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Diário Oficial
do Município de Belém

Belém-Pará-Ano LXI  -  Nº  14.139Segunda - feira, 14 de Dezembro de 2020

Nesta Edição

SEGEP ..................................................................................................................................... Lei Orçamentária 2021

DOE SANGUE.
AJUDE A SALVAR MUITAS VIDAS

Não jogue lixo na rua.

Caderno Especial

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JÚNIOR

Prefeito

ORLANDO REIS PANTOJA

Vice Prefeito

SECRETARIADO

MARIA LUCILENE REBELO PINHO Chefe de Gabinete - GAB.PREF.

ROBERTO PAULO AMORAS Secretário de Administração - SEMAD

JOSÉ BATISTA CAPELONI JUNIOR Secretário de Finanças - SEFIN

DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA Procurador Geral do Município - PGM

MILTON MONTEIRO MARQUES Secret. Munic. de Cont. Integ. e Transp. - SECONT

MARIA DO PERPETUO SOCORRO F. DE A. COUTINHO Secret. de Educação - SEMEC

ANNETE KLAUTAU DE AMORIM FERREIRA Secretária de Urbanismo - SEURB

RENATO BRUNO CAVALCANTE DE MELO Secretário de Saúde - SESMA

CLAUDIO AUGUSTO CHAVES DAS MERCES Secretário de Saneamento - SESAN

ROSIVALDO BATISTA Secretário de Economia - SECON

MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA COSTA Secretária Geral do Planej. e Gestão - SEGEP

SHEILA JACQUELINE PINHEIRO CORREA, Secretária de Habitação - SEHAB

PIO MENEZES VEIGA NETTO Secretário de Meio - Ambiente - SEMMA

MARIO AZEVEDO PINTO GUIMARÃES FILHO  Coord. de Comun. Social - COMUS

ELLERI BOGO Secretário de Esporte, Juvent. e Lazer - SEJEL

YAN TEIXEIRA MIRANDA NUÑES Coordenador Municipal de Turismo - BELEMTUR

GUILHERME FREITAS DE LIMA Inspetor Geral da Guarda Municipal - GMB

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

AMANDA POMPEU DE ANDRADE Ouvidora Geral do Município - OGM

FÁBIO LÚCIO DE SOUZA COSTA Agente Distrital de Icoaraci - ADIC

BENEDITO MARTINHO DE SOUZA CAVALLÉRO Agente Distrital de Mosqueiro - ADMO

MARINALVA MUNIZ DA SILVA Administradora Regional do Outeiro - AROUT

ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

LUIZ GUILHERME MACHADO DE CARVALHO Presidente do IPMB

PAULA BARREIROS E SILVA CONCEIÇÃO Presidente do IASB

GILBERTO FELIPE BARBOSA JUNIOR Diretor - Superintendente da SEMOB

ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO Presidente da FUNPAPA

CHYRLENE FURTADO MACHADO Presidente da FMAE, em exercício

FÁBIO ATANÁSIO DE MORAIS Presidente da FUMBEL

MARIA BEATRIZ MANDELERT PADOVANI Presidente da FUNBOSQUE

JOELMA GONÇALVES FERNANDES Presidente da CINBESA

DANILO SOARES DA SILVA Presidente da CODEM

ELIANA DE NAZARÉ CHAVES UCHOA Diretora Presidente da ARBEL

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM – CMB

MESA DIRETORA

(BIÊNIO 2019/2020)

PRESIDENTE Vereador MAURO CRISTIANO FREITAS - DC
1° Vice - Presidente Vereador FABRÍCIO PEREIRA GAMA - PSD
2° Vice - Presidente Vereadora SIMONE CAROLE C. KAHWAGE DOS SANTOS - PRB
1° Secretário Vereador JOHN WAYNE HOLANDA PARENTE - MDB
2° Secretário Vereador HENRIQUE DE CAMPOS SOARES JUNIOR - PDT
3° Secretário Vereador JOSÉ EMERSON CAMPOS SAMPAIO - PP
4° Secretário Vereador AMAURY DE SOUZA FILHO - PT

VEREADORES

JOSÉ WILSON COSTA ARAUJO Solidariedade
PAULO ALBERTO SANTOS DE QUEIROZ PSDB
WELLINGTON PROGÊNO MAGALHÃES PPS
PABLO RAFAELLO RAYMOND DA SILVA FARAH Podemos
MARCO ADRIANO ALBUQUERQUE COELHO PDT
MARCIEL SARAIVA DE ALMEIDA Patriota
RILDO DE OLIVEIRA PESSOA Avante
ELENILSON JOSÉ SANTOS DA COSTA Avante
LUIS ANTÔNIO DA COSTA PINHEIRO JUNIOR PTC
JOSÉ LUIS ELIAS DE ALMEIRA Podemos
CLEOSON SOUZA DA SILVA PR
JOSÉ EMERSON CAMPOS SAMPAIO PP
CELSO SABINO DE OLIVEIRA SOBRINHO PSC
JOSÉ MARIA DE SOUZA DINELY PSC
WASHINGTON COSTA DE ALBUQUERQUE Sem Partido
ANTÔNIO OLIVEIRA DE LIMA PRB
WILSON CORDEIRO DE ALBUQUERQUE NETO PRB
AMAURY DE SOUZA FILHO PT
GLEISSON OLIVEIRA DA SILVA PSB
IGOR GUAPINDAIA DE ANDRADE PSB
NEHEMIAS GUEDES VALENTIM PSDB
MARIA DE NAZARÉ ALVES LIMA PSol
FERNANDO ANTONIO MARTINS CARNEIRO PSol
FRANCISCO ANTÔNIO GUIMARÃES DE ALMEIDA  PSol
JOAQUIM ARISTIDES ARAÚJO CAMPOS MDB
BLENDA CECÍLIA ALVES QUARESMA MDB
MOACIR IRAN NASCIMENTO MORAES FILHO PSDB
ALTAIR DE LIMA BRANDÃO PC do B
SILVANO OLIVEIRA DA SILVA PSD
NILDA MARIA PAULA NUNES PSD
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 
E CATEGORIAS ECONÔMICAS Executivo 

FUNDO: Todos 
ORGÃO:  Todos 

UNIDADE:  Todos 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 

2015 
Código Especificação Total Capital Corrente 
2.16.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER  10.226.890,00  5.027.628,00  5.199.262,00 
2.17.21 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  604.014.479,00  39.304.273,00  564.710.206,00 
2.17.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  51.162.215,00  400.000,00  50.762.215,00 

Total Geral :   2.864.018.650,00  530.723.743,00  2.256.340.024,00 
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