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701.342.272-04, função: Presidente Substituta/Membro;
• Jacqueline da Trindade Santiago - MAJ QOPM, MF: 57192701-2, CPF: 
611.142-91, função: Membro;
• Luiz Augusto Brito Tavares - 1º TEN QOAPM RG 24842, MF: 5700116-1, 
cPf: 454.230.912-68, função:
Art. 3º Definir que a presente Portaria tem abrangência exclusiva para os 
certames da modalidade rdc.
art. 4º revogam-se as disposições em contrário.
Quartel em Belém-Pa, 08 de fevereiro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 759199
Portaria Nº 001/2022 – cPL/PMPa
o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 8º da lei complementar Estadual nº 053 de 7 
de fevereiro de 2006, alterada pela lei complementar Estadual n° 093 de 
15 de janeiro de 2014 e pela lei complementar Estadual nº 126 de 13 de 
janeiro de 2020;
considerando o disposto na lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 
2002 (institui, no âmbito do Estado do Pará, a modalidade de licitação 
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns), regula-
mentada pelo decreto Estadual nº 534, de 04 de fevereiro de 2020 (regu-
lamenta a modalidade de licitação denominada pregão na forma eletrônica 
no âmbito da administração Pública Estadual).
r E S o l V E:
art.1º – dESiGNar os policiais militares relacionados no anexo Único 
desta Portaria, para atuarem como autoridade competente/Homologador, 
Pregoeiro e Membros de Equipe de apoio, junto aos Sistemas de Pregão 
Eletrônico que vierem a ser utilizados pela Polícia Militar do Pará.
art.2º – Esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua publicação, 
possuindo validade de 01 (um) ano.
art.3º – revogam-se as disposições em contrário.
registre-se, Publique-se, cumpra-se.
Quartel em Belém-Pa, 08 de fevereiro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa
aNeXo ÚNico
Portaria Nº 001/2022-cPL/PMPa

dadoS do SErVidor PErfil
NoME: José dilson Melo de Souza Júnior – cEl QoPM

comandante-Geral da PMPa - cEl QoPM
Mf: 5280699-1

cPf: 426.627.292-87
cEP: 66.823-010

ENd. coMErcial: rod. augusto Montenegro, Km 9,
Bairro: Parque-Guajará, Belém-Pa

TEl. coMErcial: (91) 3258-9928 TEl. fUNc: 98426-6001

aUToridadE coMPETENTE/
HoMoloGador

NoME: Marcelo ronald Botelho de Souza– cEl QoPM
chefe do Estado-Maior Geral da PMPa - cEl QoPM

Mf: 5280680-1
cPf: 391.786.842-34

cEP: 66.823-010
ENd. coMErcial: rod. augusto Montenegro, Km 9,

Bairro: Parque-Guajará, Belém-Pa
TEl. coMErcial: (91) 3258-9928 TEl. fUNc: 98406-2417

2ª aUToridadE coMPETENTE/
HoMoloGador

NoME: Marcelo amaro da Gama– TEN cEl QoPM
Mf: 5817714-1

cPf: 632.689.812-91
cEP: 66.823-010

ENd. coMErcial: rod. augusto Montenegro, Km 9,
Bairro: Parque-Guajará, Belém-Pa

TEl. coMErcial: (91) 3258-9928 TEl. fUNc: 98409-4158

PrEGoEiro/
EQUiPE dE aPoio

 

NOME: Gisely Moraes de Carvalho - MAJ QOPM
Mf: 5832993/1

cPf: 701.342.272-04
cEP: 66.823-010

ENd. coMErcial: rod. augusto Montenegro, Km 9,
Bairro: Parque-Guajará, Belém-Pa

TEl. coMErcial: (91) 3258-9928 TEl. fUNc: 98409-4158

PrEGoEira/
EQUiPE dE aPoio

 

NoME: Jacqueline da Trindade Santiago - MaJ QoPM
Mf: 57192701-2

cPf: 757.611.142-91
cEP:  66.823-010

ENd. coMErcial: rod. augusto Montenegro, Km 9,
Bairro: Parque-Guajará, Belém-Pa

TEl. coMErcial: (91) 3258-9928 TEl. fUNc: 98409-4158

PrEGoEira/
EQUiPE dE aPoio

NoME: luiz augusto Brito Tavares - 1º TEN QoaPM
Mf: 5700116-1

cPf: 454.230.912-68
cEP: 66.823-010

ENd. coMErcial: rod. augusto Montenegro, Km 9,
Bairro: coqueiro, Belém-Pa

TEl. coMErcial: (91) 3258-9929 TEl. fUNc: 98409-4158

PrEGoEiro/
EQUiPE dE aPoio

Protocolo: 759185
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 035/2022 – ccc: NoMEar 
o TEN cEl QoPM rG 27253 JorGE lUiZ araGÃo SilVa, como presidente da 
comissão fiscalizadora do contrato 007/2022- CCC/PMPA;NOMEAR o 3º SGT 
PM RG 34792 DIVAN COSTA RODRIGUES como membro da comissão fisca-
lizadora do contrato nº 007/2022- ccc/PMPa;NoMEar o Sd PM rG 41881 
LUCAS MARSI SOUZA CAMPELO, como membro da comissão fiscalizadora 
do contrato nº 007/2022 –ccc/PMPa celebrado entre a PMPa e a empresa 

coNSTrUMaZ coNSTrUTora lTda EPP;registre-se, publique-se, cumpra-
se; Belém/Pa, 09 de fevereiro de 2022; ricardo do NaSciMENTo raMoS – 
TEN cEl QoPM rG 29213; chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 759190
Portaria Nº 002/2022 – cPL/PMPa
o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 8º da lei complementar Estadual nº 053 de 7 de fevereiro 
de 2006, alterada pela lei complementar Estadual n° 093 de 15 de janeiro 
de 2014 e pela lei complementar Estadual nº 126 de 13 de janeiro de 2020;
coNSidEraNdo o disposto no art. 51, §4º, da lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
r E S o l V E:
art. 1º. Nomear a comissão Permanente de licitação, a qual será respon-
sável por todos os atos necessários aos processos licitatórios, sob a égide 
da lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.
art. 2º. ficam designados os seguintes policiais militares para compor a co-
missão Permanente de licitação e desempenharem suas respectivas funções.
i. Marcelo amaro da Gama TEN cEl QoPM rG 29194, Presidente da comis-
são Permanente de licitação;
II. Gisely Moraes de Carvalho, MAJ QOPM RG 30354, Membro da Comissão 
Permanente de licitação;
iii. Jacqueline da Trindade Santiago, MaJ QoPM rG 35498, Membro da 
comissão Permanente de licitação;
art.3º – Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura, 
possuindo validade de 01 (um) ano, revogando-se todas as disposições 
em contrário.
Quartel em Belém-Pa, 08 de fevereiro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 759196
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

Portaria Nº 015/2022 – ssMrPc/PMPa, de 09 de FeVereiro de 2022
incorpora e Matricula os candidatos habilitados no concurso Público para 
admissão ao curso de formação de Praças da Polícia Militar do Pará
o comandante Geral da Polícia Militar do Pará, no exercício de suas atri-
buições legais que lhe são conferidas pela lei completar nº 053, de 07 de 
fevereiro de 2006, especificamente as previstas no Art. 8º, I e IX;
considerando a homologação da habilitação dos candidatos aprovados no 
concurso público para admissão ao curso de formação de Praças da Polícia 
Militar do Pará, conforme foi tornado público por meio do edital nº 027/
SSMRPC/2022 – CFP/PMPA, de 09 de fevereiro de 2022, para fins de cum-
primento das decisões judiciais.
considerando o disposto no art. 19, Parágrafo Único, inciso i, da lei Esta-
dual n° 6.626, de 03 de fevereiro 2004, rESolVE:
art. 1º: incorporar no estado efetivo da Polícia Militar do Pará e matricular 
no curso de formação de Praças cfP/PM/2020, a ser realizado no 15º BPM 
(iTaiTUBa), os candidatos abaixo relacionados:
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.
art. 2º o polo do curso de formação de Praças – cfP, funcionará no se-
guinte endereço: Polo iTaiTUBa:
local: QUarTEl do 15º BPM, rodovia Transamazônica (Br 230), Nº 709, 
Bairro: liberdade, itaituba/Pa. cEP: 68180-010
art. 3º Esta Portaria entra em vigor a contar de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará

Protocolo: 759164
Portaria Nº 008/2022 - ePPM – objeto: Nomear o TEN QoPM 
rG 36.330 rafaEl doS aNJoS GUiMarÃES como fiScal do acT nº 
001/2022. Partes: Polícia Militar/Pa e Prefeitura de canaã dos carajás/Pa. 
Belém/Pa, 07/02/2022. cEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior 
– comandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 759230
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 034/2022 – ccc: NoMEar 
A MAJ QOPM RG 31136 CHRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO, como fiscal do 
contrato 008/2022-ccc/PMPa, celebrado entre a PMPa e a EMPrESa crE-
aTEcH coMÉrcio E SolUÇÕES corPoraTiVaS EirEli - ME; registre-se, 
publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 09 de fevereiro de 2022 ricardo do 
NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM rG 29213; chefe do centro de 
compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 759027
Portaria Nº 0423/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei comple-
mentar Estadual nº 053/2006; considerando os termos do Memorando nº 
253/2022-coNJUr/3, de 04 de fevereiro de 2022, que anexa o ofício nº 
000337/2022-PGE/GaB/PcTa, de 02 de fevereiro de 2022, no qual a Srª 
Ana Carolina Lobo Gluck Paúl – Procuradora Geral Adjunta do Contencioso, 
encaminha e recomenda o cumprimento da decisão Judicial proferida nos 
autos do Mandado de Segurança Processo nº 0363357-25.2021.8.14.0301, 
ajuizada pelo Sd PM rG 39149 diEGo SaNToS aZEVEdo em face do Esta-
do do Pará e da Banca iadES. o objeto da demanda consiste na suspensão 
do Processo administrativo que licenciou o autor a Bem da disciplina no 
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âmbito do curso de formação de Soldados-cfSd/2013, com atribuição de 
efeito suspensivo ao seu recurso administrativo. Nesse contexto, o re-
curso administrativo do impetrante fora julgado em 2015, dessa forma, o 
objeto do Mandado de Segurança se limitava a pretender garantir-lhe a ob-
servância do efeito suspensivo do recurso, nada mai havendo que sustente 
a permanência do impetrante na corporação ensejando no desligamento 
do autor das fileiras da PMPA (PAE Nº 2021/1352286);
rESolVE:
art. 1º EXclUir Por dEciSÃo JUdicial da Polícia Militar do Pará, o Sd 
PM rG 39149 diEGo SaNToS aZEVEdo (cPf Nº 000.927.682-37) matrí-
cula funcional nº 42191611, conforme os termos nos autos do Processo nº 
0363357-25.2021.8.14.0301.
art. 2º EXclUir o Sd PM rG 39149 diEGo SaNToS aZEVEdo, da folha de 
pagamento da PMPa. Providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa..
art. 3° determinar ao comandante do 27º BPM/cPc i, que conforme o 
estabelecido no artigo nº 104 da PorTaria N° 069/2019 – GaB. cMd°, 
publicado no aditamento ao BG Nº 078 – de 24 de abril de 2019, revogue 
a cautela do Equipamento Policial individual, bem como tome as medidas 
cabíveis para recolher todo o material bélico e o respectivo documento de 
autorização para porte da arma de fogo.
art. 4º determinar ao comandante do 27º BPM/cPc i, o recolhimento de 
sua cédula de identidade funcional para fins de imediato encaminhamento 
ao departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 5º. 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: 758965
Portaria de Falecimento nº 01/2022 – cVP/4
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de 
suas atribuições previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar 
Estadual nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o 1º SGT PM 
rEf rG 15762 BENEdiTo do NaSciMENTo liMa, faleceu na cidade de 
Belém/Pa, na data 22 de dezembro de 2021, conforme cópia da certidão 
de Óbito n° 067595 01 55 2021 4 00505 247 0188980 66, expedida pelo 
registro civil das Pessoas Naturais, no dia 27 de dezembro de 2021, apre-
sentada e arquivada no cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o 1º SGT PM rEf rG 15762 
BENEdiTo do NaSciMENTo liMa, em virtude do seu falecimento na data 
22 de dezembro de 2021;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 22 de dezembro de 2021 e revoga as disposi-
ções em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa,09 de fevereiro de 2022.
JoSÉ dÍlSoN MElo dE SoUZa JÚNior – - cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 758948
Portaria de Falecimento nº 02/2022 – cVP/4
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de 
suas atribuições previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar 
Estadual nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que a 2º SGT PM 
rr rG 16643 Maria do Socorro PErEira, faleceu na cidade de Belém/
Pa, na data 04 de abril de 2019, conforme cópia da certidão de Óbito n° 
065656 01 55 2019 4 00397 287 0160425 84, expedida pelo registro civil 
das Pessoas Naturais, no dia 09 de abril de 2019, apresentada e arquivada 
no cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos a 2º SGT PM rr rG 16643 Ma-
ria do Socorro PErEira, em virtude do seu falecimento na data 04 de 
abril de 2019;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a contar do dia 04 de abril de 2019 e revoga as disposições em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 09 de fevereiro de 2022.
JoSÉ dÍlSoN MElo dE SoUZa JÚNior – - cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 758952
Portaria de Falecimento nº 102/2021 – cVP/4
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de 
suas atribuições previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar 
Estadual nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o 1º SGT 
PM rEf rG 3049 BENEdiTo QUEiroZ dE araÚJo, faleceu na cidade de 
capanema/Pa, na data 07 de novembro de 2021, conforme cópia da cer-
tidão de Óbito n° 068122 01 55 2021 4 00018 029 0001253 52, expedida 
pelo registro civil das Pessoas Naturais, no dia 09 de novembro de 2021, 
apresentada e arquivada no cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o 1º SGT PM rEf rG 3049 BE-
NEdiTo QUEiroZ dE araÚJo, em virtude do seu falecimento na data 07 
de novembro de 2021;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 07 de novembro de 2021 e revoga as disposi-
ções em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 09 de fevereiro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 758929
Portaria Nº 0426/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei comple-
mentar Estadual nº 053/2006; considerando o disposto no art. 52, inciso 

iV, alínea “q” c/c art. 120, inciso i, § 1º, da lei Estadual nº 5.251/1985; 
Considerando o requerimento firmado pelo AL CFP PM MIGUEL FIGUEIRE-
do dE oliVEira NETo; considerando a PorTaria Nº 036/2022 – dGEc, 
publicada no Boletim Geral nº 016, de 24 de janeiro de 2022, a qual dES-
liGoU a PEdido do cfP/PMPa/2022 o al cfP PM MiGUEl fiGUEirEdo dE 
oliVEira NETo (PaE Nº 2022/76282);
rESolVE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, o al cfP PM Mi-
GUEl fiGUEirEdo dE oliVEira NETo (cPf Nº 016.053.762-21), perten-
cente ao Polo capanema/Pa.
art. 2º EXclUir o al cfP PM MiGUEl fiGUEirEdo dE oliVEira NETo, 
da folha de pagamento 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: 758862
Portaria Nº 0415/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei comple-
mentar Estadual nº 053/2006; considerando o disposto no art. 52, inciso 
iV, alínea “q” c/c art. 120, inciso i, § 1º, da lei Estadual nº 5.251/1985; 
considerando Memorando nº 40/2022 cfaP/ca – PMPa, de 02 de fevereiro 
de 2022, que anexa o requerimento firmado pela AL CFP PM RAYANE SILVA 
BarBoSa; considerando a PorTaria Nº 070/2022 – dGEc, publicada no 
Boletim Geral nº 025, de 04 de fevereiro de 2022, a qual dESliGoU a 
PEdido do cfP/PMPa/2022 a al cfP PM raYaNE SilVa BarBoSa (PaE 
Nº 2022/132210);
rESolVE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, a al cfP PM raYaNE 
SilVa BarBoSa (cPf Nº 009.927.672-02), pertencente ao Polo Belém/Pa.
art. 2º EXclUir a al cfP PM raYaNE SilVa BarBoSa, 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: 758855
Portaria Nº 0414/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei comple-
mentar Estadual nº 053/2006; considerando o disposto no art. 52, inciso 
iV, alínea “q” c/c art. 120, inciso i, § 1º, da lei Estadual nº 5.251/1985; 
considerando Memorando nº 18/2022 cfaP/ca – PMPa, de 25 de janeiro 
de 2022, que anexa o requerimento firmado pelo AL CFP PM VANDERSON 
SoUSa do ESPiriTo SaNTo; considerando a PorTaria Nº 054/2022 – 
dGEc, publicada no Boletim Geral nº 018, de 26 de janeiro de 2022, a qual 
dESliGoU a PEdido do cfP/PMPa/2022 o al cfP PM VaNdErSoN SoUSa 
do ESPiriTo SaNTo (PaE Nº 2022/96846);
rESolVE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, o al cfP PM VaN-
dErSoN SoUSa do ESPiriTo SaNTo (cPf Nº 062.106.502-10), perten-
cente ao Polo Belém/Pa.
art. 2º EXclUir o al cfP PM VaNdErSoN SoUSa do ESPiriTo SaNTo, 
da folha de pagamento 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: 758858
Portaria Nº 0343/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei comple-
mentar Estadual nº 053/2006; considerando o disposto no art. 52, inciso 
iV, alínea “q” c/c art. 120, inciso i, § 1º, da lei Estadual nº 5.251/1985; 
considerando os termos do Memorando nº 03/2022-12º BPM/Polo Santa 
Izabel, de 20 de janeiro de 2022 que anexa o requerimento firmado pelo 
al cfP PM BrENo SaNTa roSa doS SaNToS; considerando a PorTaria 
Nº 037/2022 – dGEc, publicada no Boletim Geral nº 016, de 24 de janeiro 
de 2022, a qual dESliGoU a PEdido do cfP/PMPa/2022 o al cfP PM 
BrENo SaNTa roSa doS SaNToS (PaE Nº 2022/81405)
rESolVE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, o al cfP PM BrENo 
SaNTa roSa doS SaNToS (cPf 017.590.612-20), pertencente ao Polo 
Santa izabel.
art. 2º EXclUir o al cfP PM BrENo SaNTa roSa doS SaNToS, da folha de 
pagamento 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: 758850
Portaria Nº 0413/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará, no exer-
cício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar 
Estadual nº 053/2006; considerando o disposto no art. 52, inciso iV, alínea 
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