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Portaria Nº 758/2021-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° 2021/994339, de 9 de setembro de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de MaraBá/Pa, no período de 13 a 15/09/2021.

Servidor objetivo
fErNaNdo WaGNEr aSSUNcao TEiXEira, matrícula funcional 
nº 5897666/ 5,cPf 947.304.822-04, cargo Gerente, lotado na 

diretoria de Tecnologia e informação.

Visita técnica no centro regional de Governo no 
Sudeste do Pará, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias 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, 9 de setembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 702723
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N°. 753/2021-crG, de 09 de setembro de 2021.                           
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela PorTaria nº. 1.436/2020-ccG, 
publicado no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNSidEraNdo o Processo Nº. 2021/995439, de 09/09/2021;
rESolVE:  
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, a contar de 13/09/2021, o 
gozo de férias do servidor fErNaNdo WaGNEr aSSUNÇÃo TEiXEira, id. 
funcional nº. 5897666/5, concedido por meio da PorTaria nº. 645/2021-
crG, publicada no doE Nº. 34.663, de 09/08/2021, para gozo oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 09 de Setembro de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 702883
..

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 089/2021 – cMG, de 10 de seteMBro de 2021
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso de 
suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo as informações constantes no Processo nº 2021/960685;
rESolVE:
i – TraNSfErir o período de 30 (trinta) dias de férias regulamentares da 
servidora caP QoPM rG 35516 Tainã rocha Botelho, Mf nº 57199733/2, 
ocupante do cargo de coordenador de logística administrativa, concedido por 
meio da PorTaria nº 079/2021 – cMG de 12/08/2021, publicada no doE nº 
34.669 de 13/08/2021, de 01 a 30/09/2021 para 08/09/2021 a 07/10/2021.
ii - designar o servidor Wendell Matheus dutra lima, Mf nº 4219891/3, as-
sessor de Segurança, para responder como coordenador de logística admi-
nistrativa, cumulativamente com a função que exerce, em virtude da titular do 
cargo ter entrado em gozo de férias regulamentares no período supracitado.
iii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 08 de setembro de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 10 dE SETEMBro dE 2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 703006
..

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

Portaria
.

Portaria nº 423/2021-PGe.G., de 10 de setembro de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais …
rESolVE:
aUToriZar o gozo de residual de férias dos servidores abaixo relacionados:

Nome id. funcional PorTaria de interrupção Período Gozo 
Maria adelina faciola Pessoa de oliveira 05946833/2 Nº 262/2021-PGE.G., de 28.05.2021 16.09 a 05.10.2021

Silvana Elza Peixoto rodrigues 5859298/1 Nº 422/2021-PGE.G., de 10.09.2021 20.09 a 09.10.2021

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 702899

Portaria nº 422/2021-PGe.G., de 10 de setembro de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais …
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, o gozo de férias dos servidores 
abaixo relacionados:

Nome id. funcional PorTaria de concessão data de inter-
rupção

Edson Guilherme lamarão correa 3082962/1 Nº 306/2021-PGE.G., de 29.06.2021   01.09.2021
Samira Hachem franco costa 57206455/1 Nº 306/2021-PGE.G., de 29.06.2021   03.09.2021
Silvana Elza Peixoto rodrigues 5859298/1 Nº 306/2021-PGE.G., de 29.06.2021   03.09.2021

Simone Santana fernandez de Bastos 5112354/1 Nº 315/2021-PGE.G., de 30.06.2021 27.08.2021

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 702918
..

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria nº 424/2021-PGe.G., de 10 de setembro de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais …
rESolVE:
TraNSfErir, o gozo de férias referente ao período aquisitivo 2020/2021, 
da assessora Michelly Gaia ranieri, identidade funcional nº 5904621/1, 
concedida pela PorTaria nº 364/2021-PGE.G., de 29.07.2021, para o 
período de 23.11 a 22.12.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 703018
..

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUÇÃo NorMatiVa aGe Nº 03, de 10 de seteMBro de 2021
dispõe sobre procedimentos a serem adotados pelos órgãos e entidades 
da administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual para dar 
cumprimento ao disposto no decreto Estadual nº. 1.712, de 12 de julho de 
2021, que trata da obrigatoriedade de apresentação, pelos agentes públi-
cos, de declaração de bens e valores.
o aUdiTor-GEral do ESTado, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo art. 18, Viii e XV, do decreto Estadual nº. 2.536, de 3 de 
novembro de 2006, e pelo caput do art. 15 do decreto Estadual nº. 1.712, 
de 12 de julho de 2021;
rESolVE:

caPÍtULo i
das disPosiÇÕes iNiciais

art. 1º. Esta instrução Normativa (iN) dispõe sobre os procedimentos e responsabi-
lidades dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo 
Estadual para apresentação, pelos agentes públicos, de declaração de bens e valo-
res, bem como sua atualização anual, enquanto não estiver implantado o sistema 
previsto no art. 16 do decreto Estadual nº. 1.712, de 12 de julho de 2021.
1º. Além dos procedimentos específicos definidos nesta Instrução Normativa, deve-
rão ser observadas as normas gerais dispostas no decreto Estadual nº. 1.712/2021.
2º. o agente público casado em regime de comunhão total deverá fazer constar 
em sua declaração os bens e valores que integram o patrimônio de seu cônjuge 
ou companheiro, e o casado em regime de comunhão parcial de bens ou em 
união estável sem contrato que estabeleça regime diverso dos mencionados, de-
verá fazer constar em sua declaração os bens e valores que passaram a integrar 
o patrimônio de seu cônjuge ou companheiro durante a constância da união.
3º É obrigatória a declaração de bens e valores patrimoniais do cônjuge ou 
companheiro sempre que for dependente econômico do declarante.
4º. filhos e outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do agen-
te público deverão ter seus bens e valores patrimoniais declarados, observan-
do-se as regras para relação de dependência definidas anualmente para a de-
claração de ajuste anual do imposto sobre a renda de pessoas física (dirPf).

caPÍtULo ii
dos Meios Para aPreseNtaÇÃo

da decLaraÇÃo de BeNs e VaLores
art. 2º. a declaração de bens e valores poderá ser entregue à unidade de 
gestão de pessoas do órgão ou entidade de origem do agente público, em 
documento impresso, por um dos seguintes meios:
i - cópia da seção de bens e direitos da declaração de ajuste anual do im-
posto sobre a renda de pessoas física (dirPf), apresentada à Secretaria da 
receita federal do Brasil (SrfB); ou
II - formulário padrão específico constante no Anexo I, aplicável apenas 
àqueles não obrigados a apresentar declaração de ajuste anual do imposto 
sobre a renda de pessoa física (DIRPF), segundo as normas definidas para 
cada exercício pela Secretaria da receita federal do Brasil (SrfB), e na 
hipótese de que trata o art. 6º desta instrução Normativa.
1º. Na aplicação do inciso I do caput, quando ocorrerem retificações, o agente pú-
blico deverá apresentar a última versão retificadora de sua DIRPF enviada a SRFB.
2º. Quando o agente público estiver cedido, afastado ou licenciado, nas 
hipóteses previstas nos incisos do parágrafo único do art. 3º, a declaração 
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de bens e valores deverá ser entregue ao seu órgão ou entidade de origem.
3º. Sempre que for aplicável o inciso i do caput, o agente público deverá:
i – quando a obrigação ocorrer antes da abertura do período para entrega 
da dirPf a SrfB, apresentar cópia da seção de bens e direitos da dirPf 
apresentada a SrfB no exercício anterior; e
ii – quando a obrigação ocorrer após o início do período para entrega da 
dirPf a SrfB, apresentar cópia da seção de bens e direitos da dirPf apre-
sentada a SrfB no exercício corrente.
4º. Em todos os casos em que for aplicável o formulário padrão previsto no 
inciso ii do caput, este deverá indicar a situação patrimonial do agente público 
atualizada até o mês anterior ao de entrega da declaração de bens e valores.

caPÍtULo iii
dos PraZos Para eNtreGa

da decLaraÇÃo de BeNs e VaLores
art. 3º. a declaração de bens e valores deverá ser apresentada pelo agente público:
i - no ato da posse ou, inexistindo esta, na entrada em exercício de cargo, 
emprego ou função pública;
ii - anualmente, em até 15 (quinze) dias úteis, após a data limite para a 
entrega da dirPf a SrfB; e
iii - em até 15 (quinze) dias úteis após a cessação do vínculo ou o início 
da aposentadoria.
Parágrafo único. aplica-se o disposto no inciso ii do caput ao agente público:
i - cedido para outro órgão ou entidade do Poder Executivo Estadual, com ou sem 
ônus para o órgão de origem, bem como cedido aos demais Poderes da União, 
dos Estados, do distrito federal e dos Municípios com ônus para o cedente;
ii – afastado ou licenciado do serviço por qualquer das hipóteses previstas 
na lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 (rJU).
art. 4º. o agente público licenciado com base no inciso Vi do art. 77 da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 (rJU), ou cedido aos demais 
Poderes da União, dos Estados, do distrito federal e dos Municípios, com ônus 
para o cessionário, deverá entregar a declaração de bens e valores em até 15 
(quinze) dias úteis após seu retorno ao órgão ou entidade de origem.
art. 5º. Se o ingresso na administração pública, de que trata o inciso i do 
art. 3º desta iN, ocorrer antes da abertura do período para entrega da 
dirPf a SrfB, o agente público:
i – dispensado de entregar a dirPf, utilizará o formulário previsto no inciso 
II do art. 2º, ficando desobrigado de atender ao disposto no inciso II do 
art. 3º no mesmo ano de seu ingresso;
ii – obrigado a entregar a dirPf, utilizará o meio previsto no inciso i do 
art. 2º, devendo observar no mesmo ano o disposto no inciso ii do art. 3º.
Parágrafo único. considerar-se-á atendido o disposto no inciso ii do art. 3º desta 
iN quando o agente público ingressar na administração pública após o início do 
período para entrega da dirPf a SrfB e observar o previsto no inciso i do art. 3º.
art. 6º. aplica-se o disposto no inciso iii do art. 3º desta iN somente aos ca-
sos em que a cessação do vínculo, incluindo exoneração e demissão, o início 
da aposentadoria ou a extinção do vínculo por falecimento do agente público 
ocorrer antes da abertura do período para entrega da dirPf a SrfB.
Parágrafo único. Para cumprimento do disposto no caput será utilizado o 
formulário previsto no inciso ii do art. 2º desta iN para informar a situação 
patrimonial mais recente do agente público, mesmo quando for obrigado a 
entregar a dirPf a SrfB.

caPÍtULo iV
dos ProcediMeNtos Para aPreseNtaÇÃo

da decLaraÇÃo de BeNs e VaLores
art. 7º. o agente público deverá apor, de forma manuscrita, no rodapé de todas as 
folhas da declaração de bens e valores sua assinatura, admitida rubrica, número de 
registro no cadastro de pessoas físicas (cPf) e a data de entrega do documento.
1º. Não serão admitidas rasuras no atendimento ao disposto no caput.
2º. o agente público deverá inserir sua declaração de bens e valores em 
envelope ou pasta não transparente, de tal modo que seja possível exami-
nar apenas o rodapé das folhas do documento sem que se tenha conheci-
mento do inteiro teor da declaração.
3º. a unidade de gestão de pessoas do órgão ou entidade deverá fornecer ao agente 
público o envelope ou pasta não transparente de que trata o parágrafo anterior.
art. 8º. Servidor ou empregado da unidade de gestão de pessoas do órgão 
ou entidade, ao receber envelope ou pasta contendo declaração de bens e 
valores, deverá verificar se o documento apresentado pelo agente público 
atende ao disposto no caput e §§1º e 2º do artigo anterior.
1º. ao proceder o exame de que trata o caput, o servidor ou empregado 
deverá limitar-se a verificar o rodapé das folhas da declaração de bens e 
valores, abstendo-se de examinar o inteiro teor do documento.
2º. Em caso de aceite, o servidor ou empregado que receber a declaração 
de bens adotará os seguintes procedimentos:
i - fornecerá ao agente público comprovante de entrega da declaração de bens, 
de acordo com o modelo constante no anexo ii, que deverá ser assinado pelo 
agente público e pelo servidor ou empregado responsável pelo recebimento;
ii - juntar à declaração de bens e valores recebida, no envelope ou pasta não trans-
parente, uma segunda via do comprovante de entrega de que trata o inciso anterior;
III – identificar o envelope ou pasta de que trata o inciso anterior com o 
nome do agente público e a data de apresentação da declaração de bens.

caPÍtULo V
da GUarda e ProteÇÃo das iNForMaÇÕes Pessoais

art. 9º. a unidade de gestão de pessoas do órgão ou entidade deverá man-
ter a guarda da declaração de bens e valores, recebida em meio físico, por, 
no mínimo, 5 (cinco) anos após a data de cessação do vínculo funcional.
Art. 10. As declarações de bens e valores de que trata este decreto serão classifica-
das como informações pessoais de acesso restrito pelo prazo máximo de 100 (cem) 
anos, de acordo com a lei federal nº. 12.527, de 18 de novembro de 2011 (lei de 
acesso à informação) e com o decreto Estadual nº. 1.359, de 31 de agosto de 2015.
1º. o acesso às declarações de bens e valores será restrito às hipóteses 
previstas no art. 31 da lei federal nº. 12.527, de 18 de novembro de 2011, 
e no art. 44 do decreto Estadual nº. 1.359, de 31 de agosto de 2015.

2º. No exercício de suas atribuições, poderá ter acesso ao conteúdo com-
pleto das declarações de bens e valores membro de comissão responsável 
por sindicância patrimonial ou processo administrativo disciplinar e auditor 
de finanças e controle da auditoria-Geral do Estado.
3º. É dever dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual controlar o aces-
so e assegurar a proteção das informações pessoais de que trata este artigo.

caPÍtULo Vi
do cUMPriMeNto das oBriGaÇÕes e da 

resPoNsaBiLiZaÇÃo
art. 11. as unidades de gestão de pessoas dos órgãos e entidades do Poder 
Executivo deverão manter controle do cumprimento dos prazos previstos 
nos arts. 3º ao 6º desta instrução Normativa.
1º. Transcorridos os prazos de que trata o caput sem que tenha sido apre-
sentada a declaração de bens e valores ou, quando for o caso, sua atu-
alização, o responsável pela unidade de gestão de pessoas, no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, notificará, conforme modelo no Anexo III, o agente 
público inadimplente para regularizar a pendência em até 5 (cinco) dias 
úteis, a contar do recebimento da notificação.
2º. decorrido o prazo de que trata o parágrafo anterior, sem que o agente 
público tenha regularizado a pendência, a unidade de gestão de pessoas 
informará ao titular do órgão ou entidade para que seja instaurado proces-
so administrativo disciplinar, de acordo com o art. 199 da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994 (rJU).
Art. 12. A notificação de que trata o §1º do artigo anterior será feita por 
via postal com aviso de recebimento ou por qualquer outro meio, inclusive 
eletrônico, que assegure a certeza de ciência da pessoa física responsável.
1º. Estando o agente inadimplente estabelecido em local incerto, não sabido ou 
inacessível, ou sendo infrutífera a notificação na forma do caput, será feita nova 
notificação por meio de edital publicado na imprensa oficial e no sítio eletrônico 
do órgão ou entidade pública responsável, contando-se o prazo para apresen-
tação da declaração de bens e valores a partir da data de publicação do edital.
2º. Nos casos em que o agente público estiver cedido nos termos do art. 
3º, parágrafo único, inciso I, a notificação de que trata o caput poderá ser 
encaminhada ao órgão ou entidade cessionário, observados os prazos de-
finidos no §1º do art. 11 desta Instrução Normativa.
3º. Decorrido o prazo da notificação de que trata o parágrafo anterior, sem que 
tenha sido regularizada a pendência, a unidade de gestão de pessoas do órgão 
ou entidade de origem do agente público informará ao titular do órgão ou enti-
dade para que seja revogado o ato de cessão do agente público inadimplente.
4º. após o retorno do agente público inadimplente ao seu órgão ou en-
tidade de origem, o titular do órgão ou entidade determinará que seja 
instaurado processo administrativo disciplinar, de acordo com o art. 199 da 
lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 (rJU).

caPÍtULo Vii
do receBiMeNto de deNÚNcias e da FiscaLiZaÇÃo

art. 13º. ao tomar conhecimento de denúncia, inclusive anônima, de represen-
tação ou de informação que noticie indícios de enriquecimento ilícito, incluindo 
evolução patrimonial incompatível com os recursos e disponibilidades de agente 
público, a autoridade competente do órgão ou entidade relacionada ao fato de-
verá avaliar, mediante juízo de admissibilidade, a existência de indícios mínimos 
que justifiquem a instauração de sindicância patrimonial, nos termos dos arts. 10 
a 14 do decreto Estadual nº. 1.712, de 12 de julho de 2021.
Parágrafo único. Nos termos do caput do art. 4° da lei Estadual nº 6.176, 
de 29 de dezembro de 1998, quando a denúncia, inclusive anônima, re-
presentação ou informação que noticie indícios de enriquecimento ilícito, 
incluindo evolução patrimonial incompatível com os recursos e disponibi-
lidades de agente público, chegar ao conhecimento da auditoria-Geral do 
Estado, esta comunicará o caso ao órgão ou entidade relacionada ao fato 
para que proceda conforme o caput deste artigo.
art. 14. a auditoria-Geral do Estado, ao tomar conhecimento de qualquer descum-
primento de prazos ou procedimentos previstos no decreto Estadual nº. 1.712, de 
12 de julho de 2021, e nesta instrução Normativa, dará ciência ao gestor máximo 
do órgão ou entidade, devendo este adotar medidas cabíveis para sua correção.
1º. Em caso de flagrante omissão para adoção das medidas corretivas de 
que trata o caput, a auditoria-Geral do Estado dará conhecimento ao Minis-
tério Público Estadual e ao Tribunal de contas do Estado.
2º. Será considerada flagrante omissão quando o órgão ou entidade, após o re-
cebimento da solicitação inicial para adoção das medidas corretivas de que trata 
o caput, receber outras 3 (três) solicitações da auditoria-Geral do Estado reite-
rando o pedido inicial e incorrer em, ao menos, uma das seguintes hipóteses:
i – deixar de responder à solicitação da auditoria-Geral do Estado para 
adoção de medida corretiva;
ii – solicitar prorrogação de prazo com intuito meramente protelatório;
III – apresentar justificativas improcedentes; ou
iV – fornecer informações falsas ou que não atendam à solicitação.
3º. o intervalo entre as solicitações previstas no parágrafo anterior não pode-
rá ser inferior a 10 (dez) dias úteis para caracterização da flagrante omissão.
art. 15. da decisão que determinar a abertura de processo administrativo 
disciplinar para apurar indícios de enriquecimento ilícito, inclusive evolu-
ção patrimonial incompatível com os recursos e disponibilidades de agente 
público estadual, a autoridade competente dará imediato conhecimento à 
auditoria-Geral do Estado nos termos do art. 14 do decreto Estadual nº. 
1.712, de 12 de julho de 2021.
Parágrafo único. o titular de órgão ou entidade também deverá dar ime-
diato conhecimento à auditoria-Geral do Estado nos casos de instauração 
de processo administrativo disciplinar por ausência de apresentação da 
declaração de bens e valores.
art. 16. a seu critério, a auditoria-Geral do Estado realizará ações de con-
trole com o objetivo de fiscalizar o cumprimento dos prazos e procedimen-
tos previstos no decreto Estadual nº. 1.712, de 12 de julho de 2021, e na 
presente instrução Normativa.
1º. os órgãos e entidades do Poder Executivo deverão encaminhar à au-
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ditoria-Geral do Estado relatório quanto ao cumprimento das obrigações 
referentes à apresentação da declaração de bens e valores de seus servi-
dores e empregados, contendo, no mínimo:
i – sindicâncias patrimoniais instauradas, indicando a conclusão da comis-
são quanto à existência ou não de indícios de enriquecimento ilícito, se foi 
instaurado processo administrativo disciplinar e qual seu resultado;
ii – processos administrativos disciplinares instaurados em razão da ausência 
de apresentação da declaração de bens e valores e o resultado da apuração;
iii – os agentes públicos que, no exercício anterior, estiveram, por qualquer período:
a) cedidos para outro órgão ou entidade do Poder Executivo Estadual, com 
ou sem ônus para o órgão de origem;
b) cedidos aos demais Poderes da União, dos Estados, do distrito federal e 
dos Municípios, com ônus para o cedente;
c) licenciados com base no inciso Vi do art. 77 da lei Estadual nº 5.810, de 1994 (rJU);
d) cedidos aos demais Poderes da União, dos Estados, do distrito federal e 
dos Municípios, com ônus para o cessionário.
2º. O relatório de que trata o §1º deste artigo seguirá modelo definido no Anexo 
iV e deverá ser encaminhado anualmente à auditoria-Geral do Estado até a data 
de 15 de janeiro contendo informações referentes ao exercício anterior.

caPÍtULo Viii
das disPosiÇÕes esPecÍFicas Para o eXercÍcio de 2021

art. 17. os agentes públicos que, na data de publicação desta instrução 
Normativa, estiverem em exercício de cargo, emprego ou função pública, 
independentemente do ano em que tenham ingressado em órgão ou en-
tidade do Poder Executivo Estadual, deverão entregar sua declaração de 
bens e valores até 15 de outubro de 2021.
Parágrafo único. aplica-se o disposto no caput aos agentes públicos enquadrados 
nas situações previstas no parágrafo único, incisos i e ii, do art. 3º desta iN.
art. 18. a apresentação de declaração de bens de que trata o artigo anterior 
se aplica mesmo àqueles que já tenham apresentado declaração de bens e 
valores no exercício de 2021 no seu órgão ou entidade de origem ou de lota-
ção e deverá seguir às regras gerais dispostas no decreto Estadual nº. 1.712, 
de 12 de julho de 2021, e demais disposições desta instrução Normativa.
art. 19. Esta instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
JoSÉ rUBENS BarrEiroS dE lEÃo
auditor-Geral do Estado

aNeXo i
ForMULÁrio de decLaraÇÃo de BeNs e VaLores

Nome do agente Público:
cPf:
cargo/Emprego/função:
Matrícula:
Órgão/Entidade:
o agente público estadual subscritor do presente instrumento, ciente dos 
termos do decreto Estadual nº. 1.712, de 12 de julho de 2021, declara 
para os devidos fins que:
(  ) Não possuo bens ou direitos a informar que constem em meu nome ou 
de meu cônjuge/companheiro(a) e dependentes.
(   ) apresento a declaração de bens e valores que compõem o meu patri-
mônio, incluindo  cônjuge/companheiro(a) e dependentes, conforme segue: 

cÓdiGo dE 
rElaÇÃo dE 
VÍNcUlo oU 
dEPENdÊN-

cia 1

cÓdiGo 
do BEM 
oU di-
rEiTo 2

dEScriÇÃo do BEM oU dirEiTo Valor (r$) 3

    
    
    
    
    

1- inserir código de acordo com a Tabela de relação de Vínculo ou depen-
dência (anexo Vi) para indicar a pessoa que detém o bem ou o direito.
2- inserir código de acordo com a Tabela de códigos de Bens e direitos (anexo V).
3- informar o valor de aquisição, valor pago ou o saldo, conforme o caso, 
observando as informações contidas no campo “oBriGaToriEdadE dE 
dEclarar” da Tabela de códigos de Bens e direitos (aNEXo V).
razão da apresentação da declaração de Bens e Valores:
(    ) ingresso na administração pública.
(    ) atualização anual da declaração de bens e valores.
(  ) cessação do vínculo, incluindo exoneração e demissão, início da apo-
sentadoria ou a extinção do vínculo por falecimento do agente público.
(    ) retorno ao órgão ou entidade de origem do agente público licenciado 
com base no inciso Vi do art. 77 da lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 (rJU).
(    ) retorno ao órgão ou entidade de origem do agente público cedido aos 
demais Poderes da União, dos Estados, do distrito federal e dos Municí-
pios, com ônus para o cessionário.
<Município>/Pará, <dia>/<mês>/<ano>
___________________________________
assinatura legível,
ou rubrica acompanhada de carimbo,
do agente público declarante

aNeXo ii
coMProVaNte de eNtreGa da decLaraÇÃo de BeNs e 

VaLores
Nome do agente Público:
cPf:
Órgão/Entidade:
Declaramos para os devidos fins que o agente público acima identificado 
apresentou declaração de bens e valores à unidade de gestão de pessoas 
deste órgão/entidade, em atenção às disposições do decreto Estadual nº. 
1.712, de 12 de julho de 2021.
razão da apresentação da declaração de Bens e Valores:
(    ) ingresso na administração pública.
(    ) atualização anual da declaração de bens e valores.
(  ) cessação do vínculo, incluindo exoneração e demissão, início da apo-
sentadoria ou a extinção do vínculo por falecimento do agente público.
(    ) retorno ao órgão ou entidade de origem do agente público licenciado 
com base no inciso Vi do art. 77 da lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 (rJU).
(    ) retorno ao órgão ou entidade de origem do agente público cedido aos 
demais Poderes da União, dos Estados, do distrito federal e dos Municí-
pios, com ônus para o cessionário.
<Município>/Pará, <dia>/<mês>/<ano>
___________________________________
assinatura legível,
ou rubrica acompanhada de carimbo,
do agente público declarante
___________________________________
assinatura e matrícula legíveis,
ou rubrica acompanhada de carimbo em que conste nome e matrícula,
do servidor ou empregado que receber a declaração de bens e valores

aNeXo iii
NotiFicaÇÃo

Senhor(a) <Nome do agente Público>
cPf do agente Público:
Matrícula do agente Público:
Órgão/Entidade:
informamos que, até o momento, vossa senhoria encontra-se inadimplen-
te quanto à apresentação de declaração de bens e valores referente à(ao):
(    ) ingresso na administração pública.
(    ) atualização anual da declaração de bens e valores.
(  ) cessação do vínculo, incluindo exoneração e demissão, início da apo-
sentadoria ou a extinção do vínculo por falecimento do agente público.
(    ) retorno ao órgão ou entidade de origem do agente público licenciado 
com base no inciso Vi do art. 77 da lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 (rJU).
(    ) retorno ao órgão ou entidade de origem do agente público cedido aos 
demais Poderes da União, dos Estados, do distrito federal e dos Municí-
pios, com ônus para o cessionário.
Em atenção às disposições do decreto Estadual nº. 1.712, de 12 de julho 
de 2021, comunicamos que vossa senhoria deverá regularizar a pendência 
em até 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento desta notificação, sob 
pena de serem adotadas as medidas previstas no mencionado decreto.
<Município>/Pará, <dia>/<mês>/<ano>
___________________________________
assinatura e matrícula legíveis,
ou rubrica acompanhada de carimbo em que conste nome e matrícula,
do responsável pela unidade de gestão de pessoas

aNeXo iV
reLatÓrio aNUaL de decLaraÇÃo de BeNs e VaLores

Órgão/Entidade:
Exercício/ano das informações:
iNTrodUÇÃo
Este relatório apresenta informações relacionadas à obrigatoriedade de en-
trega de declaração de bens e valores, bem como sua atualização anual, 
pelos agentes públicos deste órgão/entidade.
SiNdicÂNciaS PaTriMoNiaiS
São relacionadas a seguir as sindicâncias patrimoniais instauradas no exer-
cício anterior, indicando a conclusão da comissão quanto à existência ou 
não de indícios de enriquecimento ilícito, se foi instaurado processo admi-
nistrativo disciplinar e o resultado do Pad:
ProcESSoS adMiNiSTraTiVoS diSciPliNarES
São relacionados a seguir os processos administrativos disciplinares ins-
taurados em razão da ausência de apresentação da declaração de bens e 
valores e o resultado da apuração do Pad:

aGeNtes PÚBLicos aFastados
deverão ser relacionados nas seções seguintes os agentes públicos que es-
tiveram, no exercício anterior, por qualquer período, cedidos ou licenciados 
com base no inciso Vi do art. 77 da lei Estadual nº 5.810, de 1994 (rJU).
4.1. cessão interna do Poder Executivo Estadual
São relacionados a seguir os agentes públicos cedidos para outro órgão 
ou entidade do Poder Executivo Estadual, com ou sem ônus para o órgão 
de origem:
4.2. cessão Externa do Poder Executivo Estadual com Ônus para o cedente
São relacionados a seguir os agentes públicos cedidos aos demais Poderes 
da União, dos Estados, do distrito federal e dos Municípios, com ônus para 
o cedente:
4.3. cessão Externa do Poder Executivo Estadual com Ônus para o ces-
sionário
São relacionados a seguir os agentes públicos cedidos aos demais Poderes 
da União, dos Estados, do distrito federal e dos Municípios, com ônus para 
o cessionário:
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4.4. licenciados
São relacionados a seguir os agentes públicos, que estiveram ou permane-
cem, licenciados com base no inciso Vi do art. 77 da lei Estadual nº 5.810, 
de 1994 (rJU):
___________________________________
assinatura e matrícula legíveis,
ou rubrica acompanhada de carimbo em que conste nome e matrícula,
do responsável pela elaboração do relatório

aNeXo V

Tabela de códigos de Bens e direitos
    

GrUPo cÓdiGo do BEM 
oU dirEiTo dEScriÇÃo do BEM oBriGaToriEdadE dE 

dEclarar

Bens imóveis

1.1 apartamento

Sim, independentemente do 
valor de aquisição.

1.2 casa
1.3 Terreno Urbano
1.4 Galpão
1.5 Sala comercial ou Escritório
1.6 loja
1.7 outros bens imóveis

Bens móveis

2.1 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, 
moto, etc. Sim, independentemente do 

valor de aquisição.
2.2 Embarcação

2.3 outros bens móveis
Somente se o valor unitário de 
aquisição for igual ou superior 

a  r$ 5.000,00

Participações 
societárias

3.1 ações, quotas ou quinhões de capital Somente se o valor de 
aquisição for igual ou superior 

a                          r$ 5.000,003.2 outras participações societárias

Bens e 
direitos

4.1 caderneta de poupança
Somente se o saldo for igual ou 

superior a r$ 5.000,00
4.2 depósito bancário em conta corrente

4.3 Aplicação de renda fixa (CDB, RDB, CRI, CRA, 
debêntures e outros)

4.4
outros bens e direitos: aplicações e investimentos, 
créditos e poupança vinculados, depósitos à vista e 

Numerário, fundos.

Somente se o saldo, valor 
pago, valor de aquisição ou 

o valor do direito for igual ou 
superior a r$ 5.000,00

 
aNeXo Vi

Tabela de relação de Vínculo ou dependência
cÓdiGo rElaÇÃo dE VÍNcUlo oU dEPENdÊNcia

1 agente público declarante
2 cônjuge ou companheiro(a).
3 filho(a) ou enteado(a) que viva sob a dependência econômica do declarante.
4 Pais, avós e bisavós que vivam sob a dependência econômica do declarante.
5 Menor pobre, até 21 (vinte e um) anos, que viva sob a dependência econômica do declarante.
6 a pessoa absolutamente incapaz que viva sob a dependência econômica do declarante.
7 Sobrinho(a), neto(a) ou bisneto(a) que viva sob a dependência econômica do declarante.
8 outra pessoa que viva sob a dependência econômica do declarante.

 
Protocolo: 702858

.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

errata
.

errata da Portaria Nº 189 de 03 de seteMBro de 2021, pu-
blicada no diário
Oficial Nº 34.694 de 10 de setembro de 2021, pág.10.
onde se lê:
... para acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO Nº 02/2021, 
celebrado entre a fundação ParáPaZ e BlENd Br coMErcio dE arTiGoS
ProMocioNaiS E SErViÇoS dE TraNSPorTE EirElli, cNPJ/Mf nº.
nº 10.414.625/0001-53...
Leia-se:
... para acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO Nº 020/2021, 
celebrado entre a fundação ParáPaZ e ScG BriNdES, PrESENTES E SEr-
ViÇoS lTda, cNPJ:
28.274.979/0001-05...
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 702743
errata da Portaria Nº 188 de 08 de seteMBro de 2021, pu-
blicada no diário
Oficial Nº 34.694 de 10 de setembro de 2021, pág.10.
onde se lê:
... para acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO Nº 02/2021, 
celebrado entre a fundação...

Leia-se:
... para acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO Nº 019/2021, 
celebrado entre a fundação...
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 702746

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 196 de 10 de seteMBro de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, No USo daS aTriBUiÇÕES lE-
GaiS, 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 a essen-
cialidade das atividades desta fundação, que suscitam a prorrogação da 
jornada de trabalho, tendo em vista a necessidade do serviço; coNSidE-
raNdo o disposto na alínea “a” parágrafo 1º do art. 137 da lei 5.810/94; 
coNSidEraNdo os termos contidos no processo: 2021/863542 rESolVE: 
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 10/09/2021, de 
acordo com a legislação Vigente, no percentual de 50% (cinquenta por 
cento) sobre o salário base, a servidora GiSEllE SaMara ViTElli SoUZa, 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, matrícula n° 5953783/ 1. Esta Gratifica-
ção poderá ser suspensa a qualquer momento, a critério desta fundação 
e não se incorporará para nenhum efeito à remuneração ou provento do 
(a) servidor(a). dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE. alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS Presidente da fundação 
ParáPaZ

Protocolo: 703033
Portaria Nº 197 de 10 de seteMBro de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, No USo daS aTriBUiÇÕES lE-
GaiS, 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 a essen-
cialidade das atividades desta fundação, que suscitam a prorrogação da 
jornada de trabalho, tendo em vista a necessidade do serviço; coNSidE-
raNdo o disposto na alínea “a” parágrafo 1º do art. 137 da lei 5.810/94; 
coNSidEraNdo os termos contidos no processo: 2021/863542 rESolVE: 
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 10/09/2021, de 
acordo com a legislação Vigente, no percentual de 50% (cinquenta por 
cento) sobre o salário base, a servidora aNa claUdia GUiMBal dE aQUi-
No fEliPE, TEcNico dE adMiNiSTracao E fiNaNcaNÇaS, matrícula n° 
80845427/ 4. Esta Gratificação poderá ser suspensa a qualquer momento, 
a critério desta fundação e não se incorporará para nenhum efeito à re-
muneração ou provento do (a) servidor(a). dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS 
Presidente da fundação ParáPaZ 

Protocolo: 703037

.

.

secretaria de estado 
de PLaNeJaMeNto 
e adMiNistraÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº 868/2021- daF/sePLad de 09 de seteMBro de 2021
a diretora de administração e finanças-SEPlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela PorTaria nº 9/2021-ccG de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.452 de 06 de janeiro de 2021 
e as que lhe foram 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, e ainda,
coNSidEraNdo o processo n° 2019/398742, de 22 de agosto de 2019;
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº. 8.666/93 – licitações e contratos administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrativos 
no âmbito desta Secretaria serão efetivadas nos termos desta PorTaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
rESolVE:
rEVoGar a PorTaria nº 821/2021 - daf/SEPlad, de 24 de agosto de 
2021, publicado no doE Nº 34672, de 17 de agosto de 2021.
dESiGNar a servidora fErNaNda dE carValHo BESSa MacHado, fun-
cional nº. 57217691/2, ocupante do cargo de Psicóloga, para a função 
de fiscal e a servidora odilENE fErNaNdES da coNcEiÇÃo SaNToS, 
id. funcional nº. 1996/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, 
para a função de Suplente, devendo ser intermediador substituto entre 
as partes do contrato nº 29/2021 - SEPLAD/DAF, firmado entre a SECRE-
Taria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SEPlad e a 
empresa fUNdaÇÃo cETaP.


