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“q” c/c art. 120, inciso i, § 1º, da lei Estadual nº 5.251/1985; conside-
rando Memorando nº 21/2022 cfaP/ca – PMPa, de 26 de janeiro de 2022, 
que anexa o requerimento firmado pelo AL CFP PM RAMON CRUZ PEREIRA; 
considerando a PorTaria Nº 056/2022 – dGEc, publicada no Boletim Ge-
ral nº 018, de 26 de janeiro de 2022, a qual dESliGoU a PEdido do cfP/
PMPa/2022 o al cfP PM raMoN crUZ PErEira (PaE Nº 2022/100559);
rESolVE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, o al cfP PM raMoN 
crUZ PErEira (cPf Nº 047.215.832-57), pertencente ao Polo Belém/Pa.
art. 2º EXclUir o al cfP PM raMoN crUZ PErEira, da folha de paga-
mento da PMPa. Providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 09 de fevereiro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 758848

.

.

adMissÃo de serVidor
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL

PoLÍcia MiLitar do ParÁ
dePartaMeNto GeraL de PessoaL

seÇÃo tÉcNica
sUBseÇÃo de seLeÇÃo, MoBiLiZaÇÃo, recadastraMeNto e 

PessoaL ciViL
HaBiLitaÇÃo dos caNdidatos ao coNcUrso PÚBLico 

Nº 001/ cFP/PM/2020
editaL Nº 027/ssMrPc/2022 – cFP/PMPa, de 09 de FeVereiro de 2022
o ESTado do Pará, por meio da Polícia Militar do Pará (PMPa), represen-
tada por seu comandante Geral, JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior 
- CEL QOPM, torna público o resultado final e homologação referente a 
habilitação dos candidatos abaixo relacionados, para admissão ao curso de 
Formação de Praças da Polícia Militar do Pará CFP/PMPA/2020, para fins de 
cumprimento das decisões judiciais.
1- lUcaS da cUNHa MororÓ, (SUB JUdicE), Mandado de Segurança, 
processo nº 0815313-69-2021.814.0000;
2- JoSE diValdo BarBoSa liMa JUNior, (SUB JUdicE), Mandado de 
Segurança, processo nº 0877745-94.2021.8.14.0301.
1 – os candidatos aPTos na habilitação deverão se apresntar no Quartel do 15º 
BPM, rodovia Transamazônica (Br 230), nº 709, Bairro: liberdade, itaituba/Pa.
2 – o presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará

Protocolo: 759162

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 901/21/di/dF, contida no doE nº 34.631 do 
dia 08/07/2021; onde Lê-se: Servidores: SGT PM antonio roberto Vitor 
Barbosa. Leia-se: Servidores: SGT PM antonio roberto Silva Barbosa. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 759160
errata da Portaria Nº 915/21/di/dF, coNTida No doE Nº 
34.631 do dia 08/07/2021; oNde LÊ-se: dESTiNo: -Pa; Leia-se: 
dESTiNo: Soure-Pa; 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 759154

.

.

aPostiLaMeNto
.

3º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 033/2019 
–ccc/PMPa; Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 
033/2019-ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa e a Srª aNaNda NaSSar 
Maia, cujo objeto consiste na “locação de imóvel para abrigar a sede do 
ciNT, no município de Belém/Pa;onde se lê: ação / 26/8240;Leia-se: 
ação / 26/8840;Belém/Pa, 09 de fevereiro de 2022;JoSÉ dilSoN MElo 
dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044;comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 759213

sUPriMeNto de FUNdo
.

PUBLicaÇÃo de eXtrato de Portarias de coNcessÃo
Portaria Nº 223/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido Marco aN-
ToNio SalGado da coSTa, MaJ PM, Mf 5833345/1, do efetivo do (a) 
ccS/QcG/aJG; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 224/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido ElioMar caM-
PoS faUSTiNo, cEl PM, Mf: 56842931, do efetivo do (a) cMS/dGP; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE 
coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: ro-
binson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 759124

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 264/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: itaituba-Pa; destino: 
Novo Progresso-Pa; Período: 03 a 07/02/2022; Quantidade de diárias: 05 
de alimentação; Servidores: SGT PM Jonielson Gaspar dos Santos; cPf: 
708.352.412-20; Valor: r$ 659,40. cB PM Edevaldo lopes frança; cPf: 
899.777.852-87; Valor: r$ 633,00. Sd PM cassio Kalilo Palheta de Sousa; 
cPf: 011.822.552-99; Valor: r$ 633,00. Sd PM romulo Santos Silva; cPf: 
003.387.472-73; Valor: r$ 633,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aU-
GUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 265/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; destino: 
Belém-Pa; Período: 30/01 a 02/02/2022; Quantidade de diárias: 03 de ali-
mentação e 03 de pousada; Servidor: CEL PM Helderley Souza de Oliveira; 
cPf: 623.308.532-20; Valor: r$ 949,56. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 266/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
altamira-Pa; Período: 08 a 10/02/2022; Quantidade de diárias: 03 de ali-
mentação e 02 de pousada; Servidores: TEN cEl PM leno Márcio Barros do 
carmo; cPf: 766.799.936-87; Valor: r$ 791,30. caP PM rosa de fátima 
lima rodrigues; cPf: 751.493.032-91; Valor: r$ 725,35. cB PM christian 
amaral cabral; cPf: 837.361.742-68; Valor: r$ 633,00. Sd PM diogo Sou-
za Benjamim; cPf: 028.154.822-66; Valor: r$ 633,00. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 267/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-Pa; destino: 
Porto de Moz-Pa; Período: 02 a 05/02/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM francisco das chagas 
de lima Júnior; cPf: 605.762.183-24; Valor: r$ 846,66. SGT PM Sandro 
Miguel Sampaio Santos; cPf: 782.542.302-00; Valor: r$ 791,28. Sd PM 
rommel José Paurá de carvalho; cPf: 014.320.342-86; Valor: r$ 759,60. 
SD PM Charleys Johnson Acácio Carneiro; CPF: 897.207.412-87; Valor: R$ 
759,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 759206
Portaria Nº 287/22/di/dF – objetivo: Participar do curso de cor-
neteiro; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: alta-
mira-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 07/01 a 06/02/2022; Quantidade de 
diárias: 30 de alimentação; Servidores: SGT PM adeilsom de Paula Pinto; 
cPf: 636.366.382-20; Valor: r$ 3.956,40. cB PM adailson augusto da 
Silva; cPf: 526.633.452-53; Valor: r$ 3.798,00. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 288/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Parauapebas-Pa; Período: 03 a 05/02/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 02 de pousada; Servidores: cEl PM Pedro Paulo dos Santos 
celso; cPf: 319.715.472-04; Valor: r$ 791,30. MaJ PM Mário luís cardoso 
oliveira; cPf: 650.284.732-34; Valor: r$ 791,30. SGT PM rogério Soares 
Pereira; cPf: 727.732.192-87; Valor: r$ 659,40. Sd PM Kelvin ramon 
da Silva Matos; cPf: 009.532.932-38; Valor: r$ 633,00. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 759221

.

.

oUtras MatÉrias
.

acordo de cooPeraÇÃo N° 001/2022. 
oBJETo: “implementação de ações preventivas que colaborem com a ordem 
pública no município de Parauapebas/Pa”. aSSiNaTUra: 04/02/2021. Vi-
GÊNcia: 04/02/2022 a 03/02/2023. ParTES: PrEfEiTUra dE ParaUaPE-
BaS/Pa - darci JoSÉ lErMEN - Prefeito de Parauapebas/Pa; PolÍcia 
MiliTar do ESTado do Pará - cEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoU-
Za JÚNior - comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 759224
GoVerNo do estado do ParÁ

PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 

(sePLad)
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de ForMaÇÃo 

de PraÇas-cFP/PMPa/2020
editaL Nº 77/cFP/PMPa/sePLad, de 09 de FeVereiro de 2022

eXcLUsÃo de caNdidato sUB JUdice
a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará – PMPa e a SEcrETaria dE 
ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SEPlad, no uso de suas 
atribuições legais e em cumprimento a decisão proferida nos autos dos 
agravos de instrumento nº 813874-23.2021.8.14.0000-PJE e 0813249-
86.2021.8.14.0000, tornam pública as EXclUSÕES dos candidatos sub 
judice MarlUS WilliaMS dE SoUZa SaNToS, inscrição n° 272161858 e 
EriK SilVa inscrição n° 272121892, respectivamente. Trata-se do concur-
so público destinado à admissão ao curso de formação de Praças da Polícia 
Militar do Pará – cfP/ PMPa/2020.
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogando a convo-
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cação ao Taf (teste de aptidão física), publicado por meio do Edital nº 71/
cfP/PMPa/SEPlad, de 26 de janeiro de 2022, bem como, qualquer outro 
edital anterior no qual conste o nome do candidato.
Belém/Pa, 09 de fevereiro de 2022.
coroNEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

GoVerNo do estado do ParÁ
PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 
(sePLad)

coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de ForMaÇÃo 
de PraÇas – cFP/PMPa/2020

editaL Nº 78/cFP/PMPa/sePLad, de 09 de FeVereiro de 2022 
reiNteGraÇÃo de caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice 

a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará – PMPa e a SEcrETaria dE 
ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SEPlad, no uso de suas 
atribuições legais e em face da decisão judicial proferida em caráter limi-
nar, tornam pública a suspensão da eliminação da candidata, bem como, 
a reintegração no certame, na condição sub judice, no concurso público 
destinado à admissão ao curso de formação de Praças da Polícia Militar do 
Pará – cfP/PMPa/2020, conforme a seguir:
1 da rEiNTEGraÇÃo dE caNdidaTa Na coNdiÇÃo SUB JUdicE
1.1 fica reintegrada no certame a candidata na seguinte ordem: número 
de inscrição e nome completo:
272114314, raYra rafaEla PErEira loBaTo lEal (sub judice, ação or-
dinária nº 0800793-41.2021.8.14.0021).
2 Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 09 de fevereiro de 2022.
coroNEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 759439

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

extrato de termo aditivo nº 001/2022
contrato nº 012/2021
Exercício: 2022
objeto: Prorrogação de contrato referente a prestação de serviços de pu-
blicação de atos administrativos e outros atos cuja publicidade, decorra 
exigência legal
Valor Global: r$ 18.954,00 (dezoito Mil, Novecentos e cinquenta e Quatro 
reais), por demanda.
data da assinatura: 30/01/2022
Vigência: 06/02/2022 a 05/02/2023
licitação: Processo n° 001/2021 - cPl/faSPM – iNEXiBilidadE N° 
001/2021 cPl/faSPM
Programa: 8233 – administrativa
Projeto/atividade: 8233 – Edição e Publicação de atos de atos adm. Pública
Elemento de despesa: 333913963 – Serviços Gráficos de Impressão e Divulgação
Plano interno: 4190008233c
fonte do recurso: 0151000000
Contratada: Imprensa Oficial do Estado do Pará – IOEPA
Endereço: Travessa chaco. N° 2271, Bairro: Marco, cEP:66093-410, Belém/Pa
E-mail: contratos@ioe.pa.gov.br
ordenador: Moisés costa da conceição –cEl QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 759179

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 021/2022/Gab. subdiretor/FasPM – objetivo: Para 
a condução do cB PM lUiZ diEGo dE oliVEira PiNHEiro, consulta e 
exame oftalmológico localizada na cidade de Belém. fUNdaMENTo lEGal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; destino: Belém-Pa; 
Período: nos dias 07 a 11 de fevereiro de 2022; Quantidade de diárias: 
05 diárias de alimentação na categoria “B”; Servidor: cB PM rG 37875 
adalBErTo MoraiS doS SaNToS; cPf: 817.637.782-15, no Valor: r$ 
633,60. ordENador e exercício: EMErSoN aNÍBal MESQUiTa MarTiNS; 
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE 
rEcEBiMENTo do Valor.

Protocolo: 759121
Portaria Nº 022/2022/Gab. subdiretor/FasPM – objetivo: Para a 
condução do cB PM SidNEY SilVa do roSário, para procedimentos mé-
dicos localizada na cidade de Belém. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Tucuruí-Pa; destino: Belém-Pa; Período: no dia 27 de 
janeiro de 2022; Quantidade de diárias: 01 diária de alimentação na catego-

ria “B”; Servidor: cB PM rG 37875 adalBErTo MoraiS doS SaNToS; cPf: 
817.637.782-15, no Valor: r$ 126,60. ordENador e exercício: EMErSoN 
aNÍBal MESQUiTa MarTiNS; PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 
(ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rEcEBiMENTo do Valor.

Protocolo: 759111

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 066 de 08 de FeVereiro de 2022
aprova o Protocolo de ajuda Humanitária, que estabelece procedimentos 
quanto ao fornecimento de ajuda humanitária pela coordenadoria Estadual 
de defesa civil nos termos que menciona.
o coMaNdaNTE-GEral do corPo dE BoMBEiroS MiliTar do Pará E co-
ordENador ESTadUal dE dEfESa ciVil, no uso de suas atribuições legais 
previstas no art. 4° e 10 da lei n° 5.731, de 15 de dezembro de 1992;
considerando que a Política Nacional de Proteção e defesa civil (PNPdEc) 
estabelecida pela lei Nacional nº 12.608/2012 atribui ao Estado a compe-
tência para o desenvolvimento desta no âmbito do seu território, sendo o 
principal responsável pelo apoio aos municípios que o integram;
considerando que no âmbito do Estado do Pará, o planejamento, a execu-
ção, a coordenação e o controle das ações afetas a Proteção e defesa civil 
cabem ao corpo de Bombeiros Militar do Pará, por meio da coordenadoria 
Estadual de defesa civil, conforme previsto na constituição Estadual e lei 
nº 5.774, de 30 de novembro de 1993, responsável pela articulação com a 
União e com os municípios para o desenvolvimento das ações do Sistema 
Nacional de Proteção e defesa civil (SiNPdEc) no Estado;
considerando a necessidade de estabelecimento de um processo sobre 
fornecimento e prestação de contas de ajuda humanitária aos municípios 
atingidos por desastres de qualquer natureza, visando ao atendimento de 
forma oportuna, adequada e consonante os princípios sustentadores da 
administração Pública;
considerando o Parecer nº 02/2022, de 14 de janeiro de 2022, da comis-
são de Justiça do cBMPa;
considerando o Processo administrativo Eletrônico 2021/1128374, resolve:
art. 1º aprovar o Protocolo de ajuda Humanitária estabelecendo procedi-
mentos quanto ao fornecimento de ajuda humanitária pela coordenadoria 
Estadual de defesa civil e corpo de Bombeiros Militar do Pará.
art. 2° - o presente protocolo está no anexo único da portaria.
art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil
obs: o presente Protocolo de ajuda Humanitária será publicado no Boletim 
Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará.

Protocolo: 759204
Portaria Nº. 007/cedec de 09 de FeVereiro de 2022.
coordENador adJUNTo ESTadUal dE dEfESa ciVil, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de 
maio de 1994, PorTaria Nº 516 de 15 de dezembro de 2021, publicado 
em Boletim Geral nº 241 de 30 de dezembro de 2021 e PorTaria N° 015 
de 10 de Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado 
n° 34.827 de 12 de Janeiro de 2022;
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.117, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 34.829 de 13 de janeiro de 2022, regulamenta a concessão de Bene-
fício Eventual às famílias em vulnerabilidade social decorrente de calami-
dade Pública e/ou Situação de Emergência, ocasionadas por fortes chu-
vas que causaram deslizamentos, inundações, enxurradas e alagamentos, 
ocorridos no primeiro quadrimestre de 2022 no Estado do Pará;
rESolVE:
art. 1º – conceder o Benefício Eventual do ProGraMa rEcoMEÇar/Ma-
raBá, em parcela única no valor r$ 1.212,00, (UM Mil, dUZENToS E 
doZE rEaiS), por família que foram cadastradas pela coordenadoria Es-
tadual de Defesa Civil, conforme relação nominal de beneficiários enca-
minhados pela divisão de apoio comunitário. Perfazendo o valor total de 
r$ 242.400,00 (dUZENToS E QUarENTa E doiS Mil E QUaTrocENToS 
rEaiS) para as 200 famílias cadastradas.
ord NoME cPf Valor

1 aNToNia Hilda da SilVa 919.743.802-20 r$ 1.212,00
2 diaNa da SilVa SoUSa 030.352.502-94 r$ 1.212,00
3 diNaH criSTiNa SaNToS dE BriTo 045.070.212-00 r$ 1.212,00
4 doMiNGaS doS SaNToS 007.135.802-16 r$ 1.212,00
5 EdilENE da SilVa MoNTElES 010.724.332-65 r$ 1.212,00
6 EliaNE dE SoUSa coSTa SilVa 987.867.502-59 r$ 1.212,00
7 EliSaNGEla alVES carValHo 796.469.642-49 r$ 1.212,00
8 flaVia criSTiNa doS SaNToS 856.123.083-53 r$ 1.212,00
9 fraNciSca Prado TriNdadE 291.552.663-04 r$ 1.212,00
10 fraNciSco alEXaNdrE alVES 498.069.043-20 r$ 1.212,00
11 GilBErTo JoSE dENiZ 508.195.264-87 r$ 1.212,00
12 GildEVaNia da SilVa 063.205.612-62 r$ 1.212,00
13 iVaNia doS SaNToS SaNToS 947.920.032-53 r$ 1.212,00
14 iVaNildo rodriGUES dE SoUZa 801.952.612-91 r$ 1.212,00
15 JaiaS diViNo PErEira da SilVa 019.862.022-59 r$ 1.212,00
16 JaiME cESar HolaNda araGao 647.100.172-04 r$ 1.212,00
17 JaiNa carValHo MiraNda 003.664.352-13 r$ 1.212,00
18 JaNaiNa rESPlaNdES da SilVa f 440.240.102-04 r$ 1.212,00
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