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GErENTE dE GrUPo TÉcNico, concedida através da Portaria n° 011/2022 
arcoN-Pa, de 31/01/2022, publicada no doE n.º 34.852 de 02/02/2022. 
Programadas para 03/03/2022 a 01/04/2022, alterada para 25/04/2022 a 
24/05/2022. ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E 
coNTrolE dE SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará, 30 dE MarÇo 
2022. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral – arcoN-Pa

Protocolo: 778636
Portaria Nº 01, de 30 de MarÇo de 2022 - coMissÃo Gestora 

triPartite da Meia PassaGeM iNterMUNiciPaL do ParÁ.
diSPÕE SoBrE a daTa dE iNÍcio doS ProcEdiMENToS rElaTiVoS No crE-
dENciaMENTo doS ESTaBElEciMENToS dE ENSiNo E alUNoS Para o Pro-
cESSo dE EMiSSÃo dE carTEiraS ESTUdiaNTiS Para o EXErcÍcio dE 2022.
a coMiSSÃo GESTora da MEia PaSSaGEM iNTErMUNiciPal do Pará, 
o uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto Estadual, nº 
2.123/2010, e demais dispositivos legais aplicáveis.
coNSidEraNdo a necessidade de início da operacionalização do sistema 
de emissão de carteiras estudantis, para o exercício de 2022.
rESolVE:
art.1º Estabelecer o Período de 04 de abril a 05 de maio de 2022, para 
credenciamento dos estabelecimentos de ensino (conforme critérios da re-
solução nº 02/2010 desta comissão), junto à coMiSSÃo GESTora.
art. 2º Estabelecer o período de 04 de abril a 31 de maio de 2022, local 
sala 115, 1° andar do Terminal rodoviário de São Brás, Belém e o horário 
de atendimento de 09:00 às 15:00 para cadastro de novos alunos que 
requererem o direito a carteira estudantil no exercício 2022, que estejam 
devidamente matriculados nas instituições de ensino cadastradas na co-
MiSSÃo GESTora e situadas nos Municípios de Belém, ananindeua e Ma-
rituba. os alunos matriculados nos demais municípios do estado deverão 
entregar os documentos nas suas respectivas instituições.
art.3°- fica determinado, que não serão aceitas pela coMiSSÃo GESTora, 
as solicitações de carteiras de alunos da rEdE PÚBlica, que não estejam 
corretamente preenchidas com os dados do aluno, inclusive foto com fundo 
branco, dados da instituição de ensino, com endereço e declaração de que 
o aluno encontra-se regularmente matriculado e o curso respectivo, acom-
panhadas da documentação atualizadas exigida, para identificação do alu-
no, quais sejam: cópias da identidade; comprovante de Pessoa física (cPf); 
comprovante de endereço de residência, que somente será aceito (conta de 
água, luz e telefone), em nome do aluno ou de seus pais; contrato de locação; 
declaração de terceiros, com assinatura reconhecida em cartório em nome 
do proprietário ou responsável pelo imóvel; a ficha de cadastro deverá estar 
devidamente assinada pelo aluno e representante da instituição de ensino.
art. 4º fica determinado, que não serão aceitas pela coMiSSÃo GESTo-
ra, as solicitações de carteiras de alunos da rEdE PriVada com renda 
mensal superior a dois salários mínimos, que não estejam corretamente 
preenchidas com os dados do aluno, inclusive foto com fundo branco, da-
dos da instituição de ensino, com endereço e declaração de que o aluno 
encontra-se regulamente matriculado e o curso respectivo, acompanhadas 
da documentação atualizadas exigida para identificação do aluno, quais 
sejam, cópias da identidade, cPf, contracheque, extrato bancário (caso o 
recebimento do salário seja em conta), recibo de entrega da declaração de 
imposto de renda (iRPF) do aluno ou de seu responsável financeiro, com-
provante de endereço de residência somente será aceito (conta de água, 
luz e telefone) em nome do aluno ou de seus pais, contrato de locação, de-
claração de terceiros (com assinatura reconhecida em cartório em nome do 
proprietário ou responsável pelo imóvel, a ficha de cadastro deverá estar 
devidamente assinada pelo aluno e representante da instituição de ensino.
art. 5° - fica determinado, que o cadastramento das instituições de en-
sino Público e Privado serão realizados diretamente na comissão Gestora, 
sendo necessário agendamento prévio. §1º Modelo de formulário, requeri-
mento e os critérios da lei da Meia Passagem intermunicipal estarão dispo-
níveis no site www.arcon.pa.gov.br e na coMiSSÃo GESTora TriParTiTE, 
sala 115 do Terminal rodoviário de Belém.
art. 6º fica determinado que todas as instituições de ensino Público e 
Privado cadastradas na comissão Gestora deverão aTUaliZar SEU ca-
daSTro, sendo necessário agendamento prévio.
art. 7º - Será de inteira responsabilidade das instituições de ensino pú-
blico e privado, enviar a relação dos alunos devidamente matriculados em 
formato Excel.
Art. 8⁰- Será de inteira responsabilidade das Instituições de ensino dos mu-
nicípios do interior do Estado, com exceção de Belém, ananindeua e Maritu-
ba cadastradas, encaminhar os requerimentos dos estudantes devidamente 
preenchidos, com os documentos exigidos no art. 3º para formalização das 
solicitações, e posterior entrega das carteiras aos requerentes deferidos.
art. 9º- Estabelecer o Período de 04 de abril a 31 de maio de 2022 para 
recadastramento de alunos. Será de inteira responsabilidade das institui-
ções de ensino público e privado, enviar a relação dos alunos devidamente 
matriculados.
art. 10°- Prorrogar a validade das carteiras cuja validade expira em março 
do corrente ano, não havendo necessidade de apresentar declaração.
art. 11º- Prorrogar a validade das carteiras cuja validade expirou em ou-
tubro de 2021, sendo necessária a apresentação de declaração de vínculo 
com a instituição, para fazer jus ao benefício.
art. 12º-Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, Belém, 
30 de Março de 2022.
MoiSES fErrEira PiNHEiro - Membro representante da arcoN/Pa e 
Presidente; JUliaNNY SoUSa E SoUSa - Membro representante da UPES; 
lUiS aUGUSTo BarroS SilVa- Membro representante da UPES; iSraEl 
GoNÇalVES SaNTiaGo- Membro representante – SETiPEP; TaTiaNa dE 
fáTiMa crUZ fiGUEirEdo Membro representante – SETiPEP.

resoLUÇÃo N.º 01/2022 de 30 de MarÇo de 2022, coMissÂo 
Gestora triPartite da Meia PassaGeM estUdaNtiL 

iNterMUNiciPaL do estado do ParÁ.
diSPÕE SoBrE NoMEaÇÃo do PrESidENTE da coMiSSÃo GESTora 
TriParTiTE da MEia PaSSaGEM ESTUdaNTil iNTErMUNiciPal.
a coMiSSÃo GESTora TriParTiTE da MEia PaSSaGEM ESTUdaNTil iNTEr-
MUNiciPal do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo decreto Estadual nº 2.123/2010, e demais dispositivos legais aplicáveis;
CONSIDERANDO o disposto no § 1º do art. 2º da Lei nº 7.327 de 
13/11/2009, estabelece que o Presidente da comissão Gestora Tripartite 
da Meia Passagem intermunicipal, será eleito entre seus membros, obe-
decendo ao critério de rotatividade entre os segmentos representados; 
coNSidEraNdo a resolução nº 01 de 15 de março de 2010, que instituiu 
o regimento interno da comissão Gestora Tripartite da Meia Passagem 
Estudantil intermunicipal, aprovado pela unanimidade de seus membros;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 3º, Parágrafo Único do regimento inter-
no da comissão que estabeleceu o critério de rodízio da Presidência da comis-
são, ficando no período de 2 (dois) anos todos os segmentos representados;
rESolVE: art. 1º - Nomear o Sr. iSraEl GoNlÇaVES SaNTiaGo, repre-
sentante da SETiPEP, para a presidência da comissão Gestora Tripartite 
da Meia-Passagem Estudantil intermunicipal do Pará, no período de 30 de 
março a 30 de novembro 2022. Belém, 30 de março de 2022.
MoiSÉS fErrEira PiNHEiro
representante da arcoN/Pa
lUiS aUGUSTo BarroS SilVa
representante da- UPES
JUliaNNY SoUSa E SoUSa
representante da- UPES
TaTiaNa dE fáTiMa crUZ fiGUEirEdo
representante do – SETiPEP
iSraEl GoNÇalVES SaNTiaGo
representante do – SETiPEP

Protocolo: 778774

oUtras MatÉrias
.

NotiFicaÇÃo
Pelo presente ato a arcoN-Pa, representada pelo seu diretor Geral, re-
solve notificar o operador RODOFLUVIAL BARCARENA LTDA-ME para que 
se manifeste no prazo de 15 dias a contar da data da publicação desta, 
sobre a comunicação de ouvidoria - Transporte Nº 005/2022, em virtude 
da existência de pendências junto a arcoN-Pa, para que a tramitação do 
Processo Nº To2022/0004-GTo cumpra o seu curso, sem que seja prejudi-
cado o direito ao contraditório e ampla defesa.
Belém (Pa), 11 de março de 2022.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
diretor Geral – arcoN-Pa
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secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca
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Portaria de diÁrias Nº 219/2022 - fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Maria clarice leonel carGo: Técnico a. MaTrÍcUla: 
2016923/2 oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Santo antonio do Tauá/Pa. oB-
JETiVo: realizar visita técnica sobre produção de mandioca e hortaliças e 
quintais produtivos; fomentar insumos como sementes e basquetas agrí-
colas. apoio ao evento da feira da agricultura familiar. PErÍodo: 01 a 
02/04/2022 Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia). ordENador: rosivaldo 
Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 220/2022 - fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: antonia do Socorro aleixo Barbosa. carGo: diretora 
-dafa. MaTrÍcUla: 5945834/1 oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Santo an-
tonio do Tauá/Pa. oBJETiVo: realizar visita técnica sobre produção de 
mandioca e hortaliças e quintais produtivos; fomentar insumos como se-
mentes e basquetas agrícolas. apoio ao evento da feira da agricultura 
familiar. PErÍodo: 01 a 02/04/2022 Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia). 
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 778799
Portaria de diÁrias Nº 221/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019
BENEficiário:Evaldo carneiro das chagas carGo: Motorista MaTrÍcU-
la: 22314 oriGEM:Belém/Pa dESTiNo: Terra alta/Pa oBJETiVo: dar 
apoio serviço que será realizados na Estação de Piscicultura de Terra alta. 
PErÍodo: 31/03/2022 Nº dE diáriaS: ½ (meia) ordENador: rosivaldo 
Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 778818
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