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AVISOS, 
ATAS E 

EDITAIS

Tebet aceita Planejamento com 
PPI, mas sem bancos públicos 

Programa terá gestão compartilhada entre Planejamento, Fazenda e Casa Civil -
indicando que tanto Tebet como outros ministros terão influência sobre o PPI 

MINISTÉRIO 
 

Renato Machado, 
Danielle Brant, Julia 
Chaib, Catia Seabra, 
Alexa Salomão e 
Victoria Azevedo 

 
FOLHAPRESS 

 

A senadora Simo-
ne Tebet (MDB-
MS) decidiu acei-
tar nesta terça-fei-

ra (27) assumir o Ministé-
rio do Planejamento e Orça-
mento no governo do presi-
dente diplomado Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT), após 
incertezas nos últimos dias 
envolvendo a possibilidade 
de que a pasta abrigasse 
também bancos públicos. 

O desenho da pasta teve 
idas e vindas durante reuni-
ões nesta terça. No começo 
da manhã, aliados da sena-
dora afirmavam que ela ha-
via conseguido manter sob 
seu comando o comitê ges-
tor do PPI (Programa de Par-
cerias de Investimentos). 

Mas membros do PT de-
ram declarações no come-
ço da tarde que colocaram 
em dúvida o formato do 
ministério, o que inclusive  
gerou reações do MDB. 

No final da tarde, os dois 
lados passaram a dizer que 
o PPI terá uma gestão 
compartilhada entre Plane-
jamento, Fazenda e Casa Ci-
vil -o que indica que tanto 
Tebet como os ministros das 
outras duas pastas terão in-
fluência sobre o programa. 

Enquanto o Planejamento 
trabalharia em parceria com 
a Fazenda e cuidaria de pla-
nos, diagnósticos e metas do 
PPI, a Casa Civil teria um pa-
pel de acompanhamento e de 
gestão política do programa. 
De acordo com relatos colhi-
dos pela reportagem, Tebet 
não viu problemas no mode-
lo. O desenho foi afirmado 
no fim da tarde por diferen-

Tebet não está na cota do MDB, é uma escolha pessoal de Lula 
FOTO: MAURO ÂNGELO 

POSIÇÃO FLEXÍVEL 

  Aliados da senadora 
têm dito que a sua posição 
não seria necessariamente 
rígida. A senadora queria ter 
direito sobre as decisões do 
programa, mas sinalizou que 
não se opõe a que a execução 
fique em outro órgão ou pasta. 

 PARA ENTENDER 

Cresceu a demanda de pedidos de instalação de energia solar 
FOTO: RICARDO AMANAJÁS 

Termina dia 6 o prazo para 
pedir acesso à energia solar 
ISENÇÃO ATÉ 2045 

 
Fernanda Brigatti 
 

FOLHAPRESS 

 

Uma data importante para 
o mercado de energia solar 
se aproxima e, na avaliação 
do setor, o período eleitoral, 
a Copa do Mundo e mesmo 
certo hábito de deixar tudo 
para a última hora, combina-
dos a juros bancários altos e a 
discussão de novas mudanças 
nas regras podem ter esfriado 
a busca por sistemas de gera-
ção própria de energia solar. 

Para as distribuidoras, a 
frustração não se justifica, 
uma vez que a alta demanda 
por pedidos de acesso à rede 
chegou a sobrecarregar os sis-
temas de diversas concessi-
onárias na semana passada. 
Em 20 das 40 distribuidoras 
representadas pela Abradee 
(associação do setor), os pedi-
dos dobraram na comparação 
com o ano passado. 

De 35,9 mil em novembro 
de 2021, para 70 mil, neste 
ano, e a projeção das distri-
buidoras é que o mês de de-
zembro também termine com 
aumento de 100% nas solici-
tações. A média de novas co-
nexões chegou a 2.000 unida-
des consumidoras por dia. 

A corrida por pedido ocor-
re porque o dia 6 de janeiro 
é a data final para que novos 
usuários de energia solar ga-
rantam até 2045 a isenção de 
pagamento da Tusd B (tarifa 

de uso dos sistemas de distri-
buição), ou fio B. 

Neste fim de 2022, passou 
na Câmara dos Deputados e 
chegou ao Senado um pro-
jeto de lei que, entre outras 
mudanças, buscava estender 
em seis meses esse prazo. 

O projeto não avançou sob 
pressão das distribuidoras, 
da Frente Nacional dos Con-
sumidores de Energia e do 
movimento Energia Justa, 
que calculam um custo extra 
de R$ 138 bilhões aos con-
sumidores (a cifra não trata 
apenas do fio B, inclui outras 
mudanças previstas no texto 
em discussão no Congresso). 

A prorrogação do prazo era 
apenas um dos pontos em 
discussão no projeto de lei, 
que acabou virando um pon-
to discórdia entre os sena-
dores que estarão na base 
de apoio do presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT), 
que assume no dia 1º. 

As discussões também des-
viaram a atenção do pra-
zo, cujo fim se aproxima-
va. “Muitos integradores re-
latam que há dúvidas sobre a 
lei e sobre o prazo, ficou um 
ruído na comunicação”, diz 
Lucas Freitas, CEO da distri-
buidora Genyx. 

Os integradores são os que 
fazem as instalações para o 
consumidor final. “O assunto 
eleição, depois a Copa, tam-
bém tirou o espaço para a gen-
te se comunicar”, afirma. “E 
mais a incerteza com o prazo, 
se ficaria o dia 7 ou não.” 

Quem aderir ao sistema a 
partir do dia 7 de janeiro pas-
sará a pagar pela Tusd B pro-
gressivamente até 2029. 

As distribuidoras e a Aneel 
consideram essa isenção um 
subsídio. O que foi chamado 
de “taxar o sol” é, na avalia-
ção das distribuidoras, o fim 
de um benefício que, quan-
do foi criado, pretendia esti-
mular a geração distribuída 
(como é chamada essa pro-
dução de energia a partir de 
placas sobre as casas e co-
mércios), que há dez anos era 
cara e inacessível. 

O mercado evoluiu rapida-
mente, especialmente a par-
tir de 2019. Naquele ano, a 
geração distribuída respon-
deu por 2,1 gigawatts. Em 
2022, deve fechar com 16,1 gi-
gawatts, segundo projeção da 
Absolar (Associação Brasilei-
ra de Energia Solar), e deve ir 
a 21,6 gigawatts em 2023. 

tes integrantes do futuro go-
verno após Alexandre Padi-
lha, próximo titular das Rela-
ções Institucionais, destacar 
em entrevista que o natural 
seria o comitê gestor do pro-
grama ficar na Casa Civil. 

“O presidente Lula consi-
derou o Ministério do Pla-
nejamento pela importância 
que tem, o papel que tem de 
acompanhamento das ações 
do governo, de participar do 
comitê gestor de programas 
prioritários do governo que 
são coordenados pela Casa 
Civil, e considerou que a se-
nadora Simone Tebet é um 
nome adequado para isso. 
Fez o convite e recebeu a si-
nalização positiva por parte 
dela”, afirmou Padilha. 

Membros do MDB, no en-
tanto, entraram em contato 
com o PT para verificar as 
declarações. No fim da tarde, 
o desenho comentado pelos 
envolvidos é que haverá uma 
gestão compartilhada do PPI 
entre Planejamento e Casa Ci-
vil. Enquanto a primeira pasta 
ficará com a parte de planeja-

mento, diagnóstico e metas do 
programa, a segunda cuidará 
da parte política e de execu-
ção dos projetos. 

“O presidente Lula consi-
derou o Ministério do Pla-
nejamento pela importância 
que tem, o papel que tem de 
acompanhamento das ações 
do governo, de participar do 
comitê gestor de programas 
prioritários do governo que 
são coordenados pela Casa 
Civil, e considerou que a se-
nadora Simone Tebet é um 
nome adequado para isso. 
Fez o convite e recebeu a si-
nalização positiva por parte 
dela”, afirmou Padilha. 

Membros do MDB, no en-
tanto, entraram em contato 
com o PT para verificar as 
declarações. No fim da tarde, 
o desenho comentado pelos 
envolvidos é que haverá uma 
gestão compartilhada do PPI 
entre Planejamento e Casa Ci-
vil. Enquanto a primeira pas-
ta ficará com a parte de pla-
nejamento, diagnóstico e me-
tas do programa, a segunda 
cuidará da parte política e  

de execução dos projetos. 
Em governos anteriores do 

PT, o programa de investi-
mentos, como o PAC (Progra-
ma de Aceleração do Cresci-
mento), transitou. No PAC 1, 
com Lula, ficou concentrado 
na Casa Civil. No governo de 
Dilma Rousseff, foi transferi-
do para o então Planejamen-
to. Não existe ainda uma defi-
nição detalhada sobre a parti-
lha da gestão dos investimen-
to no Lula 3 e fontes internas 
do partido dizem que depen-
de de negociação. 

Padilha ainda destacou que 
no organograma do ministé-
rio também estarão o IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística) e o Ipea 
(Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada). 

Além disso, também esta-
rá sob sua responsabilidade 
a área de relações internaci-
onais com bancos de desen-
volvimento, que abrangeria, 
por exemplo, indicação para 
o conselho do FMI (Fundo 
Monetário Internacional). 

O futuro ministro das Re-
lações Institucionais afir-
mou que o Ministério do 
Planejamento participa dos 
comitês gestores dos progra-
mas estratégicos do governo 
coordenados pela Casa Ci-
vil, como Minha Casa, Mi-
nha Vida e Bolsa Família, 
além do PPI. Segundo Padi-
lha, Lula manterá, ao longo 
do dia, reuniões para definir 
os últimos nomes de minis-
tros de seu governo. 

Em   nome   de GABRIELA FARIAS 
DE FREITAS, inscrita  no CPF de 
nº 7S0.001.212-87, torna em público 
que está requerendo à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de 
Ananindeua - SEMA, para a Licença 
Ambiental de Operação, com o nº de 
endereço na BR-316, km 03, nº1900, 
Bairro:Atalaia, Ananindeua-PA, atrav   s 
do Requerimento de código R021222.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
TOMADA DE PREÇOS N° 35/2022

A Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, torna público para conhecimento 
dos interessados, que foi declarada DESERTA a Tomada de Preços nº 35/2022. 
Neste mesmo ato, marca-se a REABERTURA para o dia 13/01/2023, às 15:00 
horas. Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de 
engenharia elétrica, para construção de 8 (oito) subestações trifásicas e 1 (uma) 
monofásica em escolas do município de Augusto Corrêa/PA. Edital e anexos 
disponíveis nos sites: http://augustocorrea.pa.gov.br/; https://geoobras.tcm.pa.gov.
br/Cidadao e no Departamento de Licitações da Prefeitura de Augusto Corrêa/Pa.

Francisco Edinaldo Queiroz de Oliveira - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
AVISO DE LEILÃO PÚBLICO

LEILÃO PÚBLICO Nº 4/2022-002/PMAP
Objeto: Alienação de bens inservíveis (veículos, máquinas e equipamentos) 
que estão sob guarda da secretaria municipal de transporte de Aurora do 
Pará, estado do Pará, conforme descritos laudo. A sessão pública de Leilão, 
terá início com a etapa de lances no dia 17/01/2023, às 09:00 horas. O 
edital estará disponível no site: O edital estará disponível nos sites: https://
auroradopara.pa.gov.br/licitacao.php e poderá ser solicitado também para 
e-mail: licitacaoaurorapara@gmail.com, a partir da data da publicação.

Antonia Tassila Farias de Araújo - Leiloeira/PMAP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
RETIFICAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação de Breves/PA torna público para 
conhecimento dos interessados a RETIFICAÇÃO do aviso do extrato 
publicado no B12, JORNAL DIÁRIO DO PARÁ, 22/12/2022 da Dispensa de 

de Filtros Para Secretaria Municipal de Saúde de Breves”. ONDE SE LÊ: 
Contratado: Isa Soares Guedes. LEIA-SE: Contratado: Lucivaldo G de 
Almeida Comercio Eireli.

Gisele Silva Valente - Presidente da CPL Breves
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022-SRP
Tipo menor preço unitário. Formação de registro de preços para a contratação, 
futura e eventual, de empresa editora de livros especializada, objetivando o 
desenvolvimento, elaboração e confecção de material didático-pedagógico de 
conhecimentos regionais (livros didáticos), que tenha por Escopo a História, 

da educação curricular, destinados aos estudantes do ensino fundamental 
i e ii da rede municipal de ensino, sob gestão da Secretaria Municipal de 

Gabriel Brito da Silva - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 1.PE.016/2022-PMC. 
Objeto do contrato: Registro de preço para futura e eventual aquisição de conjuntos 
motobombas submersas para Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cametá - 
SAAE. Contratado: J. C. P. Prado Comércio Eireli, CNPJ nº 21.254.778/0001-05. O 
objeto do termo aditivo é o aumento do quantitativo do contrato em questão, em 25% 
do total, no valor de R$ 75.710,51.

José Cordeiro Alves - Ordenador/Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
AVISO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº 017-2022 - DISPENSA Nº 7/2022-017
Objeto: Locação de um imóvel urbano destinado ao funcionamento temporário 
da Secretaria Municipal de Trânsito. Contratado: Rolian dos Santos Silva, CPF nº 
145.560.302-34. Fundamento Legal: Art. 24, inciso X da Lei Federal nº 8.666/93. 

Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, CNPJ 05.121.991/0001-84 torna 
público que está requerendo à Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente de Castanhal - SEMMA/Castanhal 
a Dispensa de Licenciamento Ambiental - DLA para 
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA, no 
bairro Fonte Boa, município de Castanhal através 
do Processo nº 00376/2022/PROC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2023
O Município de Garrafão do Norte torna público que realizará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 01/2023 Objeto: Aquisição de combustível, 

secretarias. Com abertura as 08:00 hs do dia 09 de Janeiro de 2023 no Portal 
de Compras Publicas https://www.portaldecompraspublicas.com.br. O processo 
licitatório obedecera ao disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei nº 8.666/93, e 
demais legislação e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. 
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no Portal 
de compras Púbicas https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da 
Prefeitura na URL http://www.garrafaodonorte.pa.gov.br/licitacao/licitacoes 
e no Mural das Licitações do TCM/PA, https://www.tcm.pa.gov.br a partir da 
publicação deste aviso.

Higor Romão - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇU
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 033/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de insumos laboratoriais para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé-Açu. 
Data da Abertura: 10/01/2023 ás 08:00h e a integra do edital poderá ser obtida 
nos sites: www.tcm.pa.gov.br, www.prefeituradeigarapeacu.pa.gov.br e www.
portaldecompraspublicas.com.br.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 040/2022
Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa especializada 
em fornecimento de oxigênio medicinal, liquefeitos e não liquefeitos para 
atender a rede municipal de Saúde do Município de Igarapé-Açu/Pa. Data 
da Abertura: 10/01/2023 ás 11:00h e a integra do edital poderá ser obtida 
nos sites: www.tcm.pa.gov.br, www.prefeituradeigarapeacu.pa.gov.br e www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Robson Raphael Oliveira de Andrade - Pregoeiro
EXTRATOS DE CONTRATOS

DISPENSA Nº 010/2022
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de uma motocicleta para 
realização da Premiação do IPTU Premiado conforme Decreto nº 088/2022. 
Contrato nº 313/2022: Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu, CNPJ nº 
05.149.117/0001-55 e M HABIB Comercio e Serviços em Manutenção e 
Limpeza em Geral Ltda, CNPJ nº 47.503.070/0001-26. Valor Global: R$ 
14.450,00 (quatorze mil e quatrocentos e cinquenta reais).

Normando Menezes de Souza - Ordenador
DISPENSA Nº 011/2022

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de 4 smartphones e 2 TVs 
para realização da premiação do IPTU Premiado conforme Decreto nº 
088/2022. CONTRATO Nº 312/2022: Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu, 
CNPJ nº 05.149.117/0001-55 e M Habib Comercio e Serviços em Manutenção 
e Limpeza em Geral Ltda, CNPJ Nº 47.503.070/0001-26. Valor Global: R$ 
11.920,00 (onze mil e novecentos e vinte reais).

Normando Menezes de Souza - Ordenador
EXTRATO DE ADESÃO AO REGISTRO
ADESÃO AO REGISTRO Nº 003/2022

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de massa asfáltica, do tipo 
concreto betuminoso usinado a quente, para atender as necessidades da 
Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo do Município de Igarapé-Açu, 
através da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 20223004, da Prefeitura 
Municipal de Augusto Corrêa/Pa. CONTRATO Nº 311/2022: Prefeitura 
Municipal de Igarapé-Açu, CNPJ nº 05.149.117/0001-55 e M & W Pinheiro 
Asfalto Ltda, CNPJ nº 24.818.905/0001-31. Valor Global: R$ 4.560.000,00 
(quatro milhões e quinhentos e sessenta mil reais).

Normando Menezes de Souza - Ordenador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2022-SEMGA - 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2022-PMMC

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de material de expediente 
e informática visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão 
Administrativa e as vinculadas a ela e Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
Disponibilidade do Edital 28/12/2022 no endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.
br ou www.portaldecompraspublicas.com.br. Início da entrega de propostas: 
28/12/2022. Abertura das propostas: 10/01/2023 as 9h30min no site www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Rosani Patrícia Castro Oliveira - Pregoeira Municipal/Decreto 04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
AVISO DE SUSPENSÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2022/PMO
A Prefeitura Municipal de Óbidos, torna público, a suspensão da Tomada 
de Preços nº 015/2022/PMO, cujo o objeto é contratação de mão de obra 
especializada para executar os serviços de construção de 01 escola 
com 05 salas de aula (E.M.E.I.E.F. Antonio Magalhaes), 01 escola com 
03 salas de aula (E.M.E.I.E.F. Francisco Xavier de Araujo) e 01 escola 
com 02 salas de aula (E.M.E.I.E.F. 01 DE MAIO), atendendo a demanda 
de educação infantil e ensino fundamental, no meio rural do município de 
Óbidos/Pa, para alterações no projeto básico com base no §4º do art. 21 
da LEI Nº 8.666/93.A nova data de abertura será divulgada na forma da lei. 
Informações: Ressaltamos ainda, que qualquer informação alusiva poderá 
ser solicitada por E-mail: licitaobidospa2022@gmail.com, no horário de 
8h às 14h.https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ e https://obidos.

que o mesmo será devidamente feito as alterações e correções. A Nova 
data de abertura do Tomada de Preço será informada aos participantes 

Eletrônico de Licitações do TCM/PA, bem como no endereço eletrônico 
da Prefeitura Municipal, (https://obidos.pa.gov.br/c/publicacoes/licitacoes).

Leonardo da Moda Corrêa - Presidente da Comissão
Permanente de licitação Municipal/PMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
AVISO DE CHAMADA PUBLICA

CHAMADA PUBLICA Nº 006/2022
A Prefeitura Municipal de Placas através da sua CPL torna público a 
quem possa interessar que realizará licitação na modalidade CHAMADA 
PUBLICA 006/2022. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios diretamente 
da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para compor a 
alimentação dos alunos da rede pública de ensino do Município de Placas 
no ano de 2023. O período de inscrições para a seleção das cooperativas e 
associações interessadas, será do dia 28 de dezembro de 2022 às 14horas 
até 17horas a contar 20 dias. A sessão ocorrerá no dia18/01/2023 as 09hrs 
00 min. Os demais termos encontras-se no portal da transparência https://
placas.pa.gov.br/categoria/licitacoes/.

Elias Fabiano Mattos Pinto - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SEMSA
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 048/2022 - SEMSA
Objeto: Registro de preço para eventual e futura contratação de pessoa 

necessidades dos setores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 034/2022 - SEMSA
Objeto: Registro de preço para eventual e futura aquisição de impressoras 
multifuncional, laser mono para 

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Origem: Tomada de Preços n° 2/2022-008. Contratante: Fundo Municipal 
Para Gestão da Movimentação dos Recursos do Fundeb, Cnpj nº 
31.039.841/0001-36. Contratado: Edwar - Serviços de Construções Eireli, Cnpj 
nº 10.663.077/0001-03. Data das Assinaturas: 23/12/2022; 2º Termo Aditivo 
ao Contrato nº 2608002-2022. Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a 
prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato nº 2608002-2022 
até o dia 22 de abril de 2023 adequação, nos termos do art. 57, § 1º inciso II, 
da Lei Federal nº 8.666/93; 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 2608003-2022. 
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de execução 
e vigência do Contrato nº 2608003-2022 até o dia 22 de abril de 2023 
adequação, nos termos do art. 57, § 1º inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

 

  

 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Secretaria de Educação

A SECRETARIA ADJUNTA DE 
GESTÃO DE PESSOAS-SAGEP/SEDUC 
NOTIFICA a servidora DILMA CAMPOS 
DE ASSIS GONCALVES, matricula de n° 
571431/3, no cargo de Professora, lotada 
na Secretaria Estadual de Educação, ou 
seu representante legal, a comparecer a 
CCMP/SAGEP/SEDUC, na Sede da SEDUC, 
sito na Rodovia Augusto Montenegro, Km 
10, Belém, no prazo máximo de 05(cinco) 
dias úteis, a contar da data de publicação 
dest Edital, a fim de tratar assunto 
referente ao processo de Aposentadoria 
nº 2011/141744 que se encontra 
com pendencia de documentos 
necessários para analise, e para que 
não alegue desconhecimento este edital 
está sendo publicado obedecendo aos 
Princípios Constitucionais do Contraditório 
e de Ampla Defesa, conforme o que 
preceitua a Lei nº 5.810/94.
Cleide Maria Amorim de Oliveira Martins

Secretária Adjunta de Gestão de 
Pessoas/SAGEP

 

  

 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Secretaria de Educação

A SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO 
DE PESSOAS-SAGEP/SEDUC NOTIFICA 
a servidora SANDRA NAZARE ALMEIDA 
RISUENHO, matricula de n° 5471079/2, 
no cargo de Professora, lotada na 
Secretaria Estadual de Educação, ou 
seu representante legal, a comparecer a 
CCMP/SAGEP/SEDUC, na Sede da SEDUC, 
sito na Rodovia Augusto Montenegro, Km 
10, Belém, no prazo máximo de 05(cinco) 
dias úteis, a contar da data de publicação 
dest Edital, a fim de tratar assunto 
referente ao processo de Aposentadoria 
nº 2018/128558  que se encontra 
com pendencia de documentos 
necessários para analise, e para que 
não alegue desconhecimento este edital 
está sendo publicado obedecendo aos 
Princípios Constitucionais do Contraditório 
e de Ampla Defesa, conforme o que 
preceitua a Lei nº 5.810/94.
Cleide Maria Amorim de Oliveira Martins

Secretária Adjunta de Gestão de 
Pessoas/SAGEP

 

  

 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Secretaria de Educação

A SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO 
DE PESSOAS-SAGEP/SEDUC NOTIFICA 
a servidora INES TEREZINHA DE NAZARE 
BORBA PEREIRA, matricula de n° 
6021964/2, no cargo de Professora, lotada 
na Secretaria Estadual de Educação, ou 
seu representante legal, a comparecer a 
CCMP/SAGEP/SEDUC, na Sede da SEDUC, 
sito na Rodovia Augusto Montenegro, Km 
10, Belém, no prazo máximo de 05(cinco) 
dias úteis, a contar da data de publicação 
dest Edital, a fim de tratar assunto 
referente ao processo de Aposentadoria 
nº 2016/347754 que se encontra 
com pendencia de documentos 
necessários para analise, e para que 
não alegue desconhecimento este edital 
está sendo publicado obedecendo aos 
Princípios Constitucionais do Contraditório 
e de Ampla Defesa, conforme o que 
preceitua a Lei nº 5.810/94.
Cleide Maria Amorim de Oliveira Martins
Secretária Adjunta de Gestão de 

Pessoas/SAGEP

O Leilão regido por este Edital Público de Leilão n°01/2023 INFRAE-
RO/PA, e pelo Decreto 21.981/32, tipo maior lance ofertado, com avaliação 
mínima divulgada, sendo livre a participação e o aceite das regras e condições 
aqui estabelecidas. A oferta de lance em qualquer dos lotes, implica em 
submissão irrevogável a este Edital e todas assuas condições; OLeilão será 
realizado no dia 13/01/2023 e conduzido pela leiloeira público 
oficial, a Sra. Wirna Campos Cardoso, com matrícula JUCEPA 
n º 20150290314, exclusivamente na modalidade ON-LINE / 
ELETRONICO a partir das 14:00h com transmissão no site 
eletrônico www.vipleiloes.com.br.

O Leilão regido por este Edital Público de Leilão n°01/2023 INFRAE-
RO/PA, e pelo Decreto 21.981/32, tipo maior lance ofertado, com avaliação 
mínima divulgada, sendo livre a participação e o aceite das regras e condições 
aqui estabelecidas. A oferta de lance em qualquer dos lotes, implica em 
submissão irrevogável a este Edital e todas assuas condições; O Leilão será 
realizado no dia 13/01/2023 e conduzido pela leiloeira público oficial, a Sra. 
Wirna Campos Cardoso, com matrícula JUCEPA n º 
20150290314, exclusivamente na modalidade ON-LINE / ELETRONI-
CO a partir das 10:00h com transmissão no site eletrônico 
www.vipleiloes.com.br.
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