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aLtaiR De LiMa BRanDÃO Pc do B

siLVanO OLiVeiRa Da siLVa PsD

JOsÉ eMeRsOn caMPOs saMPaiO PP

ceLsO saBinO De OLiVeiRa sOBRinHO Psc

Luis antÔniO Da cOsta PinHeiRO JÚniOR Ptc

MaRcieL saRaiVa De aLMeiDa Pen
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niLtOn siLVa Das neVes PsL
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gustaVO BeMeRguY seFeR PsD
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HenRiQue De caMPOs sOaRes JuniOR PDt
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aMauRY De sOuZa Pt
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PauLO eDuaRDO MaestRi BengstOn PtB

MOaciR iRan nasciMentO MORaes FiLHO Pc do B

RiLDO De OLiVeiRa PessOa Pt do B

Não jogue lixo na rua doe sangue.
ajude a salvar muitas vidas
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GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 85.717 - PMB, DE 12 DE MAIO DE 2016.

nomeia os membros do conselho Municipal de turismo – cOMtuR, 
revoga o Decreto nº 81.101 - PMB, de 01 de março de 2016, e dá outras 
providências.

O Prefeito Municipal de Belém, no uso de suas atribuições legais,

considerando as competências que lhe são conferidas pelo art. 94, incisos 
Vii e XX, da Lei Orgânica do Município de Belém - LOMB;

considerando o que dispõe o § 1º, do art. 2º, da Lei nº 7.931, de 23 de dezem-
bro de 1998, que criou o conselho Municipal de turismo - cOMtuR; e

considerando o teor do Ofício nº 074/2015-gaB/BeLeMtuR, de 03 de 
junho de 2015, que apresenta a relação nominal dos conselheiros que atuarão 
durante o período de 2015-2016, junto ao conselho Municipal de turismo - 
cOMtuR,

D e c R e t a :
art. 1º Ficam nomeados membros titulares e suplentes do conselho 

Municipal de turismo - cOMtuR, para o período de 2016-2017, os representantes 
dos órgãos e entidades do Poder Público Municipal e dos segmentos da iniciativa 
privada, a seguir discriminados:

i - Poder Público Municipal:
a) coordenadoria Municipal de turismo - BeLeMtuR e Fundação cultural 

do Município de Belém - FuMBeL:
titular: grazielle de cássia Vieira carréra - BeLeMtuR
suplente: ivair Oliveira da conceição – FuMBeL

b) gabinete do Prefeito - gaB/PMB e agência Distrital de Mosqueiro - 
aDMO:

titular: Raimundo de Oliveira Moraes - gaB/PMB
suplente: Rodrigo dos santos trindade – aDMO

c) secretaria Municipal de Finanças - seFin e superintendência executiva 
de Mobilidade urbana - seMOB:

titular: Josiete correa Leão – seFin
suplente: Roberto carlos Quintela de alcantara – secOn

d) secretaria Municipal de coordenação geral do Planejamento e gestão - 
segeP e secretaria Municipal de saneamento - sesan:

titular: Monique Kelly tavares gomes – segeP
suplente: elvira Pinheiro de Oliveira – sesan

e) secretaria Municipal de urbanismo - seuRB e secretaria Municipal de 
educação - seMec:

titular: Maria alice sá tabosa - seuRB
suplente: Maria terezinha Resende Martins – seMec

f) secretaria Municipal de economia - secOn e agência Distrital de 
icoaraci - aDic:

titular: Jorge Henrique Lobato santana - seMOB
suplente: thiago Damasceno santos - aDic

ii - iniciativa privada:
a) associação Brasileira das agências de Viagens - aBaV e Federação das 

indústrias do Pará - FiePa:
titular: edna Maria de Lacerda Rocha - aBaV
suplente: Raul da Rocha tavares – FiePa

b) sindicato das empresas de turismo - sinDetuR e sindicato dos guias 
de turismo - singetuR:

titular: Joacyr Rocha - sinDetuR
suplente: ana célia da graça Oliveira – singetuR

c) Belém convention & Visitors Bureau - Bc&VB e associação Brasileira 
de Jornalistas de turismo - aBRaJet/Pa:

titular: tiana Menezes - BcVB
suplente: isa armour - aBRaJet/Pa
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d) associação comercial do Pará - acP e associação Brasileira de Bares e Restaurantes 
- aBRaseL/Pa:

titular: ana Maria santiago Pereira - acP
suplente: Rosane Marta de almeida - aBRaseL/Pa

e) associação Brasileira de Hotéis - aBiH e sindicato de Hotéis, Restaurantes Belém 
e ananindeua - sHORes:

titular: Orlando Lago Rodrigues – aBiH/Pa
suplente: carlos Freire – sHORes

f) Federação do comércio de Bens, serviços e turismo – FecOMeRciO-Pa e centro 
de convenções HangaR:

titular: augusto Jorge Joy neves colares – FecOMeRciO
suplente: Franklin Vasconcelos - HangaR

art. 2º Fica revogado o Decreto nº 81.526 - PMB, de 12 de dezembro de 2014, que 
nomeou os membros do conselho Municipal de turismo - cOMtuR, publicado no Diário 
Oficial do Município de Belém, edição nº 12.719, de 29 de dezembro de 2014.

art. 3º este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a 01 de fevereiro de 2016.

Palácio antonio Lemos, 12 de maio de 2016.

ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JUNIOR
Prefeito Municipal de Belém

Republicado por incorreção na publicação no DOM nº 13.049, de 23 de maio de 2016

DECRETO Nº 87.693/2017-PMB DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017

abre à unidade Orçamentária-secretaria Municipal de saúde, Órgão da administração 
Direta, pertencente ao Orçamento da seguridade social, o crédito suplementar com recurso 
proveniente de convênio nº 06/2015, com a secretaria estadual de saúde-sesPa e a 
Prefeitura Municipal de Belém-PMB, no valor de R$9.819.812,76, para reforço de dotação 
consignada no vigente orçamento.

O PReFeitO MuniciPaL De BeLÉM, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei e da autorização contida no art. 6º, inciso i, letra j, da lei nº 9.267, de 29 
de dezembro de 2016.

D e c R e t a :
art. 1º Fica aberto à unidade Orçamentária-secretaria Municipal de saúde, Órgão da 

administração Direta, pertencente ao Orçamento da seguridade social, o crédito suple-
mentar com recurso proveniente de convênio nº 06/2015, com a sesPa e a PMB, no valor 
de R$9.819.812,76 (nOVe MiLHÕes, OitOcentOs e DeZenOVe MiL, OitOcentOs 
e DOZe Reais e setenta e seis centaVOs), para reforço de Dotação Orçamentária 
indicada no anexo deste Decreto.

art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão da 
fonte e nos montantes especificados no anexo.

art. 3º este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
gaBinete DO PReFeitO MuniciPaL De BeLÉM, em 15 de fevereiro de 2017.

ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JÚNIOR
Prefeito Municipal de Belém

MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA COSTA
secretária Munic.de coord.geral do Planej.e gestão

JOSÉ BATISTA CAPELONI JUNIOR
secretário Municipal de Finanças 

ANEXO AO DECRETO Nº 87.693/2017-PMB DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017

cÓDigO/esPeciFicaÇÃO natuReZa
Da DesPesa RecuRsO suPLeMen-

taÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

   secRetaRia MuniciPaL De saÚDe

2.17.22.10.302.0001.1003 - cOnstRuÇÃO, aMPLiaÇÃO, ReFORMa e 
aPaReLHaMentO Da ReDe FÍsica De atenDiMentO 45906100 cOnVÊniO 9.819.812,76

T O T A L 9.819.812,76

PORTARIA Nº. 029/2017 – PMB, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2017.

a cHeFe De gaBinete DO PReFeitO, no uso de suas atribuições legais, e

considerando a competência que lhe é conferida pelo art. 7º, incisos XiV e XVii, do 
Regimento interno do gabinete do Prefeito, aprovado pelo Decreto nº. 22.832/91 – PMB, 
de 10 de maio de 1991;

considerando a instauração de sindicância através da Portaria nº. 620/2016 – PMB, 
de 22 de dezembro de 2016, publicada no DOM nº. 13.195/2016, do dia 29 de dezembro 
de 2016;

considerando os termos do Memorando nº. 005/2017 – cOM. sinD, de 18 de janeiro 
de 2017, da lavra da Presidente da comissão, em que solicita prorrogação de prazo para a 
conclusão dos trabalhos sindicantes;

considerando ainda, que embora a comissão designada tenha se dedicado, o Processo 
não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização de procedimentos 
indispensáveis à busca da elucidação dos fatos, para formar sua convicção.
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R e s O L V e :
art. 1º Prorrogar, por 15 dias, a contar de 20/01/2017, o prazo da conclusão dos 

trabalhos da comissão de sindicância, designada pela Portaria nº. 620/2016 – PMB, 
de 22 de dezembro de 2016, publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº. 
13.195/2016, do dia 29 de dezembro de 2016.

art. 2º Os efeitos desta Portaria retroagem ao dia 20 de janeiro de 2017.
RegistRe-se, DÊ-se ciÊncia, PuBLiQue-se e cuMPRa-se
PaLÁciO antÔniO LeMOs, 07 De FeVeReiRO De 2017.

MARIA LUCILENE REBELO PINHO
chefe de gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 055/2017 – PMB, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2017.

a cHeFe De gaBinete DO PReFeitO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 7º do Decreto nº 22.299/90, de 16 de outubro de 1990;

R e s O L V e :
conceder nos termos do art. 2º da Lei 8.714 de 05.10.09, que deu nova redação ao 

art. 106 da Lei 7.502 de 20.12.90, 15 (quinze) dias de Licença Paternidade, no período 
de 04/02/2017 a 18/02/2017 ao servidor aLeXanDRe BOnFiM De sOuZa, matrícula 
nº 2019094-023, agente de Portaria, lotado no gaB-P - gabinete do Prefeito.

PaLÁciO antOniO LeMOs, 10 de FeVeReiRO de 2017.

MARIA LUCILENE REBELO PINHO
chefe de gabinete do Prefeito.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

PORTARIA Nº 276/2017-PMB, DE 19 DE JANEIRO DE 2017.

credencia o BancO BRaDescO s/a como consignatária facultativa no sistema 
de gestão de Recursos Humanos do Município de Belém.

a secRetÁRia MuniciPaL De aDMinistRaÇÃO do Município de 
Belém, em exercício, no uso de suas atribuições legais e,

considerando o disposto no Decreto nº 82.776-PMB, de 13 de maio de 2015, que 
regulamenta as consignações em folha de pagamento dos servidores públicos civis 
ativos, inativos, pensionistas e pensionados do Município de Belém, nas instruções 
normativas nº 001/2015-seMaD e na nº 002/2016-seMaD, de 12 de junho de 2015 
e de 07 de abril de 2016 respectivamente (DOM nº 12.287, de 15.06.2015 e DOM nº 
13.027, de 19.04.2016) e o estabelecido no edital de credenciamento nº 001/2016 
(DOM nº 13.062, de 13.06.2016);

considerando a manifestação favorável do Departamento de administração de 
Recursos Humanos – DaRH da secretaria Municipal de administração e do núcleo 
setorial de assuntos Jurídico, consubstanciada no Parecer nº 3719/2016 pelo 
atendimento dos requisitos do edital de credenciamento;

R e s O L V e :
art. 1º cReDenciaR pelo prazo de 12 (doze) meses, na forma do art. 4º, iX do 

Decreto Municipal nº 82.776/2015-PMB, a instituição financeira BancO BRaDescO 
s/a (cnPJ nº 60.746.948/0001-12) como consignatário facultativo junto a Prefeitura 
Municipal de Belém para empréstimos ou financiamento concedido por instituição 
financeira autorizada pelo Banco central do Brasil autorizada a funcionar na forma da 
lei conforme segue:

INSTITUIÇÃO CONSIGNAÇÃO FACULTATIVA TAXA CREDENCIADA

BancO BRaDescO s/a
art. 4º iX- Prestação referente a empréstimos ou financia-
mento concedido por instituição financeira autorizada pelo 
Banco central do Brasil.

aneXO ii

FaiXas: aneXO ii

ANEXO II
TABELA DE INFORMAÇÃO DE TAXAS DE JUROS A SEREM

APLICADAS NAS OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA INSTITUIÇÃO
DO BANCO BRADESCO S/A

PRAZO
TAXA

FAIXA A FAIXA B FAIXA C

até 12 meses 1,96% 1,96% 2,15%

De 13 a 24 meses 1,96% 1,96% 2,15%

De 25 a 36 meses 1,96% 1,96% 2,15%

De 37 a 48 meses 1,96% 1,96% 2,15%

De 49 a 60 meses 1,96% 1,96% 2,15%

De 61 a 72 meses 1,96% 1,96% 2,15%

De 73 a 83 meses 1,96% 1,96% 2,15%

a partir de 84 meses 1,96% 1,96% 2,15%

Faixas

a – servidores com conta corrente e crédito de salários

B – servidores com conta corrente e pacote básico de relacionamento

c – Demais servidores

art. 2º a instituição credenciada deverá observar as normas estabelecidas 
no Decreto Municipal nº 82.776/2015-PMB, in nº 001/2015-seMaD e 002/2016-
seMaD, edital de credenciamento nº 001/2016, código de Defesa do consumidor, 
além da regulamentação do Banco central do Brasil para a concessão de empréstimos 
consignados.

art. 3° - esta Portaria entra em vigor na data de sua edição e terá validade de 12 
(doze) meses.

RegistRe-se, PuBLiQue-se, cuMPRa-se.

MÔNICA MENDONÇA PAIVA ANTÔNIO JOSÉ
secretária Municipal de administração, em exercício.

PORTARIA Nº 482/2017-SEMAD, DE 08 DE JANEIRO DE 2017.

a secRetÁRia MuniciPaL De aDMinistRaÇÃO, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o art. 8º do Regimento interno da secretaria Municipal de 
administração, aprovado pelo Decreto nº 22.260/90-PMB, e art. 3º, XiV, do Decreto 
nº 74.245, de 14 de Fevereiro de 2013;

considerando a necessidade de gerenciamento e acompanhamento dos contratos 
referente às ações desenvolvidas nas áreas integrantes da estrutura da secretaria de 
administração, visando à observância das obrigações contratualmente assumidas, de 
controle orçamentário e de vigência dos instrumentos contratuais;

R e s O L V e :
art. 1º. constituir e designar os servidores desta seMaD, Rui aFOnsO 

DO nasciMentO PaiVa, matrícula nº 0021873-011, seLMa De OLiVeiRa 
agRassaR, matrícula nº 0053538-013 e VaLÉRia cÁssia MOnteiRO, 
matrícula nº 002045842-023 para, em conformidade com o disposto no artigo 67 da 
Lei nº 8.666/1993, comporem a comissão de Recebimento do contrato nº 001/2017 - 
seMaD, abaixo discriminado:

CONTRATO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA

001/2017
AOCP-ASSESSORIA EM ORGANI-
ZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS 
LTDA(CNPJ N. 03.546.295/0002-75)

contratação de empresa para 
a Prestação de serviços de 
Planejamento, Organização, 
Realização, Processamento e 
Resultado Final para Homolo-
gação de concurso Público.

02/01/2017 a 01/01/2018
(12 Meses)

art. 2º. competirá à comissão:
a) anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 

do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados;

b) elaborar relatórios mensais que serão enviados ao núcleo setorial de Plane-
jamento – nusP, até o dia 10 subseqüente de cada mês;

c) atestar o recebimento dos bens/prestação dos serviços quanto à sua execução 
em conformidade com os termos dos contratos;

d) Outras providências de responsabilidade do fiscal.
Parágrafo Único – Para o atesto, será necessária a assinatura de todos os membros 

da comissão de Recebimento.

art. 3º. as decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão 
de Recebimento do contrato deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil 
para a adoção das medidas convenientes.

art. 4º nos afastamentos ou impedimentos legais de um dos servidores acima 
mencionados, fica designada como substituta, a servidora iVi caMaRÃO RaMOs, 
matrícula nº 385409-028.

art. 5º. esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

art. 6º Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 08 de  Janeiro de 2017.

ALICE DE SOUZA COELHO TEIXEIRA
secretária Municipal de administração

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2017 – SEMAD, DE 14 DE FEVEREIRO 
DE 2017.

Regulamenta os procedimentos de recursos humanos relacionados ao pedido de 
afastamento que antecede a expedição do ato de aposentadoria voluntária.

a secRetÁRia MuniciPaL De aDMinistRaÇÃO, usando de suas 
atribuições legais estabelecidas no art. 30, inciso i, itens 6 e 9, da Lei Municipal nº 
7.341, de 18 de Março de 1986 e,

considerando o direito do servidor ao afastamento de suas atividades a partir do 
deferimento do processo de aposentadoria, na forma do art. 18, inciso XXViii, da Lei 
Orgânica do Município de Belém, do art. 169 da Lei nº 7.502, de 20 de dezembro de 
1990;

considerando os pareceres nº 128/2015–seMaJ, de 17/08/2015, nº 192/2016–
seMaJ, de 15/07/2016 e 189/2016-seMaJ, de 12/07/2016;

considerando, ainda, a necessidade de instituir normas operacionais que 
viabilizem o melhor desempenho, eficácia e controle dos processos de recursos humanos 
no âmbito do Município de Belém.

R e s O L V e :

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

art. 1º. instituir a presente instrução normativa, que regulamenta o procedimento 
a ser adotado pelos Departamentos de Recursos Humanos, nos casos em que o servidor 
requeira o afastamento de suas atividades em decorrência de processo de aposentadoria 
voluntária, no âmbito do Poder executivo do Município de Belém.

ano lviii - nº 13.227



4diário oficial
do município de belém
quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017

CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA

art. 2ºesta instrução normativa abrange todos os servidores da administração 
Direta do Município de Belém.

CAPÍTULO III
DOS CONCEITOS

art. 3ºPara fins desta instrução normativa considerar-se-á:

i – aposentadoria voluntária: a modalidade de aposentadoria prevista no art. 40, 
§1º, iii, da constituição Federal de 1988, que consiste no ato do servidor em requerer 
sua aposentadoria, desde que preenchidos os requisitos legais.

ii – Vencimento: é a retribuição pecuniária pelo desempenho efetivo do trabalho 
no exercício de cargo público e correspondente ao valor fixado em lei.

iii– Remuneração: é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens 
de caráter permanente, atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público.

CAPÍTULO IV
DOS PROCEDIMENTOS PARA O AFASTAMENTO QUE ANTECEDE O 

ATO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA

art. 4º O processo administrativo de aposentadoria voluntária, devidamente instruído 
pelo Órgão de origem do servidor, será encaminhado à secretaria Municipal de admi-
nistração – seMaD para a verificação das informações funcionais e análise jurídica 
quanto ao preenchimento, ou não, de requisitos legais necessários à aposentação.

§1º na hipótese do servidor não fazer jus à aposentadoria, após a emissão de parecer 
jurídico pelo indeferimento, o Departamento de administração de Recursos Humanos 
da seMaD expedirá aviso ao usuário para conhecimento e demais providências.

§2º constatado o preenchimento dos requisitos legais necessários, após a emissão 
de parecer jurídico pelo deferimento, a secretaria Municipal de administração – 
seMaD devolverá os autos ao Órgão de origem para a comunicação do deferimento 
ao usuário, através do Formulário de ciência e de Opção de afastamento, conforme 
anexo 01.

art. 5º ao receber o processo de aposentadoria, a unidade de recursos humanos 
do órgão de origem do servidor providenciará, em até 03(três) dias úteis, a expedição 
de aviso ao usuário para que o servidor seja cientificado do deferimento e declare sua 
opção pelo afastamento, ou não, de suas atividades.

Parágrafo único. O servidor dará ciência aos procedimentos, exclusivamente, 
através do preenchimento do Formulário de ciência e de Opção de afastamento, 
conforme anexo 01 desta instrução, em 03 (três) vias.

art. 6º após a declaração e ciência do servidor, nos termos do disposto no 
parágrafo único, do art. 5º, desta instrução, o órgão de origem adotará as seguintes 
providências:

i – Quando for solicitado afastamento das atividades:
a.Juntar ao processo de aposentadoria a primeira via do Formulário de ciência e 

de Opção de afastamento, devidamente preenchida e assinada pelo servidor;
b.encaminhar à chefia imediata do servidor a segunda via do Formulário de 

ciência e de Opção de afastamento, para conhecimento e providências que se fizerem 
necessárias;

c.entregar ao próprio servidor a terceira via do formulário de ciência e de opção 
de afastamento;

d.instruir o processo e devolver à seMaD com as informações atualizadas.

ii – Quando não for solicitado afastamento das atividades:
a.Juntar ao processo de aposentadoria a primeira via do Formulário de ciência e 

de Opção de afastamento, devidamente preenchida e assinada pelo servidor;
b.encaminhar à chefia imediata do servidor a segunda via do Formulário de 

ciência e de Opção de afastamento, para conhecimento e providências que se fizerem 
necessárias;

c.entregar ao próprio servidor a terceira via do formulário de ciência e de opção 
de afastamento;

d.instruir o processo e devolver à seMaD com as informações atualizadas.

art. 7º adotadas as providências estabelecidas no artigo anterior,o processo 
administrativo de aposentadoria de servidores de Órgãos da administração Direta será 
devolvido à secretaria Municipal de administração – seMaD, visando sua conclusão 
e encaminhamento do instituto de Previdência e assistência do Município de Belém – 
iPaMB, entidade que regula a concessão das aposentadorias no Município de Belém, 
para a emissão de parecer jurídico conclusivo acerca do preenchimento dos requisitos 
legais necessários para tal benefício.

art. 8º ultrapassados os 91 (noventa e um) dias subseqüentes ao do requerimento 
de aposentadoria, sem cientificação do seu indeferimento, o servidor que optou pelo 
afastamento de suas atividades, conforme caput do art. 5º desta instrução, será afastado 
e não fará jus às gratificações e vantagens de natureza propter laborem, tais como:

gratificação por regime especial de trabalho (tempo integral e gratificação de 
Dedicação exclusiva);

gratificação por atividades especiais;
adicional de turno e adicional noturno;
gratificação por serviços extraordinários e Horas extras;
gratificação de Periculosidade;
gratificação de insalubridade;
abonos de Lotação, tais como abono HPsM, HPs, aMat, saMu, gaet;
auxílio transporte e auxílio refeição.

§1º além das indicações listadas, nos incisos deste artigo, o servidor afastado não 
fará jus à percepção de qualquer que seja a vantagem, gratificação e/ou adicional que 
tenha caráter transitório e/ou que tenha como condição o efetivo exercício das atribuições 
do cargo, emprego e/ou função da qual esteja afastado aguardando a conclusão de 
processo administrativo de aposentadoria.

§2º ante a disposição do art. 40, §19, da constituição Federal, será suspenso 
o pagamento do abono de Permanência, a partir da data de afastamento 
do servidor.

§3º Para a concretização do afastamento do servidor, nos termos do caput 
deste artigo, o seu órgão de origem deverá providenciar a emissão e publicação 
da Portaria de afastamento do servidor, assinada pelo titular do órgão, conforme 
anexo 02.

§4º compete, ainda, ao órgão de origem do servidor, o registro em ficha 
funcional da portaria de afastamento e a alteração da lotação do servidor, no 
sistema de gerenciamento de recursos humanos, para a lotação “afastado em 
processo de aposentadoria”.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

art. 9º. O servidor efetivo nomeado para o exercício de cargo em comissão (Das) 
ou função de confiança (Dai) será exonerado a contar da data do afastamento, 
assegurado, todavia, o adicional de cargo em comissão, na forma do art. 86, da Lei nº 
7.502/90, de acordo com a manifestação do parecer jurídico competente.

art. 10. será suspensa a contagem de tempo de serviço para fins de adicional 
de tempo de serviço (triênio), férias e progressão funcional, a partir da data do 
afastamento.

art. 11. Verificada a inconformidade do processo de aposentadoria pelo instituto 
de Previdência e assistência do Município de Belém – iPaMB, o servidor será 
cientificado e convocado para retorno às atividades.

art. 12. compete à secretaria Municipal de administração – seMaD os proce-
dimentos de adequação remuneratória dos servidores que já encontrem afastadospor 
processo de aposentadoria na data de publicação desta instrução, visando sua ciência 
aos termos desta instrução normativa, mediante edital a ser publicado 03 (três) vezes, 
com intervalo de 05 (cinco) dias entre as publicações.

Parágrafo único. no âmbito da secretaria Municipal de administração – seMaD, 
compete ao Departamento de administração de Recursos Humanos – DaRH a coorde-
nação das atividades relacionadas ao processo de aposentadoria dos servidores.

art. 13.Para os fins desta instrução normativa, as dúvidas e omissões de ordem 
técnica ou administrativa serão resolvidas pelo secretário Municipal de administração 
- seMaD.

art. 14.esta instrução normativa entra em vigor 10 (dez)dias após sua publicação.

art. 15.Revogam-se as disposições em contrário.

CAPÍTULO VI
DA APROVAÇÃO

art. 16. e por estar de acordo, firmo a presente instrução normativa em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, para todos os efeitos legais.

Belém, 14 de fevereiro de 2017.

ALICE CRISTINA DE SOUZA COELHO
secretária Municipal de administração

ANEXO 01
Instrução Normativa nº 002/2017-SEMAD

FORMULARIO DE CIÊNCIA E OPÇÃO DE AFASTAMENTO

PROCESSO Nº

NOME MATRÍCULA

END. CEP:

BAIRRO CIDADE:

TEL.

CARGO LOTAÇÃO

COMUNICAÇÃO

em atenção aos termos do Processo referenciado em epígrafe, comunicamos à V.sa.,o preenchimento dos 
requisitos para aposentadoria voluntária, sendo facultado ao servidor o afastamento das atividades do cargo para 
aguardar a conclusão do processo de aposentadoria na forma do art. 18, XXViii da Lei Orgânica do Município de 
Belém, do art. 169 da Lei Municipal nº 7.502/1990, e da instrução normativa nº 002/2017-seMaD, de 14.02.2017.

No caso de opção pelo afastamento esclarecemos que serão excluídasde contracheque as vantagens 
pecuniárias de natureza transitória, tais como: gratificação por regime especial de trabalho, gratificação por atividades 
especiais, adicional de turno, adicional noturno, gratificação por serviços extraordinários (horas extras), gratificação de 
periculosidade e insalubridade, abonos de lotação (aMat, HPsM, saMu, HPs, gaet), auxílio transporte,auxílio 
refeição e abono de Permanência.

MANIFESTAÇÃO 
DO SERVIDOR:

 Opto por permanecer em atividade.

 Opto pelo afastamento das atividades do cargoa partir de _____/______/_____.

Em, ____/_____/_______.

Assinatura do Servidor

Em, _____/_____/_______.

Responsável / Área de RH
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ANEXO 02
Instrução Normativa nº 005/2016-SEMAD

MODELO DE PORTARIA DE AFASTAMENTO

PORTARIA Nº. 000/201_ –ÓRGÃO, DE XX DE XXXXXX DE 201_.

O secRetÁRiO MuniciPaL De (ÓRgÃO), no uso de suas atribuições 
legais estabelecidas e,

considerando o disposto no art. 18, XXViii da Lei Orgânica do Município de 
Belém, no art. 169 da Lei Municipal nº 7.502/1990, e na instrução normativa nº 
002/2017-seMaD, de 14 de fevereiro de 2017.

considerando a ciência e a manifestação do servidor no Processo administrativo 
nº (indicar), relativo ao pedido de aposentadoria voluntária.

autORiZO o afastamento preliminar à aposentadoria do servidor (nome 
completo), Matrícula nº. (indicar), cargo (indicar) das atividades do cargo a contar 
de (dia) de (mês) de (ano).

RegistRe-se, PuBLiQue-se, cuMPRa-se.

Nome
secretário Municipal de Órgão

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

PORTARIA Nº 048/2017 – GABS/SEFIN

Declara a Prescrição de créditos tributários e dispõe sobre o cancelamento de 
débitos alcançados pela prescrição nos termos da Lei 8.686/2009.

O secretário Municipal de Finanças, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pelo art. 97, ii da Lei Orgânica do Município de Belém, de 30 de março 
de 1990.

considerando o disposto na Lei nº 7.056/1977- código tributário e de Rendas 
do Município de Belém, e o art. 4º, caput e seu parágrafo único da Lei nº 8.686, de 22 
de abril de 2009.

considerando a inexistência de execução judicial em andamento dos exercícios 
fiscais analisados e de nenhuma hipótese de interrupção ou suspensão do quinquênio 
prescricional;

considerando finalmente, o Parecer favorável da Procuradoria Fiscal e/ou núcleo 
setorial de assuntos Jurídicos – (nsaJ) da secretaria Municipal de Finanças, 
atestando a ocorrência da prescrição, mediante processos relacionados no anexo 
Único desta Portaria.

R e s O L V e :
art. 1º Reconhecer a PRescRiÇÃO de créditos tributários dos exercícios fiscais 

constantes da relação do anexo Único desta Portaria.

art. 2º Determinar, com fundamento no art. 4º, caput e seu parágrafo único da Lei 
nº 8.686/09, a extinção dos créditos tributários a que se refere o art. 1º desta Portaria, 
com o cancelamento das respectivas inscrições em dívida ativa da Fazenda Municipal e 
do cadastro informativo Municipal (caDin MuniciPaL), sem prejuízo da apuração 
de responsabilidade funcional pela ocorrência da prescrição, na forma da Lei.

art. 3º esta Portaria entra em vigor nesta data.
DÊ-se ciÊncia, PuBLiQue-se e cuMPRa-se.
secRetaRia MuniciPaL De FinanÇas, em 03 de fevereiro de 2017.

JOSÉ BATISTA CAPELONI JÚNIOR
secretário Municipal de Finanças

ANEXO DA PORTARIA Nº 048/2017 - GABS/SEFIN

PROCESSO CONTRIBUINTE INSC./SEQ.
TRIB. EXERC. DEFERIDO

018259/2015 aLOiZiO RODRigues Da siLVa 210.025 - iPtu 2002 a 2006 e 2010

000322/2017 ana Katiuscia Pastana De sOuZa WeBeR 248.548 - iPtu 1996

035153/2015 antOniO LinDanOR De a BisPO 298.677 - iPtu 2001 a 2006

037847/2015 caRLOs HenRiQue RODRigues De OLiVeiRa 026.465- iPtu 1997 a 1999

010895/2016 Diana OLiVeiRa 149.553 - iPtu 2000

009891/2016 PauLO HenRiQue aVeLinO Da siLVa 016.961 - iPtu 2002

048779/2015 sanDRa M. c. B. LOPes 045.889 - iPtu 2008

021072/2015 WaLteR PinHeiRO Da ROcHa 249.296 - iPtu 2000

PORTARIA Nº 054/2017 – GABS/SEFIN

Declara a Prescrição de créditos tributários e dispõe sobre o cancelamento de 
débitos alcançados pela prescrição nos termos da Lei 8.686/2009.

O secretário Municipal de Finanças, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pelo art. 97, ii da Lei Orgânica do Município de Belém, de 30 de março 
de 1990.

considerando o disposto na Lei nº 7.056/1977- código tributário e de Rendas 
do Município de Belém, e o art. 4º, caput e seu parágrafo único da Lei nº 8.686, de 22 
de abril de 2009.

considerando a inexistência de execução judicial em andamento dos exercícios 
fiscais analisados e de nenhuma hipótese de interrupção ou suspensão do quinquênio 
prescricional;

considerando finalmente, o Parecer favorável da Procuradoria Fiscal e/ou núcleo 
setorial de assuntos Jurídicos – (nsaJ) da secretaria Municipal de Finanças, 
atestando a ocorrência da prescrição, mediante processos relacionados no anexo 
Único desta Portaria.

R e s O L V e :
art. 1º Reconhecer a PRescRiÇÃO de créditos tributários dos exercícios fiscais 

constantes da relação do anexo Único desta Portaria.

art. 2º Determinar, com fundamento no art. 4º, caput e seu parágrafo único da Lei 
nº 8.686/09, a extinção dos créditos tributários a que se refere o art. 1º desta Portaria, 
com o cancelamento das respectivas inscrições em dívida ativa da Fazenda Municipal e 
do cadastro informativo Municipal (caDin MuniciPaL), sem prejuízo da apuração 
de responsabilidade funcional pela ocorrência da prescrição, na forma da Lei.

art. 3º esta Portaria entra em vigor nesta data.
DÊ-se ciÊncia, PuBLiQue-se e cuMPRa-se.
secRetaRia MuniciPaL De FinanÇas, em 09 de fevereiro de 2017.

JOSÉ BATISTA CAPELONI JÚNIOR
secretário Municipal de Finanças

ANEXO DA PORTARIA Nº 054/2017 - GABS/SEFIN

PROCESSO CONTRIBUINTE INSC./SEQ.
TRIB. EXERC. DEFERIDO

037344/2015 aiLtOn c guiMaRaes 110.755 - iPtu 2001

001124/2017 ana LauRa taVaRes PeReiRa 109.323 - iPtu 1996 a 1998

017594/2015 anDRea cRistina BaRROs MacHaDO 056.707 - iPtu 2003 e 2008

001130/2017 assOciaÇÃO santa Rita De cÁssia 050101-6 - tLPL 1996 a 2006

052056/2015 cRistiane BRaga De aBReu 360.074- iPtu 2001

043182/2015 FeRnanDO Da siLVa 045.745 - iPtu 1998 a 2002

047079/2015 FeRnanDO teRuO YaMaDa 011.041 - iPtu 1995 a 1999

029897/2015 HeLena FeRReiRa Da cOsta 130.574 - iPtu 2002 a 2003

021703/2015 iVaniLDO FeRReiRa aLVes 151.338 - iPtu 1996 a 1999, 2002, 
2003 e 2005

027703/2016 JOse naRcisO De caRVaLHO 002.782 - iPtu 2003

020799/2015 MaRia Regina gaRcia Da siLVa 323.599 - iPtu 2008

024370/2015 MaRia seLVa MacHaDO guiMaRaes 014.600 - iPtu 1996 a 1999, 2002 a 2006

019963/2016 MaRY MaRtins santOs 374.277 - iPtu 2006 e 2007

002335/2017 naiF DaiBes netO 105.978 - iPtu 2009

014519/2016 uBaJaRa De sOuZa Dias 321.867 - iPtu 2001, 2002, 2004 a 2008

042348/2011 WaLDiR eMin MORaes 073.370 - iPtu 1997 a 1999, 2002 a 2006

002181/2017 Yugi KaWaMuRa BaRceLLOs De aLBuQueRQue 088.384 - iPtu 2001 a 2003

PORTARIA Nº 059/2017 – GABS/SEFIN

Declara a Prescrição de créditos tributários e dispõe sobre o cancelamento de 
débitos alcançados pela prescrição nos termos da Lei 8.686/2009.

O secretário Municipal de Finanças, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pelo art. 97, ii da Lei Orgânica do Município de Belém, de 30 de março 
de 1990.

considerando o disposto na Lei nº 7.056/1977- código tributário e de Rendas 
do Município de Belém, e o art.4º capute seu parágrafo único da Lei nº 8.686, de 22 
de abril de 2009.

considerando a inexistência de execução judicial em andamento dos exercícios 
fiscais analisados e de nenhuma hipótese de interrupção ou suspensão do qüinqüênio 
prescricional;

considerando finalmente, o Parecer favorável da Procuradoria Fiscal e/ou núcleo 
setorial de assuntos Jurídicos – (nsaJ) da secretaria Municipal de Finanças, 
atestando a ocorrência da prescrição, mediante processos relacionados no anexo 
Único desta Portaria.

R e s O L V e :
art. 1ºReconhecerá PRescRiÇÃO de créditos tributáriosdos exercícios fiscais 

constantes da relação do anexo Único desta Portaria.

art. 2º Determinar, com fundamento no art. 4º, caput seu parágrafo único da Lei 
nº 8.686/09, a extinção dos créditos tributários a que se refere o art. 1º desta Portaria, 
com o cancelamento das respectivas inscrições em dívida ativa da Fazenda Municipal e 
do cadastro informativo Municipal (caDin MuniciPaL), sem prejuízo da apuração 
de responsabilidade funcional pela ocorrência da prescrição, na forma da Lei.

art. 3º esta Portaria entra em vigor nesta data.
DÊ-se ciÊncia, PuBLiQue-se e cuMPRa-se.
secRetaRia MuniciPaL De FinanÇas, em 14 de fevereiro de 2017.

JOSÉ B. CAPELONI JÚNIOR.
secretario Municipal de Finanças

ano lviii - nº 13.227
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Registrado no acervo/ sgR.
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arquivado.

em,_____/______/____
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ANEXO DA PORTARIA Nº 059/2017-GABS/SEFIN

PROCESSO CONTRIBUINTE INSC./SEQ.
TRIB. EXERC. DEFERIDO

014138/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.899- iPtu 2009 e 2010

014099/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.914 - iPtu 2009 e 2010

014100/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.913 - iPtu 2009 a 2010

014101/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.911 -iPtu 2009 e 2010

014102/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.909 - iPtu 2009 e 2010

014106/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.908 - iPtu   2009 e 2010

014127/2015 PaYsanDu sPORt cLuB 070.907 - iPtu 2009 e 2010

014129/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.905 - iPtu 2009 e 2010

014130/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.904 - iPtu 2009 e 2010

014124/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.930 - iPtu 2009 e 2010

014115/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.921 - iPtu 2009 e 2010

014105/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.933 - iPtu 2009 e 2010

014104/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.932 - iPtu 2009 e 2010

014110/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.915 - iPtu 2009 e 2010

014114/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.920 - iPtu 2009 e 2010

014116/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.922 - iPtu 2009 e 2010 

014118/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.924 - iPtu 2009 e 2010

014119/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.925 - iPtu 2009 e 2010

014122/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.927 - iPtu 2009 e 2010

014123/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.928 - iPtu 2009 e 2010

014126/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.929 - iPtu 2009 e 2010

019982/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 037643-5 – tLPL 2002 a 2006 e 2008

019980/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 371.256 - iPtu 2009 e 2010

019981/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 114.075 - iPtu 1986, 1987, 1989, 1990, 1999, 
2001, 2002, 2008 a 2011

014117/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.923 - iPtu 2009 e 2010

020755/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.894 - iPtu 2009, 2010

014109/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.912 - iPtu 2009 e 2010

014136/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.900 - iPtu 2009 e 2010

014134/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.901 - iPtu 2009 e 2010

014139/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.898 - iPtu 2009 e 2010

014141/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.896 - iPtu 2009 e 2010

014140/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.897 - iPtu 2009 e 2010

014132/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.902 - iPtu 2009

014120/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.926 - iPtu 2009 e 2010

014112/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.918 - iPtu 2009 e 2010

014108/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.910 - iPtu 2009 e 2010

014107/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.931 - iPtu 2009 e 2010

014096/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.906 - iPtu 2009 e 2010

014098/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.917 - iPtu 2009 e 2010

014095/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.903 - iPtu 2009 e 2010

014093/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.895 - iPtu 2009 e 2010

014113/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.919 - iPtu 2009 e 2010

014111/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.916 - iPtu 2009 e 2010

014121/2016 PaYsanDu sPORt cLuB 070.927 - iPtu 2009 e 2010

PORTARIA Nº 058/2017-GABS/SEFIN

a secRetÁRia MuniciPaL De FinanÇas, usando das atribuições que lhe 
conferem ao Parágrafo Único do artigo 44, da Lei nº 9.232 de 08 de novembro de 
2016 – LDO.

considerando a necessidade de se alterar o Quadro de Detalhamento da Despesa.

R e s O L V e :
art 1º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa- QDD, em favor da 

secretaria Municipal de Finanças, pertencente ao Orçamento Fiscal.

art 2º - as alterações propostas nos elementos de despesa são apresentadas no 
anexo.

art 3º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
secRetaRia MuniciPaL De FinanÇas, Belém (Pa), 14 de fevereiro 

de 2017.

JOSÉ BATISTA CAPELONI JUNIOR
secretário Municipal de Finanças

ANEXO I
ANEXO À PORTARIA Nº 058/2017-GABS/SEFIN, de 14 de fevereiro de 2017.

cÓDigO/esPeciFicaÇÃO natuReZa 
Da DesPesa

aLteRaÇÃO DO QDD

acRÉsciMO anuLaÇÃO

secRetaRia MuniciPaL De FinanÇas

2.05.21.04.129.0012.2145 – OPeRaciOnaLiZaÇÃO Das 
aÇÕes De tRiButaÇÃO, aRRecaDaÇÃO e FiscaLiZa-
ÇÃO.

33903900

33909200 11.308,32 11.308,32

TOTAL 11.308,32 11.308,32

PORTARIA Nº 056/2017-GABS/SEFIN, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2017.

Dispõe sobre delegação de competência ao Diretor geral da secretaria Municipal 
de Finanças.

O secretário Municipal de Finanças, no uso de suas atribuições legais e, 

considerando a necessidade de aprimorar os processos de controle interno, para 
um melhor gerenciamento da área tributária, especialmente visando o incremeto da 
arrecadação e melhor desempenho da máquina administrativa;

considerando o que preceitua o art. 8º, inciso XiX, do Regimento interno desta 
secretaria, aprovado pelo Decreto nº 22.639/91, de fevereiro de 1991.

R e s O L V e :
art. 1º Fica delegada competência ao Diretor geral e, em seus impedimentos 

legais, ao respectivo substituto, para, observa das a legislação aplicável, a supervisão, 
coordenação, controle, orientação e avaliação das seguintes áreas:

i. Departamento de tributos Mobiliários.
ii. Departamento de tributos imobiliários.
iii. Departamento de arrecadação tributária.
iV. Julgadoria de assuntos tributários.
V. tribunal de Recursos tributários.
Vi. núcleo setorial de assuntos Jurídicos.
Vii. central Fiscal de atendimento ao contribuinte

art. 2º no cumprimento da delegação prevista no art. 1° desta Portaria, o Diretor 
geral poderá subscrever Parecer Jurídico e demais atos inerentes aos Departamentos;

art. 3º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do 
Município, com efeitos retroativos a 02 de fevereiro de 2017.

art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 063, 
de 26 de fevereiro de 2014.

RegistRe-se, PuBLiQue-se e cuMPRa-se.
secRetaRia MuniciPaL De FinanÇas, 13 de fevereiro de 2017.

JOSÉ BATISTA CAPELONI JÚNIOR
secretário Municipal de Finanças

PORTARIA Nº 060/2017-GABS/SEFIN

RETIFICAÇÃO

na Portaria nº 053/2017-gaBs/seFin, de 08/02/2017, publicada no DOM de 
10/02/2017, pág. 08,

onde se lê: Parágrafo único do artigo 43, da Lei nº 9.232 de 08 de novembro de 
2016 – LDO;

leia-se: Parágrafo único do artigo 44, da Lei nº 9.232 de 08 de novembro de 
2016 – LDO.

secRetaRia MuniciPaL De FinanÇas, Belém (Pa), 14 de fevereiro de 
2017.

JOSÉ BATISTA CAPELONI JUNIOR
secretário Municipal de Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC

PORTARIA Nº. 680/2017-GABS/SEMEC

PRORROga PROcessO aDMinistRatiVO DisciPLinaR – na modalidade 
inquérito administrativo Disciplinar.

a secretária Municipal de educação, Professora Rosinéli guerreiro salame, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 7502/90-PMB, de 20 de 
dezembro de 1990, em especial o artigo 218, considerando o teor das justificativas 
apresentadas:

R e s O L V e :
i – PRORROgaR, por 30 (trinta) dias, a contar de 15/02/2017, o prazo para 

conclusão dos trabalhos da comissão do Processo administrativo Disciplinar na 
modalidade inquérito administrativo, constituída pela Portaria nº 2161/2015 – gaBs/
seMec, publicada no DOM nº 12.870 datado de 20/08/2015, referente ao Processo de 
nº 3762/2015 –seMec.

ii – RegistRe-se, PuBLiQue-se, cuMPRa-se.
gaBinete Da secRetÁRia MuniciPaL De eDucaÇÃO, 14 de fevereiro 

de 2017.

ROSINÉLI GUERREIRO SALAME
secretária Municipal de educação

PORTARIA Nº 0.649/2017 – GABS

a secRetÁRia MuniciPaL De eDucaÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais,

considerando os termos da Lei Municipal 7.502, de 20 de dezembro de 1990, 
que dispõe sobre o estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém; da 
Lei Municipal nº 7.722, de 17 de julho de 1994, que dispõe sobre o sistema Municipal 
de ensino de Belém; o inciso V do artigo 8° do Decreto nº 29.107/96-PMB, de 20 
de agosto de 1996, que dispõe sobre o Regimento interno da secretaria Municipal 
de edu cação; e o art. 6° do Decreto nº 21.978-PMB, de 22 de junho de 1990, que 
regulamenta o Registro do Ponto e Frequência dos servidores de PMB,
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considerando a necessidade de regulamentar o registro de ponto e frequência dos 
servidores lotados na sede da secretaria Municipal de educação, e

considerando, ainda, a necessidade de contenção de gastos municipais,

R e s O L V e :
art. 1º - Para efeito desta regulamentação, frequência é o comparecimento assíduo 

e pontual dos servidores ao trabalho, dentro do horário previsto nesta Portaria, e ponto 
é o registro diário no relógio biométrico, pelo qual se efetiva o controle de entrada e 
saída dos servidores lotados na sede da secretaria Municipal de educação.

§ 1° - entende-se por sede: o Prédio/sede, o almoxarifado central, o centro 
de Formação de Professores, o centro de Referência em educação especial “gabriel 
Lima Mendes” e o núcleo de informática educativa.

§ 2° - O registro do ponto deverá ocorrer na entrada, saída e intervalo para 
almoço.

§ 3° - O registro no relógio de ponto, da frequência de cada servidor, deverá 
ser fei to em até 15 minutos antes ou depois da hora marcada para o início de seu 
expediente, ficando cada chefia responsável pela supervisão do cumprimento do 
devido horário dos funcionários lotados em seu setor.

§ 4° - O registro fora do estabelecido no parágrafo anterior acarretará:
i – perda do vencimento do dia, ou correspondendo a carga horária a qual estiver 

submetido:
a) para o não comparecimento à repartição;
b) para o registro feito após a primeira hora do expediente ou antes da última hora 

do período de trabalho.
ii – desconsideração para efeito de pagamento de horas extras, do tempo anterior 

ou posterior ao horário devido do registro.
iii – perda de 1/3 do vencimento do dia:
a) para comparecimento após os 15 minutos de tolerância e dentro da primeira 

hora marcada para o início do expediente;
b) para saída dentro da última hora do período de trabalho.
§ 4° - É vedado ao servidor afastar-se durante o expediente sem prévia autorização 

superior, constituindo, a transgressão, infração suscetível de punição. 
§ 5º - a falta ao serviço em razão de causa relevante, até no máximo de oito por 

ano, não excedendo a uma por mês, poderá ser abonada pelo(a) secretário (a), quando 
requerida no dia útil subsequente, conforme Lei Municipal nº 7.502/1990.

§ 6º - a falta ao serviço por motivo de doença, deverá ser justificada mediante 
atestado ou laudo do médico assistente, conforme Decreto Municipal nº 61.618/2009.

art. 2° - a entrada de servidores lotados no prédio sede/seMec deverá ser 
liberada a partir das 07h e o registro no ponto biométrico, bem como o recebimento da 
chave do setor deverá ser feito a partir das 07h45min.

art. 3° - Os servidores ocupantes de cargos comissionados, independente da sua 
jornada de trabalho, deverão atender às convocações de seus superiores decorrentes da 
necessidade de serviço de interesse da administração.

DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEDE

art. 4º - a frequência dos servidores lotados no prédio sede da secretaria Munici pal 
de educação será apurada através de relógio de ponto biométrico, que ficará sob a 
responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da secretaria.

Parágrafo Único: O registro de ponto é obrigatório para todos os funcionários 
(efetivos, temporários ou comissionados) lotados na secretaria Municipal de educação, 
nos termos da legislação municipal.

DO HORÁRIO DE TRABALHO NAS UNIDADES DA SEDE

art. 5° - O horário de trabalho dos servidores lotados nos prédios sede da 
secretaria Municipal de educação é o seguinte:

GRUPO MAGISTÉRIO

CARGO JORNADA
(horas/aulas mensais)

HORÁRIO
DE TRABALHO

INTERVALO
PARA ALMOÇO

PROFessOR

155
De 08h às 12h

ou
De 13h às 17h

não há

215
De 08h às 14h

ou
De 11h às 17h

não há

265 De 8h às 17h
De 12h às 13h

ou
De 13h às 14h

tÉcnicO
ou

PROFessOR ReaDaPtaDO DeFinitiVaMente

100
De 08h às 12h

ou
De 13h às 17h

não há

200
De 08h às 14h

ou
De 11h às 17h

não há

240 De 8h às 17h
De 12h às 13h

ou
De 13h às 14h

DEMAIS CATEGORIAS

JORNADA
(horas mensais)

HORÁRIO
DE TRABALHO

INTERVALO
PARA ALMOÇO

180 De 08h às 14h não há

180 + teMPO integRaL De 08h às 17h
De 12h às 13h

ou
De 13h às 14h

Parágrafo Único: Para os servidores com 06 (seis) horas de jornada de trabalho, 
não há intervalo para almoço, sendo permitida a pausa de 15 (quinze) minutos para o 
lanche, após a quarta hora de trabalho. 

DA AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEDE

art. 6° - a frequência dos servidores lotados na sede/seMec será apurada do dia 
20 do mês anterior até o dia 19 do mês em curso.

§ 1° - O Departamento de Recursos Humanos ficará responsável pelo envio dos 
apontamentos de frequência dos servidores aos setores da sede, no primeiro dia útil 
subsequente ao dia de aferição.

§ 2° - as chefias deverão devolver os apontamentos de frequência ao Departamen to 
de Recursos Humanos, impreterivelmente até dois dias após a data do recebimento, 
devidamente assinadas pelos servidores, sob pena de não processamento da frequência 
em folha de pagamento.

art. 7° - O horário dos agentes de serviços gerais e Motoristas, lotados no 
Departamento de Manutenção desta secretaria, deverá ser organizado em regime de 
escala pela chefia imediata, observada a absoluta necessidade de serviço.

§ 1° - Os Motoristas que apanham o veículo no prédio sede deverão registrar a 
frequência normalmente no relógio biométrico.

§ 2° - Os Motoristas que atendem aos espaços: eM santana do aurá, escolas 
Municipais com ônibus escolares e almoxarifado (DeRM) terão suas frequências 
apuradas nas respectivas unidades, cujas Direções/coordenações deverão encaminhá-las 
à chefia da equipe de transportes desta secretaria, que fará a análise e aferição devida 
das horas laboradas e encaminhará o relatório apurado ao Departamento de Recursos 
Humanos no dia 20 de cada mês para os registros devidos no sistema de Folha de 
Pagamento.

art. 8° - Os setores cujas atividades também são realizadas fora do prédio da 
sede/seMec deverão encaminhar ao Departamento de Recursos Humanos, 
semanal mente, o cronograma de atividades devidamente assinado pela chefia, para a 
inclusão necessária no sistema de apuração de frequência.

Parágrafo Único: Fica o servidor obrigado ao registro de ponto a cada saída e 
entrada para a realização de atividades fora do prédio da sede/seMec.

art. 9º – O servidor que se encontra em aguardo de aposentadoria permanecerá 
vinculado a sua última lotação e sob a responsabilidade da Direção ou coordenação 
do setor.

art. 10 – em caso de falecimento do servidor a Direção ou coordenação do setor 
deverá devolver imediatamente o contracheque do servidor ao Departamento de Recursos 
Humanos, via memorando, juntamente com a cópia legível do Registro de Óbito, 
devidamente conferida com o original, para fins de bloqueio em folha de pagamento.

Parágrafo Único: O não cumprimento do disposto no caput deste artigo, fará com 
que a chefia imediata do servidor falecido seja passível de responsabilidade adminis-
trativa e de possível restituição, aos cofres públicos, dos pagamentos indevidos gerados 
após a ocorrência do falecimento do servidor.

art. 11 - Os casos omissos deverão ser encaminhados à apreciação da Diretoria 
administrativa, que os encaminhará, quando for o caso, para deliberação superior da 
secretária Municipal de educação.

art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. cumpra-se.
Belém, 10 de fevereiro de 2017.

ROSINÉLI GUERREIRO SALAME
secretária Municipal de educação

RESOLUÇÃO Nº. 29 – CME, de 1 de fevereiro de 2017.

altera dispositivos da Resolução nº 22, de 28 de novembro de 2012, que estabelece 
normas para credenciamento, autorização de funcionamento e diretrizes para oferta e 
organização da educação infantil no município de Belém e dá outras providências.

a Presidente do conselho Municipal de educação de Belém, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no Parecer nº. 22/2017-cMe, aprovado em sessão 
ordinária do conselho Pleno, realizada no dia 1 de fevereiro de 2017, resolve:

art. 1o a Resolução cMe – Belém/Pa nº 22, de 28 de novembro de 2012, passa 
a vigorar com as seguintes alterações:

art. 6º .................................................................
............................................................................
ii – na Pré-escola, a criança deverá ter idade até cinco anos; (nR)
iii – (Revogado).

Parágrafo único. (Revogado).

art. 14. ...............................................................
i – de 8 a 9 crianças por professor, no caso de crianças até 1 ano; (nR)
ii – de 12 a 14 crianças por professor, no caso de crianças de 2 a 3 anos; (nR)
iii – de 24 a 28 crianças por professor, no caso de crianças de 4 a 5 anos. (nR)
iV – (Revogado).

Parágrafo único...................................................

art. 2º esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 
disposições em contrário.

MARIA BEATRIZ MANDELERT PADOVANI
Presidente do cMe

RESOLUÇÂO Nº. 30 – CME, de 01 de fevereiro de 2017

Prorroga os atos autorizativos já concedidos à escola Bosque “Prof. eidorfe 
Moreira”, até o final do ano letivo de 2017.
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a Presidente do conselho Municipal de educação de Belém, usando de suas 
atribuições legais, tendo em vista as disposições contidas na Resolução n.º 28/15-cMe, 
e de acordo com deliberação do Plenário, em sessão ordinária realizada no dia 01 de 
fevereiro de 2017, sobre o Processo nº. 020/2017 - Parecer nº 23/2017-cMe, resolve:

art. 1º Prorrogar, até 31 de dezembro de 2017, os atos autorizativos já concedidos 
à escola Bosque “Prof. eidorfe Moreira” mediante Resoluções nº 02/2012 – cMe, nº 
008/2006 – cMe e nº 12/4014 – cMe.

art. 2º Ficam validados os estudos dos alunos que cursaram a educação infantil, o 
ensino Fundamental, educação de Jovens e adultos e curso técnico de nível Médio 
em Meio ambiente integrado ao ensino Médio no ano 2016, período em que a escola 
funcionou com o ato autorizativo vencido, desde que integralizado o currículo 
mínimo exigido pela legislação vigente.

art. 3º esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

MARIA BEATRIZ MANDELERT PADOVANI
Presidente do cMe

RESOLUÇÃO Nº. 031 – CME, de 03 de fevereiro de 2017.

Retifica a Resolução nº 02/2017 – cMe/Belém/Pa.

a Presidente do conselho Municipal de educação de Belém, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:

art. 1o Retificar a Resolução nº 02/2017 - cMe, em razão do equivoco no número 
do cnPJ, que passa a vigorar com o seguinte teor:

art. 1o credenciar pelo período de convênio firmado com a Prefeitura, a entidade 
mantenedora centro comunitário cosme e Damião, cnPJ nº 04.978.482/0001-00, 
situada na Rodovia do Maracacuera, nº 242, Bairro campina – Distrito de icoaraci 
- Belém/Pa.

art. 2º autorizar, pelo período de convênio firmado com a Prefeitura, o funcio-
namento da educação infantil – creche e Pré-escola, no centro educacional cosme 
e Damião, situada na Rodovia do Maracacuera, nº 242, Bairro campina – Distrito de 
icoaraci - Belém/Pa. 

art. 2o esta Resolução entra em vigor a partir desta data.

MARIA BEATRIZ MANDELERT PADOVANI
Presidente do cMe

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SEURB

TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO 003/2014

espécie: 6º termo de aditamento ao contrato nº 003/2014, firmado em 
12/02/2014, com a empresa nina a. De sOuZa - ePP, Objeto: Prorrogação de prazo 
de vigência do contrato até 01/08/2017 Fundamento Legal: art. 57 da lei nº 8.666/1993; 
Processo: 0361/2017; cobertura Orçamentária: 15.122.0014.2170 – 33.90.39.00 – 
FOnte: 01000; signatários: pela contratante, aDinaLDO sOusa De OLiVeiRa 
e pela contratada nina a. De sOuZa – ePP.

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 115/2015-SEURB

em conformidade com a Lei de Licitações e contratos nº 8.666/93, em seu art. 65, 
§ 8º, e considerando as informações constantes nos autos do Processo administrativo nº 
085/2017, procedemos a nova inclusão de Dotação Orçamentária: 15.451.0006.2267 
– 33.90.39.00 – Fonte: 01000, firmado com a secretaria Municipal de urbanismo e a 
empresa gM engenHaRia eMPReenDiMentOs LtDa., que tem por objeto a 
RestauRaÇÃO e ReFORMa DOs Bens integRaDOs DO PaRQue JOÃO 
cOeLHO, Da PRaÇa Da RePÚBLica e Da PRaÇa Da seReia, para atender 
as necessidades da seuRB.

Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no contrato 115/2015-
seuRB, e o disposto no presente termo de apostilamento passa a fazer parte integrante 
do referido contrato..

Belém 02 de janeiro de 2017.

ADINALDO SOUSA DE OLIVEIRA
secRetÁRiO MuniciPaL De uRBanisMO – seuRB

ACACIO ANTONIO DE ALMEIDA GONÇALVES
gM engenHaRia eMPReenDiMentOs LtDa.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 063/SESMA/2017

ata de Registro de Preços, decorrente do PRegÃO eLetRÔnicO sRP nº 
139/2016 Processo nº 1602509/2016, homologado pela secretaria Municipal de saúde 
em 20/12/2016.

OBJetO: aQuisiÇÃO De PiLHas, BateRias e LÂMPaDas.

VigÊncia: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

encaRte
empresa: cOnsuLaB – DistRiBuiDORa De PRODutOs LaBORatO-

Riais, HOsPitaLaRes e eDucaciOnais, cnPJ n° 24.997.187/0001-08, com 
sede na avenida gethsemani, nº 223, Vila sônia, são Paulo/sP, ceP: 05625-090.

ITEM ESPECIFICAÇÃO/MARCA/
FABRICANTE/GARANTIA/VALIDADE UNID. QUANT. VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

5 Lâmpada para microscópio 6W/20W unidade 96 R$ 16,99 R$ 1.631,04

VALOR TOTAL R$ 1.631,04

Valor por extenso: Um mil seiscentos e trinta e um reais e quatro centavos.

assinam: sÉRgiO De aMORiM FigueiReDO – contratante e FeLiPe FuZiO 
DOs santOs – contratada

Data: 3 de fevereiro de 2017

CONTRATO Nº 018/2017 – SESMA

cOntRatante: secRetaRia MuniciPaL De saÚDe De BeLÉM 
– sesMa.

cOntRataDa: ge HeaLtHcaRe DO BRasiL cOMeRciO e 
seRViÇOs PaRa eQuiPaMentOs MeDicO-
HOsPitaLaRes LtDa

cnPJ/MF.: 00.029.372/0004-93
FunDaMentaÇÃO LegaL: O presente contrato será regido pelo disposto na Lei 

Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 10.520/02, Decreto 
Federal n° 5.504/05, Decretos Municipais n° 47.429/05, 
nº 49.191/05, n° 64.684/10 e 48.804a/05, e demais 
legislações aplicáveis ao assunto.

OBJetO: aQuisiÇÃO De uM aPaReLHO De uLtRas-
sOnOgRaFia.

VaLOR gLOBaL: R$-79.300,00 (setenta e nove mil e trezentos reais).
DOtaÇÃO ORÇaMentÁRia:
 Funcional Programática: 2.17.22.10.301.0001
 atividade: 2013
 Fonte de Recurso: 0114008001
 elemento de Despesa: 44.90.52
VigÊncia: a vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados 

a partir da data de sua assinatura.
assinaM: seRgiO De aMORiM FigueiReDO – contratante
 PatRÍcia eLisaBete HOssOtani – contratada.
Data: 7 de fevereiro de 2017

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 165/2016 

acOLHO o julgamento da cPL em relação ao Pregão eletrônico sRP nº 
165/2016, Processo de Protocolo nº 1618690/2016, cujo objeto é a aQuisiÇÃO De 
MateRiais tÉcnicOs Da categORia FiOs ciRÚRgicOs, em favor das 
empresas:

aLFaMeD cOMeRciaL LtDa
cnPJ: 02.275.673/0001-80

Vencedora do item: 23 no Valor 
global de R$-91.440,00 (noventa 
e um mil quatrocentos e quarenta 
reais).

PHeniX HOsPitaLaR LtDa – ePP
cnPJ: 07.851.653/0001-23

Vencedora dos itens: 31, 33, 34 e 38 
no Valor global de R$-22.172,40 
(vinte e dois mil cento e setenta e 
dois reais e quarenta centavos).

siLVa e DeLgaDO LtDa – Me
cnPJ: 08.393.709/0001-06

Vencedora dos itens: 21, 30 e 37 
no Valor global de R$-38.455,20 
(trinta e oito mil quatrocentos e 
cinquenta e cinco reais e vinte cen-
tavos).

ÚnicO MuLt eQuiPaMentOs e aces-
sÓRiOs LtDa – ePP
cnPJ: 13.444.068/0001-01

Vencedora dos itens: 17, 19, 39 e 40 
no Valor global de R$-41.280,00 
(quarenta e um mil duzentos e oi-
tenta reais).

Kg gLOBaL cOMeRciO e DistRiBui-
ÇÃO LtDa – Me
cnPJ: 19.297.458/0001-82

Vencedora dos itens: 2, 6, 10, 11, 
12, 14, 15, 22, 27, 29, 32, 35, 36, 
41, 43 e 44 no Valor global de R$-
332.539,20 (trezentos e trinta e dois 
mil quinhentos e trinta e nove reais 
e vinte centavos).

instRuMeD instRuMentOs MeDicOs 
HOsPitaLaRes eiReLi – ePP
cnPJ: 24.626.549/0001-54

Vencedora do item: 13 no Valor 
global de R$-25.200,00 (vinte e 
cinco mil e duzentos reais).

KL DistRiBuiDORa De PRODutOs 
HOsPitaLaRes LtDa – Me
cnPJ: 25.027.909/0001-64

Vencedora dos itens: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 
16, 18, 20, 24, 25, 26 e 28 no Valor 
global de R$-263.239,20 (duzentos 
e sessenta e três mil duzentos e trin-
ta e nove reais e vinte centavos).

VALOR GLOBAL DA ATA

R$-484.899,00 (QUATROCEN-
TOS E OITENTA E QUATRO 
MIL OITOCENTOS E NOVEN-
TA E NOVE REAIS).

HOMOLOgO a presente licitação, para os devidos fins, conforme preceitua o 
art. 38, Vii, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c os incisos XXi e XXii do art. 4º da Lei nº 
10.520/02, bem como no inciso XXiii do art. 12 do Decreto Municipal nº 47.429/05.

Belém/Pa, 13 de fevereiro de 2017.

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
secretário Municipal de saúde de Belém – sesMa/PMB
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HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 148/2016 

acOLHO o julgamento da cPL em relação ao Pregão eletrônico sRP nº 
148/2016, Processo de Protocolo nº 1592925/2016, cujo objeto é a PRestaÇÃO De 
seRViÇOs De engenHaRia De natuReZa FReQuente ReLatiVOs À 
ManutenÇÃO e RecuPeRaÇÃO Da estRutuRa FÍsica DOs PRÉDiOs, 
Que cOMPÕeM a ReDe FÍsica Da secRetaRia MuniciPaL De saÚDe 
De BeLÉM - sesMa, em favor das empresas:

DecOL DecORaÇÕes engenHaRia e cOMeRciO LtDa
cnPJ: 04.944.740/0001-37

Vencedora do item 1 no Valor global de R$-9
.700.000,00 (nove milhões e setecentos mil reais).

inFinitY cOnstRuÇÕes e seRViÇOs LtDa – ePP
cnPJ: 17.630.678/0001-50

Vencedora do item 2 no Valor global de R$-11
.477.674,68 (onze milhões quatrocentos e setenta e 
sete mil seiscentos e setenta e quatro reais e sessen-
ta e oito centavos).

VALOR GLOBAL DA ATA
R$-21.177.674,68 (VINTE E UM MILHÕES 
CENTO E SETENTA E SETE MIL SEISCEN-
TOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SES-
SENTA E IOTO CENTAVOS).

HOMOLOgO a presente licitação, para os devidos fins, conforme preceitua o 
art. 38, Vii, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c os incisos XXi e XXii do art. 4º da Lei nº 
10.520/02, bem como no inciso XXiii do art. 12 do Decreto Municipal nº 47.429/05.

Belém/Pa, 31 de janeiro de 2017.

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
secretário Municipal de saúde de Belém

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 163/2016

acOLHO o julgamento da cPL em relação ao Pregão eletrônico sRP nº 
163/2016, Processo de Protocolo nº 1607576/2016, cujo objeto é a futura e eventual 
aQuisiÇÃO De MateRiais tÉcnicOs HOsPitaLaRes Da categORia 
iDentiFicaÇÃO, em favor da empresa:

ÚnicO MuLt eQuiPaMentOs e acessÓRiOs LtDa – ePP
cnPJ: 13.444.068/0001-01

Vencedora dos itens: 1, 2, 3, 4 e 6 no Valor global 
de R$-99.449,42 (noventa e nove mil quatrocentos 
e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos).

VALOR GLOBAL DA ATA
R$-99.449,42 (NOVENTA E NOVE MIL QUA-
TROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS 
E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

HOMOLOgO a presente licitação, para os devidos fins, conforme preceitua o 
art. 38, Vii, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c os incisos XXi e XXii do art. 4º da Lei nº 
10.520/02, bem como no inciso XXiii do art. 12 do Decreto Municipal nº 47.429/05.

Belém/Pa, 13 de fevereiro de 2017.

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
secretário Municipal de saúde de Belém – sesMa/PMB

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2017
PROTOCOLO Nº 1.654.032 

autORiZO e RatiFicO a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo 
objeto é a aQuisiÇÃO eMeRgenciaL De suPLeMentO nutRiciOnaL e 
MateRiais De usO cOntÍnuO PaRa O Paciente LaZaRenO LisBOa 
Reis, eM RaZÃO De DecisÃO JuDiciaL nOs autOs Da aÇÃO PROPOsta 
PeLO MinistÉRiO PÚBLicO DO PaRÁ – nº 0252232-52.2016.8.14.0301, no 
Valor global de R$-5.929,20 (cinco mil novecentos e vinte e nove reais e vinte centavos), 
junto aos fornecedores nutRiXX suPLeMentOs aLiMentaRes LtDa - Me, 
inscrita no cnPJ sob o nº 12.401.269/0001-69 e i F s nasciMentO & cia LtDa – 
ePP, inscrita no cnPJ sob o nº 63.872.493/0001-70 com amparo no parecer do núcleo 
de assessoria Jurídica, nos termos do art. 24, iV, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores.

Belém, 14 de fevereiro de 2017.

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
secretário Municipal de saúde de Belém - sesMa

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2017
PROTOCOLO Nº 1.654.104

autORiZO e RatiFicO a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo 
objeto é a aQuisiÇÃO eMeRgenciaL De MeDicaMentOs De usO 
cOntÍnuO PaRa a Paciente WaLDenice PinHeiRO gaia, eM RaZÃO 
De DecisÃO JuDiciaL nOs autOs Da aÇÃO PROPOsta PeLO MinistÉRiO 
PÚBLicO DO PaRÁ – nº 0024886-94.201.8.14.0301, no Valor global de R$-355,96 
(trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos), junto ao 
fornecedor a. e. sOuZa e cOsta cOMeRciO LtDa - Me, inscrita no cnPJ sob 
o nº 21.715.600/0001-06, com amparo no parecer do núcleo de assessoria Jurídica, 
nos termos do art. 24, iV, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Belém, 14 de fevereiro de 2017.

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
secretário Municipal de saúde de Belém - sesMa

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2017
PROTOCOLO Nº 1.653.470

autORiZO e RatiFicO a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo 
objeto é a cOntRataÇÃO De eMPResa esPeciaLiZaDa eM tRansPORte eM 
VeÍcuLO tiPO cegOnHa, PaRa O tRansPORte De aMBuLÂncias DO 
saMu - 192, no Valor global de R$-37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), 
junto a empresa MaRaJO LOcaÇÃO e seRViÇOs LtDa, cnPJ: 63.859.961/0001-
76, com amparo no parecer do núcleo de assessoria Jurídica, nos termos do art. 24, iV, 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Belém, 14 de fevereiro de 2017.

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
secretário Municipal de saúde de Belém – sesMa

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2017
PROTOCOLO Nº 1.651.546

autORiZO e RatiFicO a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo 
objeto é a aQuisiÇÃO eMeRgenciaL De MeDicaMentO De usO 
cOntÍnuO PaRa O Paciente MaRiO PeReiRa Da ROcHa, eM RaZÃO 
De DecisÃO JuDiciaL nOs autOs Da aÇÃO PROPOsta PeLO MinistÉRiO 
PÚBLicO DO PaRÁ – nº 0801919-38.2016.8.14.0301, no Valor global de R$-2
.658,63 (dois mil seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), junto 
ao fornecedor a. e. sOuZa e cOsta LtDa - Me, cnPJ: 21.715.600/0001-06, com 
amparo no parecer do núcleo de assessoria Jurídica, nos termos do art. 24, iV, da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Belém, 14 de fevereiro de 2017.

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
secretário Municipal de saúde de Belém - sesMa

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2017
PROTOCOLO Nº 1.654.244

autORiZO e RatiFicO a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo 
objeto é a aQuisiÇÃO eMeRgenciaL De MeDicaMentOs De usO cOntÍnuO 
PaRa O Paciente taM tucK Hee, eM RaZÃO De DecisÃO JuDiciaL 
nOs autOs Da aÇÃO PROPOsta PeLO MinistÉRiO PÚBLicO DO PaRÁ 
– nº 0805863-48.2016.8.14.0301 – 2º VaRa DO JuiZaDO esPeciaL Da 
FaZenDa PÚBLica De BeLÉM, no Valor global de R$-2.102,22 (dois mil cento 
e dois reais e vinte e dois centavos), junto aos fornecedores a. e. sOuZa e cOsta 
cOMeRciO LtDa - Me, inscrita no cnPJ sob o nº 21.715.600/0001-06 e i F s 
nasciMentO & cia LtDa – ePP, inscrita no cnPJ sob o nº 63.872.493/0001-70 
com amparo no parecer do núcleo de assessoria Jurídica, nos termos do art. 24, iV, da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Belém, 14 de fevereiro de 2017.

SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
secretário Municipal de saúde de Belém - sesMa

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

PORTARIA Nº 001/2017-GABS/SEMMA BELÉM, 13 DE FEVEREIRO 
DE 2017.

O secRetÁRiO MuniciPaL De MeiO aMBiente, usando das atribuições 
que lhe confere o parágrafo único do artigo 43, da Lei nº 9.232 de 08 de novembro 
de 2016 - LDO,

considerando a necessidade de se alterar o Quadro de Detalhamento da Despesa.

R e s O L V e :
art 1º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD, em favor da 

secretaria Municipal de Meio ambiente, pertencente ao Orçamento Fiscal.

art 2º - as alterações propostas nos elementos de despesa são apresentadas no 
anexo.

art 3º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
secRetaRia MuniciPaL De MeiO aMBiente, Belém (Pa) 13 de 

fevereiro de 2017.

CARLOS FABRÍCIO CRESCENTE DIAS 
secretário Municipal de Meio ambiente

ANEXO À PORTARIA Nº 001/2017-PMB DE 13 DE FEVEREIRO DE 2017

cÓDigO/esPeciFicaÇÃO natuReZa 
Da DesPesa

aLteRaÇÃO DO QDD

acRÉsciMO anuLaÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
secRetaRia MuniciPaL De MeiO aMBiente

2.14.21.18.541.0006.2080 – Manutenção e gestão de Áreas 
Protegidas.

33909200
33903900

8.853,94
8.853,94

TOTAL 8.853,94 8.853,94

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEJEL

PORTARIA Nº 002/2017 – SEJEL/PMB

O secRetÁRiO MuniciPaL De esPORte, JuVentuDe e LaZeR, no uso 
de suas atribuições,

R e s O L V e :
conceder, por direito que são assegurados, o gozo de férias regulares ao 

servidor (as):

Nome Cargo Matricula Período Aquisitivo Gozo

ROsaLina sOusa LiMa cHeFe De seÇÃO 0041955-161 01/03/2016-28/02/2017 MaRÇO/17

VÂnia QuintinO De aLMeiDa MaRQues cHeFe De DiVisÃO 0318450-020 01/01/2016-31/12/2016 MaRÇO/17

a partir de 01/03/2017 a 30/03/2017, devendo retornar ao serviço em 
31/03/2017.

RegistRe-se, PuBLiQue-se e cuMPRa-se.
secRetÁRiO MuniciPaL De esPORte, JuVentuDe e LaZeR, 30 de 

janeiro de 2017.

DEIVISON COSTA ALVES
secretário Municipal de esporte, Juventude e Lazer-sejel.

ano lviii - nº 13.227



PORTARIA Nº 034/2016 – SEJEL/PMB

O secRetÁRiO MuniciPaL De esPORte, JuVentuDe e LaZeR, no uso 
de suas atribuições,

R e s O L V e :
1. conceder ao servidor (a) giseLe cHaVes PenneR (Mat. 0112259-

022), lotado na seJeL, 30 (trinta dias) de Licença Prêmio, referente ao triênio de 
16/03/1998 à 16/03/2001, para gozo de 26/12/2016 a 24/01/2016, concedida pela 
portaria nº017/25.01.06 –gaPRes /FuMBeL.

RegistRe-se, PuBLiQue-se e cuMPRa-se.
secRetÁRiO MuniciPaL De esPORte, JuVentuDe e LaZeR, 13 de 

Dezembro de 2016.

SILVANO GUERREIRO DE SOUZA NETO
secretário Municipal de esporte, Juventude e Lazer – seJeL – em exercício.

PORTARIA Nº 004/2017- SEJEL/PMB, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017.

O secRetÁRiO MuniciPaL De esPORte JuVentuDe e LaZeR, usando 
das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 46, da Lei nº 9.232 de 08 
de novembro de 2016 - LDO

considerando a necessidade de se alterar o Quadro de Detalhamento da Despesa.

R e s O L V e:
art 1º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, em favor da 

secretaria Municipal de esporte Juventude e Lazer, pertencente ao Orçamento Fiscal.

art 2º - as alterações propostas nos elementos de despesa são apresentadas 
no anexo.

art 3º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
secRetaRia MuniciPaL De esPORte JuVentuDe e LaZeR, 15 de 

Fevereiro de 2017.

WILSON CORDEIRO DE ALBUQUERQUE NETO
secretário Municipal de esporte, Juventude e Lazer.

ANEXO A PORTARIA Nº 004/2017-SEJEL/PMB DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017

cÓDigO/esPeciFicaÇÃO natuReZa
Da DesPesa

aLteRaÇÃO DO QDD

acRÉsciMO anuLaÇÃO

secRetaRia MuniciPaL De esPORte JuVentuDe e 
LaZeR.

2.16.21.27.122.0014.2170- OPeRaciOnaLiZaÇÃO Das 
aÇÕes aDMinistRatiVas.

3.3.90.92.00

3.3.90.39.00

25.000,00

25.000,00

TOTAL 25.000,00 25.000,00

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO OUTEIRO - AROUT

PORTARIA Nº 004/2017-GAB/AROUT BELÉM, 31 DE JANEIRO DE 2017

O aDMinistRaDORa RegiOnaL DO OuteiRO, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo art°.04, Lei 7753, de 17 de maio de 1995.

R e s O L V e :
cOnceDeR, (30), trinta dias de gozo de Férias regulamentares aos servidores 

abaixo relacionados, no mês de Março/2017.

Matricula Nome Período Aquisitivo

1976230-028 aDRianO MatOs Da siLVa 09/01/2016 a 08/01/2017

1976311-036 cLeitOn De naZaRe De MeLO 25/02/2016 a 24/02/2017

0379441-012 JOse MaRia LiMa Da siLVa 01/03/2016 a 28/02/2017

2019647-022 MaRcia MaRia sOuZa Da cunHa 13/03/2016 a 12/03/2017

RegistRa-se, PuBLica-se e cuMPRa-se
aDMinistRaÇÃO RegiOnaL DO OuteiRO,31 De JaneiRO De 2017.

ELIZETE MENDES CARDOSO DE ALMEIDA
administradora Regional do outeiro

SUPERINT. EXECUT. DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB

PORTARIA Nº 0084/2017 – SEMOB

a DiRetORa suPeRintenDente da suPeRintenDÊncia eXecutiVa 
De MOBiLiDaDe uRBana De BeLÉM - seMOB, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Portaria n° 938/2016 – PMB, de 18 de março de 2016.

considerando o Processo nº 1667220, de 02/02/2017;

considerando a autorização da chefia imediata;

R e s O L V e :
i – DeFeRiR, nos termos do artigo 111, da Lei nº 7.502, de 20/12/1990, ao 

servidor cLauDiO nOBeRtO BaRBOsa De sOuZa (assistente de administração, 
Matrícula n°0002100-029), 60 (sessenta) dias de licença-prêmio, referente ao período 
aquisitivo de 16/11/1995 a 15/11/1998.

ii – autorizar o gozo de 30 (trinta) dias da referida licençano período de 
03/07/2017a 01/08/2017, restando 30 (trinta) dias para gozo posterior.

Registre-se. Publique-se. cumpra-se.
suPeRintenDÊncia eXecutiVa De MOBiLiDaDe uRBana De 

BeLÉM - seMOB, aos 10 (dez) dias do mês de fevereiro de 2017.

ANA PAULA GOUVÊA GROSSINHO
Diretora-superintendente, em exercício.

PORTARIA Nº 0078/2017 – SEMOB

a DiRetORa suPeRintenDente da suPeRintenDÊncia eXecutiVa 
De MOBiLiDaDe uRBana De BeLÉM - seMOB, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Portaria n° 938/2016 – PMB, de 18 de março de 2016.

considerando o processo nº1656347, de 19/12/2016;

considerando a autorização da chefia imediata;

R e s O L V e :
i – cOnceDeR, a pedido, o gozo dos 15 (quinze) dias restantes das férias 

regulamentares da servidora Regina MaRia BORges LeaL RiBeiRO(assessora 
técnica, Matrícula nº 0376345-012), referente ao período aquisitivo 01/01/2015 a 
31/12/2015, no período de 06/02/2017 a 20/02/2017.

ii – esta Portaria possui efeito retroativo a 06/02/2017.
Registre-se. Publique-se. cumpra-se.
suPeRintenDÊncia eXecutiVa De MOBiLiDaDe uRBana De 

BeLÉM - seMOB, aos 10 (dez) dias do mês de fevereiro de 2017.

ANA PAULA GOUVÊA GROSSINHO
Diretora-superintendente, em exercício

PORTARIA Nº 0079/2017 – SEMOB

a DiRetORa suPeRintenDente da suPeRintenDÊncia eXecutiVa 
De MOBiLiDaDe uRBana De BeLÉM - seMOB, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Portaria n° 938/2016 – PMB, de 18 de março de 2016.

considerando o processo nº 1666794, de 01/02/2017;

considerando a autorização da chefia imediata;

R e s O L V e :
i – tRansFeRiR, a pedido, as férias regulamentares do servidor eLias 

antOniO JaRDiM sOusa (agente de trânsito, Matrícula nº 4002415-014), 
referente ao período aquisitivo 06/07/2015 a 05/07/2016, marcadas anteriormente no 
período de 01/02/2017 a 02/03/2017, para o período de 03/04/2017 a 02/05/2017.

ii – esta Portaria possui efeito retroativo a 01/02/2017.
Registre-se. Publique-se. cumpra-se.
suPeRintenDÊncia eXecutiVa De MOBiLiDaDe uRBana De 

BeLÉM - seMOB, aos 10 (dez) dias do mês de fevereiro de 2017.

ANA PAULA GOUVÊA GROSSINHO
Diretora-superintendente, em exercício

PORTARIA Nº 0081/2017 – SEMOB

a DiRetORa suPeRintenDente da suPeRintenDÊncia eXecutiVa 
De MOBiLiDaDe uRBana De BeLÉM - seMOB, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Portaria n° 938/2016 – PMB, de 18 de março de 2016.

considerando o processo nº 1666822, de 17/02/2017;

considerando a autorização da chefia imediata;

R e s O L V e :
i – tRansFeRiR, a pedido, o gozo das férias regulamentares do servidor 

RaiMunDO FeRReiRa DO nasciMentO (agente de trânsito, Matrícula nº 
4008243-029), referente ao período aquisitivo 28/06/2015 a 27/06/2016, a serem 
anteriormente gozadas no período de 13/02/2017 a 14/03/2017, para o período de 
10/04/2017 a 09/05/2017.

Registre-se. Publique-se. cumpra-se.
suPeRintenDÊncia eXecutiVa De MOBiLiDaDe uRBana De 

BeLÉM - seMOB, aos 10 (dez) dias do mês de fevereiro de 2017.

ANA PAULA GOUVÊA GROSSINHO
Diretora-superintendente, em exercício

PORTARIA Nº 0082/2017 – SEMOB

a DiRetORa suPeRintenDente da suPeRintenDÊncia eXecutiVa 
De MOBiLiDaDe uRBana De BeLÉM - seMOB, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Portaria n° 938/2016 – PMB, de 18 de março de 2016.

considerando o processo nº 1666790, de 01/02/2017;

considerando a autorização da chefia imediata;

R e s O L V e :
i – tRansFeRiR, a pedido, o gozo das férias regulamentares do servidor 

FLÁViO ROBeRtO Batista FeRReiRa (agente de trânsito, Matrícula nº 
4005180-026), referente ao período aquisitivo 07/06/2015 a 06/06/2016, a serem 
anteriormente gozadas no período de 06/02/2017 a 07/03/2017, para o período de 
01/03/2017 a 30/03/2017.
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ii – esta Portaria possui efeito retroativo a 06/02/2017.
Registre-se. Publique-se. cumpra-se.
suPeRintenDÊncia eXecutiVa De MOBiLiDaDe uRBana De 

BeLÉM - seMOB, aos 10 (dez) dias do mês de fevereiro de 2017.

ANA PAULA GOUVÊA GROSSINHO
Diretora-superintendente, em exercício

EXTRATO AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2013.

cOntRatante: superintendência executiva de Mobilidade urbana de 
Belém-seMOB.

cOntRataDO: Valéria Paranhos da silva.
OBJetO: Prorrogação do contrato nº008/2013.
VaLOR MensaL: R$77.489,31 (setenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e 

nove reais e trinta e um centavos).
VaLOR gLOBaL: 929.871,66 (novecentos e vinte e nove mil, oitocentos e 

setenta e um reais e sessenta e seis centavos).
DOtaÇÃO ORÇaMentÁRia: Projeto atividade: 26.122.0014.2170; elemento 

Despesa: 33.90.36; Fonte de Recursos: 20000004.
FunDaMentO LegaL: art. 57, inciso ii, § 2º e no artigo 65, §1º da Lei Federal 

n°8.666/93.
VigÊncia: início em 04/04/2017 e término em 04/04/2018.
FORO: Belém-Pa.
Data Da assinatuRa: 06/02/2017.

ANA PAULA GOUVÊA GROSSINHO
Diretora-superintendente, em exercício

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PERMISSÃO 
DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2014.

PeRMitente: superintendência executiva de Mobilidade urbana de 
Belém-seMOB.

PeRMissiOnÁRiOs: conforme Relação em anexo.
OBJetO: Prorrogação da vigência do contrato de delegação de 

PeRMissÃO, em caráter precário, para a execução do 
serviço Público de transporte individual de Passageiros 
por meio de Mototáxi no Município de Belém.

taRiFas: as tarifas serão fixadas por meio de Decreto Municipal.
FunDaMentO LegaL: Lei Federal n°8.666/93, Lei Federal n°8.987/95, Decreto 

Municipal n°75.873 - PMB, de 14/05/13, que homologou 
a Resolução n°002/13 - cOnDeL/aMuB, que aprova o 
novo regulamento do serviço de transporte de aluguel de 
passageiros, de caráter individual, denominado - Moto-
táxi - no Município de Belém, alterada pela Resolução 
n°011/2013 - cOnDeL/aMuB, homologada pelo 
Decreto Municipal n°76.672 - PMB, De 1° de agosto de 
2013 e demais normas supervenientes.

VigÊncia: Dois anos, contados a partir do término da vigência do 
contrato originário.

FORO: Belém-Pará.
Datas De assinatuRa: 06, 09, 10, 20 e 26/01/2017.

CONTRATOS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/SeMOB/2014

Nº PERMISSIONÁRIO

1. enOs DuaRte FeitOZa

2. eVanDRO Bentes LeaL

3. JuRanDiR nOgueiRa aLVes

4. ManOeL JOaO siLVa DO nasciMentO

FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA

PORTARIA Nº 283/2017 – FUNPAPA

a Presidente da Fundação Papa João XXiii - FunPaPa, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no art.7º, inciso XiV, do Decreto Municipal nº. 22.832 
de 10.05.1991, e arr. 3º, XiV, do Decreto nº. 84.885/2016 de 01/02/2016;

considerando a Lei Federal nº. 8.666/93, art. 67, e

considerando a necessidade de gerenciamento e acompanhamento dos contratos 
referentes às ações desenvolvidas nas áreas integrantes da estrutura da Fundação Papa 
João XXiii, visando à observância das obrigações contratualmente assumidas, 
fiscalização, controle orçamentário e vigência dos instrumentos contratuais,

R e s O L V e :
art. 1º - Designar o servidor JaiMe BeneDitO ViLHena De sOuZa, matrícula 

0199257-019, para acompanhar e fiscalizar, com observância da legislação aplicável, 
a execução do contrato nº. 003/2015, firmado entre a Fundação Papa João XXiii e a 
empresa PaX BRasiL seRViÇO e cOMÉRciO eiReLi-ePP, contratação de 
empresa especializada para a PRestaÇÃO De seRViÇOs FuneRÁRiOs, conforme 
especificações contidas no Memo. nº. 017/2017 – sicaPe

art. 2º - compete ao fiscal/servidor:
a) anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução dos 

contratos, providenciando a regularização das faltas e/ou defeitos observados;
b) elaborar relatórios mensais que serão enviados à Diretoria administrativa 

(Da), desta Fundação, até o dia 10 subsequente de cada mês;
c) atestar o recebimento dos bens/prestação de serviços quanto à sua execução em 

conformidade com o termo dos contrato;
d) Outras providências de responsabilidade do fiscal.

art. 3º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RegistRe-se, PuBLiQue-se e cuMPRa-se
Belém, 15 de fevereiro de 2017.

ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO
Presidente da Fundação Papa João XXiii

AGÊNCIA REGUL. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE BELÉM - AMAE

PORTARIA Nº 034/2017 - GAB – AMAE/BELEM, DE 14 DE FEVEREIRO 
DE 2017.

O DiRetOR PResiDente Da agÊncia ReguLaDORa MuniciPaL De 
Água e esgOtO De BeLÉM-aMae/BeLÉM, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 17, inciso i da Lei Municipal nº 8.630, de 07 de fevereiro de 
2008, e

considerando, a competência do artigo 13, inciso ii, da Lei nº 7.502, de 20 de 
dezembro de 1990, quanto à nomeação de funcionários,

R e s O L V e :
i - Retificar o art. 1º da PORtaRia nº 027/2017 - gaB – aMae/BeLeM, 

De 14 De FeVeReiRO De 2017, que exonera o servidor LucianO RaiOL De 
caMPOs (Mat. 20310697-034), da agência Reguladora de Água e esgoto de Belém-
aMae/Belém, onde se lê: a contar de 01 de janeiro de 2017, leia-se: a contar de 01 
de fevereiro de 2017.

DÊ-se ciÊncia, RegistRe-se, PuBLiQue-se e cuMPRa-se.
gaBinete DO DiRetOR PResiDente Da aMae/BeLÉM.

ANTÔNIO DE NORONHA TAVARES
Diretor Presidente –aMae/BeLÉM

PORTARIA Nº 029/2017 - GAB – AMAE/BELEM, DE 13 DE FEVEREIRO 
DE 2017.

O DiRetOR PResiDente agÊncia ReguLaDORa MuniciPaL De 
Água e esgOtO De BeLÉM-aMae/BeLÉM, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 17, inciso i da Lei Municipal nº 8.630, de 07 de fevereiro de 
2008,

considerando, a competência do artigo 13, inciso ii, da Lei nº 7.502, de 20 de 
dezembro de 1990, quanto à nomeação de funcionários, e

considerando, as disposições dos arts. 63 e segs., da Lei nº 7.502, de 20 de 
de zembro de 1990, quanto à concessão de tempo integral e dedicação exclusiva a 
funcio nários públicos municipais.

R e s O L V e :
art. 1º – a nomeação da servidora KennYa siLVa cORRÊa, para o cargo 

comissionado de assessOR De cOMunicaÇÃO e iMPRensa, Das – 201.8, na 
gerência de controle de assuntos internos da agência Reguladora Municipal de Água 
e esgoto de Belém-aMae/Belém, a contar de 13 de fevereiro de 2017.

art. 2º – submeter ao regime de tempo integral, no percentual de 50% 
(cinquenta por cento), sobre seus vencimentos, à servidora KennYa siLVa 
cORRÊa, da agência Reguladora Municipal de Água e esgoto de Belém – 
aMae, a contar de 13 de fevereiro de 2017.

DÊ-se ciÊncia, RegistRe-se, PuBLiQue-se e cuMPRa-se.
gaBinete DO DiRetOR PResiDente Da aMae/BeLÉM.

ANTONIO DE NORONHA TAVARES
Diretor Presidente-aMae/BeLÉM

PORTARIA Nº 030/2017 - GAB – AMAE/BELEM, DE 13 DE FEVEREIRO 
DE 2017.

O DiRetOR PResiDente agÊncia ReguLaDORa MuniciPaL De 
Água e esgOtO De BeLÉM-aMae/BeLÉM, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 17, inciso i da Lei Municipal nº 8.630, de 07 de fevereiro de 
2008,

considerando, a competência do artigo 13, inciso ii, da Lei nº 7.502, de 20 de 
dezembro de 1990, quanto à nomeação de funcionários, e

considerando, as disposições dos arts. 63 e segs., da Lei nº 7.502, de 20 de 
de zembro de 1990, quanto à concessão de tempo integral e dedicação exclusiva a 
funcio nários públicos municipais.

R e s O L V e :
art. 1º – a nomeação da servidora eVeLYn tHais aBReu De sOuZa, para 

o cargo comissionado de cOORDenaDORa De FiscaLiZaÇÃO e cOntROLe, 
Das – 201.8, na gerência de Regulação técnica da agência Reguladora Municipal de 
Água e esgoto de Belém-aMae/Belém, a contar de 01 de fevereiro de 2017.

art. 2º – submeter ao regime de tempo integral, com o percentual de 50% 
(cinquenta por cento), sobre seus vencimentos, da servidora eVeLYn tHais 
aBReu De sOuZa, da agência Reguladora Municipal de Água e esgoto de Belém 
– aMae, a contar de 01 de fevereiro de 2017.

DÊ-se ciÊncia, RegistRe-se, PuBLiQue-se e cuMPRa-se.
gaBinete DO DiRetOR PResiDente Da aMae/BeLÉM.

ANTONIO DE NORONHA TAVARES
Diretor Presidente-aMae/BeLÉM
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