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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
COMUNICADO DE PROCESSO SELETIVO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO/PA, 
por meio de seu Prefeito em exercício,Eloido José Bertollo, torna 
público que realizará o Processo Seletivo Simplificado nº 001/2016-
PMNP, paraAgentes Comunitários de Saúde-ACS e Agentes de 
Combate às Endemias-ACE, no município de Novo Progresso/PA, 
sob a supervisão da Comissão Organizadora do Processo Seletivo 
Simplificado, criada pela Portaria nº 187/2016-GPM/NP. As provas 
serão elaboradas, executadas e corrigidas por profissionais da 
Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, lotados no 9º 
CENTRO REGIONAL DE SAÚDE/SESPA-SANTARÉM. Número 
de vagas 49 para ACS e 18 vagas para Agente de Combate às 
Endemias, ambos com Vencimento Base de R$ 1.014,00 e carga 
horária de 40 (quarenta) horas semanais, Valor da Inscrição: R$ 60,00 
(sessenta reais), Local de Inscrição Setor de Arrecadação e Tributos, 
de forma presencial de 01/04/2015 à 01/05/2016, mais informações no 
site da Prefeitura Municipal de Novo 
Progresso/PA:www.novoprogresso.pa.gov.br, no EDITAL DE 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2016; Novo 
Progresso/PA, em 29 de março de 2016.  
  
ELOIDO JOSÉ BERTOLLO.
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA / EXTRATO DE 

CONTRATO

PROCESSO: 2302001/2016. 
Contrato Nº 2302001/2016/PMNP. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Novo Progresso – PA. 
Contratada: Inove Assessoria Contábil S/S LTDA. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO – PA. 
Valor Global: R$ 228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais). 
Vigência do Contrato: 23 de Fevereiro de 2016 à 31 de dezembro de 
2016. 
Ratifico a Inexigibilidade de licitação na forma da lei 8.666/93 em 
23/02/2016. 
  
UBIRACI SOARES SILVA

Prefeito Municipal Interino 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO/PA

ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DE POSSE PARA OS CARGOS 
DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONFORME 
HOMOLOGAÇÃO DAS ELEIÇÕES INDIRETAS DO ANO DE 
2016 PROMOVIDA NA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO 
PROGRESSO-PARÁ, EM 28 DE MARÇO DE 2016. Aos vinte e oito 
dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às dezenove 

horas e quarenta minutos, no plenário da Câmara Municipal do 
município de Novo Progresso, Estado do Pará; reuniram-se os 
vereadores, autoridades, imprensa, servidores públicos, povo presente, 
momento em que o Senhor Presidente, Vereador Edemar Onetta, após 
de dar as boas vindas a todos os presentes e de invocar o preceito 
regimental declarou por aberto a presente reunião especial destinada a 
dar a posse aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito Municipal, em 
conformidade a homologação das eleições indiretas do ano de 2016 
promovida pela Câmara Municipal, de acordo ao Decreto Legislativo 
nº 03/2016, Art. 3º, do dia 23 de março de dois mil e dezesseis e 
Publicado no Diário Oficial dos municípios do Estado do Pará, sob 
código identificador: E5C6EB9D, em 28 de março de 2016; Após o 
Senhor Presidente Vereador Edemar Onetta solicitou do Primeiro 
Secretário para que procedesse a leitura do Decreto Legislativo nº 
03/2016; que assim o Vereador Francisco Gomes de Sousa o fez. No 
prosseguimento o Senhor Presidente convidou o Senhor UBIRACI 
SOARES SILVA e o Senhor ELOIDO JOSÉ BERTOLLO, 
respectivamente Prefeito e Vice-Prefeito Municipal, para que se 
aproximem de frente a mesa e assim se dirigiram e que com a mão 
direita estendida fizeram o seguinte compromisso de juramento na 
posse: Prometo manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil, 
do Estado do Pará, a Lei Orgânica Municipal, observando as Leis e 
desempenhar com honra e lealdade as minhas funções, assim o 
prometo e assim o retrucaram, feito o juramento, tão logo o Senhor 
Presidente Edemar Onetta proclamou de que os Senhores Ubiraci 
Soares Silva – Prefeito Municipal e Eloido José Bertollo – Vice-
Prefeito Municipal estão devidamente empossados nos cargos de 
Prefeito e Vice-Prefeito do município de Novo Progresso, para 
administrar o município até a data do dia 31 de dezembro de 2016, em 
seguida o Presidente convidou o Prefeito e o Vice-Prefeito a tomarem 
assentos à mesa de honra e que assim o fizeram, após o Presidente 
franqueou a palavra, usou da palavra o Vereador Magno Costa 
Cardoso (Solidariedade) o qual congratulou-se com a posse do 
Prefeito e Vice-Prefeito e falou que tem três coisas a cuidar para que a 
administração ir bem que é a saúde, estrada e educação e falou sobre 
os trabalhos e que estará sempre à disposição em prol do município, 
após fez o uso da palavra o Vereador Luiz Helfenstein (PMDB), após 
de dar as boas vindas a todos, parabenizou o Prefeito e Vice-Prefeito 
pela posse de hoje, e que tem uma expectativa grande para com as 
melhorias do município, frisou que é preciso de fazer alguns serviços 
de emergência em estradas, ruas, na saúde, educação e ficar atento 
sobre os convênios de verbas parlamentares, e pode contar com o 
Vereador, após usou da palavra o Vereador Francisco Gomes de 
Sousa (PMDB), falou que a missão durante os dez meses não será 
fácil, mais pela coragem do Prefeito Macarrão tem certeza que fará 
grandes coisas, pediu a Deus que ilumine ao Magistrado que o guie e 
que tem fé que muitas coisas irão melhorar, frisou sobre a apreensão 
de maquinários apreendidos pelo IBAMA e que podem ser utilizados 
pela Administração; após fez o uso da palavra o Vereador Juarez 
Civiero (PSDB), após de cumprimentar a todos em especial, a ex-
vereadora Laurete Bertol, o primeiro Prefeito de Novo Progresso, Neri 
Alves Prazeres, o qual teceu comentários sobre a situação das estradas 
vicinais, ruas, disse que é preciso termos parceria e união e que 
acredita na administração, tanto na pessoa de Ubiraci Silva, quanto ao 
Eloido Bertollo, pois passaram por esta casa e sabe do que precisa ser 
feito, após usou da palavra o Vereador Antonio de Jesus Albuquerque, 
frisou de estar feliz de ver hoje representando a cadeira de Prefeito 
pelo Ubiraci Silva, dizendo que é um cidadão humilde e arrojado do 
povo, parabenizando também o Vice-Prefeito Eloido Bertollo, dizendo 
que estará sempre a disposição de todos; em seguida fez o uso da 
palavra o Vereador, aliás, o Vice-Prefeito empossado Eloido José 
Bertollo, o qual agradeceu pela presença de todos em especial a sua 
esposa, agradecer a presença do Primeiro Prefeito de Novo Progresso 
Neri Prazeres, da primeira Vereadora Laurete Bertol e lembrou 
daquela época com muito orgulho, agradeceu a presença de todos os 
secretários da administração e que todos sejam motivados em pról aos 
trabalhos do município, pois unidos teremos mais forças e agradece a 
Deus pela oportunidade que teve e aos Vereadores desta casa pela 
confiança nele depositado e que podem contar com ele. Em seguida 
usou da palavra o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ubiraci 
Soares Silva, reempossado, o qual agradeceu pela presença de sua 
esposa, agradeceu a presença da Ex-Vereadora Laurete Bertol, 
primeiro Prefeito Neri Prazeres agradeceu ao povo presente, 
agradeceu o seu Vice-Prefeito Eloido Bertollo, por ter aceitado seu 
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