
8  diário oficial Nº 34.825 Terça-feira, 11 DE JANEIRO DE 2022

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

FÉrias
.

Portaria Nº 024/2022-daF/sePLad, de 10 de JaNeiro de 2022.
o diretor de administração e finanças, em exercício, no uso de suas 
atribuições legais que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 001/2022 
– GS/SEPLAD, de 05 de janeiro de 2022, publicada no doE nº 34.822 de 
06 de janeiro de 2022 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, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/26540,
rESolVE:
forMaliZar a concessão de 15 (quinze) dias de férias regulamentares ao 
servidor roNaldo SaNToS Bordallo id. funcional nº 830100/1, ocu-
pante do cargo de assistente Técnico referência XXVii, lo tado na consul-
toria Jurídica, no período de 07 de fevereiro de 2022 a 21 de fevereiro de 
2022, referente ao período aquisitivo de 2020/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 10 dE 
JaNEiro dE 2022.
MarcElo da SilVa GoNÇalVES
diretor de administração e finanças, em exercício

Protocolo: 749799

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 023/2022-daF/sePLad, de 10 de JaNeiro de 2022.
o diretor de administração e finanças, em exercício, no uso de suas 
atribuições legais que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 001/2022 
– GS/SEPLAD, de 05 de janeiro de 2022, publicada no DOE nº 34.822 de 
06 de janeiro de 2022 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: 2022/26540,
rESolVE:
EXclUir da Portaria nº.1218/2021-daf/SEPlad de 16/12/2021, publica-
da no doE nº. 34.816 de 30/12/2021, referente à concessão de férias do 
servidor roNaldo SaNToS Bordallo id. funcional nº 830100/1, ocu-
pante do cargo de assistente Técnico referência XXVii.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 10 dE 
JaNEiro dE 2022.
MarcElo da SilVa GoNÇalVES
diretor de administração e finanças, em exercício

Protocolo: 749796

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo – sePLad

ProcUradoria GeraL do estado do ParÁ – PGe
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de VaGas eM carGos 

de NÍVeL MÉdio E sUPerior
coNcUrso PÚBLico c-209

editaL Nº 16 sePLad/PGe, de 10 de JaNeiro de 2022
resULtado PreLiMiNar da ProVa de tÍtULos

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SE-
Plad) e a ProcUradoria GEral do ESTado do Pará (PGE), no uso 
das suas atribuições legais, tornam público o rESUlTado PrEliMiNar da 
ProVa dE TÍTUloS do concurso Público c-209.
art. 1º Encontra-se no anexo único a relação nominal do resultado da Pro-
va de Títulos por ordem alfabética.
art. 2º os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado Prelimi-
nar da Prova de Títulos no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados a 
partir da data de publicação deste Edital. o recurso deverá ser protocolado 
em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico https://www.fun-
dacaocetap.com.br, do dia 12/01/2022 até o dia 13/01/2022.
art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 10 de janeiro de 2022.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado do Pará

Anexo Único: Resultado Preliminar da Prova de Títulos por ordem 
alfabética
o resultado Preliminar da Prova de Títulos está na seguinte ordem: núme-
ro de inscrição; nome; nota da prova de títulos.
carGo 04: tecNico de ProcUradoria – adMiNistracao: 873; 
alaiSE BarBoSa fErrEira; 0,25 / 8855; JÉSSica fErNaNda dE SoUSa 
SaNTaNa; 0 / 4412; NEUZilENa dE MaToS PErEira; 0 / 2229; rENE 
MoNTEiro dE alMEida NETo; 0 / 5839; TáSSio GUiMarÃES SENGEr; 0 
/ 5028; WaGNEr WENdEll SilVa riBEiro; 0,25.
carGo 05: tecNico de ProcUradoria – BiBLiotecoNoMia: 
9696; adriElE flaNciNE BaNdEira alVES; 0,25 / 1247; áGila Garcia 
BEZErra; 0 / 14785; daMariS dE QUEiroZ BarrETo; 1 / 1656; diEGo 
alaN SilVa frEiTaS; 0 / 1782; KariNa dE oliVEira SilVa; 0,5 / 6890; lU-
ciaNo JÚNior SilVa da SilVa; 0,5 / 13057; MilENE SilVa doS rEiS; 0,5.
carGo 06: tecNico de ProcUradoria - cieNcias coNtaBeis: 
9052; aMaNda carValHo BarBoSa caMPElo; 0,5 / 6672; cEcilia 
riBEiro GUiMaraES; 0,25 / 4920; dEViSoN ViEira GUiMaraES daS 
NEVES; 0 / 7884; ElaiNE dE NaZarÉ da SilVa SadEcK; 0,25 / 7942; 
EliM doS PaSSoS do coUTo; 0 / 1965; EloiSo MarTiNS PiMENTEl; 
0,5 / 11689; faBricio MaNoEl SaNTiaGo cordEiro; 0 / 1456; fE-
liPE PErEira NaZarÉ; 0,25 / 4973; GaBriEl loUrEiro da SilVa; 0 / 
1501; JorGE orioN MarTiNS dE aNdradE; 0,5 / 1067; JoSiEl fErrEi-
ra cUNHa dE SoUZa; 0,5 / 6041; KENY MarcoS SilVa liMa; 0 / 2304; 
lÍVia dE SoUZa caMPoS aGE; 0 / 11367; lUcaS rUaN SilVa doS SaN-
ToS; 0 / 13058; MaÍSa dE NaZarÉ foNSEca raMoS; 0 / 1377; MarcElo 
dE oliVEira fErrEira; 0 / 6785; MoNiQUE dE aNdradE alMEida; 0,25 
/ 3876; PaUlo GEorGE loPES MacHado; 0,5 / 13324; rafaEl SoUZa 
da coSTa; 0 / 4506; raYNara MaYra NaSciMENTo ViEira; 0,5 / 8691; 
WGladilSoN rodriGUES Garcia; 0.
carGo 07: tecNico de ProcUradoria – direito: 6326; alBErT 
BarcESSaT GaBBaY; 0 / 9065; aMaNda HoUaT MarTiNS; 0,5 / 10984; 
aNaMaria fErrEGUETE criSPiNo cUNHa; 0,25 / 4208; aNdrÉ lUiZ da 
cUNHa liMa; 0 / 7598; aNdrÉ MaTHEUS dE lUcENa MoUra; 0 / 12812; 
aNdrEY BarroS dE alENcar; 0 / 2575; aNNa caroliNa SaSSiM ro-
driGUES GoMES; 0 / 12263; aNNa caroliNa SilVa SaNToS; 0,25 / 
7462; ariMa coElHo dE faria PErEira; 0,25 / 13008; aUGUSTo riBEi-
ro dE alENcar; 0,5 / 12911; aZEaNE doS SaNToS raMoS; 0 / 5351; 
BEaTriZ aGUiar MoTa; 0,25 / 13815; BrUNa corrEa da SilVa; 0,25 / 
14431; crYSTHYaN liMa da SilVa; 0 / 13169; daNiEl loPES dE caM-
PoS filHo; 0 / 79; darlENE cUNHa carNEiro doS SaNToS BarroS; 
0 / 6821; diEGo liMa aZEVEdo; 0,25 / 8731; EricK GEorGE fErrEira 
dE liMa; 0,5 / 15007; EVaNdEr daYaN dE MaTToS alENcar; 0 / 7279; 
EVaNdro fErNaNdES cordEiro JUNior; 0,5 / 13637; faBio EdUardo 
PErEira MENdES; 0 / 12970; GaBriEla BESSa fErrEira; 0,5 / 10802; 
GiSEllE alVES GUErra; 0,25 / 4636; GlaUBEr fEliPE liMa MoNTEiro; 
0 / 6271; Gloria BEaTriZ SaraiVa dE alBUQUErQUE; 0,25 / 13465; 
HaNNa aZEVEdo carValHo da SilVa; 0 / 5125; iaNN cUSTodio MENE-
ZES; 0,25 / 3679; iGor SÉrGio oliVEira aGUiar; 0,5 / 13492; JoÃo 
ViTTor lUcENa SoEiro doS SaNToS; 0 / 9704; JoSE aNToNio GoMES 
da SilVa; 0,25 / 5376; JUliaNa GÓES rocHa; 0,5 / 11736; KariME 
MoraES corrÊa; 0 / 5229; lETÍcia corrÊa cUNHa; 0,5 / 14807; lETÍ-
cia diaS corrÊa; 0,25 / 13311; lUaNa Gaia dE aZEVEdo; 0,5 / 9606; 
lUcaS lÔla ladiSlaU; 0,25 / 7508; lUcaS TaBorda do NaSciMENTo; 
0 / 13541; lUciaNa PiMENTa PirES GUErra; 0 / 6791; lUiZ arTHUr 
PiMENTa PirES; 0 / 8760; lUiZa TUMa da PoNTE SilVa; 0,25 / 6249; 
lUKaS diaS KaWaGUcHi; 0,5 / 550; MaiaNE Maria fariaS lEal; 0,5 / 
3088; MarcElo araÚJo dE alBUQUErQUE JaSSÉ; 0 / 9752; MarÍlia dE 
MoraiS foNSEca; 0,5 / 211; MariNa MarTiNS MaNEScHY; 0 / 11511; 
MaTHEUS diaS oliVEira; 0,25 / 4034; Mila criSTiNa fErro SilVa da 
cUNHa NaSciMENTo; 0 / 3177; Paola TUÑaS SoarES; 0 / 6952; rafa-
El diaS carNEiro; 0,25 / 14244; rafaEl SoUSa do ESPÍriTo SaNTo; 
0,25 / 14553; raiSSa ScErNi MacHado; 0 / 978; rENaTa MaGalHaES 
carValHo; 0,25 / 6738; roBErTa caroliNE alVES SilVa; 0 / 1139; 
roBErTa rodriGUES ViaNa; 0,25 / 10396; rodolfo NEPoMUcENo dE 
SoUZa rodriGUES; 0,25 / 2711; rÔMUlo dE SoUZa coSTa; 0,25 / 
9743; roSEaNE dE SoUZa NEVES; 0 / 12753; SaNdY rodriGUES fai-
dHErB; 1 / 12785; SEBaSTiÃo SENa VEloSo; 0 / 3052; STÉPHaNiE 
cHriSTiNE cESTari BErNardo; 0,25 / 12475; TiaGo JoSÉ dE MoraES 
GoMES; 0 / 7132; TUlio diEGo dE alMEida MoNTEiro; 0 / 8854; Va-
NESSa MiraNda GoUVEia; 0,5 / 12711; VErENa lEiTÃo dE oliVEira; 0 
/ 1582; VicTor alBiNo dE aNdradE; 0 / 14151; VicTor HUGo frEirE 
SaldaNHa; 1 / 12769; ViNÍciUS VaZ aNdradE; 0 / 14314; WElBEr ro-
driGUES TriNdadE; 0 / 11140; YaSMiM BarlETTa BalEiXE; 0 / 2971; 
YaSMiN araÚJo cUrVElo; 0,5.
carGo 08: tecNico de ProcUradoria – iNForMatica: 2192; 
adilSoN TaMaNQUEira lEao; 0,25 / 5985; aMaNda NUNES SoUZa doS 
SaNToS; 0,25 / 6463; aNdrÉa BarBoSa alVES MacHado; 0,5 / 15258; 
BENEdiTo MoNTEiro fErrEira JÚNior; 1,5 / 5959; BErNardo dE al-
caNTara ZEll coSTa; 0,5 / 16070; daNiEl liMa BraSil; 0 / 16208; 
EdSoN lUcaS da SilVa diaS; 0 / 3134; EWErToN alVES dE lEMoS; 0 
/ 5378; JaMilY NaiaNE SaNTiaGo riBEiro; 0,5 / 507; JoSUE ParaEN-
SE fraNco; 0 / 5869; lEaNdro GoMES dE MoUra; 0,25 / 7406; lEVY 
aNdrÉ daMaScENo araUJo; 0 / 2027; Marcio rodriGUES doS rEiS; 
0 / 222; rafaEl rocHa coSTa; 0 / 13874; rafaEl YUri SarMENTo ro-
driGUES; 0 / 4061; THaiS lira TaVarES doS SaNToS; 3 / 10214; Wa-
NdErSoN carloS da coSTa loPES; 0,5 / 3166; YaGo alBErTo MoUra 
da SilVa; 0,25.
carGo 09: tecNico de ProcUradoria - MateMatica / esta-
tistica / ecoNoMia: 1784; iaN MaTEUS BriTo PErEira; 0 / 5700; 
JilcENaTalia SilVa PEdroSo; 0,25 / 8982; lorENa arEdE BarBoSa 
fErNaNdES; 0 / 11603; lUiZ fEliPE PiNHEiro MoralES; 0 / 12953; 
MarcElo roBSoN SilVa VilEla; 0,25 / 7926; MarliSoN raMoN GoMES 
NUNES; 0 / 13975; MilENE MiraNda lUcaS; 0 / 9424; PaUlo ViNiciUS 
da SilVa SoUSa; 0.
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carGo 10: tecNico de ProcUradoria - tecNico eM Gestao de 
ProcUradoria: 12836; allaN dE MacEdo MaUES; 0 / 12929; claU-
dEr PErEira TElES; 0 / 7431; diENNE dE JESUS oliVEira doS SaN-
ToS; 0 / 5510; lEaNdro foNSEca PESSoa; 0,25 / 14291; lUcaS fEr-
rEira MarTiNS; 0 / 13510; Marilia ValESKa coSTa MEdEiroS; 0,25.

Protocolo: 749895

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo de Portaria
errata da Portaria ret aP Nº 31 de 07 de janeiro de 2022, publica-
da no Diário Oficial do Estado nº 34.824, de 10/01/2022.
onde se lê:
PorTaria aP Nº 31 dE 07 dE JaNEiro dE 2021;
Leia-se:
PorTaria aP Nº 31 dE 07 dE JaNEiro dE 2022;
ordenador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva

Protocolo: 749678
errata de PUBLicaÇÃo de Portaria
Errata da Portaria RET AP Nº 3545, de 09 dezembro de 2021, publi-
cada no Diário Oficial do Estado nº 34.793, de 13/12/2021.
onde se lê:
Adicional por Tempo de Serviço – 50%
Leia-se:
Adicional por Tempo de Serviço – 55%
ordenador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva

Protocolo: 749641

PeNsÃo
.

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria ret Ps Nº 01 de 06 de JaNeiro de 2022
dispõe sobre a revisão do benefício previdenciário de PENSÃo Por MorTE 
- ProcESSo Nº 2021/827059
o Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39, de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
I – Retificar o valor dos proventos do benefício de pensão por morte con-
cedido pela Portaria PS nº 675 de 16/03/2021, em razão da aplicação 
das regras previstas no art. 25-a, §2º, incisos i e ii da lei complementar 
nº 39/2002, com redação da lei complementar nº 128/2020, de modo a 
alterar a forma de cálculo do benefício, para que as cotas fiquem assim 
distribuídas:
i.1: 45,96% em favor de BEaTriZ rEGiNa MorEira da rocHa, na con-
dição de filha menor, no valor de R$5.914,87 (cinco mil, novecentos e 
catorze reais e oitenta e sete centavos), com fundamento no que dispõem 
os artigos 6º, inciso ii, 14, inciso iii, 25, inciso i, 25-a, caput, §1º e §2º, 
incisos i e ii e §3º, 29, caput, 30, caput e §2º, 36, 36-a, caput e §2º, 
inciso ii, e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 
128/2020 c/c art. 9º, §1º, inciso ii e §4º da Emenda constitucional Esta-
dual nº 77/2019;
i.2: 45,96% em favor de BiaNca rEGiNa MorEira da rocHa, na con-
dição de filha menor, no valor de R$5.914,87 (cinco mil, novecentos e 
catorze reais e oitenta e sete centavos), com fundamento no que dispõem 
os artigos 6º, inciso ii, 14, inciso iii, 25, inciso i, 25-a, caput, §1º e §2º, 
incisos i e ii e §3º, 29, caput, 30, caput e §2º, 36, 36-a, caput e §2º, 
inciso ii, e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas leis 
complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 e 
128/2020 c/c art. 9º, §1º, inciso ii e §4º da Emenda constitucional Esta-
dual nº 77/2019;
i.3: 8,07% em favor de Maria daS GraÇaS cUNHa da rocHa, na con-
dição de ex-cônjuge pensionada, incluída sub judice por meio de decisão 
liminar no processo judicial nº 0823895-28.2021.8.14.0301, no valor de 
r$1.038,46 (um mil e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos).
Perfazendo o total de r$12.868,20 (doze mil, oitocentos e sessenta e oito 
reais e vinte centavos), provenientes do óbito do ex-segurado José Welson 
Soares da rocha, pertencente ao quadro de ativos da Polícia civil do Esta-
do do Pará, onde ocupou o cargo de delegado de Polícia, mat. 700258/2, 
falecido em 23/07/2020.
II – A revisão do benefício se efetivará a partir de 01/01/2022, com efeitos 
financeiros retroagindo à data do óbito do ex-segurado (23/07/2020), efe-
tuando-se o encontro de contas entre o efetivamente pago e o novo valor 
inicial dos proventos.
III – Os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
IV – A perda da qualidade de uma das dependentes não implicará na re-
versão da respectiva cota individual, mantendo-se o valor da cota familiar 

acrescido das cotas individuais das pensionistas remanescentes para fins 
de recálculo, conforme o disposto no art. 30, §2º, da lei complementar nº 
39/2002, com redação da lei complementar nº 128/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 749853

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

eXtrato de Portaria Nº. 009 de 07 de Janeiro de 2022.
Nome: JEffErSoN ViEira SiadE
Matrícula: 54196491/1
cargo: Técnico em administração e finanças
lotação: cEPPE/EGPa
concessão: 30 (trinta) dias
Período: 03/01 a 02//02/2022
Período aquisitivo: primeira parcela triênio 2006/2009 - Processo: 
2021/1277258.

Protocolo: 749879

desiGNar serVidor
.

extrato de Portaria Nº. 008 de 07 de Janeiro de 2022.
Processo: 2021/1471851
Servidor Substituto: HELLEM CASSEB FLEXA, matrícula nº 57174724/1 – 
assistente administrativo.
Servidor titular: aNdrEia GoNÇalVES dE carValHo, matrícula nº 
54185973/5 – Coordenação do Núcleo de Planejamento desta EGPA, códi-
go GEP-daS-011.4.
Período: 03/01 a 01/02/2022. - férias da titular.

Protocolo: 749884

FÉrias
.

Portaria Nº. 007 de 07 de Janeiro de 2022.
a dirETora GEral iNTEriNa 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 que dispõe o art. 74 da lei n°5.810 de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo o Processo n°2021/1458134,
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares, referente ao pe-
ríodo residual do aquisitivo 2019/2020, a servidora EVaNilZa da crUZ 
MariNHo MaciEl, id. funcional nº 5650267/2, ocupante do cargo de Es-
pecialista em Educação classe i, no período de 03/01 a 17/01/2022, in-
terrompidas através do decreto s/n de 08/02/2021, publicado no doE nº 
34.486 de 09/02/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EliSaNGEla Mara da SilVa JorGE
diretora Geral interina.

Protocolo: 749882

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 40 de 10 de JaNeiro de 2022
i - coNcEdEr, 11 (onze) dias de férias, 1° período, ao servidor iraN 
aTaidE dE liMa, i. f. nº 5570018/1,auditor fiscal de receitas Estaduais, 
lotado na coordenação Executiva Especial de administração Tributária de 
Grandes contribuintes, para serem usufruídas no período de 28/12/2021 a 
07/01/2022, referentes ao exercício de 26/11/2013 a 25/11/2014.
ii - iNforMar que os 19 (dezenove) dias restantes, serão usufruídos em 
período oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 749686
Portarias de iseNÇÃo de icMs - cat

Portaria n.º202201000001 de 10/01/2022 - 
Proc n.º 002021730008078/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: Luiz Fernando da Rosa Sousa – CPF: 007.342.942-20
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ EcoNoflEX. Tipo: Pas/automóvel


