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PORTARIA Nº 011/2019-Corecon PA/AP 
 

 

RAUL PAULO SARMENTO, Presidente do Conselho Regional de 

Economia do Pará, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 1.411 de 13 de agosto 

de 1951 e alterações posteriores, 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º. Nomear o economista JOSÉ DE LIMA PEREIRA, portador 

do CPF/MF nº 594.923.332-87, registrado no CORECON-PA/AP sob o nº 1842 como 

DELEGADO da DELEGACIA REGIONAL DE SANTARÉM. 

 

Art. 2º. A área geográfica abrangida pela Delegacia Regional de 

Santarém circunscreve-se nos municípios de Santarém (sede), Monte Alegre, 

Alenquer, Curuá, Óbidos, Oriximiná, Juruti, Itaituba, Mojuí dos Campos e Belterra, 

dentre outros municípios e localidades que compõem o Oeste do Estado do Pará. 

 

Art. 3º. As atividades da Delegacia Regional de Santarém obedecerão 

a todas as Leis que regem a profissão do economista e, sobretudo, às regras e 

regulamentações dispostas no regimento interno deste Conselho Regional, bem como a 

todos os normativos regulamentadores por este estabelecido. 

 

Art. 4º. As atribuições do Delegado estão dispostas no artigo 4º da 

Resolução nº 017/2017, que criou a Delegacia Regional de Santarém, tais como: 

 

I – prestar informações aos economistas daquela região sobre a 

atuação profissional, à legislações e suas alterações regulamentares; 

 

II – representar o CORECON-PA/AP nos órgãos, eventos, 

solenidades e atividades que o Presidente ou o Plenário lhe convocar; 

 

III – auxiliar os economistas da região a ter acesso aos serviços e 

atividades que são prestados pelo regional, como receber formulários: para registro 

novo, cancelamento e ativos com desconto (remido em extinção), renovação de 

carteira profissional com a coleta de digital e assinatura, solicitações de certidões de 

regularidade, entre outros; 

 

IV – despachar documentos e arquivos, equipamentos, objetos e 

outros procedimentos que forem necessários para o bom andamento das atividades 

junto ao CORECON-PA/AP; 
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V – trabalhar para o fortalecimento da categoria dos economistas e do 

CORECON-PA/AP na região de sua abrangência. 

 

Art. 5º. O mandato do Delegado Regional será de 03 (três) anos, 

contados da data de sua nomeação. 

  

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

 

Belém/Pa, 02 de abril de 2019. 

 

 

 

Econ. Raul Paulo Sarmento 

PRESIDENTE 
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