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de Certificação Institucional no âmbito do Programa Pró-Gestão RPPS e 
implementar os procedimentos necessários à respectiva progressão;
coNSidEraNdo o disposto na Portaria n° 572/2022, de 25 de julho de 
2022, publicada no doE n° 35.057, de 26/07/2022, na qual consta as al-
terações dos membros de apoio representando suas respectivas aéreas de 
atuação da comissão interna para Monitorar a Manutenção dos requisitos 
de Certificação Institucional no âmbito do Programa Pró-Gestão RPPS e 
implementar os procedimentos necessários à respectiva progressão;
CONSIDERANDO, por fim, a nova solicitação do Presidente deste Institu-
to, através do mesmo Processo administrativo Eletrônico n° 2022/262466 
(PAE), no dia 02/08/2022 a fim de alterar novamente a constituição dos 
membros de apoio representando suas respectivas áreas de atuação da 
supracitada comissão interna para Monitorar a Manutenção dos requisitos 
de Certificação Institucional no âmbito do Programa Pró-Gestão RPPS;
rESolVE:
i – alTErar os termos da Portaria n° 572/2022, de 25 de julho de 2022, 
publicada no doE n° 35.057, de 26/07/2022, no tocante à substituição dos 
membros de apoio representando suas respectivas áreas de atuação para 
auxiliar a comissão interna para Monitorar a Manutenção dos requisitos de 
Certificação Institucional no âmbito do Programa Pró-Gestão RPPS e imple-
mentar os procedimentos necessários à respectiva progressão;
ii – dESiGNar como membros de apoio representando suas respectivas 
áreas de atuação, os seguintes servidores:
1. Área adMiNistratiVa:
2. a) alessandra Miranda de Macêdo Martins, matrícula n° 57175740/1, 
ocupante do cargo de Técnico de administração e finanças/chefe de Gabi-
nete, lotada no Gabinete da Presidência;
3. b) cynthia Simões Pereira, matrícula n° 57174880/1, ocupante do cargo 
de Técnico de administração e finanças, lotada na coordenadoria de de-
senvolvimento de Pessoas;
2. Área de PLaNeJaMeNto:
3. a) Íris Solange Pereira de castro raiol, matrícula n° 5951732/2, ocu-
pante do cargo em comissão de coordenadora, lotada no Núcleo de Pla-
nejamento;
4. b) renata alves faciola de Souza, matrícula n° 54193931/1, ocupante do 
cargo de Técnico de Previdenciário a, lotada no Núcleo de Planejamento;
3. Área de arrecadaÇÃo:
4. a) Marcelo Barbosa rodrigues, matrícula n° 5905513/7, ocupante do 
cargo em comissão de coordenador, lotado na coordenadoria de arreca-
dação e fiscalização;
5. b) rômulo dos Santos Souza, matrícula n° 5900545/1, ocupante do 
cargo de Técnico de administração e finanças, lotado na coordenadoria de 
arrecadação e fiscalização;
4. Área de ateNdiMeNto:
5. a) renata de oliveira Brandão Garcia, matrícula n° 5892414/6, ocupan-
te do cargo em comissão de coordenador, lotada no Núcleo regional de 
Santarém;
6. b) Patricia amaral Potiguar, matrícula n° 5962962/1, ocupante do cargo 
em comissão de coordenador, lotada no Núcleo regional de castanhal;
 Área atUariaL:
5. a) Utan dias de lima, matrícula n° 54195654/1, ocupante do cargo de 
Técnico em Estatística e atuária, lotado no Núcleo Gestor de investimento;
6. b) Elvira carolina Scapin Martins, matrícula n° 5948311/1, ocupante do 
cargo de analista de investimentos, lotada no Núcleo Gestor de investi-
mento;
 Área de BeNeFÍcios:
6. a) luísa Porto da Silva de oliveira, matrícula n° 5889141/3, ocupante 
do cargo de Técnico Previdenciário a, lotada na coordenadoria de cadastro 
e Habilitação;
7. b) Vinicius Muniz Vasco, matrícula n° 5948922/1, ocupante do cargo de 
Técnico Previdenciário a, lotado na diretoria de Previdência;
7. ÁREA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA:
8. a) Paulo antônio Martins Pereira Barros, matrícula n° 5888074/5, ocu-
pante da função de Técnico de administração e finanças, lotado na coor-
denadoria de arrecadação e fiscalização;
9. b) Elder luz dos Santos, matrícula n° 5932112/3, ocupante da função 
de Técnico Previdenciário a, lotado na coordenadoria de arrecadação e 
fiscalização;
8. ÁREA FINANCEIRA:
9. a) William anjos rabelo, matrícula n° 55589095/1, ocupante do cargo de 
Técnico Previdenciário a, lotado na coordenadoria de orçamento e finanças;
10. b) Yuri assis Gonçalves, matrícula n° 5962962/1, ocupante da função de 
Técnico Previdenciário a, lotado na coordenadoria de orçamento e finanças;
 Área de iNVestiMeNto:
9. a) Henrique Pereira Mascarenhas, matrícula n° 5948304/1, ocupante do 
cargo de analista de investimentos/coordenador, lotado no Núcleo Gestor 
de investimento;
10. b) Silvina Kelly Gomes da Silva, matrícula n° 54193919/1, ocupante do 
cargo de analista de investimentos, lotada no Núcleo Gestor de investimento;
10. Área JUrÍdica:
11. a) Evelin lainne Patricio do couto, matrícula n° 5957070/2, ocupante 
da função de Técnico Previdenciário a, lotada na Procuradoria Jurídica;
12. b) larissa Santana da Silva Trindade, matrícula n° 57176283/2, ocupante 
do cargo de Técnico Previdenciário a, lotada na Procuradoria Jurídica;
11. Área de tecNoLoGia:
12. a) camila Marinho almeida costa, matrícula n° 54195652/1, ocupante 
do cargo de Técnico em Gestão de informática, lotada na coordenadoria 
de Tecnologia da informação;
13. b) alex Gleiton carneiro lopes, matrícula n° 5929464/2, ocupante da 
função de Técnico em Gestão de informática, lotado na coordenadoria de 
Tecnologia da informação;

12. Área de coNtroLe iNterNo:
13. a) Gleidson dos Santos rodrigues, matrícula n° 5946181/3, ocupante do 
cargo em comissão de coordenador, lotado no Núcleo de controle interno;
14. b) Gessiane da Silva Paulino, matrícula n° 5963018/1, ocupante da 
função de Técnico Previdenciário a, lotada no Núcleo de controle interno;
iii – Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado do Pará.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 04 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 836294

PORTARIA Nº 599 DE 04 DE AGOSTO DE 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico n° 
2022/978964 (PaE), de 03/08/2022, que dispõe sobre exoneração e no-
meação de servidor.
rESolVE:
i - EXoNErar, a pedido, o servidor raUl VicTor Maia PalHa, matrícula 
nº 5935858/2, ocupante do cargo efetivo de Técnico Previdenciário a, lo-
tado na coordenadoria de cadastro e Habilitação, do cargo em comissão 
de Gerente, código GEP-daS-011-3, a contar de 02 de agosto de 2022. 
ii – EXoNErar, a pedido, a servidora lUÍSa PorTo da SilVa dE oliVEi-
ra, matrícula n° 5889141/3, ocupante do cargo efetivo de Técnico Previ-
denciário a, lotada na coordenadoria de cadastro e Habilitação, do cargo 
em comissão de coordenador, código GEP-daS-011-4, a contar de 02 de 
agosto de 2022. 
iii- NoMEar o servidor raUl VicTor Maia PalHa, matrícula nº 5935858/2, 
ocupante do cargo efetivo de Técnico Previdenciário a, lotado na coorde-
nadoria de cadastro e Habilitação, para exercer o cargo em comissão de 
coordenador, código GEP-daS-011-4, a contar de 02 de agosto de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 04 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 600 de 04 de aGosto de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/954431 (PaE), de 28/07/2022, que dispõe sobre designação de servidor.
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor Breno lamartine Nogueira Garcia, matrícula nº 
5 5911575/3, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotado na 
coordenadoria de cadastro e Habilitação, para responder pela Gerência 
(daS.3), no período de 02/08/2022 a 16/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 04 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 836684
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ
editaL de credeNciaMeNto Nº 001/2022

resULtado da aNÁLise de recUrso
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV/Pa, no uso de suas atribuições legais, considerando o Edital de 
credenciamento nº 001/2022 (e atualizações posteriores), que trata a 
respeito do credenciamento de custodiantes, administradores, distribui-
dores, Gestores e instituições financeiras e, em conformidade com a reso-
lução nº 4.963 /2021 (e atualizações) do Bacen, a Portaria nº 1.467/2022 
(e atualizações) da Secretaria de Previdência e, em conjunto com a Política 
de investimentos vigente do igeprev-Pa.
informa que:
foi interposto recurso pelo Gestor claritas adnimistração de recursos lTda em 
contestação ao resultado Preliminar do Edital de credenciamento nº 001/2022;
o recurso foi dEfErido, considerando que a irregularidade que motivou a 
reprovação foi sanada pela recorrente ao enviar novo relatório de rating 
de Qualidade de Gestão da agência Moody’s com avaliação: MQ1 (Excelen-
te). assim, o Gestor será aprovado com restrição.
Belém, 05 de agosto de 2022.
___________________________________________
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do ParÁ

editaL de credeNciaMeNto Nº 001/2022
Homologação do Resultado Final do Credenciamento

o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV/Pa, no uso de suas atribuições legais, considerando o Edital de 
credenciamento nº 001/2022 (e atualizações posteriores), que trata a 
respeito do credenciamento de custodiantes, administradores, distribui-
dores, Gestores e instituições financeiras e, em conformidade com a reso-
lução nº 4.963 /2021 (e atualizações) do Bacen, a Portaria nº 1.467/2022 
(e atualizações) da Secretaria de Previdência e, em conjunto com a Política 
de investimentos vigente do igeprev-Pa.
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Diante dos informativos expostos o Presidente do Igeprev-PA retifica o 
resultado preliminar e resolve:
Tornar pública a Homologação do resultado final do credenciamento dos 
custodiantes, administradores, distribuidores, Gestores e instituições 
financeiras com o resultado da análise e atesto de credenciamento se-
guindo as regras estabelecidas no Edital de credenciamento nº 001/2022, 
conforme exposto no anexo i dessa publicação;
Belém, 05 de agosto de 2022.
___________________________________________
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

aNeXo i
resULtado deFiNitiVo

QUadro 1 - cUstodiaNte
cNPJ raZÃo sociaL aNÁLise 

30.306.294/0001-45 Banco BTG Pactual s/a aprovado
02.332.886/0001-04 XP investimento corretora de cambio, Títulos e Valores Mobiliários S/a aprovado
05.389.174/0001-01 Modal distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios lTda. aprovado

QUadro 2 - iNstitUiÇÃo FiNaNceira
cNPJ raZÃo sociaL aNÁLise 

04.913.711/0001-08 Banco do Estado do Pará S.a aprovado
33.862.244/0001-32 BGc liquidez dTVM ltda. aprovado
00.360.305/0001-04 caixa Econômica federal aprovado
27.652.684/0001-62 Genial investimentos corretora de Valores Mobiliários S.a. aprovado
60.701.190/0001-04 itaú Unibanco S.a aprovado
05.389.174/0001-01 Modal distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários lTda aprovado
02.332.886/0001-04 XP investimento corretora de câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/a aprovado

QUadro 3 - distriBUidor
cNPJ raZÃo sociaL aNÁLise 

58.160.789/0001-28 Banco Safra S. a. aprovado
04.913.711/0001-08 Banco do Estado do Pará S.a. aprovado
00.360.305/0001-04 caixa Econômica federal aprovado
17.203.539/0001-40 Grid agente autonomo de investimento lTda aprovado
60.701.190/0001-04 itaú Unibanco S.a aprovado
13.426.885/0001-37 MaGNa – agente autônomo de investimentos S/S ltda aprovado
10.819.611/0001-10 Performe agente autonomos de investimentos lTda. aprovado
00.840.515/0001-08 Privatiza agentes autonomos de investimentos Sociedade Simples aprovado
02.332.886/0001-04 XP investimento corretora de câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/a aprovado

QUadro 4 - adMiNistrador
cNPJ raZÃo sociaL aNÁLise 

60.746.948/0001-12 Banco Bradesco S/a aprovado
59.281.253/0001-23 BTG Serviços financeiros S.a. dTVM aprovado
90.400.888/0001-42 Banco Santander (Brasil) S.a. aprovado

30.822.936/0001-69 BB Gestão de recursos distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
S.a. aprovado

00.066.670/0001-00 BEM dTVM lTda aprovado
01.522.368/0001-82 Banco BNP Paribas Brasil S.a. aprovado
00.360.305/0001-04 caixa Econômica federal aprovado
62.418.140/0001-31 iNTraG dTVM lTda aprovado
60.701.190/0001-04 itaú Unibanco S.a aprovado
15.675.095/0001-10 lions Trust administradora de recursos ltda. aprovado
06.947.853/0001-11 Safra Serviços de administração fiduciária  lTda aprovado

62.318.407/0001-19 Santander caceis Brasil distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios  
S.a aprovado

02.332.886/0001-04 XP investimento corretora de cambio, Titulos e Valores Mobiliarios S/a aprovado

QUADRO 5 - GESTOR 

cNPJ raZÃo sociaL aNÁLise 
03.017.677/0001-20 Banco J. Safra S.a aprovado

30.822.936/0001-69 BB Gestão de recursos distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
S.a aprovado

62.375.134/0001-44 BraM - Bradesco asset Management S.a. – dTVM aprovado
33.311.713/0001-25 itaú dTVM S. a aprovado
60.701.190/0001-04 itaú Unibanco S.a aprovado
29.650.082/0001-00 BTG Pactual asset Management S.a. dTVM aprovado

04.408.128/0001-40 arX investimentos lTda aprovado com 
restrição

04.506.394/0001-05 az Quest investimentos lTda aprovado com 
restrição

13.143.849/0001-66 Bahia aM renda Variável lTda aprovado com 
restrição

02.562.663/0001-25 BNP Paribas asset Management Brasil ltda aprovado com 
restrição

42.040.639/0001-40 caixa distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/a. aprovado com 
restrição

22.119.959/0001-83 Genial Gestão ltda. aprovado com 
restrição

68.622.174/0001-20 icatu Vanguarda Gestão de recursos lTda aprovado com 
restrição

40.430.971/0001-96 itaú Unibanco asset Management lTda aprovado com 
restrição

04.661.817/0001.61 Kinea Private Equity investimentos  S.a  aprovado com 
restrição

16.500.294/0001-50 Monderal aegon investimentos lTda aprovado com 
restrição

27.916.161/0001-86 occam Brasil Gestçao de recursos lTda aprovado com 
restrição

09.630.188-0001/26 Plural investimentos Gestão de recursos lTda. aprovado com 
restrição

03.864.607/0001-08 rio Bravo investimentos lTda aprovado com 
restrição

10.231.177/0001-52 Santander Brasil Gestão de recursos lTda aprovado com 
restrição

92.886.662/0001-29 Schroder investiment Management Brasil lTda aprovado com 
restrição

21.813.291/0001-07 Sul américa investimentos Gestora de recursos S.a aprovado com 
restrição

11.079.478/0001-75 Vinci capital Gestora de recursos lTda aprovado com 
restrição

10.917.835/0001-64 Vinci Equities Gestora de recursos lTda aprovado com 
restrição

13.421.810/0001-63 Vinci Soluções aprovado com 
restrição

07.437.241/0001-41 Western asset Management company distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários limitada 

aprovado com 
restrição

07.625.200/0001-89 XP allocation asset Management lTda aprovado com 
restrição

07.625.200/0001-89 XP Gestão de recursos lTda aprovado com 
restrição

21.813.291/0001-07 XP Vista asset Management lTda aprovado com 
restrição

09.631.542/0001-37 BTG Pactual Gestora de recursos S.a. dTVM aprovado com 
restrição

60.451.242/0001-23 BTG Pactual WM Gestão de recursos lTda aprovado com 
restrição

03.987.891/0001-00 claritas adnimistração de recursos lTda aprovado com 
restrição

34.293.150/0001-52 SPX credito Gestão de recursos  lTda reprovado*
14.595.392/0001-93 SPX Equities Gestão de recursos  lTda reprovado*
23.890.968/0001-36 Truxt investimentos lTda reprovado*

*reprovados: as instituições reprovadas, não encaminharam o rating de 
gestão de qualidade conforme parâmetros definidos no edital, vide item 
4.3 (seção iii) do edital de credenciamento nº 001/2022.

Protocolo: 836685

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria de recoNHeciMeNto 
de iMUNidade de iPVa caiF/dtr

Portaria Nº 2022330002669, de 03 de agosto de 2022 
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: fUNdacao ParaPaZ.
cNPJ: 21.648.632/0001-36.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2022 9536r8277Nr040468 VW/19.360 cTc 4X2

Protocolo: 836301

Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr
PORTARIA Nº 2022330002670, de 03 de agosto de 2022 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.


