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coNVÊNio
.

convênio: 010/2022
Processo: 997.260/2021
Partes: SEPlad E PrEfEiTUra MUNiciPal dE JUrUTi
oBJETo: construção do Estádio Municipal de Juruti.
data da assinatura: 07/04/2022
Vigência: 07/04/2022 a 27/01/2024
Valor Total: r$4.605.381,49
Unidade orçamentária: 34101 – fundo de desenvolvimento Econômico do 
Estado do Pará
função Programática: 04.121.1508.7679
fonte do recursos: 01010000
concedente: SEPlad
convenente:  Prefeitura Municipal de Juruti
ordenador:  ivaldo renaldo de Paula ledo

Protocolo: 782911
convênio: 008/2022
Processo: 31294/2022
Partes: SEPlad E PrEfEiTUra MUNiciPal dE coNcEiÇÃo do araGUaia
oBJETo: revitalização da Praça do Buriti.
data da assinatura:30/03/2022
Vigência: 30/03/2022 a 24/01/2023
Valor Total: r$280.846,32
Unidade orçamentária: 340101 – fundo de desenvolvimento Econômico 
do Estado do Pará
função Programática: 04.121.1508.7679
fonte do recursos: 01010000
concedente: SEPlad
convenente:  Prefeitura Municipal de conceição do araguaia
ordenador: Hana Ghassan Tuma

Protocolo: 782358
convênio: 009/2022
Processo: 1318812/2021
Partes: SEPlad E PrEfEiTUra MUNiciPal dE QUaTiPUrU
oBJETo: Urbanização da orla de Quatipuru/Pa.
data da assinatura: 30/03/2022
Vigência: 30/03/2022 a 25/03/2023
Valor Total: r$1.988.160,63
Unidade orçamentária: 340101 – fundo de desenvolvimento Econômico 
do Estado do Pará
do Estado do Pará.
função Programática: 04.121.1508.7679
fonte do recursos: 01010000
concedente: SEPlad
convenente:  Prefeitura Municipal de Quatipuru
ordenador:  Hana Ghassan Tuma

Protocolo: 782364

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

termo aditivo: 1º
convênio Fde nº: 007/2021
Processo:448.343/2021
objeto: alteração do Valor.
do valor: o valor total do convênio passa a ser de r$721.835,94, sendo 
como parte do Estado
o valor de r$692.962,50 e a contrapartida Municipal passa para o valor 
de r$28.873,44.
data da assinatura: 30/03/2022
Partes:
Beneficiário ente Público: Município de Placas
concedente: SEPlad
ordenador de despesa : Hana Ghassan Tuma

Protocolo: 782368

FÉrias
.

Portaria Nº 287/2022-daF/sePLad, de 06 de aBriL de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1177647 de 
18/10/2021.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora cElia 
caValcaNTE rodriGUES id. funcional 26913/1, ocupante do cargo de 
auxiliar operacional e Segurança, lo tada na coordenadoria de Gestão de 
Pessoas – cGEP/daf/SEPlad, no período de 02 de maio de 2022 a 16 de 
maio de 2022, referente ao período aquisitivo de 02 de maio de 2021 a 01 
de maio de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 06 dE 
aBril dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Portaria Nº 288/2022-daF/sePLad, de 06 de aBriL de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1128831 de 
07/10/2021.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora EdilZa 
BarBoSa VilHENa id. funcional 27669/3, ocupante do cargo de assessor, 
lo tada na diretoria de Programação e orçamento – dPo/SEPlad, no pe-
ríodo de 09 de maio de 2022 a 23 de maio de 2022, referente ao período 
aquisitivo de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 06 dE 
aBril dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 289/2022-daF/sePLad, de 06 de aBriL de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1198954 de 
21/10/2021.
rESolVE:
coNcEdEr 18 (dezoito) dias de férias regulamentares à servidora KEllEN 
criSTiNa coSTa da SilVa id. funcional 57175300/1, ocupante do cargo 
de Técnico em Gestão Pública, lo tada na coordenadoria de Encargos Gerais 
– cEGE/dSP/SEPlad, no período de 30 de maio de 2022 a 16 de junho de 
2022, referente ao período aquisitivo de 27 de outubro de 2019 a 26 de 
outubro de 2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 06 dE 
aBril dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 290/2022-daF/sePLad, de 06 de aBriL de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 
de novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro 
de 2021 e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de 
dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/41304 de 
12/01/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 20 (vinte) dias de férias regulamentares à servidora NicE fa-
riaS da SilVa id. funcional 57175338/2, ocupante do cargo de Técnico 
em Gestão Pública, lo tada na diretoria de captação de recursos – dcr/SE-
Plad, no período de 26 de maio de 2022 a 14 de junho de 2022, referente 
ao período aquisitivo de 01 de novembro de 2020 a 31 de outubro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 06 dE 
aBril dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 291/2022-daF/sePLad, de 06 de aBriL de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/256745 de 04/03/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 26 (vinte e seis) dias de férias regulamentares ao servidor 
PaUlo ricardo dE alENcar SoUZa id. funcional nº 26948/1, ocupante 
do cargo de assistente administrativo / assessor administrativo, lo tado na 
coordenadoria de Gestão de Pessoas – cGEP/daf/SEPlad, no período de 
02 de maio de 2022 a 27 de maio de 2022, referente ao período aquisitivo 
de 24 de abril de 2020 a 23 de abril de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 06 dE 
aBril dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças


