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HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 013 de 15 de MarÇo de 2022
a diretora do Hospital regional de Salinópolis, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas através da PorTaria Nº 210/2021-ccG de 08 de 
fevereiro de 2021, publicada no doE nº 34.486 de 09/02/2021
coNSidEraNdo, o parecer da assessoria Jurídica da SESPa nos autos do 
processo nº 2021/1434961.
coNSidEraNdo, a PorTaria Nº 1035, de 16 de Novembro de 2021 – 
doE 34.769 dE 18/11/2021, que designou a comissão Permanente de 
Sindicância do Hospital Regional de Salinópolis,
rESolVE:
I – Instaurar a competente Sindicância Administrativa na forma do art. 
199 da lei 5.810/94, nomeando para compor a comissão os servidores: 
criSTiaNE SEriQUE MoNTEiro, odontóloga, matrícula nº 57174941-1, 
EMErSoN SaNTiaGo MoNTEiro, agente administrativo - matrícula nº 
5808987-2 e EliUdY da SilVa BraNdÃo agente administrativo - matrí-
cula nº 5913561-1, para sob a presidência do primeiro, apurar possíveis 
irregularidades no serviço público.
ii - a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do relatório 
final no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, 
desde que por motivo fundamentado.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
diretora do Hospital regional de Salinópolis

Protocolo: 771969

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

Portaria Nº 038 de 11 de MarÇo de 2022
o Secretário de Estado de Transportes, no uso de suas atribuições legais, 
e considerando o disposto no artigo 199 da lei nº 5.810, de 20/01/1994, 
regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará;
considerando o teor do Memorando nº 007/2022- cS;
Considerando os termos do PAE nº 2021/131075, firmado pelo Presidente 
da comissão de Sindicância, instaurada pela PORTARIA Nº 027 de 
09.02.2022, publicada no doE nº 34.863 de 11.02.2022;
considerando ainda, que, embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal;
r e s o l v e:
ProrroGar, de acordo com o parágrafo único do artigo 201, da lei Esta-
dual nº 5.810 de 24.01.94, por mais 30 (trinta) dias, o prazo para conclu-
são dos trabalhos da Comissão de Sindicância.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 11 de março de 2022.
adlEr da SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

Protocolo: 771971
Portaria Nº 066 de 14 de MarÇo de 2022

o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, publicada no 
doE nº 33.781 de 15.01.2019, e considerando o disposto no art. 74 da lei 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r e s o l v e:
coNcEdEr, o usufruto de 15 (quinze) dias de férias a servidora VEra 
lUcia dE SoUZa SilVa, id. funcional nº 2018594/5, ocupante do cargo 
em comissão de Gerente, no período de 15 a 29.03.2022, referente ao 
exercício de 23.08.2019 a 22.08.2020, concedido por meio da PorTaria 
Nº 313/DAF de 20.10.2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 
34.746 de 25.10.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 14 de março de 2022
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 771967

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

Na PUBLicaÇÃo N° 758105 reFereNte a Portaria 
N° 012/2022-GP PUBLicada No doe 34.858 

de 08 de FeVereiro de 2022,
onde se lê:

5947368 Kelly Ketley dias de amorim 16/03/2022 a 14/04/2022 2021/2022

Leia-se:

5947368 Kelly Ketley dias de amorim 31/03/2022 a 29/04/2022 2021/2022

Protocolo: 771610
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disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de aV i s o
  disPeNsa de LicitaÇÃo Nº003/2022-cPH

- aquisição/obras/Serviços:
contratação de empresa para o fornecimento de material permanente (ca-
deiras), o qual visa atender a companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará, através da dispensa de licitação de nº003/2022- cPH, processo 
nº2022/43384.
- fonte dos recursos:
Projeto/atividade – 26.122.1297.8338
Natureza de despesa – 4490520
fonte(s) – 0661
contratado(a) (s):
cENTra MoVÉiS S/a
cNPJ/cPf/Mf nº: 25.071.568/0001-24
Endereço: rodovia Br 116, Km 142, nº 11760, andar Primeiro - Bairro: 
São cristovão - cEP: 97.059-520 – E-mail: licitacao@centramoveis.com.
br – Telefone:(54) 2108-9960 - Município: caxias do Sul – Estado: rio 
Grande do Sul.
- Valor contratado:
Valor global de r$9.800,00 (nove mil e oitocentos reais).
- Vigência/Prazo de Execução:
imediato
- Base legal da dispensa: art. 29, inciso ii, da lei nº 13.303 de 30/06/2016.
Belém/Pa, 15 de março de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente da cPH

Protocolo: 771612
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secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 059 de 15 de MarÇo de 2022
o SEcrETário adJUNTo, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo decreto Governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019;
considerando o processo nº 2022/240028;
rESolVE:
rEVoGar a Portaria de cessão nº 215/2020, publicada no doe nº 34.258 
de 19/06/2020, da servidora de cargo efetivo, MoNica fErrEira doS 
SaNToS, matrícula nº 5899717/1, ocupante do cargo de Técnico em Ges-
tão de Pesca e aquicultura, a contar de 04/03/2022.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
lUcaS ViEira TorrES
Secretário adjunto de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pes-
ca-SEdaP.

Protocolo: 771767

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N°058 de 14 de MarÇo de 2022
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas,
considerando o processo 2022/60743;

Osias Barros
Realce


