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.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 04/2021
coNtrato Nº: 034/2019
ProcESSo Nº: 2019/472705- dP/Pa
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e 
a ldS SErViÇoS dE liMPEZa lTda, inscrita no cNPJ: 15.150.504/0001-
65.
oBJETo: fica prorrogado o prazo contratual consoante dispõe a cláUSUla 
dÉciMa PriMEira do contrato nº 034/2019, com vigência por mais 12 
(doze) meses, a contar de 20/11/2021 a 20/11/2022. daTa aSSiNaTUra: 
18/11/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8460 Natureza de despesa: 
339037 fonte: 0101 Plano interno (Pi): 1050008460c Gp Pará: 266601 
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém
rESPoNSáVEl da coNTraTada: lÚcia Maria SiMÕES PErEira. cPf/
Mf: 514.307.113-53.
ENdErEÇo da EMPrESa: rua Tibúrcio cavalcante, nº 2953, Sala 01, dio-
nísio Torres, fortaleza/cE, cEP: 60.125-101.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo. cPf/Mf Nº: 
833.315.652-53.

Protocolo: 730825

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1436/2021 - da, 18/11/2021.
Nome: Vinicius Toledo augusto, mat. 57231696, cargo defensor Público.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.091.1492.8633
fonte do recurso: 0101
Natureza da despesa: 3339030 – r$  700,00
Natureza da despesa: 3339033 – r$  800,00
Natureza da despesa: 3339036 – r$  1.500,00
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 730714
Portaria Nº 1437/2021 - da, 18/11/2021.
Nome: Walter augusto Barreto Teixeira, mat. 5419107-7, cargo defensor 
Público.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.091.1492.8633
fonte do recurso: 0101
Natureza da despesa: 3339030 – r$  400,00
Natureza da despesa: 3339036 – r$  1.000,00
Natureza da despesa: 3339039 – r$  2.600,00
Prazo para aplicação: 60 dias
Prazo para prestação de contas: 15 dias
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 730715

FÉrias
.

Portaria Nº 622/2021-GGP-dPG, de 17 de NoVeMBro de 2021. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2021/1284518. rESol-
VE: conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo con-
tinuo, ao defensor Público rafaEl oliVa caraVEloS Barra, id. fun-
cional: 5896006/ 1, referente ao aquisitivo (2018/2019), no intervalo de 
10/01/2022 a 08/02/2022 - 30 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 730815

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 618/2021-dPG, de 11 de NoVeMBro de 2021. a 
SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o processo nº 2021/1134920. rESolVE: 
TraNSfErir, o segundo período de gozo de férias regulamentares, fracio-
nada, referente ao aquisitivo (2020/2021), da defensora Pública, cElia 
SYMoNNE filocrEao GoNcalVES, id. funcional: 57191007/ 1, concedi-
da por meio da PorTaria Nº 313/2021-dPG, de 27/05/2021; publicada no 
doe nº 34.602, de 02/06/2021; com gozo nos períodos de 19/07/2021 a 
02/08/2021 – 15 dias e 11/10/2021 a 25/10/2021 – 15 dias. ficando agora 
remanejado o segundo período para usufruto no intervalo de 13/10/2021 
a 27/10/2021 – 15 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 730823
Portaria Nº 617/2021-dPG, de 11 de NoVeMBro de 2021. a 
SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o processo nº 2021/1146650. rESolVE: 
TraNSfErir, o segundo período de gozo de férias regulamentares, fra-
cionada, referente ao aquisitivo (2020/2021), da Servidora Pública, laiSE 

Maria riBEiro MESQUiTa SaNToS, id. funcional: 55588962/ 3, concedi-
da por meio da PorTaria Nº 313/2021-dPG, de 27/05/2021; publicada no 
doe nº 34.602, de 02/06/2021; com gozo nos períodos de 05/07/2021 a 
23/07/2021 – 19 dias e 10/01/2022 a 20/01/2022 – 11 dias. ficando agora 
remanejado o segundo período para usufruto no intervalo de 17/01/2022 
a 27/01/2022 – 11 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 730824
Portaria Nº 619/2021-GGP-dPG, de 11 de NoVeMBro de 2021. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de feve-
reiro de 2006. considerando o Processo nº 2021/ 1188244. rESolVE: Por 
necessidade do serviço público, iNTErroMPEr, a contar de 19/10/2021, 
o gozo de férias da defensora Pública, JacQUEliNE BaSToS loUrEiro, 
id. funcional: 5895994/  1, referente ao aquisitivo (2018/2019), conce-
dida por meio da PorTaria Nº 509/2021-dPG, de 01/09/2021; publicada 
no doe nº 34.693, de 09/09/2021; com gozo no período de 04/10/2021 
a 02/11/2021 – 30 dias. ficando os 15 (quinze) dias, remanescentes da 
interrupção, para usufruto no intervalo de 10/01/2022 a 24/01/2022 – 15 
dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 730818

.

.

oUtras MatÉrias
.

errata.
rePUBLicaÇÃo Por iNcorreÇÃo
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 02/2021
ProcESSo Nº 2021/30216 dPE
ParTES: ESTado do Pará - dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará 
(cNPJ/Mf N° 34.639.526/0001-38) E a fUNdaÇÃo ParáPaZ, fundação 
Pública Estadual (cNPJ/Mf N°21.648.632/0001-36).
oBJETo: o presente instrumento tem por objetivo formar parceria visan-
do a soma de esforços institucionais, com compartilhamento de espaços 
físicos, de equipamentos e de pessoal entre os partícipes, que se associam 
para a execução de um objeto comum, para tanto os partícipes cooperam 
entre si para promover ações de cidadania no Estado do Pará, no sentido 
de garantir parceria administrativa para prestação de serviços à população, 
para a obtenção de documentos necessários de familiares e indivíduos que 
necessitam de atendimento e garantir o exercício da cidadania.
ViGÊNcia: o presente Termo terá vigência de 12 (doze) meses, a contar 
de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Pará, podendo ser pror-
rogado e aditado. Valor: Não haverá transferência de recursos entre os 
convenentes. foro: Justiça Estadual, comarca de Belém – Pa.
daTa da aSSiNaTUra: 08.11.2021. ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo 
PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Público Geral do Estado 
do Pará.
ENdErEÇo coMPlETo daS ParTES: defensoria Pública do Estado do Pará 
(Trav. Padre Prudêncio n° 154, comércio, Belém/Pa, cEP: 66019-080) e a 
fUNdaÇÃo ParáPaZ, fundação Pública Estadual (avenida João Paulo ii, 
n° 632, Bairro Marco, Belém-Pa).
PUBlicado No doE Nº 34.768 dE 17/11/2021. ProTocolio Nº 729094.
PUBlicado No doE Nº 34.769 dE 18/11/2021. ProTocolio Nº 729457.

Protocolo: 730908
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.

LeGisLatiVo
.

.

.

asseMBLeia LeGisLatiVa
do estado do ParÁ

.

decreto LeGisLatiVo N° 35, de 16 de NoVeMBro de 2021.
aprova a Prestação de contas do Governador do Estado do Pará, dr. Helder 
Zahluth Barbalho, referente ao exercício financeiro de 2020.
a assemblEia legislativa do Estado do Pará, estatui e sua Mesa diretora 
promulga o seguinte decreto legislativo:
art. 1° fica aprovada a Prestação de contas do Governador do Estado 
do Pará, Dr. Helder Zahluth Barbalho, referente ao exercício financeiro de 
2020. 
art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio caBaNaGEM, PlENário NEWToN MiraNda, MESa dirETora 
da aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, EM 16 dE NoVEM-
Bro dE 2021.
dEPUTado fraNciSco MElo (cHicÃo)
Presidente da assembleia legislativa do Estado do Pará
dEPUTada ProfESSora NilSE PiNHEiro
1ª Secretária                        
dEPUTada dilVaNda faro
2ª Secretária

Protocolo: 731300


