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sEcREtARiA DE EstADo
DE PLANEJAMENto
E ADMiNistRAção

.

LicENçA PARA tRAtAMENto DE sAúDE
.

PoRtARiA Nº 266/2021 – DAf/sEPLAD, DE 26 DE MARço 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 06/01/2021 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 Processo nº 2021/328826,
coNsideraNdo, ainda, os termos da comunicação de decisão do iNss, 
Número do benefício: 630.422.335-1, de 15/03/2021,
r e s o l v e:
forMalizar a concessão de 30 (trinta) dias de licença para tratamento 
de saúde à servidora isadora braNdÃo KoUrY MaUes, id. funcional nº 
5947254/1, ocupante do cargo de coordenador de Normas técnicas e Pa-
dronização, lotada na coordenadoria de Normas técnicas e Padronização, 
no período de 01 de março de 2021 a 30 de março de 2021.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de Planejamento e administração, 26 de MarÇo de 2021.
sHirleY saNtos araújo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 640304

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA N°. 268/2021-DAf/sEPLAD, DE 26 DE MARço 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 06/01/2021 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°2021/324243,
r e s o l v e:
desigNar a servidora tHais ferNaNdes dos saNtos, id. funcional nº. 
5898146/4, ocupante do cargo de coordenador, para responder pela dire-
toria de saúde ocupacional do servidor, durante o impedimento da titular 
lUiza tUMa da PoNte silva, id. funcional nº. 5946279/1, no período de 
19.04.2021 a 06.05.2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, 26 de 
MarÇo de 2021.
sHirleY saNtos araújo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 640294
PoRtARiA N°. 267/2021-DAf/sEPLAD, DE 26 DE MARço 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 06/01/2021 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°2021/328826,
r e s o l v e:
forMalizar a designação do servidor lUis HeNriqUe ferreira brito, 
id. funcional nº. 54196485/1, ocupante do cargo de técnico de adminis-
tração e finanças, para responder pela coordenadoria de Normas técni-
cas e Padronização, durante o impedimento da titular isadora braNdÃo 
KoUrY MaUÉs, id. funcional nº. 5947254/1, a contar de 01/03/2021 a 
30/03/2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, 26 de 
MarÇo de 2021.
sHirleY saNtos araújo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 640302

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA Nº 053/2021 – Gs-sEPLAD, DE 29 DE MARço DE 2021
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; e,
coNsideraNdo o disposto § 2º do art. 1º da lei n° 9.232, de 24 de março 
de 2021;
resolve:
art. 1º ficam suspensos, a contar de 23 de março de 2020, os prazos de 
validade dos seguintes concursos públicos promovidos por esta secretaria 
de estado de Planejamento e administração:
i – concurso Público c–173 da secretaria de estado de educação (sedUc) 
para provimento de cargos efetivos de Professor classe i, Nível a, homo-
logado em 11 de setembro de 2018 e prorrogado em 11 de setembro de 
2019;
ii – concurso Público c-177 do departamento de trânsito do estado do 
Pará  (detraN) para provimento dos cargos efetivos de agente de educa-
ção de trânsito, homologado em 08 de julho de 2019;

iii – concurso Público c–182 da fundação centro de Hemoterapia e He-
matologia do Pará (HeMoPa) para provimento de cargos efetivos de níveis 
médio e superior, homologado em 30 de dezembro de 2019; e,
iv – concurso Público c–186 da secretaria de estado de assistência social, 
trabalho, emprego e renda (seaster) para provimento de cargos efetivos 
de níveis médio e superior, homologado em 28 de maio de 2019.
art. 2º os prazos de validade dos concursos públicos listados no art. 1º 
desta Portaria voltarão a correr a partir de 1º de janeiro de 2022, pelo tem-
po restante até a sua expiração, independentemente de nova publicação.
art. 3º esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 23 de março de 2020.
HaNa saMPaio gHassaN
secretária de estado de Planejamento e administração – sePlad

Protocolo: 640650
PoRtARiA Nº 052/2021 – Gs-sEPLAD, DE 29 DE MARço DE 2021
 a secretária de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, no 
uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pelo decreto go-
vernamental de 04 de dezembro de 2019, publicado no doe no 35.051 de 
05 de dezembro de 2019 e pelo art. 4º, do decreto nº 1.285, de 20 de 
janeiro de 2021;
coNsideraNdo a necessidade de atualizar a disciplina de funcionamento 
dos órgãos e entidades integrantes da administração direta e indireta do 
Poder executivo estadual, em função dos feriados nacionais, estaduais e 
dos dias de ponto facultativo do ano de 2021 estabelecidos no decreto nº 
1.285, de 20 de janeiro de 2021;
resolve:
art. 1º facultar o expediente nos órgãos e entidades da administração 
direta e indireta do Poder executivo estadual no dia 1 de abril de 2021.
Parágrafo único. os órgãos e entidades das áreas de arrecadação, saúde 
pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação 
turística estabelecerão escalas de serviço, incluindo os equipamentos pú-
blicos administrados por organizações sociais mediante contrato de gestão, 
a fim de que o atendimento à população não sofra solução de continuidade.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
HaNa saMPaio gHassaN
secretária de estado de Planejamento e administração – sePlad

Protocolo: 640656

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

tERMo ADitivo A coNtRAto
Processo Nº 2020/1002953
termo aditivo:4º
data da assinatura:  23/03/2021
vigência:  23/03/2021 a  23/03/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 31
exercício: 2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada cardioloPes diagNÓsticos ltda-Me (ciNe vÍdeo)
cNPj n.04.450.495/0001-01.
endereço: av. generalíssimo deodoro nº 1155, altos,
tel.: (91)3224-1895, bairro Umarizal,
ceP:66.055-240, Município belém/Pa
ordenador: berNardo albUqUerqUe de alMeida
-------------------------------------------------------------
tERMo ADitivo A coNtRAto
Processo Nº 2020/1002953
termo aditivo:4º
data da assinatura: 23/03/2021
vigência:  23/03/2021 a 23/03/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 32
exercício: 2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: j a costa-ePP (laboratÓrio sÃo fraNcisco xavier)
cNPj n05.415.419/00001-28.
endereço: av. dom Pedro ii nº364, bairro centro,
tel: 91)3751-1998, email labsfx@ig.com.br,
ceP:66.440-000, Município abaetetuba/Pa
ordenador: berNardo albUqUerqUe de alMeida
--------------------------------------------------------------------------
tERMo ADitivo A coNtRAto
Processo Nº 2020/1002953
termo aditivo:4º
data da assinatura:  24/03/2021
vigência:  24/03/2021 a  24/03/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato: 35
exercício: 2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: ceNtro MÉdico de abaetetUba s/s ltda-Me (ceMa)


