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CITAÇÃO POR EDITAL
GDIL/DIPRE Nº 022/2021

Considerando que as comunicações de citação e notifi cação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do Regulamento Geral do Regime 
Próprio de Previdência Social do Estado do Pará;
Considerando deferimento do Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE, 
para fi ns de registro, nos autos dos processos deste Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará, determinando o registro dos atos de 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões em conformidade com 
a norma legal ou regulamentar;
Pelo presente Edital CITAMOS/NOTIFICAMOS os(as) interessados(as), seus 
representantes legais ou mandatários, nos autos dos processos adminis-
trativos, abaixo arrolados, com fulcro no art. 154, caput, do Regulamento 
Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, a fi m de 
comparecer neste IGEPREV, para retirada da via original de sua Portaria 
com o carimbo da Corte de Contas, mediante apresentação de documento 
de identifi cação com foto e/ou apresentação da procuração em via original 
ou cópia, se for o caso.

N° PROCESSO
IGEPREV

PROCESSO
TCE INTERESSADO(A)

1 2019/337924 2018/50755-2 ALBERTO VIEIRA DE MIRANDA 
FILHO

2 2019/337924 2018/51387-2 MARIA DE NAZARÉ DA SILVA
3 2019/337924 2018/51518-6 MARIA IZABEL REIS
4 2019/341916 2014/51133-2 RAIMUNDA GOUVEA MAGNO

5 2019/341916 2014/51183-1 MARIA DE JESUS BARBOSA 
DA COSTA

6 2019/341916 2014/51307-6 RAIMUNDO NAZARENO DA 
SILVA

7 2019/341916 2014/51312-3 EDITH DE OLIVEIRA NETO

8 2019/341916 2015/51031-3 OLGA SUELI RIBEIRO DE 
CASTRO PUGA

9 2019/341031 2015/51024-4 SEBASTIANA DA SILVA SOUZA

10 2019/341031 2016/51417-1 CARLOS JORGE TRINDADE 
AOOD

11 2019/341031 2016/51500-6 GERCINA DIAS SILVA
12 2019/341031 2016/51554-9 ANTÔNIO MACIEL VIANA

13 2019/341860 2015/51200-2 MARIA DE LOURDES VAS-
CONCELOS

14 2019/341860 2015/51985-0 FRANCISCO ALDERY FALCÃO 
LEAL

15 2019/341860 2016/50102-3 MILTON NUNES DA CUNHA

16 2019/341860 2016/50409-8 MARIA IVANETE SAMPAIO 
PINHEIRO

17 2019/341865 2008/51933-0 ANTONIO DOS SANTOS 
ROMANO

18 2019/338002 2014/50613-9 EUNICE DA CONCEIÇÃO LIMA 
VERAS

19 2019/338002 2014/50680-9 LUCIA DE FATIMA GUEDES 
ALVES

20 2019/338002 2015/51034-6 SIDONIAS TENÓRIO DO VALE
21 2019/341884 2017/53544-0 RAIMUNDO DANIEL LOPES
22 2019/338616 2014/51375-7 DEUZOLINDA PINHEIRO MATOS
23 2019/338616 2014/51388-1 ELIZETH PIRES AIRES

24 2019/338616 2014/51617-6 MARIA HELENA DIAS DA 
ROCHA TOCANTINS

25 2019/338616 2014/51684-6 ANTONIA JUSTINO DOS REIS

26 2019/338616 2018/51994-8 MARIA DAS GRAÇAS SANTOS 
DA SILVA

27 2019/338788 2014/51077-0 ANTONIA DE BRITO FREITAS

28 2019/338788 2014/51314-5 MARIA VANDA BARBOSA 
DA SILVA

29 2019/338788 2014/51638-0 MARIA ISONE PEREIRA DA 
SILVA

30 2019/338788 2015/51202-4 DOMINGAS DOS SANTOS 
LOBATO

31 2019/338788 2015/51277-1 MARIA MARTINHA GOMES 
DE SOUSA

32 2019/338529 2014/50709-5 ONÁLIA MACHADO DE VAS-
CONCELOS

33 2019/338529 2014/51234-6 MARIA GOMES FERREIRA
34 2019/338529 2014/51249-2 SULAMITA NUNES DE PAULA

35 2019/341987 2018/52133-8 MARIA CÉLIA DE SOUZA 
MERCES

36 2019/341987 2018/52147-3 NORMA GERHARDT BEZERRA
37 2019/341987 2018/52157-5 IVANDECY MODESTO TAVARES
38 2019/341987 2018/52180-4 RITA LOBATO DOS SANTOS
39 2019/341987 2018/52229-4 ALFELINA FERREIRA FREITAS

40 2019/338492 2018/51720-6 TEREZINHA MARIA SIQUEIRA 
DE CASTRO

41 2019/338492 2018/51799-7 ANA LUCIA DA COSTA VINENTE

42 2019/338492 2018/51857-0 MARIA ILMA DE MOURA 
TEIXEIRA

43 2019/338492 2018/51911-5 RAIMUNDA DO ROZARIO 
MATOS

44 2019/338492 2018/52024-4 BENEDITO MENDES DA COSTA 
FREITAS

45 2019/338401 2014/50960-3 VERA LÚCIA CARDOSO DA 
SILVA

46 2019/338401 2014/51092-0 VITAL DE SOUZA BRAGA

47 2019/338401 2014/51447-6 BENEDITA DE MORAES LOBATO

48 2019/364468 2012/50360-6 COLECIR DE MORAIS BRASI-
LIENSE RIOS

49 2019/361647 2014/50967-0 RAIMUNDO LEOPOLDO 
LAMINAS

50 2019/361647 2015/51754-9 MANOEL CARDOSO RODRI-
GUES

Belém, 10 de março de 2021.
ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Protocolo: 635172
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ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

EDITAL N. 001/2021 - EGPA, 10 DE MARÇO DE 2021
A DIRETORA GERAL DA ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO 
DO PARÁ – EGPA  no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 1º e 
2º, inciso I, e 13º-A, da Lei 6.569, de 06 de agosto de 2003 e com poste-
riores alterações, e:
CONSIDERANDO as funções básicas da EGPA como centro de produção e 
difusão de ideias e conhecimentos sobre políticas públicas que estimulem 
programas, ações e projetos voltados ao aprimoramento da gestão e ao 
desenvolvimento de competências e habilidades necessárias à melhoria da 
qualidade da prestação de serviços públicos ao cidadão paraense e à difu-
são da inovação no âmbito da administração pública estadual;
CONSIDERANDO a referência orçamentária do Programa Servidor Nota 10;
Resolve:
Divulgar as regras e procedimentos para participação no Concurso Prêmio 
Inova Servidor do Estado do Pará, na forma deste edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O presente concurso será regido por este edital.
1.2 O Concurso Prêmio Inova Servidor é um projeto de estímulo à cultura 
da inovação, que tem por objetivos:
1.2.1 estimular a atuação integrada de servidores públicos, incentivando a 
implementação de projetos inovadoras nos serviços prestados pelo gover-
no estadual que melhorem o atendimento da sociedade;
1.2.2 identifi car, desenvolver, implementar, apoiar, reconhecer e multiplicar 
projetos inovadoras;
1.2.3 criar soluções para desafi os específi cos do governo estadual;
1.2.4 promover a refl exão sobre a atuação da administração pública a par-
tir da produção de estudos e pesquisas que apoiem a tomada de decisão 
dos gestores públicos.
1.3 Para esta edição do Concurso Prêmio Inova Servidor, conceitua-se Ino-
vação como um conjunto de mudanças em práticas anteriores, ou até o 
surgimento de novas práticas que produzam resultados melhores e posi-
tivos para o serviço público e para a sociedade, ao incorporar novos ele-
mentos da gestão pública ou uma nova combinação dos mecanismos de 
gestão existentes.
2. DO PÚBLICO-ALVO
2.1 Podem participar deste concurso servidores ou equipes de servidores 
públicos em atividade na esfera estadual, ocupantes de cargo público de 
provimento efetivo ou precário, dos poderes executivo, legislativo e judi-
ciário, que atuem na administração direta, autárquica e fundacional, bem 
como em empresas públicas ou sociedades de economia mista.
2.2 Não poderão participar deste concurso projetos promovidos pela pró-
pria Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA).
2.3 Os servidores em exercício funcional na EGPA não poderão participar 
deste concurso.
2.4 Em observância ao princípio da impessoalidade, não poderão participar 
do concurso candidatos que possuam cônjuges, companheiros, parentes e 
afi ns até o terceiro grau de:
2.4.1 membros do Comitê Gestor;
2.4.2 membros da Comissão de Avaliação;
2.4.3 gestores da EGPA;
2.5 A perda de vínculo de servidores em vinculo precário, exclui imediata-
mente sua participação desta premiação, devendo o Comitê Gestor acom-
panhar este condicionante em cada etapa proposta.
3. DA INSCRIÇÃO
3.1 A inscrição será feita mediante o preenchimento de formulário eletrôni-
co, disponibilizado no endereço http://www.egpa.pa.gov.br/, e poderá ser 
realizada durante o período de 15 (quinze) de março de 2021 a 28 (vinte 
oito) de maio de 2021.
3.2 O formulário de inscrição deverá ser preenchido de acordo com as 
instruções constantes no manual do candidato, que estará disponível no 
endereço www.egpa.pa.gov.br a partir do dia 15 de março de 2021, e que 
integra o presente edital.
3.3 A inscrição do projeto será feita pelo servidor individualmente ou pelo 
líder da equipe proponente do projeto, composta por até mínimo 5 (cinco) 
servidores, considerando o item 2 deste edital.
3.4 A retifi cação de qualquer informação dada no formulário poderá ser 
feita mediante projeto da equipe inscrita ou solicitação da equipe gestora 
do evento pelo e-mail npvs@egpa.pa.gov.br.
3.4.1 No período de inscrição, a substituição dos integrantes da equipe exe-
cutora será feita, mediante solicitação a ser enviada para o e-mail npvs@
egpa.pa.gov.br, com o assunto “Solicitação de alteração de participante”;
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3.5 Para fi ns de recebimento dos certifi cados de premiação e de publicação 
do relato dos projetos premiados na 2ª edição do concurso, deverão ser 
observadas as condições do item 2 deste edital.
3.6 O projeto Inovador somente poderá ter a sua inscrição aceita neste concurso se:
3.6.1 for inédita e de caráter técnico temático vinculado à Secretaria de 
origem dos servidores que apresentam o projeto;
3.6.2 apresentar metas e resultados mensuráveis;
3.6.3 apresentar orçamento detalhado de implementação no valor total de 
R$8.800,00.
3.6.4 preencher corretamente o formulário de inscrição.
3.7 Cada servidor ou equipe executora poderá inscrever apenas um projeto.
3.8 Os membros das equipes executoras só poderão se inscrever em um projeto;
3.9 O servidor ou a equipe executora poderá incrementar sua inscrição 
com imagens, vídeos, áudios e peças gráfi cas como tabelas, infográfi cos e 
outros que ilustrem a seu projeto, bem como depoimentos dos benefi ciários 
do projeto, conforme descrito no Manual do Candidato previsto neste edital.
4. DAS CATEGORIAS DO CONCURSO
4.1 Ao efetuar a inscrição, a equipe executora deverá classifi car seu proje-
to em uma das seguintes categorias, conforme descrição abaixo:
4.1.1 Projeto Inovador em processos organizacionais na Administração 
Pública Estadual - Devem ser inscritas nessa categoria projetos cujas ino-
vações desenvolvidas e implementadas modifi carão a forma como a orga-
nização realiza suas funções ou gerencia seus recursos.
4.1.2 Projeto Inovador em serviços e políticas públicas na Administração 
Pública Estadual - Devem ser inscritos nessa categoria os projetos que 
podem modifi car positivamente a entrega de serviços públicos ou a elabo-
ração, implementação e avaliação de políticas públicas.
4.2 O mesmo projeto não poderá ser inscrito, parcialmente ou em sua 
totalidade, em mais de uma categoria.
5. DAS FASES DO CONCURSO
5.1 O Concurso ocorrerá em 04 (quatro) fases, a saber:
5.1.1 Inscrição - é a fase aberta aos servidores públicos para a participação 
no concurso e acontecerá por meio do preenchimento e envio de formulário 
eletrônico a ser disponibilizado no site da EGPA, passando o grupo inscrito 
à categoria de ser chamado de “Equipe Executora”.
5.1.2 Validação da Inscrição - é a fase de conferência pela NPVS/EGPA do 
cumprimento das pré-condições estabelecidas neste edital, que permitirá 
atestar se as inscrições estão válidas e poderão seguir para a fase seguinte.
5.1.3 Avaliação - esta fase será dividida em duas etapas:
5.1.3.1 Etapa 1 - Fase de Avaliação Classifi catória - é a etapa de atribuição 
de notas, realizada por uma Comissão de Avaliação composta por, no mí-
nimo, 3 (três) avaliadores externos e no máximo 6 (seis), que classifi carão 
até 10 (dez) projetos em cada uma das 2 (duas) categorias que seguirão 
para a etapa seguinte.
5.1.3.2 Etapa 2 - Fase de Avaliação Final – Nesta fase, os trabalhos inscri-
tos passarão pelos seguintes processos:
5.1.3.2.1 a fase Avaliação Final para as categorias 4.1.1 e 4.1.2 previstas 
neste edital, avaliará as 10 (dez) projetos melhor pontuados na etapa de 
Avaliação Classifi catória, no modelo Pitch, isto é, por meio de defesa oral, 
seguida da seleção, pelos membros da Comissão de Avaliação, elencando 
05 (cinco) projetos vencedores por categoria, conforme os critérios cons-
tantes do item 7 deste edital;
5.1.3.3 Para etapa de Avaliação fi nal, deverá ser indicado no ato de inscrição 
1 (um) representante dentre os integrantes da equipe executora do projeto 
para realizar a apresentação oral no tempo máximo de 15 (quinze) minutos.
5.1.3.4 Os resultados de cada etapa serão publicados no seguinte ende-
reço eletrônico: www.egpa.pa.gov.br e o resultado da segunda Fase de 
Avaliação prevista no item 5.1.3.1 Etapa 2 - Fase de Avaliação Final, será 
publicada em diário ofi cial.
5.1.3.5 A critério do Comitê Gestor a defesa prevista no item 5.1.3.1 Etapa 
2 - Fase de Avaliação Final poderá ser em evento público e, neste caso, do-
tado de sistema eletrônico de avaliação popular do público presente e na sua 
efetivação servirá de critério de desempate conforme item 8 deste edital.
5.1.4 Premiação  - fase descrita no item 11 deste edital e culminará com 
evento presencial a ocorrer em data e local a ser divulgado no endereço 
http://www.egpa.pa.gov.br/, em Belém, com a participação de represen-
tantes dos projetos fi nalistas vencedores no item 5.1.3.1 Etapa 2 - Fase 
de Avaliação Final.
5.2 A Comissão de Avaliação – referida nos itens 5.1.3.1 Etapa 1 - Fase de 
Avaliação Classifi catória e 5.1.3.2 Etapa 2 - Fase de Avaliação Final, será 
composta da seguinte maneira;
5.2.1 Quantitativo – de 3 a 6 membros sendo este quantitativo adequado 
ao quantitativo de projetos validados, suas temáticas e outras variantes 
técnicas que possam infl uir sobre isto;
5.2.2 Avaliadores – poderão ser contratados ou prestar serviço voluntário 
devendo, em qualquer das hipóteses, deter notório conhecimento (lato ou 
estrito) em gestão públicas, inovação, tecnologia, processos e projetos e 
suas assuntos similares ou derivantes.
5.2.3 Seleção de Avaliadores – Será feita por processos de credenciamento 
aberto ao público em geral;
5.2.4 Sistema de Avaliação – Será feita por meio digital, com relatório 
individualizado e dado publicidade especifi camente sobra a nota obtida;
6. RESULTADO
6.1 Os resultados de cada etapa serão publicados no seguinte endereço 
eletrônico: http://www.egpa.pa.gov.br/.
6.2 A EGPA comunicará às equipes executoras dos projetos classifi cados 
para defesa segunda Fase de Avaliação prevista no item 5.1.3.1 Etapa 2 - 
Fase de Avaliação Final, via e-mail indicado no do formulário de inscrição, 
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a data da avaliação fi nal entre 
os concorrentes.

7. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROJETOS
7.1 Para as categorias “4.1.1” e “4.1.2” previstas no subitem 4.1 deste 
edital os critérios são os seguintes:
7.1.1 Inovação – peso 3 (três);
7.1.2 Foco nas pessoas – peso 3 (três);
7.1.3 Resultados alcançados – peso 2 (dois).
7.1.4 Efi ciência na utilização de recursos (fi nanceiros, físicos, administrati-
vos, de pessoal)  peso 2 (dois);
7.2 Os critérios estabelecidos no subitem 7.1 serão mensurados por escala 
de pontuação de 0 (zero) a 10 (dez), sendo: não cumpre em nada o crité-
rio (0); e cumpre totalmente o critério (10). Detalhes quanto aos critérios 
encontram-se no manual do candidato.
7.3 As avaliações consistirão na submissão de cada projeto à Comissão de 
Avaliação para atribuição de notas, sendo a nota fi nal a média aritmética 
das médias ponderadas obtida a partir das notas atribuídas pelos avaliadores 
e dos pesos atribuídos aos critérios de avaliação listados no subitem 7.1.
7.4 Para todas as categorias, o conjunto de notas fi nais formará uma lis-
tagem preliminar e ordenada da maior para a menor nota sem distinção 
de categoria, e serão consideradas vencedores os projetos com melhores 
notas, até o limite de 10 (dez) projetos independentemente de categoria 
em cada categoria.
8. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE
8.1 Em caso de empate nas duas etapas de avaliação prevista a melhor 
colocação será dada para a projeto que obtiver a maior nota no critério:
8.1.1 inovação;
8.1.2 foco nas pessoas;
8.1.3 resultados;
8.1.4 utilização efi ciente de recursos;
8.1.5 votação popular, esta, exclusivamente no caso da Etapa prevista no 
item 5.1.3.1 Etapa 2 - Fase de Avaliação Final ser em evento público aberto 
com sistema eletrônico de avaliação popular do público participante;
8.1.6 a data inscrição do projeto no prêmio, da mais antiga para mais recente.
9. DO COMITÊ GESTOR DO CONCURSO
9.1 O presente concurso será coordenado por Comitê Gestor, instituído por 
ato da Diretora Geral da Escola de Governança Pública do Estado do Pará 
(EGPA), e será composto por, no mínimo, 3 (três) servidores, um deles na 
função de presidente do Comitê Gestor.
9.2 O Comitê Gestor deverá conter dentre seus integrantes, pelo menos 
um servidor do Núcleo de Valorização do Servidor - NPVS.
9.3 Caberá ao Comitê Gestor responder pela organização do concurso e 
suas etapas, assim como deliberar sobre eventuais recursos das equipes 
executoras candidatas.
9.4 Caberá ao Comitê Gestor deliberar na ocorrência de eventuais situa-
ções não previstas neste edital, sendo suas decisões defi nitivas.
10. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
10.1 A equipe executora que desejar interpor recurso contra o resultado 
dos critérios de avaliação, no que se refere o subitem 7.1 e 7.2 deste edi-
tal, disporá de 2 (dois) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente 
ao da divulgação do resultado e deverá dirigi-lo ao presidente do Comitê 
Gestor, por e-mail, para o seguinte endereço: npvs@egpa.pa.gov.br.com, 
fazendo constar no assunto o título “RECURSO – INOVASERVIDOR2021”.
10.2 O recurso intempestivo não será conhecido.
10.3 A equipe executora deverá redigir seu recurso devidamente identifi -
cado, de forma clara, consistente e objetiva, indicando especifi camente o 
objeto de sua irresignação;
10.4 A legitimidade recursal caberá exclusivamente aos integrantes da 
equipe executora.
10.5. Será conhecido apenas um recurso por equipe executora.
10.6. Em caso de eventual interposição de mais de um recurso da mesma 
equipe executora, por integrantes diversos, será conhecido apenas o que 
for interposto primeiro.
10.7 A interposição do recurso deverá ser feita pelo e-mail cadastrado no 
formulário de inscrição.
11. DA PREMIAÇÃO
11.1 Os projetos classifi cados de 1º a 10º lugar receberão:
11.1.1 um troféu destinado ao servidor ou líder de equipe responsável pelo 
projeto;
11.1.2 certifi cados individuais de premiação destinados a todos os inte-
grantes da equipe executora;
11.1.3 certifi cados individuais para os gestores dos órgãos de origem do 
projeto;
11.1.4 premiação pecuniária conforme tabela abaixo a ser paga em prazo 
estipulado pelo comitê gestor em publicação específi ca;

Colocação Valor

1º  R$  4.400,00

2º  R$  3.300,00

3º  R$  2.200,00

4º  R$  1.100,00

5º  R$  1.100,00

6º  R$  1.100,00

7º  R$  1.100,00

8º  R$  1.100,00

9º  R$  1.100,00

10º  R$  1.100,00

Total  R$   17.600,00
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11.2 Além dos prêmios referidos no subitem 11.1, o servidor ou os mem-
bros de equipe dos projetos vencedores, listados no ato da inscrição, po-
derão ser convidados, a critério da EGPA, num período de até 1 (um) ano 
após a premiação, a participar de eventos e/ou missões técnicas organi-
zadas ou viabilizadas pela EGPA e eventuais parceiros com o objetivo de 
valorizar, incentivar e disseminar a inovação no setor público.
11.3 na efetivação de convites para participação em eventos, como forma 
de premiação que trata o item 11.1.5 a EGPA poderá dispor do orçamento 
designado para esta ação governamental;
11.4 o Órgão ou Entidade de origem do projeto que obtiver a 1ª colocação 
no resultado da Avaliação Final, receberá da EGPA o valor de R$8.800,00 
reais, a título de premiação/repasse para implementação do projeto.
11.4.1 a premiação institucional que trata o item 11.4 será objeto de ins-
trumento legal adequado para sua viabilização.
12. DOS PRAZOS
12.1 As inscrições serão realizadas de período de 15 (quinze) de março a 
28 (vinte e oito) de maio de 2021.
12.2 O resultado da etapa de validação da inscrição prevista no item 5.1.2 
Validação da Inscrição, será divulgado até 29 (vinte e nove) de maio de 2020.
12.3 O resultado da etapa prevista no item 5.1.3.1 Etapa 1 - Avaliação 
Classifi catória, será divulgado até 31 (trinta e um) de maio de 2021.
12.4 O resultado da etapa prevista no item 5.1.3.2 Etapa 2 - Fase de Ava-
liação Final, será divulgado até 10(dez) de julho de 2021.
12.5 A data da cerimônia de premiação será defi nida pela EGPA e ampla-
mente divulgada.
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1 Os inscritos no Concurso Prêmio Inova Servidor do Estado do Pará 
autorizam a utilização, por quaisquer meios, do nome, da imagem e voz 
dos profi ssionais envolvidos, bem como dos projetos inscritos, na íntegra 
ou em partes, seja para fi ns de pesquisa, conferência, seminário, workshop 
ou de divulgação em qualquer meio de comunicação, independentemente 
do resultado fi nal da premiação.
13.2 Durante a realização deste concurso, a EGPA, por meio do Comitê 
Gestor de que trata o subitem 7.1 deste edital, reserva-se o direito de 
averiguar a veracidade e a consistência das informações apresentadas, 
podendo solicitar dados complementares e documentação comprobatória à 
equipe executora do projeto.
13.3 Em caso de não atendimento ao subitem 13.3, a projeto poderá ser 
desclassifi cada em qualquer etapa do concurso.
13.4 O Comitê Gestor, a que se refere o subitem 7.1 deste edital, avaliará 
as situações não previstas expressamente neste edital, assim como even-
tos que caracterizem caso fortuito e/ou de força maior.
13.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este concurso deverão ser 
enviados ao presidente do Comitê Gestor, de que trata o subitem 7.1 deste 
Edital, exclusivamente, para o endereço eletrônico npvs@egpa.pa.gov.br.
13.6 A decisão fi nal dos casos omissos caberá ao presidente do Comitê 
Gestor do Concurso.
13.7 A inscrição no concurso implica na ciência, concordância e aceitação 
de todas as condições previstas neste edital.
13.8 Os resultados e comunicados deste concurso serão publicados no se-
guinte endereço eletrônico: http://www.egpa.pa.gov.br/.
13.9  Para a viabilização da Comissão de Avaliação, de no mínimo 3 (três) 
avaliadores externos e no máximo 6 (seis), a EGPA poderá dispor do orça-
mento designado para esta ação governamental;
13.10 Para a viabilização de palestrantes ou facilitadores das etapas do 
prêmio, a EGPA poderá dispor do orçamento designado para esta ação 
governamental;
EVANILZA DA CRUZ MARINHO MACIEL
Diretora Geral

Protocolo: 635312

SECRETARIA DE ESTADO
DA FAZENDA

.

PORTARIA
.

Portaria nº 467 DE 09 DE MARÇO  DE 2021
O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Portaria SEFA nº 451 de 13/02/2019 (republicada 
no D.O.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
R E S O L V E:
Art. 1º - DESIGNAR os servidores VITOR HUGO GALVÃO VIERA, Fiscal de 
Receitas, com Identidade Funcional: 0588828102, para atuar como Fiscal 
Titular e MARLY TEREZA COUTINHO MOTA, Fiscal de Receitas, com Iden-
tidade Funcional: 0513244401, para atuar como fi scal substituto, ambos 
lotados na Célula de Análise e Controle da Arrecadação - DAIF, junto ao 
1º TAC Nº 020/2020/SEFA, fi rmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA 
FAZENDA - SEFA e a empresa PARÁ AGS SERVIÇOS LTDA, referente à 
prestação de serviços de arrecadação e repasse de tributos estaduais nas 
regiões fronteiriças paraenses.
Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANIDIO MOUTINHO
Diretor de Administração, em exercício

Protocolo: 635411

PORTARIAS DE CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE IPVA CAIF/DTR
Portaria nº 2021330001953, de 01 de março de 2021
MOTIVO: Conceder a isenção de IPVA para o ano de 2021.
BASE LEGAL: Art. 3º, inciso XII da Lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; Decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e Instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
INTERESSADO: RAQUEL LEITAO BITAR GRISOLIA.
CPF: 305.725.922-72.
MARCA/MODELO: TOYOTA/YARIS HA XS 15CNT.
CHASSI: 9BRKC9F3XM8118336.

Portaria nº 2021330001955, de 02 de março de 2021
MOTIVO: Conceder a isenção de IPVA para o ano de 2021.
BASE LEGAL: Art. 3º, inciso XII da Lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; Decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e Instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
INTERESSADO: ANTONIO GOMES CAIADO.
CPF: 292.759.462-72.
MARCA/MODELO: NISSAN/KICKS SV CVT.
CHASSI: 94DFCAP15MB419874.

Portaria nº 2021330001964, de 02 de março de 2021
MOTIVO: Conceder a isenção de IPVA para o ano de 2021.
BASE LEGAL: Art. 3º, inciso XII da Lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; Decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e Instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
INTERESSADO: CARLOS HENRIQUE CALEMBO MARRA.
CPF: 499.132.477-72.
MARCA/MODELO: JEEP/RENEGADE THAWK AT D.
CHASSI: 988611116KK257160.

Portaria nº 2021330001959, de 02 de março de 2021
MOTIVO: Conceder a isenção de IPVA para o ano de 2021.
BASE LEGAL: Art. 3º, inciso XII da Lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; Decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e Instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
INTERESSADO: ELILSON DE MORAIS CASTRO.
CPF: 297.197.042-68.
MARCA/MODELO: HONDA/HR-V EXL CVT.
CHASSI: 93HRV2870MK207334.

Portaria nº 2021330001965, de 02 de março de 2021
MOTIVO: Conceder a isenção de IPVA para o ano de 2021.
BASE LEGAL: Art. 3º, inciso XII da Lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; Decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e Instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
INTERESSADO: JUAREZ DA SILVA VIEIRA.
CPF: 084.035.622-68.
MARCA/MODELO: CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ.
CHASSI: 9BGJC69E0GB158046.

Portaria nº 2021330001963, de 02 de março de 2021
MOTIVO: Conceder a isenção de IPVA para o ano de 2021.
BASE LEGAL: Art. 3º, inciso XII da Lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; Decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e Instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
INTERESSADO: MARCIA MARIA MOREIRA DUARTE.
CPF: 218.866.602-04.
MARCA/MODELO: HONDA/FIT EX FLEX.
CHASSI: 93HGE8890EZ101671.

Portaria nº 2021330001954, de 02 de março de 2021
MOTIVO: Conceder a isenção de IPVA para o ano de 2021.
BASE LEGAL: Art. 3º, inciso XII da Lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; Decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e Instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
INTERESSADO: MARIO HUMBERTO DA SILVA BEZERRA.
CPF: 023.057.712-15.
MARCA/MODELO: CHEVROLET/ONIX 1.4AT ACT.
CHASSI: 9BGKC48V0HG254338.

Portaria nº 2021330001966, de 03 de março de 2021
MOTIVO: Conceder a isenção de IPVA para o ano de 2021.
BASE LEGAL: Art. 3º, inciso XII da Lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; Decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e Instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
INTERESSADO: LUIZ CLAUDIO JARDIM ALVES JUNIOR.
CPF: 157.785.252-49.
MARCA/MODELO: TOYOTA/YARIS SD XL 15 AT.
CHASSI: 9BRBC9F35K8049844.

Portaria nº 2021330001968, de 04 de março de 2021
MOTIVO: Conceder a isenção de IPVA para o ano de 2021.
BASE LEGAL: Art. 3º, inciso XII da Lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; Decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e Instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
INTERESSADO: FANNY MIZUTA DA SILVA.
CPF: 423.820.502-25.
MARCA/MODELO: I/CHEV CRUZE LT HB AT.
CHASSI: 8AGBB68S0LR103848.


