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Portaria: 2751/2021 objetivo: orientar tecnicamente os servidores das 
unidades da adEPara sobre o Programa de Sanidade avícola e a utiliza-
ção no Sistema de integração agropecuária (SiaPEc) e acompanhar os 
servidores da GcorE nas revendas agropecuárias que comercializam aves 
vivas nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: BElÉM/Pa destino: BrEJo GraNdE do araGUaia, SÃo doMiNGoS 
do araGUaia, SÃo GEraldo do araGUaia/Pa Servidor: 54196744/
alEXaNdrE MoUra cHaGaS (GErENtE) / 9,5 diáriaS /13/06/2021 a 
22/06/2021. ordenador: JEffErSoN PiNto dE oliVEira.

Protocolo: 662442
Portaria: 2765/2021 objetivo: realizar levantamento de produtores ru-
rais assentados na Gleba Bacajá (Parte) -Mata Preta - anapu/Pa, visando 
executar o cadastramento junto a adEPará. ressaltamos que o assenta-
mento está localizado a uma distância de mais 60 kmda Sede do município, 
em estrada de difícil acesso, exigindo pernoite na localidade.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: aNaPU/Pa destino: aNaPU/Pa 
Servidor: 57223554/ liliaN da SilVa MoraiS (aGENtE fiScal aGroPE-
cUário) /4,5 diáriaS / 07/06/2021 a 11/06/2021.ordenador: lUcioNi-
la PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 662747
Portaria: 2764/2021 objetivo: realizar monitoramento de armadilhas 
da mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BrEVES/Pa destino: BaGrE/Pa Servidor: 59430009/ raiMUNdo 
frEirE PErEira JÚNior (aUXiliar dE caMPo) /1,5 diária / 07/06/2021 
a 08/06/2021.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 662726
Portaria 2763/2021 objetivo realizar levantamento de detecção da 
mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: SaNta iZaBEl do Pará/Pa destino: BENEVidES/Pa Servidor: 
54187465/ Marilia fErNaNdES dE SoUSa (aGENtE fiScal aGroPEcU-
ário) / 0,5 diária / 09/06/2021 a 09/06/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 662698

FÉrias
.

eXcLUsÃo da Portaria de FÉrias de JUNHo 2021
Portaria Nº 2486/2021, 21/05/2021

Publicada no doE 34592 dE 24/05/2021
PaE:2021/557725
Servidor: NElSoN dE oliVEira lEitE
Matrícula: 3175758/2
rEGiStrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNYEllE criStiNa fErrEira NEGrao fariaS
Gerente de área de Gestão de Pessoa
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 662736

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 309/2021 – 31.05.2021     
a Presidente da EMatEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 01/06/2021 a 30/06/2021, o Extensionista ru-
ral i SÉrGio EVaNdro coSta MartiNS filHo- Matrícula nº 57194360/2, 
para responder pela Chefia do Escritório Local de Dom Elizeu/Escritório 
regional de São Miguel do Guamá, em virtude do titular encontrar-se em 
gozo de férias.
laNa roBErta rEiS doS SaNtoS – PrESidENtE 

Protocolo: 662453
Portaria Nº 327 /2021 – 01.06.2021

a Presidente da EMatEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
t r a N S f E r i r, a pedido, a contar de 01/06/2021, a auxiliar de ad-
ministração Maria SUElY da SilVa BarBoSa - Matrícula nº 57175933/1, 
da coordenadoria de administração e finanças/coafi, para exercer suas 
funções no Escritório local de Belém/Escritório regional das ilhas.
laNa roBErta rEiS doS SaNtoS – PrESidENtE

Protocolo: 662709

LiceNÇa PrÊMio
.

eMPresa de assistÊNcia tÉcNica do estado do ParÁ
ROSIRES DA SILVA CARDOSO – Coordenadora em exercício

Portaria de LiceNÇa PrÊMio Nº 0057/2021–01.06.2021
c o N c E d E r, ao Extensionista rural i EVErtoN lUiZ caNUto dE SoU-
Sa - Matrícula nº 55585922/1, nos termos do regimento interno de Pesso-
al, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/EMatEr-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de Licença Prêmio (3º) mês, relativo ao 

quinquênio: 30/05/2011 a 29/05/2016, que será gozado no período de 
02/06/2021 a 01/07/2021.
EMPrESa dE aSSiStÊNcia tÉcNica do EStado do Pará
roSirES da SilVa cardoSo – coordenadora em exercício

Portaria de LiceNÇa PrÊMio Nº 0058/2021–01.06.2021
c o N c E d E r, à Extensionista rural i Maria BENEdita doS SaNtoS 
PErEira dE BarroS- Matrícula nº 5044197/1, nos termos do regimento 
interno de Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do 
CTA/EMATER-PARÁ, de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de Licença Prêmio (2º) 
mês, relativo ao quinquênio: 01/03/2013 a 28/02/2018, que será gozado 
no período de 01/07/2021 a 30/07/2021.

Protocolo: 662743

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 124/2021;BENEfici-
ário:MariNaldo GEMaQUE MacHado;MatrÍcUla:3179206;fUN-
ÇÃo:EXt. rUral i;oBJEtiVo:SUPriMENto dE fUNdoS Para atENdEr 
dESPESaS coM MaNUtENÇÃo do EScritÓrio local dE BrEVES ;MU-
NicÍPio:BrEVES;ProGraMa:1491;ProJEto atiVidadE:8711-c;foN-
tE:0261; ElEMENto dE dESPESa:3390-30=r$404,00;PraZo dE aPli-
caÇÃo:60 diaS da EMiSSÃo da ordEM BaNcária:PraZo Para coM-
ProVaÇÃo:15 diaS aPÓS a rEaliZaÇÃo daS dESPESaS; ordENador 
dE dESPESaS:laNa roBErta rEiS doS SaNtoS.

Protocolo: 662435

.

.

diÁria
.

Portaria de diaria Nº 092/2021;BENEficiária:roSiVal PoS-
SidÔNio do NaSciMENto;MatrÍcUla :3175685/1;fUNÇÃo:dirEtor 
tÉcNico;oBJEtiVo:rEUNiÃo tÉcNica coM a EQUiPE do EScritÓrio 
local E PrEfEitUra MUNiciPal E coNtatoS coM aUtoridadES lo-
caiS;PErÍodo:27 a 28.05.2021;Nº dE diáriaS:1,5 (UMa E MEia);dES-
tiNo:cacHoEira do Piriá; ordENador dE dESPESa:aNtoNio claU-
dio GoNÇalVES do r. JUNior.

Protocolo: 662413

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

Portaria
.

Portaria Nº 747, de 01 de JUNHo de 2021.
torna público os índices provisórios para o repasse do icMS Verde aos 
municípios do Estado do Pará, durante o ano de 2022, e dá outras provi-
dências.
o SEcrEtário dE EStado dE MEio aMBiENtE E SUStENtaBilidadE 
do Pará no uso das atribuições que lhe confere o art. 138, inciso ii, da 
constituição do Estado e tendo em vista o disposto na lei complementar 
federal nº 63 de 11 de janeiro de 1990, na lei Estadual nº 7.638 de 12 de 
julho de 2012 e no decreto Estadual nº 1.064, de 28 de setembro de 2020;
rESolVE:
art.1º tornar público os índices provisórios para o repasse do icMS Verde 
aos municípios do Estado do Pará, durante o ano de 2022.
art.2º o repasse do icMS Verde aos municípios durante o ano de 2022 
será estabelecido de acordo com as variáveis e os pesos constantes nesta 
Portaria e dimensionados da seguinte forma:
i–cadastro ambiental rural (car), apresentando o peso de 14,16%;
ii–área de Preservação Permanente (aPP), apresentando o peso de 
11,06%;
iii–área de reserva legal (arl), apresentando o peso de 10,70%;
iV–área antropizada (aa), apresentando o peso de 13,12%;
V–reserva de Vegetação Nativa (rVN), apresentando o peso de 13,87%;
Vi–áreas de Uso restrito (Ur), apresentando o peso de 12,02%;
Vii–áreas de Uso Sustentável (US), apresentando o peso de 12,48%; e
Viii–análise de car no Município (acar), apresentando o peso de 12,61%.
art.3º o anexo Único desta Portaria relaciona, de forma consolidada e por 
município, os índices provisórios de repasse do icMS Verde a serem apli-
cados no ano de 2022.
art.4º os municípios terão o prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da 
publicação desta Portaria, nos termos do art. 8º, §1º do decreto Estadual 
nº 1.064, de 28 de setembro de 2020, para impugnar os índices ou meto-
dologias utilizadas na apuração.
Parágrafo único. o pedido de esclarecimento ou revisão dos dados publica-
dos nesta Portaria deve ser encaminhado pelos representantes legais dos 
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municípios ao Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, 
que será analisado pelo setor técnico competente e, quando couber, pela 
consultoria Jurídica.
art.5º a metodologia detalhada de cálculo dos índices provisórios de repas-
se da parcela do ICMS Verde será disponibilizada no sítio eletrônico oficial 
da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS.
art.6º a SEMaS publicará a decisão acerca dos pedidos de que trata o arti-
go 4º e os índices definitivos do ICMS Verde de cada município, no prazo de 
60 (sessenta) dias corridos, contados da data de publicação desta Portaria.
art.7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 31 de maio de 2021.
Belém – Pa, 01 de junho de 2021.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Pará

aNeXo ÚNico

Índices Provisórios do ICMS Verde 2021 com vigência em 2022

MUNicÍPioS % icMS Verde 
2021 MUNicÍPioS % icMS Verde 2021

aBaEtEtUBa 0,0476905 MoJUÍ doS caMPoS 0,0458132
aBEl fiGUEirEdo 0,0322043 MoNtE alEGrE 0,0570613

acará 0,0434817 MUaNá 0,0626366
afUá 0,0670279 NoVa ESPEraNÇa do Piriá 0,0539118

áGUa aZUl do NortE 0,0430594 NoVa iPiXUNa 0,0377379
alENQUEr 0,0493006 NoVa tiMBotEUa 0,0335014
alMEiriM 0,0704202 NoVo ProGrESSo 0,0768537
altaMira 0,0649516 NoVo rEPartiMENto 0,0059392
aNaJáS 0,0669791 ÓBidoS 0,0065111

aNaNiNdEUa 0,0496569 oEiraS do Pará 0,0491630
aNaPÚ 0,0552502 oriXiMiNá 0,0700416

aUGUSto corrÊa 0,0385704 oUrÉM 0,0358670
aUrora do Pará 0,0376189 oUrilÂNdia do NortE 0,0636921

aVEiro 0,0745864 PacaJá 0,0575882
BaGrE 0,0504713 PalEStiNa do Pará 0,0384657
BaiÃo 0,0455655 ParaGoMiNaS 0,0657133

BaNNacH 0,0040118 ParaUaPEBaS 0,0745891
BarcarENa 0,0454460 PaU d’arco 0,0423910

BElÉM 0,0437193 PEiXE-Boi 0,0357308
BEltErra 0,0741345 PiÇarra 0,0360299

BENEVidES 0,0399065 PlacaS 0,0514543
BoM JESUS do tocaNtiNS 0,0042377 PoNta dE PEdraS 0,0605613

BoNito 0,0329403 PortEl 0,0518715
BraGaNÇa 0,0032475 Porto dE MoZ 0,0597794

BraSil NoVo 0,0654977 PraiNHa 0,0507309
BrEJo GraNdE do araGUaia 0,0360817 PriMaVEra 0,0399545

BrEU BraNco 0,0392305 QUatiPUrU 0,0359968
BrEVES 0,0707884 rEdENÇÃo 0,0552853
BUJarU 0,0372572 rio Maria 0,0373562

cacHoEira do arari 0,0619508 roNdoN do Pará 0,0572736
cacHoEira do Piriá 0,0450077 rUrÓPoliS 0,0052313

caMEtá 0,0424463 SaliNÓPoliS 0,0353919
caNaÃ doS caraJáS 0,0660325 SalVatErra 0,0567829

caPaNEMa 0,0374394 SaNta BárBara do Pará 0,0452088
caPitÃo PoÇo 0,0368793 SaNta crUZ do arari 0,1518752

caStaNHal 1,2393581 SaNta iZaBEl do Pará 0,0377955
cHaVES 0,0570709 SaNta lUZia do Pará 0,0431470
colarES 0,0361191 SaNta Maria daS BarrEiraS 0,0546824

coNcEiÇÃo do araGUaia 0,0381997 SaNta Maria do Pará 0,0299515
coNcÓrdia do Pará 0,0425311 SaNtaNa do araGUaia 0,0629927
cUMarU do NortE 0,0505763 SaNtarÉM 0,0689110

cUrioNÓPoliS 0,0382054 SaNtarÉM NoVo 0,0037661
cUrraliNHo 0,0623324 SaNto aNtÔNio do taUá 0,0333091

cUrUá 0,0449032 SÃo caEtaNo dE odiVElaS 0,0442333
cUrUÇá 0,0399934 SÃo doMiNGoS do araGUaia 0,0350412

doM EliSEU 0,0583153 SÃo doMiNGoS do caPiM 0,0386666
Eldorado do caraJáS 0,0372651 SÃo fÉliX do XiNGU 0,0622441

faro 0,1725614 SÃo fraNciSco do Pará 0,0326700
florESta do araGUaia 0,0352078 SÃo GEraldo do araGUaia 0,0404003

GarrafÃo do NortE 0,0355212 SÃo JoÃo da PoNta 0,0386128
GoiaNÉSia do Pará 0,0438932 SÃo JoÃo dE PiraBaS 0,0037200

GUrUPá 0,0582108 SÃo JoÃo do araGUaia 0,0341350
iGaraPÉ-aÇU 0,0142650 SÃo MiGUEl do GUaMá 0,0329017
iGaraPÉ-Miri 0,0495674 SÃo SEBaStiÃo da Boa ViSta 0,0752335

iNHaNGaPi 0,0393098 SaPUcaia 0,0360027

iPiXUNa do Pará 0,0613694 SENador JoSÉ PorfÍrio 0,0649323
iritUia 0,0360826 SoUrE 0,0654560

itaitUBa 0,0609292 tailÂNdia 0,0598012
itUPiraNGa 0,0442230 tErra alta 0,0371459

JacarEacaNGa 0,0608930 tErra SaNta 0,0471003
JacUNdá 0,0414374 toMÉ-aÇU 0,0605159
JUrUti 0,0534734 tracUatEUa 0,0383454

liMoEiro do aJUrU 0,0536683 trairÃo 0,0586713
MÃE do rio 0,0340197 tUcUMÃ 0,0363989

MaGalHÃES Barata 0,0401695 tUcUrUÍ 0,0664723
MaraBá 0,0619001 UliaNÓPoliS 0,0578839

MaracaNÃ 0,0411199 UrUará 0,0652780
MaraPaNiM 0,0388594 ViGia dE NaZarÉ 0,0378438
MaritUBa 0,0038417 ViSEU 0,0433128

MEdicilÂNdia 0,0527116 VitÓria do XiNGU 0,0556181
MElGaÇo 0,0577337 XiNGUara 0,0036994
MocaJUBa 0,0434359 total 8

MoJU 0,0467512   

fonte: coMaM/diorEd/SaGra/SEMaS (2021).

Peso das Variáveis do ICMS Verde 2021, com vigência em 2022.
VariáVEiS PESoS (%)

car 14,16
rVN 13,87
aa 13,12

acar 12,61
US 12,48
Ur 12,02
aPP 11,06
arl 10,70
total 100,00

fonte: coMaM/diorEd/SaGra/SEMaS (2021).
Protocolo: 662825

Portaria Nº. 0730/2021-GaB/correG 
BeLÉM/Pa 27 de Maio de 2021.

a coordenação da corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela Portaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no 
doE nº. 33817, de 06/03/2019, e com fundamento nos arts. 199, 204 e 
208, caput, da lei Estadual nº. 5.810/94,
coNSidEraNdo-SE os termos do Memo. nº. 018/2021-cPad, de 
25/05/2021, no qual o colegiado informa, em suma, que embora tenha 
envidado esforços para esclarecer os fatos, ainda necessita executar outros 
procedimentos imprescindíveis para o deslinde do caso.
rESolVE:
art. 1º – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos 
trabalhos da comissão de Processo administrativo disciplinar instaurado 
através da Portaria Nº. 1263/2019-GaB/corrEG, de 19/08/2019, 
publicada no doE nº. 33956 de 20/08/2019, e último ato, recondução pela 
Portaria Nº. 0182/2021-GaB/corrEG de 16/02/2021, publicada no doE 
nº. 34511 de 09/03/2021, referente aos fatos de que trata o Processo nº. 
2017/0000008110.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNtES
corregedor-SEMaS/Pa

Portaria Nº. 0731/2021-GaB/correG 
BeLÉM/Pa 27 de Maio de 2021.

a coordenação da corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela Portaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no 
doE nº. 33817, de 06/03/2019, e com fundamento nos arts. 199, 204 e 
208, caput, da lei Estadual nº. 5.810/94,
coNSidEraNdo-SE os termos do Memo. nº. 016/2021-cPad, de 
25/05/2021, no qual o colegiado informa, em suma, que embora tenha 
envidado esforços para esclarecer os fatos, ainda necessita executar outros 
procedimentos imprescindíveis para o deslinde do caso.
rESolVE:
art. 1º – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos 
trabalhos da comissão de Processo administrativo disciplinar instaurado 
através da Portaria Nº. 1683/2019-GaB/corrEG, de 16/10/2019, 
publicada no doE nº. 34013 de 17/10/2019, e último ato, recondução pela 
Portaria Nº. 0185/2021-GaB/corrEG de 16/02/2021, publicada no doE 
nº. 34511 de 09/03/2021, referente aos fatos de que trata o documento 
nº. 2014/0000018809.
art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNtES
corregedor-SEMaS/Pa

Portaria Nº. 0732/2021-GaB/correG 
BeLÉM/Pa 27 de Maio de 2021.

a coordenação da corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela Portaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no 


