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4) ivanilson Paulo correa raiol, Promotor de Justiça do Estado do Pará.
5) Maria Stela campos da Silva, advogada, representante da ordem dos 
Advogados do Brasil – Seção Pará.
art. 2º a comissão designada nesta Portaria terá competência e poderes 
para coordenar, supervisionar e decidir qualquer questão relativa ao XXi 
concurso Público para preenchimento de cargos de provimento efetivo de 
Procurador do Estado do Pará, nas suas fases de planejamento, organiza-
ção, implementação e execução, bem como, assinar documentos necessá-
rios à realização do certame.
art. 3° registre-se e publique-se.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado
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aviso
convite n° 001/2021
Processo administrativo eletrônico n° 2021/77602 e 2021/834722
Modalidade: convite do tipo menor preço global, sob a forma de execução 
indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
objeto: reforma e pintura, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no convite e seus anexos.
Abertura Envelopes: Data: 09/12/2021. Hora: 10:00h. Local: Auditório da 
PGE localizado na rua Tamoios, nº. 1671, Batista campos, cEP: 66.025-
540, Belém-Pa
dotação orçamentária: UG: 25103 fonte: 0140 e 0340, funcional Progra-
mática: 25101.03.451.1508.7552, Elemento de despesa: 449039
ordenador responsável: ricardo Nasser Sefer
disponibilidade do convite: www.pge.pa.gov.br e rua Tamoios, nº. 1671, 
Batista campos, cEP: 66.025-540, Belém-Pa
responsável: fernando Saraiva de Souza filho - Presidente da comissão
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Portaria No 180/2021-GaB/seac
Belém Pa, 29 de novembro de 2021.
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE 
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
CONSIDERANDO a PORTARIA No 001/2020 – GAB/SEAC, de 22/06/2020,
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei no 5.810 de
24.01.1994,
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor Jor-
GE JoaQUiM daNTaS SiQUEira, Matrícula 5955997-1, no período de 
03/01/2022 - 01/02/2022, referente ao período aquisitivo 01/08/2020 - 
31/07/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 29 de novembro de 2021.
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
Secretário adjunto - SEac
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iNstrUÇÃo NorMatiVa aGe Nº 06, de 01 de deZeMBro de 2021
Estabelece o cronograma e os procedimentos a serem observados pelos ór-
gãos e entidades do Poder Executivo Estadual para solicitação de Relatório 
e Parecer do Órgão central do Sistema de controle interno, referentes à 
Prestação de contas anual de Gestão do exercício de 2021.
o aUdiTor GEral do ESTado, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas pela lei Estadual nº 6.176, de 29 de dezembro de 1998, e alterações 
posteriores;
coNSidEraNdo, o que dispõe o parágrafo único do art. 1º da lei Esta-
dual nº 6.176, de 29 de dezembro de 1998, sobre a orientação técnica e 
normativa da auditoria-Geral do Estado ao Sistema de controle interno do 
Poder Executivo;
coNSidEraNdo, o art. 46, § 2º, da lei complementar nº. 081, de 26 de 
abril de 2012; e

coNSidEraNdo, a resolução nº 18.975/2017, do Tribunal de contas do 
Estado do Pará, definindo que a Prestação de Contas Anual de Gestão 
deverá ser remetida à corte de contas até o dia 31 de março do ano sub-
sequente;
rESolVE:
art. 1º. Esta instrução Normativa dispõe sobre os prazos e procedimentos 
que deverão ser adotados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Es-
tadual para solicitação do Relatório e Parecer do Órgão Central do Sistema 
de controle interno, previstos no art. 46, § 2º, da lei complementar nº. 
081, de 26 de abril de 2012, que comporão a Prestação de contas anual 
de Gestão a ser enviada ao Tribunal de contas do Estado, referente ao 
exercício de 2021.
Art. 2º. A Prestação de Contas Anual de Gestão dos órgãos e das entida-
des do Poder Executivo Estadual deverá ser organizada e apresentada ao 
Tribunal de contas do Estado de acordo com os normativos da corte de 
contas Estadual que dispõem sobre a matéria, em especial as resoluções 
nº. 18.919, 18.968, 18.974 e 18.975, de 2017, e a resolução nº 19.022, 
de 2018.
art. 3º. as Unidades Jurisdicionadas, de acordo com as disposições do art.
2º, inciso i, da resolução TcE nº 18.919, são responsáveis pela adequada 
composição e organização documental da Prestação de contas anual
de Gestão, assim como pelo cumprimento dos prazos determinados pelo
Tribunal de contas do Estado e pela auditoria-Geral do Estado.
art. 4º. as Unidades Jurisdicionadas do Poder Executivo Estadual deverão 
encaminhar ofício à auditoria-Geral do Estado solicitando a emissão do 
Relatório e do Parecer do Órgão Central do Sistema de Controle Interno, 
que comporão a Prestação de Contas Anual de Gestão do órgão/entidade 
requisitante.
•  1º. Deverão ser encaminhados à Auditoria-Geral do Estado, juntamente 
com o ofício de que trata o caput, os seguintes documentos:
I – Cópias do Relatório e do Parecer da Unidade de Controle Interno da 
Unidade Jurisdicionada, de que trata o item 23 do anexo i da resolução 
TcE nº 18.975;
II – Cópia do rol de responsáveis previsto no item 16 do ANEXO I da Reso-
lução TcE Nº. 18.975; e
III - Cópias da Declaração de Regularidade do Inventário do Estoque e da 
Declaração de Regularidade do Inventário Físico dos Bens Móveis Perma-
nentes de que trata o art. 21, §2º, do decreto Estadual nº. 2.002, de 19 
de novembro de 2021.
•  2º. O ofício de que trata o caput e os documentos previstos no §1º, in-
cisos de i a iii, deverão ser encaminhados à auditoria-Geral do Estado por 
meio do sistema do processo administrativo eletrônico (PaE) até o dia14 
de fevereiro de 2022.
•  3º. O processo administrativo eletrônico tratado no parágrafo anterior 
será devolvido caso os documentos previstos no §1º, incisos de i a iii, não 
estejam legíveis.
•  4º. O descumprimento do prazo estabelecido no §2º ensejará o não re-
cebimento da referida documentação pela auditoria-Geral do Estado, salvo 
se houver expressa anuência do auditor-Geral do Estado.
Art. 5º. O Relatório da Unidade de Controle Interno da Unidade Jurisdicionada 
de que trata o art. 4º, §1º, i, deverá conter, no mínimo, informações sobre:
I – quantitativo de pessoal lotado na Unidade de Controle Interno, infor-
mando a portaria de designação dos servidores, o cargo, a função, vínculo 
funcional e respectiva formação;
I – forma de atuação da Unidade de Controle Interno diante do fluxo de 
processos para a verificação e registro da conformidade dos atos de ges-
tão, as atividades realizadas, áreas de gestão verificadas e procedimentos 
utilizados;
III – razões que resultaram na ocorrência de dias sem registro de conformida-
de no SIAFEM após o encerramento do exercício de 2021, quando for o caso;
IV – as medidas adotadas pela Unidade de Controle Interno e pela gestão 
da Unidade Jurisdicionada referentes aos registros de conformidade “coM 
rESTriÇÃo” no SiafEM, quando for o caso;
V – a ocorrência ou não, devidamente comprovada, de desfalque, desvio 
de dinheiro, bens ou valores públicos ou de dano ou prejuízo ao Erário 
decorrente de ato de gestão ilegal ou antieconômico.
art. 6º. o Parecer da Unidade de controle interno da Unidade Jurisdiciona-
da de que trata o art. 4º, §1º, desta instrução Normativa, deverá conter 
de forma sucinta opinião/conclusão acerca do resultado dos trabalhos rela-
cionados aos registros de conformidade no SiafEM.
Art. 7º. O Relatório e o Parecer da Unidade de Controle Interno de que tra-
tam os arts. 5º e 6º desta instrução Normativa deverão ser assinados pe-
los Agentes Públicos de Controle – APC lotados na Unidade Jurisdicionada.
Parágrafo único. a auditoria-Geral do Estado disponibilizará em seu sítio 
eletrônico, em até 10 (dez) dias úteis após a publicação desta Instrução 
Normativa, modelos de Relatório e de Parecer da Unidade de Controle In-
terno, previstos no art. 4º, §1º, i, desta instrução Normativa que poderão 
ser ajustados e adaptados pelas Unidades de controle interno de modo a 
melhor refletir a sua atuação ao longo do exercício de 2021.
art. 8º. além da documentação que deverá ser encaminhada à auditoria-
Geral do Estado, as Unidades Jurisdicionadas do Poder Executivo Estadual 
deverão disponibilizar em seu sítio eletrônico na Internet o Relatório de 
desempenho da Gestão de que trata o item 17 do aNEXo i da resolução 
TCE nº. 18.975, que obrigatoriamente deverá justificar os casos de não 
atingimento das metas físicas dos programas finalísticos fixados na LOA.
Parágrafo único. O Relatório de Desempenho da Gestão de que trata o 
caput deverá ser disponibilizado no sítio eletrônico da Unidade Jurisdicio-
nada até 07 de março de 2022, preferencialmente na seção “Transparência 
Pública” prevista no art. 9º, §1º, do decreto Estadual Nº 1.359, de 31 de 
agosto de 2015.
art. 9º. Nos casos de Prestação de contas anual de Gestão agregada, de 
que trata o art. 2º, iV, da resolução TcE nº 18.919, a auditoria-Geral do 
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Estado, observada sua capacidade operacional, poderá emitir um único 
Relatório e Parecer deste Órgão Central do Sistema de Controle Interno 
que será apresentado tanto à Unidade Jurisdicionada agregadora quanto 
às Unidades Jurisdicionadas agregadas.
art. 10. a auditoria-Geral do Estado poderá solicitar, a qualquer tempo, 
documentos e informações, com base no art. 5°, parágrafo único, da lei 
Estadual nº. 6.176, de 29 de dezembro de 1998, e no art. 3º do decreto 
Estadual nº. 2.002, de 19 de novembro de 2021.
art. 11. a auditoria-Geral do Estado encaminhará às Unidades Jurisdicio-
nadas, que tenham observado os prazos e procedimentos definidos nesta 
Instrução Normativa, o Relatório e o Parecer do Órgão Central do Sistema 
de controle interno até o dia 25 de março de 2022, por meio do sistema 
do processo administrativo eletrônico (PaE).
art. 12. as Unidades Jurisdicionadas poderão solicitar orientação quanto 
à aplicação desta instrução Normativa por meio do endereço eletrônico 
prestacaodecontas@age.pa.gov.br.
art. 13. Esta instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
JoSÉ rUBENS BarrEiroS dE lEÃo
auditor-Geral do Estado
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desiGNar FiscaL de coNtrato
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Portaria Nº 272 de 01 de deZeMBro 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, e ainda, coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 58, inci-
so III e 67 da Lei nº. 8.666/93, acerca do acompanhamento e fiscalização 
da execução dos contratos e decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013;
CONSIDERANDO necessidades institucionais no âmbito desta Fundação 
ParáPaZ, nos termos do ProcESSo nº 2021/830856
rESolVE:
art. 1º - designar a servidora, roSaNa coElHo dE MiraNda, MaTrÍ-
cUla N° 5470838/7, portadora do cPf N° 426.579.032-15, ocupante do 
cargo de Técnico em Gestão Socia, para acompanhar e fiscalizar a exe-
cução do coNTraTo Nº 024/2021, celebrado entre a fundação ParáPaZ 
e diaMoNd SErVicoS dE liMPEZa E Mao dE oBra lTda, cNPJ/Mf nº. 
nº 08.538.011/0001-31, cujo objeto é a contratação de empresa especia-
lizada no fornecimento de PrESTaÇÃo dE SErViÇoS TErcEriZadoS dE 
aPoio adMiNiSTraTiVo E oPEracioNal Para a SEdE da fUNdaÇÃo 
ParáPaZ E dEMaiS UNidadES do ENTE.
art. 2º Nos impedimentos, ausências legais ou eventuais do Titular, o 
acompanhamento e fiscalização de que trata o Art.1º desta Portaria, será 
exercido pelo Suplente, servidor a riTa MElo da SilVa PaNToJa, MaTrÍ-
cUla N° 5946530/2.
Art. 3º Ao fiscal do contrato compete o acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato até o termino do prazo de sua vigência, inclusive o 
atesto dos documentos fiscais.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaz
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errata
.

errata do terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNi-
co Nº010/2021, publicado dia 01 de dezembro de 2021, no doe 
nº34.782, pág.12
onde se lê:
conforme Parecer do Jurídico nº xxx/2021 e Parecer do controle interno 
nº xxx/2021, resolve:
Leia-se:
conforme Parecer do Jurídico nº 270/2021 e Parecer do controle interno 
nº 079/2021, resolve:
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 736557

sUPriMeNto de FUNdo
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Portaria Nº 273 de 01 de deZeMBro 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.
rESolVE:
conceder Suprimento de fundos ao servidor MarcoS ViNiciUS fariaS 
FERREIRA – CPF: 035.823.832-37, Matricula nº 5946744/1, no valor total 
de r$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), no seguinte elemento de des-
pesa: 30.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO, para ser utilizado com despe-
sas EVENTUaiS na realização de ajustes e reparos emergenciais na sede 
da fundação ParáPaz.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaz
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Portaria Nº 271 de 01 de deZeMBro 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.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias (conforme distri-
buição feita abaixo) a servidora daNUZia SilVa dE SoUZa, MaTrÍcUla N° 
54192979/2, que viajou para realização de ações cidadania nos municípios 
de Santa luzia e Ponta de Pedras.
•  Concessão de 03 (três) diárias e ½ (meia) para o município de Santa 
luzia no período de 19 a 22 de novembro de 2021;
•  Concessão de 03 (três) diárias e ½ (meia) para o município de Ponta de 
Pedras no período de 26 a 29 de novembro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaz
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Portaria
.

Portaria Nº. 1151/2021 – daF/sePLad, de 01 de deZeMBro de 2021.
a diretora de administração e finanças-SEPlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 1.667/2021-ccG de 10 
de novembro de 2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.762 de 11 de 
novembro 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° 2021/1039741 de 20 de setembro de 2021;
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 Administrati-
vos 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:
art. 1º - designar os servidores abaixo relacionados para constituírem co-
missão de fiscalização do contrato firmado entre a Secretaria de Estado de 
Planejamento e administração - SEPlad e a empresa BESScorP BraSil 
EMPrEENdiMENToS EirEli - coNTraTo Nº 56/2021 que tem como ob-
jeto a prestação de serviços eventuais de manutenção predial, preventiva 
e corretiva.
Titulares:
Presidente: Mônica Amaral Piedade Marane – Matricula: 6403728/1 – Ar-
quiteta e Urbanista;
Membro: Alliny de Nazareth da Costa Assef – Matricula: 5947100/1 – Ar-
quiteta e Urbanista;
Membro: Elielthon Correa dos Santos – Matricula: 2830/4– Engenheiro Civil;
Membro: Lais Lopes Cavaleiro de Macedo – Matricula: 5956210/1 – Enge-
nheira civil;
Membro: Robson da Silva Fernandes – Matricula: 5933862/2 – Engenheiro Civil;
Membro: Daniel Couto Salgado – Matricula: 57189499/1 - Engenheiro Civil;
art. 2 - fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atri-
buições do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e 
finanças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, 
com vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças/SEPlad
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Portaria N°. 1150/2021-daF/sePLad, de 01 de deZeMBro de 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 1.667/2021 – CCG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro 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°2021/1345812,
r E S o l V E:
forMaliZar a designação da servidora roSa HElENa dE alENcar SilVa, 
id. funcional nº. 4502/1, ocupante do cargo de assistente administrativo/
coordenador, para responder pela diretoria do Sistema de Gestão de Pes-


