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CONVÊNIO QUE CELEBRAM O 

ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS DA 

FUNDAÇÃO PARAPÁZ E O MUNICÍPIO 

DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA: 

 
Pelo presente instrumento, o ESTADO DO PARÁ, entidade de direito público 
interno, através de sua FUNDAÇÃO PARÁPAZ, sediado(a) à Avenida José 
Bonifácio, Nº 267, Bairro Fátima, CEP: 66.090-363, na cidade de Belém, Estado do 
Pará, inscrita no CNPJ sob o n.º 21.648.632/0001-36, neste ato  representada por seu 
Presidente, Sr. ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS, brasileiro, 
casado, Delegado da Polícia Civil/PA, portador do RG nº. 21177 PC/PA e do CPF/MF 
nº. 373.690.912-87, residente e domiciliado no Condomínio Residencial Maison 
Royale, localizado na Avenida Roberto Camelier, nº 362, Bairro Jurunas, no município 
de Belém/PA, doravante denominado CONCEDENTE, e de outro lado, o 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, com sede neste Estado, na Tv. 
Vereadora Virgolina Coelho,nº1145, Bairro: São Luiz II CEP 68540-000, Município de 
Conceição do Araguaia -Pa, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.070.404-0001-75, 
telefone: (94) 3421-0333, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. JAIR 
LOPES MARTINS, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 2171495- 
SSP/DF e inscrito no CPF sob o nº 318.553.182-53, residente e domiciliado neste 
Estado, na Av.Presidente juscelino Kubitscheck , nº2145, Bairro: Setor Universitário, CEP: 
68.540-000, Conceição do Araguaia - PA, doravante, denominada por CONVENENTE 
ajustam entre si, o presente CONVÊNIO, que se regerá pelas cláusulas e condições 
aqui pactuadas e pelas leis aplicáveis à espécie: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONVÊNIO 
O presente Convênio tem por objeto  “Aquisição de um micro ônibus adaptado para o 
Municipio de Conceição do Araguaia, que visa sanar a falta de segurança no 
transporte, possibilitando a melhoria do transporte dos idosos, dos alunos atendidos 
diariamente e/ou portadores de deficiência física que apresentam dificuldade de 
locomoção, o que ocasiona a falta de participação à políticas públicas para os mesmos. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS METAS E FASES 
As metas e fases do presente Convênio estão especificadas no Plano de Trabalho 
(anexo I), o qual integra o presente instrumento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO RECURSO FINANCEIRO E DO 

RECURSO ORÇAMENTÁRIO 
Para a execução das atividades previstas neste Convênio, a CONCEDENTE 
disponibilizará o valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) e o 
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CONVENENTE disponibilizará como contrapartida o valor de R$ 27.083,33 (vinte 
esete mil, oitenta e três reais e trinta e três centavos), perfazendo um valor global do 
convênio de : R$ 677.083,33 (seiscentos e cinquenta mil , oitenta e três reais e trinta e 
três centavos). Os recursos financeiros em questão correrão por conta de sua dotação 
orçamentária sob a seguinte classificação:  
 
Funcional Programática: 14.422.1500.8815 (Polo de inclusão - PARAPAZ) 
Elemento de Despesa: 3340-41.25 – (Contribuições/municípios do Estado do Pará) 
Fonte de Recursos: 0301 (Superávit)  
 Ação: 227161  
PI: 22DEMGC0052  
Valor: R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) 
 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA CONTRAPARTIDA 
O CONVENENTE disponibilizará, a título de contrapartida, o valor de R$ 27.083,33 
(vinte e sete mil, oitenta e três reais e trinta e três centavos) , a ser empregado na forma 
detalhada no Plano de Trabalho. 
Parágrafo Único: Os recursos complementares para a execução do objeto deste 
Convênio correrão a conta dos recursos próprios do CONVENENTE que deverão ser 
transferidos para a conta específica do convênio. 

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
A CONCEDENTE designará um servidor através de Portaria, que fará o 
acompanhamento, o controle e a fiscalização da execução deste Convênio, a fim de 
verificar a correta aplicação dos recursos e o atendimento dos objetivos. 
Parágrafo Único: O servidor designado para fiscalizar o Convênio ficará obrigado a 
emitir Parecer Conclusivo sobre a execução do objeto pactuado, comprovando sua 
realização ou apontando as irregularidades verificadas. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 
Os recursos serão repassados em parcela única e deverão ser transferidos para a conta 
específica do convênio. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ATRIBUIÇÕES 
I - Compete a CONCEDENTE: 
Transferir ao CONVENENTE o valor total de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta 
mil reais) ;previsto para a execução deste Convênio, de acordo com a programação 
orçamentária e financeira do CONCEDENTE e o estabelecido no cronograma de 
desembolso do Plano de Trabalho; 
a) Acompanhar, fiscalizar e avaliar, sistematicamente, a execução do objeto deste 
Convênio, comunicando ao CONVENENTE quaisquer irregularidades decorrentes do 
uso dos recursos públicos ou outras pendências de ordem técnica ou legal, fixando o 
prazo estabelecido na legislação pertinente para saneamento ou apresentação de 
informações e esclarecimentos; 
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b) Aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessários à execução do objeto deste 
Convênio; 

c) Prorrogar “de ofício” a vigência do Convênio quando houver atraso na liberação dos recursos 
a cargo da CONCEDENTE, limitada ao exato período do atraso verificado; 
d) Prestar orientações ao CONVENENTE sobre procedimentos para a correta 
prestação de contas ou a indicação dos sítios da AGE e de órgãos de controle externo, 
em que constarão tais orientações, em meio eletrônico; 
e) Analisar e aprovar ou reprovar a prestação de contas dos recursos aplicados, emitindo 
parecer conclusivo sobre sua aprovação ou não, na forma e prazo fixada na Resolução 
nº. 18.589/2014 do TCE/PA, além de avaliar os resultados alcançados, inclusive no 
que diz respeito à qualidade dos produtos e serviços conveniados; 
f) Notificar o CONVENENTE quando não apresentada a prestação de contas dos 
recursos aplicados ou constatada a má aplicação dos recursos públicos transferidos, e 
instaurar, se for o caso, a Tomada de Contas Especial, com fundamento nas normas 
estaduais aplicáveis; 
g) Apreciar e se manifestar acerca de qualquer proposta da CONVENENTE de 
alteração do Plano de Trabalho aprovado, na forma definida neste instrumento, 
observadas as vedações relativas à execução das despesas; 
h) Comunicar a Assembleia Legislativa do Estado do Pará a celebração do presente 

Convênio. 
 
II - Compete ao CONVENENTE: 
a) Executar direta ou indiretamente as atividades necessárias à consecução do objeto a 
que alude este Convênio, observando os critérios e qualidade técnica, os prazos e os 
custos previstos no Plano de Trabalho; 
b) Em caso de obras e/ou recuperação de estradas, colocar placa indicativa com 
Logomarca da Fundação Parápaz, seguindo especificações técnicas e de 
dimensionamento do Manual de Marcas do Governo do Estado; 
c) Em caso de eventos como Seminários, Encontros, Oficinas, Palestras, Cursos e 
outros e produção de material promocional de divulgação das atividades do convênio em 
questão, colocar Logomarca da Fundação Parápaz e Governo do Estado do Pará em 
qualquer material de divulgação como folders, painéis, cartazes, banners, camisas, 
bonés, outdoors entre outros; 

 A propaganda deverá ser de caráter educativo, informativo ou de orientação social. E 
nela não podem constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 
pessoal de autoridades ou servidores públicos, nos termos do § 1° do art. 37 da CF. 
d) Realizar a devida prestação de contas junto a Fundação Parápaz; 
e) Promover o crédito do recurso financeiro, referente à contrapartida, de acordo com 
o cronograma de desembolso e com o estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias - 
LDO vigente; 
f) Não utilizar os recursos recebidos da CONCEDENTE, bem como o 
correspondente a sua contrapartida, em finalidade diversa da estabelecida neste 

instrumento, ainda que em caráter de emergência; 
g) Responsabilizar-se por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam 
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sobre o presente instrumento, ressalvados aqueles de natureza compulsória, lançados 
automaticamente pela rede bancária arrecadadora; 
l) Compatibilizar o objeto deste Convênio com as normas e os procedimentos 
federais, estaduais e municipais de preservação ambiental, quando for o caso; 
m) Restituir a CONCEDENTE ou ao Tesouro Estadual eventual saldo dos recursos, no 
prazo de 30 (trinta) dias da conclusão, extinção, denúncia ou rescisão do presente 
Convênio; 
n) Manter registros, arquivos e controles contábeis das despesas realizadas pelo 
prazo mínimo de 10 (dez) anos após aprovação da prestação de contas pelo 

Tribunal de Contas do Estado ficando à disposição dos órgãos de controle e 
fiscalização; 
o) Realizar as despesas para execução do objeto do Convênio, expresso no Plano de 
Trabalho, exclusivamente dentro da vigência deste instrumento; 
p) As despesas serão comprovadas mediante apresentação de cópia autenticada das 
ordens bancárias e/ou cheques (verso e anverso), documentos fiscais ou equivalentes, 
devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios 
serem emitidos em nome do Convenente, identificando, ainda, o número e o título do 
Convênio a que se refere; 
u) Movimentar os recursos repassados pela CONCEDENTE e os de sua contrapartida, 
em conta bancária  exclusiva para este fim. 

Parágrafo Único: O CONVENENTE obriga-se a observar os casos de vedações 

constantes no art. 7º, do Decreto nº 733/2013, sob pena de aplicação das sanções 

cabíveis. 

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO 
O presente Convênio somente poderá ser alterado, mediante proposta dos partícipes 
por mútuo consentimento, devidamente justificada, por meio de Termo Aditivo, 
proibida a modificação da natureza de seu objeto. 
Parágrafo Único. A proposta de alteração deverá ser apresentada em no mínimo 30 
(trinta) dias antes do término da vigência do Convênio, acompanhada dos elementos 
necessários à avaliação técnico-jurídica da mesma. 

 
CLÁUSULA NONA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
A prestação de contas deverá ser apresentada a CONCEDENTE, até 60 (sessenta) dias 
contados a partir da data de encerramento de sua vigência, ou antes, do seu término, se o 
objeto já tiver sido executado. 

Parágrafo Primeiro. A prestação de contas total dos recursos financeiros alocados 
será processada juntamente com a restituição do saldo não aplicado e do relatório de 
atingimento do objeto pactuado, devendo ser acompanhada, ainda, do seguinte: 
Plano de trabalho; 
Cópia deste instrumento; 
Relatório de execução físico financeira; e 
Demonstrativo da execução da receita e da despesa, evidenciado o saldo. 
Parágrafo Segundo. Nos termos do art. 13, do Decreto nº 733/2013, que trata de 
Prestação de Contas, todos seus incisos deverão ser cumpridos obrigatoriamente. 
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Parágrafo Terceiro. Nos termos do art. 17, do Decreto nº 733/2013, na hipótese da 
ausência de prestação de contas no prazo determinado por este Decreto, a não 
aprovação da mesma e quando ocorrer qualquer outro fato do qual resulte prejuízo ao 
erário, exauridas todas as providências cabíveis, a CONCEDENTE, instaurará 

Tomada de Contas Especial e demais medidas de sua competência. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
A vigência do presente Convênio iniciará a partir da data de sua publicação no Diário 
Oficial do Estado do        Pará e findará em abril/2023, podendo ser alterado e prorrogado 
mediante termo aditivo. 
Parágrafo Único: Havendo atraso superior a 30 (trinta) dias na liberação dos recursos, 
o Convênio será prorrogado por iniciativa da CONCEDENTE, por igual período ao 
atraso. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS 
O CONVENENTE obriga-se a devolver os recursos recebidos, atualizados 
monetariamente, acrescido de juros legais, segundo índice oficial, a partir da data do 
recebimento, nas seguintes hipóteses: 
a) Quando não for executado o objeto da avença, ressalvadas as hipóteses de caso 
fortuito ou força maior, devidamente comprovado; 
b) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida; 
c) Quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas parcial ou final. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DENÚNCIA E RESCISÃO 
Poderão os partícipes, a qualquer tempo, denunciar ou rescindir o presente Convênio, 
ficando as partes responsáveis pelas obrigações decorrentes ao tempo de vigência. 
Parágrafo Único. A inexecução total ou parcial do objeto deste Convênio, o 
descumprimento de qualquer cláusula aqui pactuada, assim como a constatação, a 
qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação, de natureza grave, em 
qualquer documento apresentado, será motivo para rescisão deste Convênio, 
assumindo a parte que der causa as responsabilidades resultantes deste instrumento e 
das leis aplicáveis à situação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS BENS 
Os bens patrimoniais (equipamentos e materiais permanentes) adquiridos com recursos 
oriundos deste Convênio permanecerão sob a guarda e responsabilidade do 
CONVENENTE, durante a vigência deste instrumento. 
Parágrafo Primeiro: Findo o Convênio, observado o fiel cumprimento do objeto 
proposto, sendo necessário assegurar a continuidade do projeto que atenda a interesse 
social, e a critério da CONCEDENTE, os bens patrimoniais acima referidos poderão 
passar a integrar o patrimônio do CONVENENTE. 
Parágrafo Segundo: Sendo o Convênio rescindido por quaisquer dos motivos 
previstos na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, bem como não tendo seu curso 
regular, os bens patrimoniais acima referidos serão automaticamente revertidos a 
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CONCEDENTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA AUTORIZAÇÃO, LEGISLAÇÃO E 
PUBLICAÇÃO 
O presente Convênio é autorizado com base no Processo Administrativo nº 

 2022/366078 – FUNDAÇÃO PARAPÁZ , submetendo-se, no que couber à 
Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 733/2013. 
Parágrafo Único. A FUNDAÇÃO PARAPAZ providenciará a publicação do Convênio 
no Diário Oficial do Estado – DOE,  em até 10 (dez) dias de sua assinatura. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Belém, capital do Estado do Pará, para solução 
judicial ou extrajudicial das lides resultantes deste Convênio ou para exigir o seu 
cumprimento. 

 
E, por estarem justos e acertados, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

 

Belém (PA),      de de 2022. 

 

 

 

 
ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS 

FUNDAÇÃO PARÁPAZ 

CONCEDENTE 

 

 

 

 

JAIR LOPES MARTINS  
Prefeito Municipal de Conceição do 

Araguaia 
 CONVENENTE 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1).  

CPF: 

 

2)  

CPF: 

ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA 
DE BARROS:37369091287

Assinado de forma digital por ALBERTO 
HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS:37369091287 
Dados: 2022.05.20 18:01:46 -03'00'

Assinado de forma digital por JAIR LOPES 
MARTINS:31855318253 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM 
BRANCO), ou=21438350000104, ou=presencial, 
cn=JAIR LOPES MARTINS:31855318253 
Dados: 2022.05.23 18:54:47 -03'00' 
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.001.20117
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Portaria 146/2022-GaB/seac
Belém Pa 27 de maio de 2022
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo 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 o MEMo nº 39/2022 - Nac/SEac; Processo nº 2022/646353
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor abaixo 6,5 (seis e meia) diárias no período de 
30/05/2022 a 05/06/2022 no município de canaã dos carajás, no Estado 
do Pará, cujo objetivo será a organização concernente à inauguração da 
Usina da Paz daquele município.

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
3348717-3 MarcoS aUrÉlio aQUiNo loPES 145.806.322-49

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário 27 de Maio de 2022.
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 805640
Portaria 147/2022-GaB/seac
Belém Pa, 27 de maio de 2022
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo 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 o Memo. 10/2022-NUcoM, Processo nº 2022/645561,
rESolVE:
coNcEdEr aos servidores abaixo, 9,5 (nove e meia) diárias no período 
de 29/05/2022 a 07/06/2022, com destino ao município de canaã dos 
carajás, no Estado do Pará, com o objetivo da realização da cobertura 
jornalística, fotográfica e de vídeo, por ocasião da inauguração da Usina da 
Paz naquele município

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
5952186/1 PaUlo rodriGo Garcia da SilVa 992.197.352-53
5925375/4 raiaNa alVES coElHo 006.298.502-75
5912400/2 VicTor lUiZ fErrEira NYlaNdEr 011.629.352-78
5958723-1 JoÃo fErNaNdo carValHo BENdElaK MaToS 020.045.192-82

dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 27 de maio de 2022
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 805672
Portaria 148/2022-GaB/seac
Belém Pa 27 de maio de 2022
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo 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 o Memo. 66/2022-diPaZ/SEac – PaE nº 2022/640222,
rESolVE:
coNcEdEr diárias aos servidores abaixo e conforme discriminação, com 
destino ao Município de canaã dos carajás, no Estado do Pará, com ob-
jetivo de “prestarem apoio às atividades de preparação da inauguração e 
posterior funcionamento da Usina da Paz de canaã dos carajás.

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF PerÍodo QUaNt

5947176-2 faBrÍcio PiNTo dE BarroS 667.073.742-49 29 de maio a 07 de 
junho de 2022 9,5

5962435-1 ZadiEl lEVi MoNTEiro do ESPÍriTo 
SaNTo 372.715.552-34 29 de maio a 07 de 

junho de 2022 9,5

5947385-2 criSTiaN BrUNo PiMENTEl fiGUEirEdo  005.033.262-75 29 de maio a 07 de 
junho de 2022 9,5

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 27 de maio de 2022.
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 805696
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 122 de 27 de Maio de 2022
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
dESiGNa o GESTor dE ParcEria e seu suplente, conforme previsto na 
lei 13.019/2014 e alterações.

Nº do TErMo dE coNVÊNio: 05.2022 - MUNicÍPio dE coNcEiÇÃo do
araGUaia, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 05.070.404-0001-75
oBJETo: o presente Termo de convênio tem por objeto a “aquisição de 
um micro ônibus adaptado para o Município de conceição do araguaia, que 
visa sanar a falta de segurança no transporte, possibilitando a melhoria do 
transporte dos idosos, dos alunos atendidos diariamente e/ou portadores 
de deficiência física que apresentam dificuldade de locomoção, o que oca-
siona a falta de participação à políticas públicas para os mesmos.
daTa dE iNÍcio da dESiGNaÇÃo: a partir de 27 de maio de 2022
TiTUlar GESTor da ParcEria: Emerson rodrigo Zagalo cardoso, Tec em
administração e finanças, Identidade Funcional: 5946746
SUPlENTE do GESTor da ParcEria: Patrícia de lima ferreira, identidade
funcional: 55588559, assessora operacional
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 805544

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 123 de 27 de Maio de 2022
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 observânciaaos termos da lei nº 8.097 de 01 de 
janeiro de 2015, e ainda, coNSidEraNdo necessidades institucionais no 
âmbito desta fundação ParáPaZ, nos termos do Processo administrativo 
Nº 2022/89109;
rESolVE:
art. 1º - designar o servidor alBErTo fErNaNdES MElo, identidade 
funcional nº 5949869/1, ocupante do cargo de coordenador de Núcleo, 
para acompanhar e fiscalizar a execução da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
03.2022, celebrado entre a fundação ParáPaZ e iMPErial MaSTEr lTda 
EPP , cNPJ: 31.098.102/0001-15 cujo objeto é contratação de empresa 
especializada no fornecimento e instalação de PErSiaNaS rolÔ EM TEla 
Solar coM E SEM BaNdÔ diVidida EM dUaS, para atender as necessi-
dades da Sede da fundação Parápaz
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, lEaNdro HENriQUE coSTa BarroS, identidade 
funcional n° 5906283/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de in-
fraestrutura.
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.
GaBiNETE do PrESidENTE, 27 dE Maio dE 2022.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 805525

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2022
o Presidente da fundação ParáPaZ, designado através do decreto publi-
cado no doE nº 34.490, no uso de suas atribuições, e após recomendação 
e constatação das exigências legais relativas ao processo licitatório pela 
Procuradoria fundacional, conforme Parecer Jurídico nº 161/2022 e con-
trole interno nº 058/2022, resolve:
HoMoloGar o objeto da presente licitação contratação de empresa espe-
cializada no fornecimento de serviços de manutenção preventiva e corre-
tiva de aParElHoS dE ar coNdicioNado, para atender as necessidades 
da Sede e dos polos da Fundação Parápaz, conforme especificações, esti-
mativas de quantidades e valores contidos do anexo i (Termo de referên-
cia) no Edital e seus anexos.
SW coMErcio E SErViÇo lTda, cNPJ: 26.415.706/0001-08, vencedora 
do loTE i, totalizando o valor de r$ 28.156,48 (vinte e oito mil, cento e 
cinquenta e seis e quarenta e oito centavos).
fracasso dos loTE ii.
a.V. dE JESUS BUriTi SErViÇoS dE rEfriGEraÇÃo ME, cNPJ: 17.230.719/0001-
11, vencedora dos iTENS 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, totalizando o valor 
de r$ 34.989,60 (trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e 
sessenta centavos).
Em consequência, fica autorizada a elaboração do respectivo contrato.
Publique-se.
Belém/Pa, 27 de maio de 2022.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 805256

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio Nº 005/2022
Processo Nº 2022/366078
oBJETo: “aquisição de computadores para Prefeitura Municipal de Goia-
nésia do Pará”,
aquisição esta que possibilitará aos servidores da prefeitura melhores con-
dições de desempenhar seu serviço com equipamentos mais modernos, 
bem como, maior economicidade, eficiência e eficácia em seus serviços 
prestados ao cidadão trazendo resultados satisfatórios às ações desenvol-
vidas na política pública do município.
coNVENENTE: fUNdaÇÃo ParáPaZ
coNVENiada: MUNicÍPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia, com sede nes-
te Estado, na Tv.Vereadora Virgolina coelho,nº1145, Bairro: São luiz ii 
cEP 68540-000, conceição do araguaia -Pa, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
05.070.404-0001-75.
ViGÊNcia: o presente convênio iniciará a partir da data de sua publicação 
no Diário Oficial do Estado do Pará e findará em abril/2023
fUNdaMENTaÇÂo lEGal: lei nº 11.788/2008 e decreto 733/2013.
daTa da aSSiNaTUra: 23/05/2022
ordENador rESPoNSáVEl: alberto Henrique Teixeira de Barros
Presidente da fundação ParaPaZ

Protocolo: 805531
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rESolVE:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 11/05/2022, de 
acordo com a legislação Vigente, no percentual de 50% (cinquenta por cento) 
sobre o salário base, ao servidor aroldo MENESES dE SoUZa, carGo: TEc-
Nico dE adMiNiSTracao E fiNaNcaS, matrícula n° 05523320-04
Esta Gratificação poderá ser suspensa a qualquer momento, a critério des-
ta fundação e não se incorporará para nenhum efeito à remuneração ou 
provento do (a) servidor (a).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 806034

errata
.

errata do eXtrato do terMo de coNVÊNio Nº 05/2022
publicado no Diário Oficial do Estado Nº 34.987 de 30 de Maio de 
2022 , pág. 06, protocolo:805531
oNde se LÊ:
oBJETo: “aquisição de computadores para Prefeitura Municipal de Goiané-
sia do Pará”, aquisição esta que possibilitará aos servidores da prefeitura 
melhores condições de desempenhar seu serviço com equipamentos mais 
modernos, bem como, maior economicidade, eficiência e eficácia em seus 
serviços prestados ao cidadão trazendo resultados satisfatórios às ações 
desenvolvidas na política pública do município.
Leia-se:
oBJETo : o presente Termo de convênio tem por objeto a “aquisição deum 
micro ônibus adaptado para o Município de conceição do araguaia, que 
visa sanar a falta de segurança no transporte, possibilitando a melhoria do 
transporte dos idosos, dos alunos atendidos diariamente e/ou portadores 
de deficiência física que apresentam dificuldade de locomoção, o que oca-
siona a falta de participação à políticas públicas para os mesmos.
GaBiNETE do PrESidENTE, 30 dE Maio dE 2022.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 805956

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº. 131/2022-Gs/sePLad de 26 de Maio de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 01 
de abril de 2022, publicado no doE nº 34.918 de 01 de abril de 2022, e
coNSidEraNdo o decreto nº 795 de 29.05.2020, publicado no doE nº 
34.240, de 1 de junho de 2020 que dispõe sobre normas pertinentes à 
cessão de servidor;
coNSidEraNdo o teor do PaE nº.2022/336032,
r E S o l V E:
Prorrogar a cessão do servidor Marco aNTÔNio MarQUES da SilVa, id. 
funcional nº. 3255239/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, 
para o Ministério Público do Estado do Pará – MPPa, a contar de 01 de ju-
nho de 2022, com ônus para o órgão cessionário, pelo prazo de 02 (dois) 
anos, em conformidade com o disposto nos arts. 3º §3º; 4º inciso ii; 6º, 
incisos i e ii do decreto nº 795, de 29 de maio de 2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 26 dE 
Maio dE 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 806260

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 438/2022-daF/sePLad, de 27 de Maio de 2022.
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 que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/624244,
rESolVE:
coNcEdEr, a servidora SilVia oliVEira, id. funcional nº. 492523/3, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotada na coordenadoria 
de Reabilitação Profissional, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período 
de 11 de julho a 09 de agosto de 2022, referente ao triênio de 04 de março 
de 2013 a 03 de março de 2016.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 27 dE 
Maio dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 805832

coNtrato
.

terMo de coNtrato Nº. 012/2022 – sePLad
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo, com sede na Travessa do chaco nº. 2350, bairro do Marco. Be-
lém/Pa. inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01
coNTraTada: Empresa TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a, inscrita no cNPJ 
sob o nº 03.506.307/0001-57, estabelecida na cidade de campo Bom, 
estado do rio Grande do Sul, na rua Machado de assis, nº 50, Edifício 02, 
Bairro Santa lúcia, cEP 93.700-000
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação do serviços 
de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo 
e ininterrupto de combustíveis e agente redutor líquido automotivo (arla 
32), em rede de postos credenciados em todo o território nacional para ve-
ículos automotores e equipamentos integrantes da frota da administração 
Pública do Poder Executivo do Estado do Pará, de acordo com as necessi-
dades da Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SEPlad, 
com a utilização de cartão magnético, pelo menor preço, conforme condi-
ções, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, para os 
órgãos e entidades do Governo do Estado Pará.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
U.o: 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1297.4668 – abastecimento de Unidades 
Móveis do Estado
Natureza da despesa: 33.90.30 – Material de consumo
Valor Estimado Mensal: r$ 30.687,09 (trinta mil, seiscentos e oitenta e 
sete reais e nove centavos)
fonte: 0101002169
origem dos recursos: Tesouro Estadual
Valor aNUal ESTiMado: r$ 368.245,08 (trezentos e sessenta e oito mil, 
duzentos e quarenta e cinco reais e oito centavos)
ViGÊNcia: de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura deste ins-
trumento, de 27/05/2022 a 26/05/2023.
daTa da aSSiNaTUra: 27/05/2022
ordENador: iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 805777

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 08/2022 – sePLad/daF
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo – SEPlad, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-01, e a 
EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ESTado 
do Pará – ProdEPa, inscrita no cNPJ sob o nº 05.059.613/0001-18.
do oBJETo: o presente contrato tem por objeto a prestação de serviços 
de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, conforme especificado 
no aNEXo ÚNico (Proposta comercial da ProdEPa nº 081/2022-v3).
DA JUSTIFICATIVA: Apresente contratação justifica-se pelo nexo efetivo 
entre o inciso art. 24, inciso XVi, da lei 8.666/93 c/c art. 6º, do decreto 
Estadual nº 2.130/18, com base no Processo nº 2022/368894, a natureza 
da EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ES-
Tado do Pará - ProdEPa e o objeto contratado.
do fUNdaMENTo lEGal: o presente contrato decorre da dispensa de 
licitação nº. 08/2022 - SEPlad, com fundamento no inciso XVi, art. 24, da 
lei federal 8.666/93 c/c art. 6º, do decreto Estadual nº 2.130/18.
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.126.1508.8238 – Gestão de Tecnologia da infor-
mação e comunicação Natureza de despesa:
33.91.40 – Serviços de Tecnologia da informação e comunicação Pessoa 
Jurídica – oP. intra orçamentária
Valor: R$ 38.681,13 – tabela 5.1 implantação de fibra, pagamento único
Valor Mensal: r$ 125.319,20 – tabelas 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6
Valor anual: r$ 1.503.830,40
Valor: r$ 100.000,00 – serviços não previstos no contrato.
Valor GloBal: r$: 1.642.511,53 (um milhão, seiscentos e quarenta e 
dois mil, quinhentos e onze reais, e cinquenta e três centavos).
data da assinatura eletrônica: 27.05.2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 805791

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
Considerando as justificativas apresentadas e com fundamento no inciso XVI, 
art. 24, da lei nº 8.666/1993 c/c art. 6º, do decreto Estadual nº 2.130/18, e 
levando-se em consideração os termos da Manifestação Jurídica nº 233/2022 
– cJUr/SEPlad, por exigência do art. 38, inciso Vi, do mesmo diploma legal, 
resolvo ratificar o Termo de Dispensa de Licitação nº 08/2022.
data da assinatura eletrônica: 27.05.2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 805795

aPostiLaMeNto
.

2º terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato Nº 011/2021 – sePLad
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad, inscrita no cNPJ sob o nº 35.747.782//0001-01, com sede na Trav. 
do chaco, nº 2350. Bairro Marco, Belém/Pa, cEP: 66.093-542, neste ato 
representada pela Secretária de Estado de Planejamento e administração, 
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Processo: 2021/1025649
Ordenador: ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS
Admissão de Servidor
Órgão: Fundação PARÁPAZ
Vigência: 18/05/2022 à 17/05/2023
Modalidade de Admissão: Temporário
Ato: Contrato Administrativo
FUNÇÃO DO SERVIDOR: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Nível: ENSINO MÉDIO
NOME DO SERVIDOR: SAMIA JAMILLE MARQUE DA SILVA
Processo: 2021/1025649
Ordenador: ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS
Admissão de Servidor
Órgão: Fundação PARÁPAZ
Vigência: 18/05/2022 à 17/05/2023
Modalidade de Admissão: Temporário
Ato: Contrato Administrativo
FUNÇÃO DO SERVIDOR: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Nível: ENSINO MÉDIO
NOME DO SERVIDOR: VALDERLEIA DO SOCORRO FABIANO GONÇALVES
Processo: 2021/1025649
Ordenador: ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS
Admissão de Servidor
Órgão: Fundação PARÁPAZ
Vigência: 18/05/2022 à 17/05/2023
Modalidade de Admissão: Temporário
Ato: Contrato Administrativo
FUNÇÃO DO SERVIDOR: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Nível: ENSINO MÉDIO
NOME DO SERVIDOR: YASMINN LIARTH SILVA
Processo: 2021/1025649
Ordenador: ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS

Protocolo: 809374

ERRATA
.

ERRATA DO EXTRATO do TERMO DE CONVÊNIO 04/2022, publicado no Di-
ário Ofi cial Nº 34.976 de 20 de Maio de 2022 , pág. 11, Protocolo: 801219
ONDE SE LÊ:
OBJETO: “Aquisição de computadores para Prefeitura Municipal de Goia-
nésia do Pará”,
aquisição esta que possibilitará aos servidores da prefeitura melhores con-
dições de desempenhar seu serviço com equipamentos mais modernos, 
bem como, maior economicidade,efi  ciência e efi cácia em seus serviços 
prestados ao cidadão trazendo resultados satisfatórios às ações desenvol-
vidas na política pública do município.
CONVENETE: FUNDAÇÃO PARÁPAZ
CONVENIADA: MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 83.211.433/0001-13 com sede neste Estado, na Rua Pedro Soa-
res Oliveira,S/N, Bairro:
Colegial CEP 68639-000, Município de Goianésia do Pará
VIGÊNCIA: O presente Convênio iniciará a partir da data de sua publicação 
no Diário Ofi cial do Estado do Pará e fi ndará em 31/12/2023
FUNDAMENTAÇÂO LEGAL: Lei nº 11.788/2008 e Decreto 733/2013.
DATA DA ASSINATURA: 19/05/2022
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Alberto Henrique Teixeira de Barros
Presidente da Fundação PARAPAZ
LEIA-SE:
OBJETO: “Aquisição de computadores para Prefeitura Municipal de Goia-
nésia do Pará”,
aquisição esta que possibilitará aos servidores da prefeitura melhores con-
dições de desempenhar seu serviço com equipamentos mais modernos, 
bem como, maior economicidade,efi  ciência e efi cácia em seus serviços 
prestados ao cidadão trazendo resultados satisfatórios às ações desenvol-
vidas na política pública do município.
CONVENETE: FUNDAÇÃO PARÁPAZ
CONVENIADA: MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 83.211.433/0001-13 com sede neste Estado, na Rua Pedro Soa-
res Oliveira,S/N, Bairro:
Colegial CEP 68639-000, Município de Goianésia do Pará
DOTAÇÃO:
-Funcional Programática: 14.422.1500.8817 – (Atendimento Integrado de
Crianças,Adolescente e Mulheres em Situação de Violência )
-Elemento de Despesa: 4440-41.25 - (Contribuições/ municípios do estado do Pará ) 
-Fonte de Recursos: 0301 – (Superávit)
-Ação: 229896
PI: 22DEMPC0073
Valor: R$ 50.000,00(cinquenta mil reais)
VIGÊNCIA: O presente Convênio iniciará a partir da data de sua publicação 
no Diário Ofi cial do Estado do Pará e fi ndará em 31/12/2023
FUNDAMENTAÇÂO LEGAL: Lei nº 11.788/2008 e Decreto 733/2013.
DATA DA ASSINATURA: 19/05/2022
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Alberto Henrique Teixeira de Barros-Presi-
dente da Fundação PARAPAZ
GABINETE DO PRESIDENTE, 03 DE JUNHO DE 2022.
ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS
Presidente da Fundação ParáPaz

Protocolo: 809170
ERRATA DO EXTRATO do TERMO DE CONVÊNIO 02/2022, publicado 
no Diário Ofi cial Nº 34.976 de 20 de Maio de 2022 , pág. 11, Pro-
tocolo: 801210
ONDE SE LÊ:
DOTAÇÃO:
Funcional Programática: 14.422.1500.8815 – (Pólo de inclusão - PARAPAZ)
Elemento de Despesa: 3340-41.25 - (Contribuições/ municípios do estado 
do Pará)

Fonte de Recursos: 0301 – (Superávit)
Ação: 227161
PI: 22DEMPC0068
VALOR: R$ R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)
LEIA-SE:
DOTAÇÃO:
-Funcional Programática: 14.422.1500.8817 – (Atendimento Integrado de
Crianças,Adolescente e Mulheres em Situação de Violência )
- Elemento de Despesa: 4440-41.25 - (Contribuições/ municípios do es-
tado do Pará )
- Fonte de Recursos: 0301 – (Superávit)
- Ação: 229896
- PI: 22DEMPC0068
- Valor: R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)
GABINETE DO PRESIDENTE, 03 DE JUNHO DE 2022.
ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS
Presidente da Fundação ParáPaz

Protocolo: 809173
ERRATA DO EXTRATO do TERMO DE CONVÊNIO 03/2022, publicado 
no Diário Ofi cial Nº 34.976 de 20 de Maio de 2022 , pág. 11, Pro-
tocolo: 801214
ONDE SE LÊ:
DOTAÇÃO:
Funcional Programática: 14.422.1500.8815 – (Pólo de inclusão - PARAPAZ)
Elemento de Despesa: 3340-41.25 - (Contribuições/ municípios do estado 
do Pará )
Fonte de Recursos: 0301 – (Superávit)
Ação: 227161
PI: 22DEMPC0092
VALOR: R$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais)
LEIA-SE:
DOTAÇÃO:
Funcional Programática: 14.422.1500.8817 – (Atendimento Integrado de 
Crianças, Adolescente e Mulheres em Situação de Violência )
Elemento de Despesa: 3340-41.25 - (Contribuições/ municípios do estado 
do Pará )
Fonte de Recursos: 0301 – (Superávit)
Ação: 229896
PI: 22DEMPC0092
Valor: R$ 70.000,00( Setenta mil reais)
GABINETE DO PRESIDENTE, 03 DE JUNHO DE 2022.
ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS
Presidente da Fundação ParáPaz

Protocolo: 809176
ERRATA DO EXTRATO do TERMO DE CONVÊNIO 05/2022, publicado 
noDiário Ofi cial Nº 34.987 de 30 de Maio de 2022 , pág. 06, Proto-
colo: 805531
ONDE SE LÊ:
CONVENENTE: FUNDAÇÃO PARÁPAZ
CONVENIADA: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, com sede neste
Estado,na Tv.Vereadora Virgolina Coelho,nº1145, Bairro: São Luiz II CEP 
68540-000, Conceição do Araguaia -Pa, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
05.070.404-0001-75.
VIGÊNCIA: O presente Convênio iniciará a partir da data de sua publicação 
no Diário Ofi cial do Estado do Pará e fi ndará em abril/2023
FUNDAMENTAÇÂO LEGAL: Lei nº 11.788/2008 e Decreto 733/2013.
DATA DA ASSINATURA: 23/05/2022
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Alberto Henrique Teixeira de Barros -
Presidente da Fundação PARA
LEIA-SE:
CONVENENTE: FUNDAÇÃO PARÁPAZ
CONVENIADA: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, com sede neste
Estado,na Tv.Vereadora Virgolina Coelho,nº1145, Bairro: São Luiz II CEP 
68540-000, Conceição do Araguaia -Pa, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
05.070.404-0001-75.
DOTAÇÃO:
-Funcional Programática: 14.422.1500.8817 – (Atendimento Integrado de 
Crianças, Adolescente e Mulheres em Situação de Violência )
-Elemento de Despesa: 4440-41.25 - (Contribuições/ municípios do estado 
do Pará )
-Fonte de Recursos: 0301 – (Superávit)
-Ação: 229896
-PI: 22DEMGC0052
-Valor: R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais)
VIGÊNCIA: O presente Convênio iniciará a partir da data de sua publicação 
no Diário Ofi cial do Estado do Pará e fi ndará em abril/2023
FUNDAMENTAÇÂO LEGAL: Lei nº 11.788/2008 e Decreto 733/2013.
DATA DA ASSINATURA: 23/05/2022
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Alberto Henrique Teixeira de Barros -
Presidente da Fundação PARA
GABINETE DO PRESIDENTE, 03 DE JUNHO DE 2022.
ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS
Presidente da Fundação ParáPaz

Protocolo: 809179

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 135 DE 03 DE JUNHO DE 2022
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.


