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EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Contrato Administrativo: nº 003/2018 – Igeprev
Processo: 2016/153554
Dispensa de Licitação nº 02/2018 autorizado pela Diretora fi nanceira, 
Eudézia D’angelo, em 08/03/2018.
Data da Assinatura: 26/08/2020
Vigência: 31/08/2020 a 30/08/2021                                       
Exercício: 2020
Justifi cativa: O presente 2º termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
do contrato administrativo nº 25/2018, oriundo da Dispensa de Licitação 
nº 02/2018 autorizado pela Diretora fi nanceira, Eudézia D’angelo, em 
08/03/2018, por 12 (doze) meses, a contar de 31/08/2020
O valor global deste Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº003/2018, 
incluindo serviços é de R$700,00 (setecentos reais).
Contratado: Empresa BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ, com sede 
na Avenida Presidente Vargas nº 251, CEP: 66.010-000, Bairro Comércio, 
Belém/PA, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.913.711/0001-08, representado 
pelo superintendente de institucionais com o governo, FRANCISCO DE 
SOUSA SALGADO JUNIOR e pelo superintendente de negócios, ARMINDO 
CAVALCANTE TAVARES.
 Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do Igeprev
EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Contrato Administrativo: nº 25/2018– IGEPREV
Termo de Inexigibilidade nº 06/2018 2018 autorizado pela Diretora 
fi nanceira, Eudézia D’angelo, em 31/08/2018.
Processo: 2018/334795
Data da Assinatura: 31/08/2020
Vigência: 01/09/2020 a 31/08/2021                                       
Exercício: 2020/2021
Justifi cativa: O presente 3º termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
do contrato administrativo nº 25/2018, oriundo Termo de Inexigibilidade 
nº 06/2018 2018 autorizado pela Diretora fi nanceira, Eudézia D’angelo, 
datado de 31/08/2018, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 
01/09/2020.
O custo global deste Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 25/2018, 
incluindo serviços é de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).
Contratado: Empresa PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA 
LTDA, empresa com sede em Praia do Flamengo nº 66, Bloco B, Sala 
1620, bairro do Flamengo, CEP: 22.210-903, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
07.931.931/0001-52, neste ato representada por, MAXIM WENGERT e 
GYORGY VARGA                   
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do Igeprev
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Acordo nº OPE-0008052178-vs
Processo: 2017/78315
Data da Assinatura: 01/09/2020
Vigência: 01/09/2020 a 30/06/2021
Exercício: 2020
Justifi cativa: O presente 4º termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
do contrato administrativo OPE-0008052178-vs, oriundo da Inexigibilidade 
de Licitação nº 02/2017 autorizado pela Diretora fi nanceira, Eudézia 
D’angelo, em 21/03/2017, pelo período de 10(dez) meses.
O custo global deste 4º Termo Aditivo ao Termo de Adesão, incluindo 
serviços é de R$ 91.465,60 (Noventa e um mil quatrocentos e sessenta e 
cinco reais e sessenta centavos). Reajuste do valor equilíbrio econômico-
fi nanceiro.
Contratado: Empresa HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA, neste ato 
representado por MAICA CUBAS DE SOUZA, brasileira, casada, Tecnóloga 
em Sistemas da Informação, portadora da Cédula de Identidade nº 29.205.770-
2 SSP/SP, CPF nº 275.309.878-60, residente na cidade de São Paulo.                    
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do Igeprev
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Contrato Administrativo: nº 01/2017– IGEPREV
Processo: 2016/387321
Data da Assinatura: 31/08/2020
Vigência: 01/09/2020 a 31/12/2020                                       
Exercício: 2020
Justifi cativa: O presente 5º termo aditivo ao contrato administrativo 
nº 01/2017 oriundo do Pregão Eletrônico nº 001/2017 realizado em 
17/01/2017, homologado em 08/02/2017, tem por objeto prorrogar o 
prazo de vigência por mais 03 (três) meses, a partir de 01 de setembro 
de 2020.
O custo global deste Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 01/2017, 
incluindo serviços é de R$ 74.149,40 (Setenta e quatro mil cento e 
quarenta e nove reais e quarenta centavos),
Contratado: Empresa PIEER SERVICE LTDA-ME, Pessoa Jurídica de Direito 
Privado, com sede a Av. Goiás, Quadra 4, Lote 4,Bairro: Centro Guaraí/
TO, CEP: 77.700-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.563.740/0001-
61, neste ato representada por seu Sócio Administrador, LEONARDO DA 
ROCHA LIMA
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA
Presidente do Igeprev

Protocolo 577696

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

EDITAL N. 003/2020 - EGPA
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 da Lei 6.569, de 06 de agosto de 2003 e com posteriores alte-
rações e art. 16 da Lei 9.061, de 21 de maio de 2020, torna público que 
encontram- se abertas às inscrições para o processo seletivo destinado ao 
provimento de 350 vagas para o curso de APERFEIÇOAMENTO EM POLÍ-
TICAS PÚBLICAS E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS INCLUSIVOS: UM 
OLHAR PARA O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA,  que serão realiza-
das mediante as condições estabelecidas neste Edital.
1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O curso de pós- graduação em nível de aperfeiçoamento será executa-
do pela Escola de Governança Pública do Estado do Pará- EGPA em parceria 
com a Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo-CEPA/SESPA;
1.2. Será ofertado no formato EAD com carga horária total de 180 horas/
aula, contendo atividades presenciais distribuídas em dois encontros, no 
município sede do curso.
1.3. O Curso será realizado integralmente com recursos fi nanceiros do Go-
verno do Estado do Pará, alocados no orçamento da Escola de Governança 
Pública do Estado do Pará- EGPA.
2- DAS VAGAS OFERTADAS:
2.1. O Processo Seletivo de que trata o presente documento, objetiva o 
preenchimento de 350 vagas, distribuídas entre os municípios partícipes.
2.2. Serão ofertadas 50 vagas para cada município partícipe, de acordo 
com os percentuais previstos, no item 2.5 deste edital.
2.3. Para os candidatos com defi ciência, será reservado um percentual mí-
nimo de 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas por tema, nos termos 
do § 2º do Art. 5º da Lei nº 8.112/1990, e suas alterações, do Decreto nº 
3.298/1999, e suas alterações, da Lei nº 13.146/2015, e do Decreto nº 
9.508/ 2018 e suas alterações.
2.4. O candidato PCD que deseja concorrer à vaga nessa condição deve 
enviar no ato da inscrição, laudo médico atestando a espécie e o grau ou o 
nível de sua defi ciência, com expressa referência ao código correspondente 
da Classifi cação Internacional de Doenças (CID), bem como a provável 
causa da defi ciência, contendo assinatura e o carimbo do profi ssional es-
pecializado, emitido nos últimos 12 meses anteriores a data da publicação 
deste edital.
2.5. Quadro demonstrativo com o número de vagas e respectivos percen-
tuais por categoria e PCD.

MUNICÍPIO Nº DE 
VAGAS

ESFERA

ESTADUAL/
EFETIVOS

ESTADUAL/
COMISSIONADOS

ESTADUAL/
CANDIDATOS 
COM DEFI-
CIENCIA

MUNICIPAL/
EFETIVOS

MUNICIPAL/
CANDIDATOS 
COM DEFI-
CIENCIA

ALTAMIRA 50 18 09 3 19 1
BARCARENA 50 18 09 3 19 1

BREVES 50 18 09 3 19 1
CAPANEMA 50 18 09 3 19 1

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 50 18 09 3 19 1
GOIANÉSIA DO PARÁ 50 18 09 3 19 1

ITAITUBA 50 18 09 3 19 1
TOTAL DE VAGAS/CATEGORIA 350 126 63 21 133 7

Paragrafo Único:
Caso o percentual destinado aos servidores estaduais ocupantes de cargos 
comissionados ou portadores de defi ciência não seja preenchido, as vagas 
serão remanejadas para os servidores públicos estaduais efetivos ou servi-
dores municipais efetivos aprovados no processo seletivo.
3- DAS INSCRIÇÕES:
Para inscrição no Processo Seletivo é necessário que o candidato atenda 
os requisitos abaixo:
3.1. Ser servidor público estadual efetivo ou comissionado ou ser servidor 
municipal efetivo que atue nas áreas de educação, saúde, assistência so-
cial, cultura e esporte e lazer dos municípios previstos no quadro acima.
3.2. Ser graduado em nível superior, com diploma reconhecido pelo Minis-
tério da Educação- MEC.3.3. Não ser servidor público aposentado.
3.3. Ter conhecimento básico de informática e internet;
3.4. A inscrição será realizada no período de 09 a 15 de setembro de 2020, 
mediante o preenchimento de formulário eletrônico, disponibilizado no en-
dereço www.egpa.pa.gov.br  em  link próprio para cada município partícipe 
disponibilizado no site da EGPA.
3.5. O candidato somente poderá se inscrever no link correspondente ao 
município em que trabalha sob pena de ter sua inscrição cancelada.
3.6. O candidato é inteiramente responsável por todas as informações 
prestadas e pelo preenchimento correto do formulário de inscrição.
3.7. Com o formulário devidamente preenchido o candidato deverá enca-
minhar, por meio eletrônico, toda a documentação prevista item 4 desse 
edital, e aguardar a homologação com numero de sua inscrição, que será 
enviada para  e-mail informado pelo candidato em seu formulário de ins-
crição.
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4. DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA INSCRIÇÃO:
4.1. Cópia do ultimo contracheque
4.2. Cópia frente e verso do diploma de graduação em nível superior, certi-
fi cado ou declaração de graduação em nível superior atualizada.
4.3. Cópia frente e verso de Documento de identifi cação que contenha foto 
e assinatura (RG, CNH, Passaporte, CTPS, Carteira de órgãos de classe).
4.4. Toda a documentação deverá ser digitalizada e enviada para o e-mail, 
correspondente ao seu município, no formato PDF, com tamanho máximo 
de 1Mb. Conforme relação abaixo:
Nº MUNICIPIO E-MAIL
01 ALTAMIRA pos.altamira.autismo@gmail.com
02 BARCARENA pos.barcarena.autismo@gmail.com
03 BREVES pos.breves.autismo@gmail.com
04 CAPANEMA pos.capanema.autismo@gmail.com
05 CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA pos.conceicaodoaraguaia.autismo@gmail.com
06 GOIANÉSIA DO PARÁ pos.goianesiadopara.autismo@gmail.com
07 ITAITUBA pos.itaituba.autismo@gmail.com

4.5. As informações prestadas na inscrição são de inteira responsabilidade 
do candidato, podendo ser excluído do processo seletivo aquele candidato 
que não apresentar toda a documentação completa e legível, solicitada no 
item 4 deste Edital ou fornecer dados comprovadamente inverídicos, sem 
prejuízo da apuração cível e penal.
PARAGRAFO ÚNICO: Os candidatos que não preencherem os requisitos 
necessários à inscrição, conforme itens 3 e 4  deste edital, terão suas ins-
crições preliminarmente indeferidas.
5. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS
5.1. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, pelos candidatos 
que atenderem ao disposto nos itens 3 e 4 deste edital, que tratam dos 
requisitos e dos documentos obrigatórios, respectivamente.
5.2. Para efeito de análise e seleção serão consideradas até o dobro do 
número de inscrições previstas por município neste edital, ou seja, até a 
100ª inscrição.
 Parágrafo Único:
Serão reservadas 30% das vagas por munícipio partícipe, para servidores 
públicos estaduais ocupantes de cargo em comissão que participarão do 
processo seletivo, de acordo com os critérios estabelecidos neste edital.
Caso o percentual de vagas (30%) não seja preenchido por servidores 
estaduais comissionados, as vagas serão remanejadas para os servidores 
públicos estaduais efetivos  que forem aprovados no processo seletivo.
6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
6.1. Os nomes dos candidatos aprovados e classifi cados de acordo com 
o número de vagas ofertadas no processo seletivo, bem como todas as 
comunicações ofi ciais de interesse dos candidatos, serão disponibilizados 
para consulta no endereço eletrônico http://www.egpa.pa.gov.br em data 
prevista no item 9 deste edital que trata do cronograma de execução.
6.2. São de inteira responsabilidade do candidato o fi el cumprimento e 
acompanhamento de quaisquer alterações nos prazos estabelecidos neste 
edital para todas as fases do processo, não podendo o candidato alegar 
desconhecimento de qualquer publicação ofi cial divulgada dentro dos ter-
mos especifi cados acima.
7. DOS RECURSOS
7.1. Serão aceitos recursos após a divulgação do edital nas seguintes fases:
a) Da impugnação do Edital, no prazo de 02(dois) dias úteis após sua 
divulgação.
b) Do resultado da Seleção, no prazo de 02 (dois) dias úteis após a divul-
gação do resultado.
7.2. Os recursos deverão ser encaminhados para o e-mail correspondente 
ao seu município, conforme prazos estabelecidos no item 9 deste edital,  
que trata do cronograma de execução , em formulário específi co (Anexo I), 
preenchido de forma correta e legível.
7.3. Na fase recursal o candidato, em nenhuma hipótese, poderá anexar 
documentos exigidos no ato da inscrição, para complementar informações 
omitidas anteriormente.
7.4. O candidato deverá ser claro e objetivo em seu pleito. Recursos incon-
sistentes ou intempestivos, cujo teor seja desrespeitoso, serão preliminar-
mente indeferidos.
7.5. Todos os recursos serão analisados no prazo de 03 dias úteis e as 
respostas aos mesmos serão publicadas no site da EGPA, conforme crono-
grama de execução, vide item 9 deste edital.
7.6. Em nenhuma hipótese, serão encaminhadas respostas individuais aos 
candidatos.
7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos.
7.8. Caso haja procedência de recursos interpostos dentro das especifi ca-
ções, poderá eventualmente alterar-se a classifi cação inicial obtida pelos 
candidatos para uma classifi cação superior ou inferior, ou ainda acarretar a 
sua desclassifi cação, obedecendo-se o número de vagas ofertadas.
7.9. A interposição de recurso não cessa o regular andamento do cronogra-
ma de execução da seleção, com exceção do resultado fi nal, que aguardará 
o julgamento das análises em andamento.
8. DA MATRÍCULA
Após a divulgação do resultado fi nal da seleção, o candidato deverá efe-
tivar a matrícula que será realizada presencialmente, no respectivo mu-
nicípio, em endereço a ser divulgado posteriormente no site da EGPA, no 
endereço eletrônico http://www.egpa.pa.gov.br
8.1. A matrícula somente será efetivada mediante a apresentação dos se-
guintes documentos:
8.1.1. Cópia do CPF;
8.1.2. Cópia de documento de identifi cação ofi cial com foto.
8.1.3. Cópia do comprovante de residência atualizado (no máximo, últimos 
03 meses);

8.1.4. Apresentação do termo de compromisso, com assinatura do servi-
dor, conforme modelos dos ANEXO II e ANEXO III.
8.1.5. Declaração de Liberação assinada pelo representante legal do Ór-
gão, ao qual o servidor está vinculado, liberando-o para participar do cur-
so, conforme modelos do ANEXO IV.
8.1.6. No ato da matrícula o candidato deverá apresentar, para simples 
conferência, os originais dos documentos solicitados no item 4.
8.1.7. Caso haja desistência ou impossibilidade do candidato em efetivar 
a sua matrícula, no período previsto no cronograma de execução deste 
edital, a vaga será preenchida por outro candidato, obedecendo a ordem 
crescente das inscrições homologadas.
8.1.8. A matrícula poderá ser realizada por procuração específi ca para esta 
fi nalidade.
9. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº ETAPAS DATA/ PERÍODO
 

01 Publicação do Edital 08/09/2020
02 Inscrição para o Processo Seletivo 09 a 15/09/2020
03 Análise documental 16 e 18/09/2020
04 Divulgação do resultado 21/09/2020
05 Recurso (02 dias úteis) 22 e 23/09/2020
06 Análise dos recursos (03 dias úteis) 24 e 25/09/2020
07 Divulgação do resultado dos recursos e do Resultado Final 29/09/2020
08 Período de matrícula 30/09 a 02/10/2020
09 Inicio das Aulas 26/10/2020

10. Os casos omissos serão resolvidos por comissão composta pela 
Direção Geral da Escola de Governança Pública do Estado do Pará 
– EGPA e Coordenação Estadual de Políticas Para o Autismo-CEPA.
Belém, 04 de setembro de 2020.
Evanilza da Cruz Marinho Maciel
Diretora Geral da EGPA

ANEXO I
FORMULÁRIO DE RECURSO

 
CURSO:                                                                     MUNICÍPIO PÓLO:
NOME:                                                                       Nº DE INSCRIÇÃO:
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO

 
                                                    

ANEXO II
Curso de Aperfeiçoamento em “Políticas Públicas e Gerenciamento de Pro-
cessos Inclusivos: Um olhar para Transtorno do Espectro Autista – MODA-
LIDADE EAD”.
TERMO DE COMPROMISSO (SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO E COMISSIO-
NADO ESTADUAL)
Por meio deste instrumento, a ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO 
ESTADO DOPARÁ – EGPA, autarquia estadual, com sede nesta cida-
de, sito a Av. José Malcher nº 900, Bairro Nazaré, C.E.P. 66.055- 260, 
inscrita sob o CNPJ nº 05.914.737/0001-33, neste ato representado 
por sua Diretora Geral Evanilza da Cruz Marinho Maciel e o(a) senhor
(a)____________________________________  ocupante de Cargo efeti-
vo de  _____________________________,   do quadro de pessoal do(a)
_________________________________________ resolvem celebrar o 
presente TERMO DE COMPROMISSO, que se regerá mediante as seguintes 
condições:
1. O(a) servidor(a) público(a) acima qualifi cado(a), inscrito(a) voluntaria-
mente no curso de APERFEIÇOAMENTO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GE-
RENCIAMENTO DE PROCESSOS INCLUSIVOS: UM OLHAR PARA O TRANS-
TORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO, se selecionado(a) pela EGPA, declara 
achar-se livre e desembaraçado(a) de qualquer impedimento que possa 
frustrar o cumprimento do cronograma de atividades do curso, com início 
em setembro de 2020 e término previsto para maio de 2021 suscetível a 
mudanças, em conformidade com as metas estabelecidas no Projeto Pe-
dagógico do Curso.
2. A EGPA custeará integralmente o curso para o(a) servidor (a), ajustado 
individualmente pelo preço de R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS).
2.1. O(a) servidor(a) residente em outros municípios que se deslocar para 
o polo de realização do Curso, deverá arcar com as despesas provenientes 
do deslocamento, bem como hospedagem e alimentação.
3. Nos casos de desistência imotivada, reprovação por frequência insufi -
ciente (65% por disciplina), reprovação em mais de 03 (três) módulos e 
perda do vínculo estadual ou municipal durante a realização do curso, o(a) 
servidor(a), ressarcirá os cofres públicos pelo investimento perdido, consi-
derando o valor integral do curso, que será corrigido monetariamente pelo 
Índice Nacional de Preço ao Consumidor – INPC.
3.1. O(a) servidor(a) autoriza expressamente o órgão pagador de seus 
salários a efetuar descontos mensais consignados em folha de pagamento 
e transferi-los subsequentemente à EGPA, dentro da margem legalmente 
prevista, até a satisfação integral do débito.
3.2. É facultado ao(a) servidor(a), a qualquer momento, o pagamento in-
tegral do débito, mediante depósito em conta corrente aberta pela EGPA, 
para esse fi m específi co.
3.3. A EGPA emitirá Termo de Quitação em favor do(a) servidor(a) para 
que o mesmo se desonere da obrigação prevista no item “3.1” do presente 
instrumento.
3.4. Não constituem desistência imotivada para os fi ns deste instrumento, 
as hipóteses de caso fortuito e/ou força maior, devidamente comprova-
do(a) pelo(a) servidor (a), após avaliação realizada por comissão consti-
tuída de no mínimo 03(três) membros, designados pela Direção Geral da 
EGPA, que emitirão parecer em conjunto acerca do assunto.
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3.5. Também não confi guram desistência imotivada os casos de Superior 
Interesse Público, devidamente fundamentados por escrito pelo Gestor do 
Órgão ou Entidade para a qual presta serviço, o servidor.
4. A EGPA prestará contas aos órgãos de controle, na forma da Lei, dos 
recursos recebidos a título de ressarcimento ao erário, que deverão ser 
obrigatoriamente revertidos nas ações de formação e aperfeiçoamento de 
servidores públicos.
5. O servidor (a) público(a) fi ca ciente que somente será certifi cado(a) 
do curso, quando integralizar toda a carga horária prevista no curso bem 
como mediante a entrega e aprovação do trabalho de conclusão do curso.
6. Fica eleito o Foro da Cidade de Belém do Pará para dirimir quaisquer 
controvérsias porventura suscitadas em decorrência deste instrumento, 
que não puderem ser solucionadas por consenso.
7. E, por estarem de acordo, as partes fi rmam o presente instrumento em 
02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só fi m, juntamente com as 
testemunhas abaixo identifi cadas.
Belém, ______ de _____________ de 2020.

__________________________
Evanilza da Cruz Marinho Maciel

Diretora Geral – EGPA
____________________________________

Servidor(a) Público(a)
Testemunhas:
1 ____________________________________________
RG:
CPF:

2_____________________________________________
RG:
CPF:
Obs: Indispensável à apresentação deste termo, no ato da matrícula no 
curso.

ANEXO III
Curso de Aperfeiçoamento em “Políticas Públicas e Gerenciamento de Pro-
cessos Inclusivos: Um olhar para Transtorno do Espectro Autista – MODA-
LIDADE EAD”.
TERMO DE COMPROMISSO (SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL)
Por meio deste instrumento, a ESCOLA DE GOVERNANÇA PUBLICA DO 
ESTADO DOPARÁ – EGPA, autarquia estadual, com sede nesta cidade, 
sito a Av. José Malcher nº 900,  Bairro Nazaré, CEP66.055- 260,  ins-
crita sob o  CNPJ nº 05.914.737/0001-33, neste ato  representado 
por sua Diretora Geral  Evanilza da Cruz Marinho Maciel  e o(a)senhor
(a)____________________________ ____________________ocu-
pante de Cargo efetivo de ____________________________________                    
do quadro de pessoal do(a)____________________________________
_____ resolvem celebrar o presente TERMODE COMPROMISSO, que se re-
gerá mediante as seguintes condições:
1. O (a) servidor(a) público(a) acima qualifi cado(a), inscrito(a) volunta-
riamente no curso de APERFEIÇOAMENTO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GE-
RENCIAMENTO DEPROCESSOS INCLUSIVOS: UM OLHAR PARA O TRANS-
TORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO, se selecionado(a) pela EGPA, declara 
achar-se livre e desembaraçado(a) de qualquer impedimento que possa 
frustrar o cumprimento do cronograma de atividades do curso, com início 
em setembro de 2020 e término previsto para maio de 2021 suscetível a 
mudanças, em conformidade com as metas estabelecidas no Projeto Pe-
dagógico do Curso.
2. EGPA custeará integralmente o curso para o(a) servidor (a), ajustado 
individualmente pelo preço de R$ 300,00 (trezentos reais).
2.1. O(a) servidor(a) residente em outros municípios que se deslocar para 
o polo de realização do Curso, deverá arcar com as despesas provenientes 
do deslocamento, bem como hospedagem e alimentação.
3. Nos casos de desistência imotivada, reprovação por frequência insufi -
ciente (65% por disciplina), reprovação em mais de 03 (três) módulos e 
perda do vínculo estadual ou municipal durante a realização do curso, o(a) 
servidor(a), ressarcirá os cofres públicos pelo investimento perdido, consi-
derando o valor integral do curso, que será corrigido monetariamente pelo 
Índice Nacional de Preço ao Consumidor – INPC.
3.1. O(a) servidor(a) autoriza expressamente o órgão pagador de seus 
salários a efetuar descontos mensais consignados em folha de pagamento 
e transferi-los subsequentemente à EGPA, dentro da margem legalmente 
prevista, até a satisfação integral do débito.
3.2. É facultado ao(a) servidor(a), a qualquer momento, o pagamento in-
tegral do débito, mediante depósito em conta corrente aberta pela EGPA, 
para esse fi m específi co.
3.3. A EGPA emitirá Termo de Quitação em favor do(a) servidor(a) para 
que o mesmo se desonere da obrigação prevista no item “3.1” do presente 
instrumento.
3.4. Não constituem desistência imotivada para os fi ns deste instrumento, 
as hipóteses de caso fortuito e/ou força maior, devidamente comprova-
do(a) pelo(a) servidor (a), após avaliação realizada por comissão consti-
tuída de no mínimo 03(três) membros, designados pela Direção Geral da 
EGPA, que emitirão parecer em conjunto acerca do assunto.
3.5. Também não confi guram desistência imotivada os casos de Superior 
Interesse Público, devidamente fundamentados por escrito pelo Gestor do 
Órgão ou Entidade para a qual presta serviço, o servidor.
4. A EGPA prestará contas aos órgãos de controle, na forma da Lei, dos 
recursos recebidos a título de ressarcimento ao erário, que deverão ser 
obrigatoriamente revertidos nas ações de formação e aperfeiçoamento de 
servidores públicos.
5. O servido r(a) público(a) fi ca ciente que somente será certifi cado(a) 
do curso, quando integralizar toda a carga horária prevista no curso bem 
como mediante a entrega e aprovação do trabalho de conclusão do curso.

6. Fica eleito o Foro da Cidade de Belém do Pará para dirimir quaisquer 
controvérsias porventura suscitadas em decorrência deste instrumento, 
que não puderem ser solucionadas por consenso.
7. E, por estarem de acordo, as partes fi rmam o presente instrumento em 
02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só fi m, juntamente com as 
testemunhas abaixo identifi cadas.
Belém, ______ de _____________ de 2020.

__________________________
Evanilza da Cruz Marinho Maciel

Diretora Geral – EGPA
____________________________________

Servidor(a) Público(a)
Testemunhas:
1 ____________________________________________
RG:
CPF:

2_____________________________________________
RG:
CPF:

Obs: Indispensável à apresentação deste termo, no ato da matrícula no 
curso.

ANEXO IV
Curso de Aperfeiçoamento em “Políticas Públicas e Gerenciamento de Pro-
cessos Inclusivos: Um olhar para Transtorno do Espectro Autista – MODA-
LIDADE EAD”.
DECLARAÇÃO DE LIBERAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO OR-
GÃO/ENTIDADE
Eu, ...............................................................................(qualifi cação 
do representante legal), declaro para os devidos fi ns, que o(a) servidor
(a).................................................. matrícula ........................... ocu-
pante do cargo..........................................., se aprovado(a) no curso de 
APERFEIÇOAMENTO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GERENCIAMENTO DE PRO-
CESSOS INCLUSIVOS: UM OLHAR PARA O TRANSTORNO DO ESPECTRO 
DO AUTISMO ofertado pela Escola de Governança Pública do Estado do 
Pará- EGPA, será liberado(a) de suas atividades laborais nos dias e horários 
estabelecidos para realização das atividades presenciais do referido curso.
Local e data

_________________________________
Assinatura do Representante Legal

(Indispensável à apresentação deste documento no ato da matrícula, que 
deverá ser feito em papel timbrado e devidamente assinada pelo represen-
tante legal do Órgão ao qual o servidor está vinculado).

ANEXO V
Curso de Aperfeiçoamento em Políticas Públicas e Gerenciamento de Pro-
cessos Inclusivos: um olhar para Transtorno do Espectro Autista – MODA-
LIDADE EAD.
TERMO DE RESPONSABILIDADE SOBRE ACESSO A AULAS REMOTAS EM 
AMBIENTE VIRTUAL
Eu________________________________declaro, para os devidos fi ns, 
que terei acesso às aulas remotas em ambiente virtual oferecidas no e, 
nesse contexto, tenho ciência de que, sem autorização expressa do profes-
sor responsável pelo conteúdo, não é permitida a realização de downloads 
das aulas, gravação de imagens, conteúdos e voz, edição, reprodução do 
respectivo conteúdo a terceiros, por nem um meio, bem como utilização 
do respectivo conteúdo para quaisquer fi nalidades estranhas ao estudo e 
aprendizado das disciplinas.
Comprometo-me a dispor de condições mínimas para o acompanhamento 
das atividades síncronas e assíncronas do curso, tais como: acesso à inter-
net com boa qualidade, notebook ou computador e acessórios necessários 
para a participação das atividades (tais como câmera e microfone).
Declaro estar ciente de que as atividades síncronas realizadas pela plata-
forma Google Meet e/ou similares serão integralmente gravadas, para fi ns 
de avaliação pela coordenação e professores do curso, não sendo disponi-
bilizada a gravação para uso externo à administração do curso.
Estou ciente, também, que a inobservância dos requisitos citados acima 
implicará no cancelamento de minha matricula, em qualquer tempo ao 
longo da duração do curso.
                               
______________________, ____ de _______________de 2020
                              (Nome do Município)

________________________________________________________
Assinatura do candidato

                                    
ANEXO VI

Curso de Aperfeiçoamento em “Políticas Públicas e Gerenciamento de Pro-
cessos Inclusivos: Um olhar para Transtorno do Espectro Autista – MODA-
LIDADE EAD”.
TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE USO DE IMAGEM
Neste ato, eu, ___________________________________________, Na-
cionalidade____________________________, Portador da célula de iden-
tidade RG n°____________________________, inscrito no CPF/MF sob 
n°____________________________, AUTORIZO o uso de minha imagem 
em todo e qualquer material entre fotos e documentos, para ser utilizada 
em campanhas promocionais e institucional do curso de Pós-Graduação 
em nível de Aperfeiçoamento em “Políticas Públicas e Gerenciamento de 
Processo Inclusivo: Um olhar para o transtorno do Espectro Autista” – Mo-
dalidade – EAD oferecido pelo Instituto Federal de Educação Ciência e tec-
nologia do Rio de Janeiro/Campus Mesquita, em parceria com a Fundação 
Oswaldo Cruz, destinadas à divulgação ao público em geral. A presente 
autorização é concedida a titulo gratuito, abrangendo o uso da imagem 
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acima mencionada em todo território nacional e no exterior, das seguin-
tes formas: (I) out-door; (II) busdoor; folhetos em geral (encartes, mala 
direta, catálogo, etc.); (III) folder de apresentação; (IV) anúncios em re-
vistas e jornais em geral: (V) home page; (VI) cartazes; (VII) back-light; 
(VIII) mídia eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa 
para radio, redes sociais, entre outros). Por esta ser a expressão da minha 
vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a 
ser reclamado a titulo de direitos conexos à imagem ou qualquer outro, e 
assino a presente autorização.

______________________, ____ de _______________de 2020
                              (Nome do Município)

________________________________________________________
Assinatura do candidato

Protocolo: 577356

SECRETARIA DE ESTADO
DA FAZENDA

.

PORTARIA
.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1127 DE 01 DE SETEMBRO DE 2020
DESIGNAR o servidor ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS ALEIXO, Id Func 
nº 54189853/3, Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, em substituição a 
servidora SANDRA MARIA LEAO MOREIRA, Id Func nº 54267/3, Gerente 
Fazendário, no período de 03/08/2020 a 01/09/2020, por motivo de férias.
ANIDIO MOUTINHO DA CONCEICAO
Diretor de Administração, em exercício

Protocolo: 577547

.

.

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO
.

PORTARIA Nº 1147,  DE 04 DE SETEMBRO DE 2020
O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela PORTARIA Nº 593 de 19/03/2019 (publicada no 
D.O.E. nº 33.832 de 21/03/2019),
R E S O L V E:
Art. 1º - DESIGNAR as servidoras IVETE GONÇALVES DE ARAÚJO, Assis-
tente Administrativo/Gerente Fazendário, com Identidade Funcional nº 
03252140-1, para atuar como Fiscal Titular e TANIA DO SOCORRO BAR-
ROSO DE ALMEIDA, Assistente Administrativo, com Identidade Funcional 
nº 03311260-02, para atuar como Fiscal Substituta, ambas lotadas na 
CECOMT MERCADORIA EM TRÂNSITO, para atuarem como Fiscal Titular e 
Fiscal Substituta, respectivamente, do 2º TAC Nº 056/2017/SEFA, fi rmado 
entre a SEFA e o locador Sr. MAURO PINHO BRANCO - que trata da locação 
de imóvel não residencial, situado na Ilha da Pataquera, s/n, em terreno às 
margens do Rio Pará, no Município de Curralinho/Pa, medindo 90 (noventa) 
metros de frente por 500 (quinhentos) metros de fundo, para instalação 
e funcionamento da UECOMT/Curralinho - tem por objeto: 1.1.1- A pror-
rogação do prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, com início 
em 28 de novembro de  2019 e término em 27 de novembro de 2020. 
1.1.2- A redução no percentual de 20% (vinte por cento) no valor mensal 
do contrato, de acordo com o estabelecido no Decreto Estadual nº 01 de 
2 janeiro de 2019.
Art.2º - Esta Portaria entra em vigor no data de sua publicação.
Art.3º - REVOGAR os efeitos da PORTARIA Nº 2731, de 27 de Novembro 
de 2017, publicado no Diário Ofi cial do Estado- DOE/PA  nº 33509 de 01 
de Dezembro de 2017.
ANÍDIO MOUTINHO DA CONCEIÇÃO
Diretor de Administração, em exercício - SEFA/PA

Protocolo: 577482

.

.

APOSTILAMENTO
.

APOSTILAMENTO N.º 139/2020/SEFA
CONTRATO N.º 038/2020/SEFA

PROCESSO N.º 262019730000277-2/SIAT/SEFA
PARTES: ESTADO DO PARÁ/SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E O SR. 
ALCEU JOÃO ALEGRETTI
OBJETO DO CONTRATO: locação de imóvel não residencial medindo 5.876 
m2, situado na Rodovia Transamazônica, KM 09, Marabá/PA, para funcio-
namento da Coordenação Executiva de Controle de Mercadorias em Trânsi-
to de Carajás (CECOMT CARAJÁS).
OBJETO DO APOSTILAMENTO: retifi car o dígito verifi cador do CPF do con-
tratado constante do preâmbulo do contrato, da seguinte forma:
ONDE SE LÊ: “CPF nº 056.801.900-84”;
LEIA-SE: CPF nº 056.801.900-87.
FUNDAMENTO LEGAL DO APOSTILAMENTO: Art. 65, §8º da Lei 8.666/93/ 
lei 8.455/19 e art. 4º da Lei 8.869/19.
DATA DO APOSTILAMENTO: 03/09/2020
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO: ANÍDIO MOUTINHO DA CONCEIÇÃO, em 
exercício.

Protocolo: 577484

DIÁRIA
.

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
FAZENDA, EM EXERCÍCIO no uso de suas atribuições e, considerando o 
disposto no art.1, inciso III, alínea “f” da Portaria Sefa no 451, de 13 de 
fevereiro de 2019,publicada no Diário Ofi cial do Estado no 33.804 de 14 
de Fevereiro de 2019.
Anídio Moutinho da Conceição
Diretor de Administração, em exercício
PORTARIA Nº 1146 de 04 de setembro de 2020. AUTORIZAR 1/2  di-
ária ao servidor BENEDITO MEDEIROS BRAGA, nº 0200745203, MOTORIS-
TA, COORD. EXEC. DE CONTROLE MERCADORIA EM TRANS. DO  ITINGA, 
objetivo de conduzir veículo da Sefa até Imperatriz do Maranhão para o Sr. 
Coordenador da Cecomt Itinga, dia 03.09.2020, trecho Dom Eliseu - Im-
peratriz/MA - Dom Eliseu.
PORTARIA Nº 1148 de 03 de setembro de 2020. AUTORIZAR 15 e 1/2  
diárias ao servidor JAIR MULLER MARQUES DE SOUZA, nº 0591520201, 
FISCAL-A, CÉLULA DE CONTROLE E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA, objetivo 
de por força do decreto estadual que afastou os integrantes do grupo de 
risco dentro das ações do combate ao covid 19, período de 10.09.2020 a 
25.09.2020, trecho Belém - Conceição do Araguaia - Belém.

Protocolo: 577365

OUTRAS MATÉRIAS
.

PORTARIAS DE ISENÇÃO DE ICMS – CAT
Portaria n.º202001000643 de 04/09/2020 - 
Proc n.º 002020730009939/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do ICMS para Taxista.
Base Legal: Convênio ICMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do Anexo II do RICMS-PA (aprovado pelo Decreto n.º 4676/01)
Interessado: Mario Sizo Fidalgo Filho – CPF: 039.000.612-20
Marca: RENAULT/KWID INTENS 10MT Tipo: Pas/Automóvel
Portaria n.º202001000645 de 04/09/2020 - 
Proc n.º 002020730009668/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do ICMS para Taxista.
Base Legal: Convênio ICMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do Anexo II do RICMS-PA (aprovado pelo Decreto n.º 4676/01)
Interessado: Fabio Almeida Paz – CPF: 599.656.732-68
Marca: TOYOTA/YARIS HA XL13LIVE AT BACK Tipo: Pas/Automóvel

PORTARIAS DE ISENÇÃO DE IPVA – CAT
Portaria n.º202004005146, de 04/09/2020 - 
Proc n.º 2020730007668/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2020
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: Moises Silva de Oliveira – CPF: 573.815.342-15
Marca/Tipo/Chassi
CITROEN/C3 AIRCROSS EXCM/Pas/Automovel/935SUNFNYEB564930
Portaria n.º202004005148, de 04/09/2020 - 
Proc n.º 2020730010220/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2020
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: Anderson Clayton Valois Cardoso – CPF: 449.662.292-00
Marca/Tipo/Chassi
TOYOTA/ETIOS SD XPLUS MT/Pas/Automovel/9BRB29BT2L2252221
Portaria n.º202004005150, de 04/09/2020 - 
Proc n.º 2020730010210/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2020
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: Silvano Cardoso Pinheiro – CPF: 158.815.042-91
Marca/Tipo/Chassi
CHEV/PRISMA 1.4MT LT/Pas/Automovel/9BGKS69V0KG174179
Portaria n.º202004005152, de 04/09/2020 - 
Proc n.º 2020730010195/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2020
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: Nazareno de Jesus Sardinha da Silva – CPF: 761.441.002-53
Marca/Tipo/Chassi
CHEV/PRISMA 10MT JOYE/Pas/Automovel/9BGKL69U0KG449254
Portaria n.º202004005154, de 04/09/2020 - 
Proc n.º 2020730010192/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2020
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: Raimundo Melo do Nascimento – CPF: 254.550.102-63
Marca/Tipo/Chassi
VW/GOL 1.0L MC4/Pas/Automovel/9BWAG45U2LT066870
Portaria n.º202004005156, de 04/09/2020 - 
Proc n.º 2020730010164/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2020
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: Nara Barroso de Oliveira – CPF: 381.314.712-68
Marca/Tipo/Chassi
CHEVROLET/COBALT 1.4 LTZ/Pas/Automovel/9BGJC69V0JB158687
Portaria n.º202004005158, de 04/09/2020 - 
Proc n.º 2020730010175/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2020
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: Gabriel Joao da Costa – CPF: 255.519.302-20
Marca/Tipo/Chassi
TOYOTA/ETIOS SD XS 15 MT/Pas/Automovel/9BRB29BT8J2195004


