo menor preço por item, abertura dia 07/06/2021, às 10:00h min ho-
rário local. objeto: registro de Preço Para aquisição de Materiais de con-
sumo (Gêneros alimenticios e Materiais de Higiene e limpeza), para aten-
der as necessidades das Secretarias e fundos Municipais da Prefeitura de 
Prainha/Pa, retirada do edital na Sala de licitação da Prefeitura Municipal 
de Prainha, situado na Pa 419, Prainha / Jatuarana, km 01 - Bairro Jardim 
Planalto - Prainha - Pará, das 08:00 as 12:00h e pelo e-mail: licitaprh@
gmail.com e https://www.prainha.pa.gov.br e https://www.tcm.pa.gov.br/ 
davi Xavier de Moraes - Prefeito de Prainha

Protocolo: 657984
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ/Pa
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico Nº 005/2021 
objeto: registro de Preço Para futura aquisição de gêneros alimentícios 
para atender as necessidades do Programa Nacional de alimentação Es-
colar - Pnae, No Municipio de Santa Maria do Pará/Pa.Vencedoras: B J 
Barbosa comercio e Serviços- Eireli  cNPJ: 33.471.717/0001-70.  Valor 
r$ 939.838,00 (Novecentos e Trinta e Nove Mil, oitocentos e Trinta e 
oito reais); l c osta E G ramos ltda cNPJ: 33.724.724/0001-37 Valor: 
59.508,20 (cinquenta e nove mil, quinhentos e oito reais e vinte centavos). 
edilson Graciano de aquino. secretário Municipal de educação.

Protocolo: 657985

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°039/2021
toMada de PreÇos Nº 003/2021/PMsa

objeto: contratação de empresa especializada para implantação de 520 
metros de bueiros nos Pa´s do Município de Santana do araguaia - Pá, 
conforme o convênio n° 021.2020- SETraN. abertura da sessão no dia 
09/06/2021 ás 08:00 hs.
Cópia do Edital será obtida através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, 
Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, e sala da 
cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.

advaldo rodrigues da silva
Pregoeiro

Protocolo: 657987

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°040/2021
toMada de PreÇos Nº 004/2021/PMsa

objeto: contratação de empresa especializada na área de pavimentação 
asfaltica em cBUQ na avenida Vicinal Gleba caju, Bairro alto da conquista 
que liga a sede do Município ao Pa Pimenta, conforme contrato de repas-
se 891494/2019/Mdr/caiXa. abertura da sessão no dia 09/06/2021 ás 
14:00 hs.
Cópia do Edital será obtida através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, 
Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, e sala da 
cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.

advaldo rodrigues da silva
Pregoeiro

Protocolo: 657988

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº 027/2021 - NaF/seMaG, de 13/05/2021

designar a Servidora comissionada, Georgilka Paula Walfredo Pessoa, Para 
fiscal de contrato de inexigibilidade Para contratação de Escritorio de 
advocacia. o Secretário Municipal de administração e Governo, no uso de 
suas atribuições legais, conforme decreto nº 012/2021 - GaP/PMS, de 01 
de janeiro de 2021.
considerando o disposto no inciso ii do artigo 48 e artigo 67 da lei nº 
8.666/93, o dever de fiscalizar e acompanhar a execução do contrato;
Considerando que os Órgãos Públicos devem manter fiscal formalmente 
designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.
rESolVE:
art. 1º dESiGNar a servidora Georgilka Paula Walfredo Pessoa, matrícula 
33155, lotada no Gabinete do Prefeito, como SEcrETario(a) GaB.PrEfEi-
To i, para exercer a função de fiscal de contrato de inexigibilidade para 
contratação de escritório de advocacia.
Art. 2º DESIGNAR como fiscal substituto o servidor Alberto Portela De Sou-
sa, matrícula 61135.
art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. registre-se, 
Publique-se e cumpra-se. Gabinete do Secretário Municipal de administra-
ção e Governo, em 13 de maio de 2021. Emir Machado de aguiar - Sec. 
Mun. de administração e Governo/ decreto nº 012/2021 - GaP/PMS

Protocolo: 657986

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇo Nº 2/2021-00004
o Município de são domingos do capim através da presidente da c.P.l. 
Torna público a abertura de processo Licitatório para CONTRATAÇÃO DE 
EMPrESa ESPEcialiZada EM rEforMa dE PoNTES, coNSTrUÇÃo dE 
alaS dE coNTENÇÕES E PoNTilHÕES EM MadEira, Na ZoNa rUral do 
MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM, Para aTENdEr a dEMaNda 
da SEcrETaria MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS da PrE-
fEiTUra MUNiciPal. a abertura será no dia 07/06/2021 às 10:00 horas, 
na sala de reunião da comissão Permanente de licitação - cPl, situada na 
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av. dr. lauro Sodré, nº 206, bairro centro, São domingos do capim/Pa, 
cEP: 68.635-000, com visita técnica nos dias 25 E 26 de Maio de 2021, 
com horário de saída às 09:00 horas do prédio da Prefeitura, o edital está 
disponível no site do TcM e na prefeitura municipal deste município das 
08h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira.

aVisos de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 00031/2021

o Município de são domingos do capim através da pregoeira, torna 
público o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico-SRP do tipo 
menor preço por item que versa sobre a aQUiSiÇÃo dE coMBUSTÍVEl 
(diESEl) E coMBUSTÍVEl (GaSoliNa), EM aTENdiMENTo aS NEcESSi-
dadES da SEcrETaria dE EdUcaÇÃo, aTraVÉS da EMENda ParlaMEN-
Tar Nº33390015/2020, No MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM-Pa. 
a data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habili-
tação será no dia 02/06/2021 às 09:00 horas no sistema comprasnet. o 
edital estará disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/
categoria/licitacoes/, www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2021@
gmail.com, e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da 
comissão Permanente de licitações (cPl) localizada na av. dr. lauro So-
dré, nº 206, centro, são domingos do capim/Pa, cEP: 68635-000, nos dias 
úteis, de 07:00hs às 13:00hs a partir da data da publicação.

Maria Jose Bastos do aMaraL
PrEGoEira

Protocolo: 657989

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n°20210128- PrEGÃo ElETrÔNico Nº 002/2021 - SrP - contra-
tante PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: Efi-
caZ - coMErcio, GESTao, SErViÇoS E locaÇÃo EirEli - objeto: aQUi-
SiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS, liMPEZa, coPa, coZiNHa, aGUa 
MiNEral rEcarGa 20lTS, aGUa MiNEral GalÃo 20lTS c/ VaSilHaME, 
aTENdENdo aS MiNEral rEcarGa 20lTS, aGUa MiNEral GalÃo 20lTS 
c/ VaSilHaME, aTENdENdo aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, 
SEMfi, SEMTUr, SEMEl, SEMcUlT, SEMaGri, SEMUrB E SEMoB, coM 
ParTiciPaÇÃo ao rEGiSTro dE PrEÇo a SEcrETaria EXEcUTiVa MUNi-
ciPal dE MEio aMBiENTE E MiNEraÇÃo - SEMMaS. Vigência: 17/05/2021 
a 31/12/2021 - Valor Global: r$ 118.103,12 (cento e dezoito mil, cento e 
três reais e doze centavos) - data da assinatura: 17/05/2021.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 657990

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n°20210129- PrEGÃo ElETrÔNico Nº 002/2021 - SrP - contra-
tante fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENTE - contratado: EficaZ - co-
MErcio, GESTao, SErViÇoS E locaÇÃo EirEli - objeto: aQUiSiÇÃo dE 
GÊNEroS aliMENTÍcioS, liMPEZa, coPa, coZiNHa, aGUa MiNEral rE-
carGa 20lTS, aGUa MiNEral GalÃo 20lTS c/ VaSilHaME, aTENdENdo 
aS MiNEral rEcarGa 20lTS, aGUa MiNEral GalÃo 20lTS c/ VaSilHa-
ME, aTENdENdo aS SEcrETariaS: SEMaPlaN, SEMaGoV, SEMfi, SEM-
TUr, SEMEl, SEMcUlT, SEMaGri, SEMUrB E SEMoB, coM ParTiciPaÇÃo 
ao rEGiSTro dE PrEÇo a SEcrETaria EXEcUTiVa MUNiciPal dE MEio 
aMBiENTE E MiNEraÇÃo - SEMMaS. Vigência: 17/05/2021 a 31/12/2021 
- Valor Global: r$ 8.577,50 (oito mil, quinhentos e setenta e sete reais e 
cinquenta centavos) - data da assinatura: 17/05/2021.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 657991

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 002/2021 

objeto: contratação de empresa especializada em construção civil para a 
reforma da Escola Municipal de Ensino infantil e fundamental Santa lu-
zia, localizada na Vila de Santa luzia, município de São João de Pirabas 
- Pa, incluindo colocação de cobertura de quadra já existente. abertura: 
07/06/2021 às 09h00min. retirada do Edital: No Setor de licitações e con-
tratos - Prefeitura Municipal de São João de Pirabas, aV. Plácido Nascimen-
to,n° 265,centro,cEP: 68.719-000,São João de Pirabas/Pa, das 8h às 12h 
de segunda a sexta-feira. Poderá ser retirado gratuitamente no Portal da 
Transparência de São João de Pirabas/Pa (www.saojoaodepirabas.pa.gov.
br),e Portal dos Geobras. ordenador de despesa: Fernando antº F. da 
silva - secretário Municipal de educação.

Protocolo: 657992

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ aÇU
aViso de ratiFicaÇÃo 

oriGeM: disPeNsa Nº 7/2021-0804001 
objeto: aquisição Emergencial de combustivel do Tipo Óleo diesel e Ga-
solina do Tipo comum, para atender as demandas do Município de Tomé 
açu. contratante: Município de Tomé açu. contratado: Posto cidade Eireli, 
cNPJ 12.803.025/0001-02, fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei n.º 
8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores. data da 
Ratificação: 15 de abril de 2021.

aViso de LicitaÇÃo 
coNcorrÊNcia Nº 3/2021-100501-cP 

objeto: contratação de Empresa Especializada Para Execução de Serviços 
de limpeza Urbana, incluindo: Varrição, capina, roçada, Poda, coleta e 
Transporte de Resíduos Sólidos Coletados no Município de Tomé Açu (Pa). 
do tipo: Menor Preço Global. abertura: 24/06/2021 às 10h00min. retirada 
do Edital: Sala da comissão Permanente de licitação - av. Três Poderes nº 
738 - centro - Tomé açu/Pa, das 8:00h as 12:00h de segunda a sexta-feira 
ou no Portal dos Jurisdicionados (http://www.tcm.pa.gov.br). João Fran-
cisco dos santos silva - Prefeito Municipal em exercício.

eXtratos de coNtratos 
coNtrato 20212960 

origem: dispensa nº 7/2021-0804001. contratante: Município de Tomé 
açu. contratado: Posto cidade Eireli, cNPJ 12.803.025/0001-02. objeto: 
aquisição Emergencial de combustivel do Tipo Óleo diesel e Gasolina do 
Tipo comum, para atender as demandas do Município de Tomé açu. Valor 
Global: r$ 478.467,00 (quatrocentos e setenta e oito mil, quatrocentos e 
sessenta e sete reais). Vigência: 16 de abril de 2021 a 16/06/2021.

coNtrato Nº 20212961 
origem: dispensa nº 7/2021-0804001. contratante: Município de Tomé 
açu /Secretaria Municipal de Meio ambiente. contratado: Posto cidade 
Eireli, cnpj 12.803.025/0001-02. objeto: aquisição Emergencial de com-
bustivel do Tipo Óleo diesel e Gasolina do Tipo comum, para atender as 
demandas do Município de Tomé açu. Valor Global: r$ 39.270,00 (trinta 
e nove mil, duzentos e setenta reais). Vigência: 16 de abril de 2021 a 16 
de junho de 2021.

coNtrato Nº 20212962
origem: dispensa nº 7/2021-0804001. contratante: Município de Tomé 
açu /Secretaria Municipal de Educação. contratado: Posto cidade Eireli, 
cnpj 12.803.025/0001-02. objeto: aquisição Emergencial de combustivel 
do Tipo Óleo diesel e Gasolina do Tipo comum, para atender as deman-
das do Município de Tomé açu. Valor Global: r$ 350.700,00 (trezentos e 
cinquenta mil, setecentos reais). Vigência: 16 de abril de 2021 a 16 de 
junho de 2021.

coNtrato Nº 20212963 
origem: dispensa nº 7/2021-0804001. contratante: Município de Tomé 
açu / Secretaria Municipal de Trabalho e assistencia Social. contratado: 
Posto cidade Eireli, cnpj 12.803.025/0001-02. objeto: aquisição Emer-
gencial de combustivel do Tipo Óleo diesel e Gasolina do Tipo comum, 
para atender as demandas do Município de Tomé açu. Valor Global: r$ 
66.720,00 (sessenta e seis mil, setecentos e vinte reais). Vigência: 16 de 
abril de 2021 a 16 de junho de 2021. João Francisco dos santos silva 
- Prefeito em exercício.

Protocolo: 657993

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRACUATEUA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de tracUateUa
aVisos de LicitaÇÃo deserta 

a Prefeitura Municipal de tracuateua, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que foi declarado dESErTo o Pregão referente 
ao Edital de Pregão Presencial No 9/2021-00008-SrP. Neste mesmo ato, 
marca-se a rEaBErTUra para o dia 03/06/2021, às 09:00 hs. objeto: 
contratação de Pessoa Jurídica para a Prestação de Serviços e materiais 
Fúnebres, com o intuito de atender as finalidades da administração, vi-
sando suprir as necessidades da Secretaria Municipal de assistência So-
cial de Tracuateua. UaSG 980068. informações: no horário das 08:00 as 
13:00hs de segunda a quinta-feira, no endereço supracitado. E-mail: cpl-
tracuateua2021@gmail.com. Edital: https://www.tcm.pa.gov.br https://
tracuateua.pa.gov.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/. José Braulio 
da costa - Prefeito.

Protocolo: 657994
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de trairão usando de suas atribuições legais 
vem através de seu pregoeiro deivide da Silva cruz tornar público os ex-
tratos de edital conforme abaixo:

PreGÃo eLetrÔNico (srP) N° 034/2021PMt-Pe-srP 
Tipo Menor Preço por item, Modo de disputa aberto. objeto: rEGiSTro 
dE PrEÇoS Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para locaÇÃo 
dE MaQUiNa PESada Para aTENdEr aS dEMaNdaS da SEcrETaria MU-
NiciPal dE oBraS E SErViÇoS UrBaNoS Na MaNUTENÇÃo daS ViaS 
UrBaNaS E ESTradaS ViciNaiS. data da abertura: 01/06/2021 Horário: 
08:00hrs (horário de Brasília-df).
integra do Edital no site www.portaldecompraspublicas.com.br, departa-
mento de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida fernando 
Guilhon nº s/n - Bela Vista no horário das 08h00m às 14h00m. Município 
de Trairão. deivide da silva cruz, Pregoeiro.

Protocolo: 657995

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato

oriGeM: Pregão eletrônico 9/2021-00021; coNTraTaNTE: fUNdo 
MUNiciPal dE SaÚdE; coNTraTo Nº 20219072; coNTraTada: aMaZoN 
MEdical carE EirEli; Valor r$: 3.776,00 (Três Mil Setecentos e Seten-
ta e Seis reais); coNTraTo Nº 20219073; coNTraTada: BraSil dEVi-
cES EQUiPaMENToS HoSPiTalarES EirEli; Valor r$:32.788,00 (Trinta 
e dois Mil Setecentos e oitenta e oito reais); coNTraTo Nº 20219074; 
coNTraTada: diNaTEcH coMÉrcio rEPrESENTaÇÃo E SErViÇoS 
lTda; Valor r$: 25.780,00 (Vinte e cinco Mil Setecentos e oitenta re-
ais); coNTraTo Nº20219075; coNTraTada: GiGaNTE ProdUToS ME-
dicoS EirEli EPP; Valor r$: 78.512,00 (Setenta e oito Mil Quinhentos 
e doze reais); coNTraTo Nº20219076; coNTraTada: i. S. coSTa cEN-
Tral TElEMEdiciNa EirEli; Valor r$: 3.040,00 (Três Mil e Quarenta 
reais); coNTraTo Nº20219077; coNTraTada: l. carValHo coMErcio 
E SErViÇoS EirEli; Valor r$: 54.858,00 (cinquenta e Quatro Mil oito-
centos e cinquenta e oito reais); coNTraTo Nº 20219078; coNTraTa-
da: MEdPlUS HoSPiTalar coMÉrcio E SErViÇoS EirEli; Valor r$: 
87.750,00 (oitenta e Sete Mil Setecentos e cinquenta reais); coNTraTo 
Nº 20219079; coNTraTada: MiNaS SolUÇÕES EM iMPrESSÃo lTda; 
Valor r$: 1.945,00 (Hum Mil Novecentos e Quarenta e cinco reais); 
coNTraTo Nº20219080; coNTraTada: SolUMEd SolUÇÕES HoSPiTal-
rES lTda; Valor r$: 9.800,00 (Nove Mil e oitocentos reais);coNTraTo 
Nº20219082; coNTraTada: W. TEdESco rEfriGEraÇÃo EirEli; Va-
lor r$: 28.506,00 (Vinte e oito Mil Quinhentos e Seis reais). oBJETo: 
aquisição de equipamentos e material permanente para atenção espe-
cializada em saúde proposta nº 11.899.610000/1200-01 MS; ViGÊNcia: 
05/05/2021 à 31/12/2021.
oriGeM: Pregão eletrônico 9/2021-00023; coNTraTaNTE: PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE UrUará; coNTraTo Nº 20219083; coNTraTada: 
clT SErViÇoS E TraNSPorTE lTda-ME; Valor r$: 267.264,00 (duzen-
tos e Sessenta e Sete Mil e duzentos e Sessenta e Quatro reais); coNTra-
To Nº 20219084; coNTraTada: clT SErViÇoS E TraNSPorTE lTda-ME; 
coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica - fUNdEB Va-
lor r$:82.944,00 (oitenta e dois Mil e Novecentos e Quarenta e Quatro 
reais); coNTraTo Nº 20219089; coNTraTada: SaMPaio TraNSPorTES 
E coNSTrUcoES lTda; coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE UrU-
ará Valor r$: 754.128,00 (Setecentos e cinquenta e Quatro Mil e cento 
e Vinte oito reais); oBJETo: locação de veículos para atender a demanda 
dos fundos e Secretarias da Prefeitura de Uruará; ViGÊNcia: 11/05/2021 
à 31/12/2021.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇo
Processo: 920210019; Espécie: ata de registro de Preço nº 20210018, 
referente ao Pregão Eletrônico nº 9/2021-00019-SrP; objeto: registro de 
Preços para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual 
aquisição de material elétrico e equipamentos de segurança para manu-
tenção da iluminação Pública; fornecedores: BarroS E rocHa lTda, no 
Valor Total: r$ 565.713,80 (Quinhentos e Sessenta e cinco Mil Setecentos 
e Treze reais e oitenta centavos); coElHo E MarTiNS lTda, no valor 
r$ 410,00 (Quatrocentos e dez reais); coMaTEl - coMÉrcio dE Ma-
TErial lTda, no valor r$ 779,80 (Setecentos e Setenta e Nove reais e 
oitenta centavos); NoVa aGroPEc EMPrEENdiMENToS EirEli, no valor 
r$ 383.917,92 (Trezentos e oitenta e Três Mil Novecentos e dezessete 
reais e Noventa e dois centavos); ilUMiNar diSTriBUidora dE MaTE-
riaiS ElETricoS EirEli, no valor r$ 170.805,00 (cento e Setenta Mil 
oitocentos e cinco reais) Vigência: 12 meses, contados de 17/05/2021 à 
17/05/2022.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-00027
Processo adMistratiVo Nº 2021027

oBJETo: registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para 
futura e eventual aquisição de material de expediente para suprir a de-
manda das Secretarias e fundos Municipais da Prefeitura de Uruará con-
forme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e 
seus anexos.
data da aBertUra: 02 de Junho de 2021
HorÁrio 09:00 horas.
local: www.portaldecompraspublicas.com.br.
o edital encontra-se disponível no endereço rua 15 de novembro nº 526, 
nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas e portal do TcM.

Protocolo: 657996

.

.

ParticULares
.

reFLorestadora MoJU acarÁ Ltda 
cNPJ: 63.853.394/0001-40 

daNieL FoNseca de araÚJo, cPF: 431.175.382-91, e FeLiPe FoN-
seca de araÚJo, cPF: 583.955.042-68, Torna público que recebeu da 
Semma de São Miguel do Guamá-Pa a licença de atividade rural (lar) 
n.o 006/2019 para a cultura de ciclo longo (dendê) da fazenda abadia, em 
virtude da mudança de razão social. a antiga arrendatária do projeto era a 
empresa adM do Brasil lTda, cNPJ: 02.003.402/0110-29.
reFLorestadora MoJU acarÁ Ltda, cNPJ: 63.853.394/0001-
40, e GodFreY erroLd McPHee, cPF: 000.908.082-15, Torna pú-
blico que recebeu da Semma de São Miguel do Guamá-Pa a licença de 
atividade rural (lar) n.o 007/2019 para a cultura de ciclo longo (dendê) 
da fazenda diamantina iV, em virtude da mudança de razão social. a an-
tiga arrendatária do projeto era a empresa adM do Brasil lTda, cNPJ: 
02.003.402/0110-29.
reFLorestadora MoJU acarÁ Ltda, cNPJ: 63.853.394/0001-
40, e GodFreY erroLd McPHee, cPF: 000.908.082-15, Torna pú-
blico que recebeu da Semma de São Miguel do Guamá-Pa a licença de 
atividade rural (lar) n.o 009/2019 para a cultura de ciclo longo (dendê) 
da fazenda diamantina iii, em virtude da mudança de razão social. a 
antiga arrendatária do projeto era a empresa adM do Brasil lTda, cNPJ: 
02.003.402/0110-29.
reFLorestadora MoJU acarÁ Ltda, cNPJ: 63.853.394/0001-
40, e cLeodoN Pires da siLVa, cPF: 038.748.422-15, Torna público 
que recebeu da Semma de São Miguel do Guamá-Pa a licença de atividade 
rural (lar) n.o 010/2019 para a cultura de ciclo longo (dendê) da fazenda 
Eldorado i, em virtude da mudança de razão social. a antiga arrendatária 
do projeto era a empresa adM do Brasil lTda, cNPJ: 02.003.402/0110-29.
reFLorestadora MoJU acarÁ Ltda, cNPJ: 63.853.394/0001-
40, e GodFreY erroLd McPHee, cPF: 000.908.082-15, Torna pú-
blico que recebeu da Semma de São Miguel do Guamá-Pa a licença de 
atividade rural (lar) n.o 008/2019 para a cultura de ciclo longo (dendê) 
da fazenda diamantina ii, em virtude da mudança de razão social. a an-
tiga arrendatária do projeto era a empresa adM do Brasil lTda, cNPJ: 
02.003.402/0110-29.
reFLorestadora MoJU acarÁ Ltda, cNPJ: 63.853.394/0001-
40, e PaMeLa da rocHa Pires, cPF: 704.499.292-72, Torna público 
que recebeu da Semma de São Miguel do Guamá-Pa a licença de atividade 
rural (lar) n.o 011/2019 para a cultura de ciclo longo (dendê) da fazenda 
Eldorado iii, em virtude da mudança de razão social. a antiga arrendatária 
do projeto era a empresa adM do Brasil lTda, cNPJ: 02.003.402/0110-29.
reFLorestadora MoJU acarÁ Ltda, cNPJ: 63.853.394/0001-
40, e cLeodoN Pires da siLVa FiLHo, cPF: 759.860.512-20, Torna 
público que recebeu da Semma de São Miguel do Guamá-Pa a licença de 
atividade rural (lar) n.o 012/2019 para a cultura de ciclo longo (den-
dê) da fazenda Eldorado ii, em virtude da mudança de razão social. a 
antiga arrendatária do projeto era a empresa adM do Brasil lTda, cNPJ: 
02.003.402/0110-29.

Protocolo: 657997

JosÉ ediMar aLVes de soUZa 
cPF N° 179.040.992-68 

Torna público Que Requereu da SEMMA LO para a lavra e beneficiamen-
to de ouro no Garimpo Pista do Meio Mun. de itaituba/Pa. Processo n° 
465/2021

Protocolo: 657998

cLÁUdio atÍLio Mortari 
cPF 103.961.791-34 

Torna público que requereu à SEMMA LO para lavrar e beneficiar Ouro no
Garimpo Serra dourada, Mun. de itaituba Processo 469/2021

Protocolo: 657999

cLÁUdio atÍLio Mortari 
cPF 103.961.791-34 

Torna público que requereu à SEMMA LO para lavrar e beneficiar Ouro no
Garimpo Serra dourada, Mun. itaituba Processo 477/2021

Protocolo: 658000
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eMiVaL aLVes de aLMeida 
cPF 218.452.722-49 

Torna público que Requereu da SEMMA LO para lavrar e beneficiar Ouro, 
columbita cassiterita no Garimpo Piririma, Mun de itaituba Proc. 478/2021

Protocolo: 658001

.

.

eMPresariaL
.

cLaUdio reNato siLVa QUeiroGa
cPF: 445.136.196-87

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal da Gestão do Meio am-
biente e Turismo de Benevides - SEMMaT , a autorização ambiental Nº 
003/2021 para atividade de Supressão Vegetal, na estrada do Maratá, S/
N°, Santa rosa, no município de Benevides/Pa.

Protocolo: 658002

cLaUdio reNato siLVa QUeiroGa 
cPF: 445.136.196-87 

Torna público que recebeu da Secretaria da Gestão do Meio ambiente e 
Turismo de Benevides - SEMMaT, a licença de operação (lo) Nº 093/2021 
para atividade de Extração de Saibro fora de recursos Hídricos, na estrada 
do Maratá, S/N°, Santa rosa, no município de Benevides/Pa.

Protocolo: 658003

coMPaNHia de aLUMiNa do ParÁ s.a.
Nire: 153001879-0 - cNPJ/Me: 10.262.257/0001-75

ata de asseMBLeia GeraL ordiNÁria reaLiZada eM 30 de 
aBriL de 2021. 1. data, Hora e LocaL: Em 30 de abril de 2021, às 
09:00 horas, via Microsoft Teams (reunião virtual devido à pandemia da 
covid-19). 2. coNVocaÇÃo: dispensada a convocação prévia consoante 
o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da lei no 6.404/76 (“lei das So-
ciedades por ações”), em função da presença das acionistas representando 
a totalidade do capital social da companhia. 3. PrESENÇa: Presentes os 
acionistas representando a totalidade do capital social da companhia, con-
forme assinatura lançada no livro de Presença de acionistas. foi dispensa-
da a presença dos administradores da companhia, bem como do represen-
tante dos auditores independentes, nos termos do artigo 134, parágrafo 
2º da Lei das Sociedades por Ações. 4. MESA: Verificada a presença da 
totalidade dos acionistas da companhia, o Sr. Pedro Garcia foi nomeado 
Presidente da assembleia, e nomeou o Sr. daniel rivera como Secretário. 
5. PUBLICAÇÕES: Os resultados financeiros da Companhia foram publica-
dos nos jornais Diário Oficial do Estado do Pará e O liberal, no dia 15 de 
abril de 2021. 6. ordEM do dia: (i) Examinar, discutir e deliberar sobre 
as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do 
referido exercício social; e (iii) Aprovar a remuneração fixa anual dos ad-
ministradores da companhia. 7. dEliBEraÇÕES: os acionistas aprovaram, 
por unanimidade e sem reservas, as matérias abaixo, bem como a lavratu-
ra da presente ata na forma sumária, de acordo com os termos do artigo 
130, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações: 7.1. Aprovar o Relató-
rio anual e as demonstrações financeiras da companhia, acompanhadas 
do Parecer dos auditores independentes, todos referentes ao exercício so-
cial encerrado em 31 de dezembro de 2020. 7.2. Uma vez aprovados, sem 
restrições, os documentos mencionados no item 7.1 acima, os acionistas 
decidiram reconhecer o prejuízo líquido verificado no exercício de 2020, 
no valor total de r$6.617.151,86 (seis milhões, seiscentos e dezessete 
mil, cento e quinze reais e oitenta e seis centavos), evidenciado na de-
monstração de resultado, cuja quantia deverá ser incorporada à conta de 
prejuízos acumulados. com a incorporação acima, a conta de prejuízos da 
Companhia ficará em R$196.725.624,67 (cento e noventa e seis milhões, 
setecentos e vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta 
e sete centavos). considerando que a companhia não teve lucro líquido 
durante o referido exercício social, não haverá distribuição de dividendos, 
pagamento de juros líquidos ou qualquer outra forma de remuneração aos 
acionistas, assim o prejuízo acumulado deverá ser integralmente absorvido 
pela reserva de retenção de lucros.  7.3. A remuneração fixa anual dos 
administradores para o exercício de 2021 será individualizada pela direto-
ria da companhia até o montante de r$155.000,00 (cento e cinquenta e 
cinco mil reais). 8. ENcErraMENTo: como nada mais havia a ser tratado, 
o Presidente encerrou os trabalhos, lavrando a presente ata, a qual foi 
lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes, quais sejam: 
(i) calypso alumina S.a.; (ii) Hydro aluminium Pará B.V.; e (iii) dubal Hol-
ding LLC. Confere com o original lavrado em livro próprio. Barcarena/PA, 
30 de abril de 2021. Mesa: Pedro Garcia - Presidente. cErTidÃo - Junta 
Comercial do Estado do Pará - Certifico o registro em 12/05/2021 sob o 
nº 20000710383. Protocolo 216437733 de 10/05/2021. Maria de Fátima 
cavalcante Vasconcelos - secretária-Geral.

Protocolo: 658004

a cooPeratiVa dos GariMPeiros de Morais aLMeida 
e traNsGariMPeira - cooPertraNs 

devidamente inscrita no cNPJ nº 27.339.736/0001-45, torna público 
que requereu junto a Secretaria Municipal da Gestão do Meio ambiente 
e Turismo - SEMaT, o pedido de licença de operação (lo) protocolo nº 
018/2021 para extração de minério de minério de ouro em regime de per-
missão de lavra garimpeira para o processo aNM nº - 851.251/2020

Protocolo: 658005

HiGHLiNe do BrasiL ii iNFraestrUtUra 
de teLecoMUNicaÇÕes s.a. 
cNPJ: 27.902.165/0001-05 

Torna público que recebeu  da Secretaria Municipal Meio ambiente de ca-
metá, a licença Prévia nº 003/2021 e licença de instalação nº 004/2021 
sob protocolo nº 051/2021 - Processo 015/2021  para atividade de ES-
TaÇÃo dE rádio BaSE E MicrooNdaS - ErB para TElEfoNia cElUlar 
(site PacMT004_4S-PaS022), localizada  Travessa Benedito rodrigues, s/
nº Vila curuçambaba cametá/Pa..

Protocolo: 658006

HiGHLiNe do BrasiL ii iNFraestrUtUra 
de teLecoMUNicaÇÕes s.a. 
cNPJ: 27.902.165/0001-05

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal Meio ambiente de ca-
metá, a licença Prévia nº 002/2021 e licença de instalação nº 003/2021 
sob protocolo nº 050/2021 - Processo 014/2021  para atividade de ES-
TaÇÃo dE rádio BaSE E MicrooNdaS - ErB para TElEfoNia cElUlar 
(site PacMT003_4S-PaS021), localizada  rua Bela Vista, s/nº Vila Juaba 
- cametá/Pa.

Protocolo: 658007

HiGHLiNe do BrasiL ii iNFraestrUtUra 
de teLecoMUNicaÇÕes s.a. 
cNPJ: 27.902.165/0001-05 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal Meio ambiente de ca-
metá, a licença Prévia nº 004/2021 e licença de instalação nº 005/2021 
sob protocolo nº 064/2021 - Processo 022/2021  para atividade de ES-
TaÇÃo dE rádio BaSE E MicrooNdaS - ErB para TElEfoNia cElUlar 
(site PacMT001_4S-PaS020), localizada  Estrada São Benedito, nº 200 - 
Vila do carmo - cametá/Pa.

Protocolo: 658008

PetroNiLo & PetroNiLo Ltda - ePP
cNPJ: 03.271.844/0001-65 

localização a avenida 31 de Março, 369, Santa isabel cEP: 68.456-110 Tu-
curuí-Pá torna público que recebeu junto à SEMMa - Tucuruí/Pa, no 01 de 
abril de 2019 a licença de operação - lo, N° 0029/2019, para a atividade 
de Serviço de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.

Protocolo: 658009
cooPttUrisMo

a cooperativa de transporte Urbano cooptturismo convida a todos 
sócios cooperados para participar de uma reunião que acontecerá no dia 
29/05/2020 na rua da cerâmica, número 27 quadra 47, bairro nova reu-
nião às 19:30.
Primeira chamada: 19:30.
segunda chamada: 20:00. 
terceira chamada: 20:30. Pauta da reunião: inclusão ou exclusão de 
cooperados, eleição de nova diretoria e o que vier a mais.

Protocolo: 658010

corte reaL 
cNPJ: 19.115.539/0001-14 

Torna público que está dando entrada na sua licença de operação junto à 
SEMMa - Tucuruí/Pa, para atividade de: comércio Varejista de Mercadorias 
em lojas de conveniência.

Protocolo: 658011

areiaL MiNerais e coNst. Ltda 
cNPJ 19.79.2987/0001-52 

Torna público que requereu l.o. SEMMaT/aNaPÚ proc. 501/2017 para ex-
tração de areia e cascalho em corpos hídricos, margem do rio Xingu.

aUto Posto PiMeNteL ii Ltda 
cNPJ 18.998.901/0001-80 

Torna público que requereu SEMaS/Pa. l.o. p/ Transp. Produtos Perigosos, 
proc. 14558/21, sito a av. Wayne cavalcante S/N, Qd 01, lote 1 e 2, ca-
naã dos carajás/Pa, cEP 68.537-000

Protocolo: 658012

W G PiMeNteL ePP 
cNPJ 11.671.201/0001-37 

Torna público que requereu a SEMMa a renovação da lo para extração 
de Areia e seixo no Rio Tapajós Município de Itaituba/Pa. Proc. 457/2021

Protocolo: 658013

eMÍLia aZeVedo MaraNHÃo
cPF: 440.289.462-04 

Proprietária do imóvel rural denominado Fazenda Rio das Pedras, localiza-
da no município de Mãe do rio - Pa, torna público que requereu junto à 
SEMMa - Mãe do rio, a obtenção da licença de atividade rural (lar) para 
criação de bovinos.

Protocolo: 658014

J N de araUJo JUNior
Torna público que recebeu da SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE 
E TUriSMo-MUNicÍPio dE BENEVidES, a licENÇa dE oPEraÇÃo, com 
validade até 06/04/2022, para comercio atacadista de medicamentos e 
drogas de uso humano, com sede na Estrada Neópolis, Conj. Jardim Neó-
polis, Quadra 15, n.º 138, Bairro canutama, cEP. 68797-000, no município 
de Benevides/Pa.

Protocolo: 658015
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JUMBiNHo 
cNPJ: 05.024.674/0002-20 

Torna público que está dando entrada na sua licença de operação junto à 
SEMMa - Tucuruí/Pa, para atividade de: comércio Varejista de Mercadorias 
em Geral.

Protocolo: 658017

saNta crUZ iNd. coM. e eXP. de Madeiras eireLi - ePP 
cNPJ nº 18.599.739/0001-27 

rua São José, s/nº, lot. Sto antônio do acaraí, Bairro Murinin, Benevides/
Pa, torna público que requereu da SEMMaT/Benevides renov. da lic. de 
operação nº180/2020 para ativ. de desdobro de mad. em tora para mad. 
serrada e seu beneficiamento através do processo n°133/2021.

Protocolo: 658018

saNta crUZ iNd. coM. e eXP. de Madeiras eireLi - ePP
cNPJ nº 18.599.739/0001-27

rua São José, s/nº, lot. Sto antônio do acaraí, Bairro Murinin, Benevides/
Pa, torna público que requereu da SEMMaT/Benevides renov. da lic. de 
operação nº183/2020 para ativ. de instalação Portuária de Pequeno Porte 
através do processo n° 132/2021.

Protocolo: 658019

Master Norte oPeraÇoes PortUarias Ltda 
Torna público que recebeu da SEMMa/iTB, a licença de operação - lo nº 
153/2021, válida até 28/04/2022, para atividade de armazenamento de 
fertilizantes, em itaituba/Pa.

Protocolo: 658020

a eMPresa HiGHLiNe do BrasiL ii iNFraestrUtUra 
de teLecoMUNicaÇÕes s.a. 
(cNPJ 27.902.165/0001-05) 

Torna público que solicitou a Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
Paragominas/Pa, a licença ambiental Prévia e de instalação para Estação 
rádio Base/ErB Site id. PaPrG002_4S-PaS071, situado à rua Zezitos dos 
anjos Prates, 202, Vila Nagibão, Paragominas/Pa, cEP 68630-508. apre-
sentado Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV e Relatório Ambiental Pré-
vio - raP.

Protocolo: 658021
cLaro s.a. 

inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60 
Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade (SEMaS) a licença de operação para a atividade de Torre 
de Telefonia Móvel (PACHI01), localizada na Rua Vicente de Paulo, S/N, 
Bairro Piçarreira, cachoeira do Piriá/Pa, sob o Nº 12648/2021.

 Protocolo: 658022

a BertUoL iNdÚstria de FertiLiZaNtes Ltda
cNPJ 05.644.974/0008-06 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente (SEM-
Ma) do município de itaituba/Pa a licença de operação (lo) n° 195/2021, 
para a atividade “complexo de armazéns para fertilizantes exceto organo 
minerais, fábrica Misturadora de fertilizantes, e Ponto de abastecimento 
de combustível”, com porte c iii e área útil de 9.210,89 m2, localizada em 
Miritituba, no município de itaituba, Estado do Pará.

Protocolo: 658023

reBeLo iNdÚstria coMÉrcio e NaVeGaÇÃo Ltda
cNPJ Nº 05.685.961/0001-09

editaL de coNVocaÇÃo asseMBLeia GeraL de sÓcios
Ficam convocados os sócios da REBELO INDÚSTRIA COMÉRCIO E NAVE-
GaÇÃo - lTda (“reicon”), a reunirem-se em assembleia Geral Extraordi-
nária de Sócios, a realizar-se, em primeira convocação com a presença de 
titulares de no mínimo três quartos do capital social, no dia 26/05/2021, 
às 09:30h e, em segunda convocação, com qualquer número de titula-
res do capital social, no dia 26/05/2021, às 10:00h, na sede da “reicon” 
sito à rod. arthur Bernardes nº 605, Telégrafo, Belém/Pa, para apreciar 
e deliberar sobre a seguinte ordEM do dia: (1) Tomar conhecimento da 
transferência de quotas da sociedade por falecimento de sócio;  (2) En-
trada de sócio por sucessão na Sociedade; (3) deliberar sobre a inclusão 
de novas atividades no objeto social da sociedade; (4) deliberar sobre a 
criação de filiais da sociedade; (5) Consolidação do Contrato Social (6) 
assuntos Gerais.

rEBElo iNdÚSTria coMÉrcio E NaVEGaÇÃo lTda
Espólio de Luiz Rebelo Neto

inventariante José rebelo iii
administrador

Protocolo: 658024

editaL de coNVocaÇÃo Para asseMBLeia GeraL 
eXtraordiNÁria de rerratiFicaÇÃo

FaZeNda saNto aMBrÓsio s/a
cNPJ 34.632.893/0001-00

asseMBLeia GeraL eXtraordiNÁria de rerratiFicaÇÃo: ficam 
os senhores acionistas convocados a se reunirem em assembleia Geral 
Extraordinária de Rerratificação da 11ª Assembleia Geral ordinária e 6ª 
Extraordinária, a ser realizada em 26/05/2021 às 10:30 horas, excepcio-
nalmente no endereço sito a rodovia arthur Bernardes, 605 - 1º andar, 
Telégrafo, Belém, Pa, em razão das restrições de circulação impostas pela 
pandemia COVID19, para fins de retificar e ratificar a 6ª Assembléia Geral 
Extraordinária ocorrida em 06/05/2021, em razão de não ter constado nos 
editais de convocação publicados nos dias 06, 07 e 08 de abril de 2021, 
no Diário Oficial do Estado do Pará nas edições nº 34.542, fls. 73, 34.544, 

fls. 85, 34.545, fls. 79 respectivamente, e no Amazônia Jornal, no Caderno 
“Gerais” às fls. 4, 4 e 8, respectivamente, e nos editais de rerratificação do 
edital de convocação que foram publicados nos dias 28, 29 e 30 de abril de 
2021, no Diário Oficial do Estado do Pará nas edições nº 34.565, fls. 92, 
34.567, fls. 101, 34.569, fls. 113 respectivamente, e no Amazônia Jornal, 
no Caderno “Gerais” às fls. 4, 4 e 4, respectivamente, a indicação expressa 
de convocação para a 6ª assembleia Geral Extraordinária da Sociedade, 
mas apenas as matérias que seriam deliberadas em caráter extraordinário, 
bem como, ratificar as deliberações da 11ª Assembleia Geral Ordinária da 
Sociedade. Ordem do dia de deliberações: 1) Ratificar a Eleição da Direto-
ria; 2) Ratificar a aprovação das contas dos administradores dos exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2017, 31 de dezembro de 2018 e 31 de 
dezembro de 2019; 3) Ratificar a Aprovação das Demonstrações Financei-
ras, compostas pelo Balanço Patrimonial, demonstração de resultado dos 
Exercícios, demonstração das Mutações do Patrimônio líquido, demons-
trações dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas dos exercícios findos em 
31 de dezembro de 2017, 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 
2019; 4) Ratificar a admissão de novo acionista por sucessão; 5) Ratificar 
a aprovação da abertura de até 03 (três) filiais da sociedade; 6) Ratificar a 
aprovação de mudança da marca para ferra do gado da fazenda para futura 
escolha do padrão.

Belém, 17 de maio de 2021
JosÉ reBeLo iii - diretor-Presidente
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coNcessÃo de LiceNÇa aMBieNtaL de oPeraÇÃo
LoJas aMericaNas s.a. 

cNPJ nº 33.014.556/1720-51 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
ananindeua a l.o. N° l042121 para atividade de comércio varejista de 
mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - su-
permercados, para o endereço na aV ZacariaS dE aSSUNÇÃo, N 8, cEP 
67030-180, dist. industrial, ananindeua/Pa
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aLUNorte - aLUMiNa do Norte do BrasiL s.a.
Nire: 15300000149 - cNPJ/Me: 05.848.387/0001-54

ata de asseMBLeia GeraL ordiNÁria reaLiZada eM 30 de 
aBriL de 2021. 1. data, Hora e LocaL: Em 30 de abril de 2021, às 
09:00 horas, via Microsoft Teams (reunião virtual devido à pandemia da 
covid-19). 2. coNVocaÇÃo: dispensada a convocação prévia consoante 
o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da lei no 6.404/76 (“lei das So-
ciedades por ações”), em função da presença das acionistas representando 
a totalidade do capital social da companhia. 3. PrESENÇa: Presentes os 
acionistas representando a totalidade do capital social da companhia, con-
forme assinatura lançada no livro de Presença de acionistas. foi dispensa-
da a presença dos administradores da companhia, bem como do represen-
tante dos auditores independentes, nos termos do artigo 134, parágrafo 
2º da Lei das Sociedades por Ações. 4. MESA: Verificada a presença da 
totalidade dos acionistas da companhia, o Sr. Pedro Garcia foi nomeado 
Presidente da assembleia, e nomeou o Sr. daniel rivera como Secretário. 
5. PUBLICAÇÕES: Os resultados financeiros da Companhia foram publica-
dos nos jornais Diário Oficial do Estado do Pará e O liberal, no dia 15 de 
abril de 2021. 6. ordEM do dia: (i) Examinar, discutir e deliberar sobre 
as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do 
referido exercício social; e (iii) Aprovar a remuneração fixa anual dos ad-
ministradores da companhia. 7. dEliBEraÇÕES: os acionistas aprovaram, 
por unanimidade e sem reservas, as matérias abaixo, bem como a lavratu-
ra da presente ata na forma sumária, de acordo com os termos do artigo 
130, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações: 7.1. Aprovar o Relató-
rio anual e as demonstrações financeiras da companhia, acompanhadas 
do Parecer dos auditores independentes, todos referentes ao exercício so-
cial encerrado em 31 de dezembro de 2020.  7.2. Uma vez aprovados, sem 
restrições, os documentos mencionados no item 7.1 acima, os acionistas 
decidiram reconhecer o prejuízo líquido verificado no exercício de 2020, no 
valor total de r$ 43.609.417,06 (quarenta e três milhões e seiscentos e 
nove mil e quatrocentos e dezessete reais e seis centavos), evidenciado na 
demonstração de resultado, cuja quantia deverá ser incorporada à conta 
de prejuízos acumulados. com a incorporação acima, a conta de prejuízos 
da Companhia ficará em R$ 340.992.760,65 (trezentos e quarenta milhões 
e novecentos e noventa e dois mil e setecentos e sessenta reais e sessenta 
e cinco centavos). considerando que a companhia não teve lucro líquido 
durante o referido exercício social, não haverá distribuição de dividendos, 
pagamento de juros líquidos ou qualquer outra forma de remuneração aos 
acionistas, até que o prejuízo acumulado seja integralmente absorvido pela 
reserva de retenção de lucros. 7.3. A remuneração fixa anual dos admi-
nistradores para o exercício de 2021 será individualizada pela diretoria da 
companhia no montante de até r$2.600.000,00 (dois milhões e seiscen-
tos mil reais). 8. ENcErraMENTo: como nada mais havia a ser tratado, 
o Presidente encerrou os trabalhos, lavrando a presente ata, a qual foi 
lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes, quais sejam: 
(i) aNaNKE alUMiNa S.a.; (ii) HYdro alUMiNiUM BraSil iNVESTMENT 
B.V.; (iii) coMPaNHia BraSilEira dE alUMÍNio; (iv) NiPPoN aMaZoN 
alUMiNiUM co., lTd.; (v) MiTSUi & co., lTd.; e (vi) JaPaN alUNorTE 
INVESTMENT CO., LTD. Confere com o original lavrado em livro próprio. 
Barcarena/Pa, 30 de abril de 2021. Mesa: Pedro Garcia - Presidente. da-
niel rivera - Secretário. cErTidÃo - Junta comercial do Estado do Pará 
- Certifico o registro em 12/05/2021 sob o nº 20000710389. Protocolo 
216439060 de 10/05/2021. Maria de Fátima cavalcante Vasconcelos 
- secretária-Geral.
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