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Portaria Nº 553/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
carNaVal SEGUro 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Belém-Pa; destino: Vigia-Pa; Período: 25/02 a 02/03/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
Sd PM Walter Jessy Barbosa Brandão; cPf: 893.308.462-20; Valor: r$ 
857,20. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 554/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
carNaVal SEGUro 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: colares-Pa; Período: 25/02 a 02/03/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: cB 
PM Marcelo Hegom da Paixão; cPf: 002.475.942-29; Valor: r$ 857,20. Sd 
PM lutermiro Junior Martins rocha; cPf: 012.912.712-44; Valor: r$ 857,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 555/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
carNaVal SEGUro 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: curuçá-Pa; Período: 25/02 a 02/03/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: Sd 
PM Williams antonio dos Santos carvalho; cPf: 954.108.212-20; Valor: r$ 
857,20. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 556/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. car-
NaVal SEGUro 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 25/02 a 02/03/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: cB 
PM diego Miranda Saraiva; cPf: 863.021.832-00; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM 
larissa Gemaque de azevedo; cPf: 530.916.552-53; Valor: r$ 1.266,00. or-
denador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 762606
Portaria Nº 580/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
carNaVal SEGUro 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: ananindeua-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 25/02 a 
02/03/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: cB PM adriano de Melo Barbosa; cPf: 882.794.482-68; Valor: r$ 
1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 581/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. car-
NaVal SEGUro 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 25/02 a 02/03/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: cEl 
Juniso Honorato e Silva; cPf: 250.810.202-49; Valor: r$ 1.318,80; SGT PM 
Eduardo de Jesus coelho; cPf: 471.388.742-00; Valor: r$ 870,40; Sd PM 
rafael Brenner dos Santos Gomes; cPf: 021.330.282-93; Valor: r$ 857,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 582/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. car-
NaVal SEGUro 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Parauapebas-Pa; Período: 25/02 a 02/03/2022; 
Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB PM 
aquilino Barros de araújo; cPf: 768.927.272-04; Valor: r$ 1.392,60. orde-
nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 583/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. car-
NaVal SEGUro 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: curuçá-Pa; Período: 25/02 a 02/03/2022; Quan-
tidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: cB PM luis 
fernando rodrigues Monteiro; cPf: 019.730.152-50; Valor: r$ 857,20; cB 
PM Jeovane Silva Martins; cPf: 987.916.482-20; Valor: r$ 857,20; Sd PM 
rafael deça de amorim; cPf: 549.636.562-72; Valor: r$ 857,20. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 584/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
carNaVal SEGUro 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Belém-Pa; destino: Paragominas-Pa; Período: 25/02 a 
02/03/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: cB PM antonio lucivaldo Pereira de Brito; cPf: 010.739.592-
44; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº 585/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. car-
NaVal SEGUro 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: oeiras do Pará-Pa; Período: 25/02 a 02/03/2022; 
Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: cB 
PM allan Jones costa da Silva; cPf: 010.283.442-36; Valor: r$ 1.392,60. or-
denador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 586/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
carNaVal SEGUro 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Belém-Pa; destino: Moju-Pa; Período: 25/02 a 02/03/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
cB PM david de araújo Pardal; cPf: 807.859.802-53; Valor: r$ 1.266,00. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 587/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
carNaVal SEGUro 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 25/02 a 02/03/2022; 
Quantidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
cB PM fabio Wiliam Nascimento Queiroz; cPf: 883.375.702-10; Valor: r$ 
1.392,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 588/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. car-
NaVal SEGUro 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Muaná-Pa; Período: 25/02 a 02/03/2022; Quan-
tidade de diárias: 06 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: Sd PM 
lídice dália Bibas Souto Silva; cPf: 953.491.032-53; Valor: r$ 1.392,60. or-
denador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 589/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
carNaVal SEGUro 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: cametá-Pa; Período: 25/02 a 02/03/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT 
PM rodrigo cristian ribeiro dias; cPf: 587.973.352-15; Valor: r$ 1.318,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 590/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. car-
NaVal SEGUro 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Viseu-Pa; Período: 25/02 a 02/03/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
cB PM Bruno de almeida farias; cPf: 694.187.132-68; Valor: r$ 1.266,00. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 591/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. car-
NaVal SEGUro 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Belém-Pa; destino: augusto corrêa-Pa; Período: 25/02 a 02/03/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT 
PM isaac reis Tavares de Souza; cPf: 376.302.102-72; Valor: r$ 1.318,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 592/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
carNaVal SEGUro 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 25/02 a 
02/03/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: STG PM luís alberto da Silva costa; cPf: 394.152.522-00; 
Valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº 593/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
carNaVal SEGUro 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 25/02 a 
02/03/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousa-
da; Servidores: SGT PM laudiceia Sueli Pinto raiol; cPf: 158.927.352-
49; Valor: r$ 1.318,80. SGT PM flávio antônio Santos Gomes; cPf: 
355.977.552-34; Valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 594/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. car-
NaVal SEGUro 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: São caetano de odivelas-Pa; Período: 25/02 a 
02/03/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: cB PM carin Negrão dos Santos; cPf: 951.415.532-72; Valor: r$ 
1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 762610
Portaria Nº 637/22/di/dF – objetivo: ações de corregedoria; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; des-
tino: Belém-Pa; Período: 06 a 11/02/2022; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; Servidor: cEl PM Benedito Tobias Sabbá 
corrêa; cPf: 353.373.462-53; Valor: r$ 1.582,60. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 762619

editaL de coNcUrso PÚBLico Para 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

coNVocaÇÃo Para adMissÃo, MatrÍcULa e 
iNcorPoraÇÃo, reFereNte

ao editaL Nº 01/ cFP/PMPa/2020
editaL Nº 030/ssMrPc/2022 – cFP/PMPa, 

de 17 de FeVereiro de 2022
o GoVErNo do ESTado do Pará, por meio da Polícia Militar do Pará - 
PMPa, representada por seu comandante geral, JoSÉ dilSoN MElo dE 
SoUZa JÚNior – cEl QoPM, torna pública a coNVocaÇÃo dos candidatos 
abaixo relacionados, aprovados no cfP/PMPa/2020, para a entrega dos 
documentos referentes à habilitação para a admissão ao curso de for-
mação de Praças da Polícia Militar do Pará CFP/PMPA/2020, para fins de 
cumprimento das decisões judiciais, no dia e horário previsto neste edital.
1- faBricio PaNToJa PiNHEiro, (SUB JUdicE), Mandado de Segurança, 
processo nº 0801766-92.2022.8.14.0301;
2- JoElToN doS SaNToS fiGUEroU, (SUB JUdicE), Mandado de Segu-
rança, processo nº 0877747-64.2021.8.14.0301;
3- HUMBErTo MaTHEUS SilVa dE aViZ, (SUB JUdicE), Mandado de Se-
gurança, processo nº 0801371-03.2022.8.14.0301.

IADES
Realce
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1. da coNVocaÇÃo Para eNtreGa dos docUMeNtos reFereN-
tes À HaBiLitaÇÃo:
1.1. os candidatos convocados deverão se apresentar, no dia 21 de feve-
reiro de 2022, às 09h00min, no departamento Geral de Pessoal da Polícia 
Militar do Pará, na Subseção de Seleção, Mobilização, recadastramento e 
Pessoal civil (SSMrPc), localizada na rodovia augusto Montenegro KM 09, 
nº 8401 – bairro Parque Guajará, no complexo do comando Geral da PMPa, 
nesta cidade de Belém, Estado do Pará.
1.2. o candidato que não apresentar os documentos previstos no subitem 
2.1 deste edital será considerado inabilitado para fins de matrícula e incorpo-
ração e, em consequência, perderá o direito à vaga de acordo com o contido 
no subitem 19.3 do edital nº 01/PMPa, de 12 de novembro de 2020.
2. da HaBiLitaÇÃo
2.1 o candidato convocado deverá comparecer no dia, hora e local, utili-
zando obrigatoriamente máscara juntamente com o cartão de imunização 
contra a covid-19, para apresentar e entregar os documentos abaixo re-
lacionados:
a) certidão de nascimento e/ou casamento;
b) documento de identidade;
c) título de eleitor e comprovante(s) de votação na última eleição ou jus-
tificativa eleitoral;
d) comprovante de regularidade de situação militar (somente para candi-
datos do sexo masculino), Certificado de Alistamento Militar, Certificado de 
dispensa de incorporação ou documento equivalente;
e) certificado ou declaração de conclusão do ensino médio, com o respec-
tivo histórico escolar;
f) cadastro de Pessoa física (cPf);
g) cartão do PiS (se o candidato for funcionário da iniciativa privada e outros);
h) cartão do PaSEP (se o candidato for funcionário público – civil ou militar);
i) 03 (três) fotos 3X4 recentes, iguais, descobertas e coloridas;
j) comprovante de residência;
k) firmar declaração de não estar cumprindo sanção em nenhum órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo;
l) firmar declaração se mantém ou não vínculo funcional com outro órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo;
m) Carteira de Nacional de Habilitação – categoria tipo “B”; e
n) comprovante de imunização contra a covid-19.
2.2. ressalvados os documentos citados nas alíneas ‘d’ e ‘i’ que deverão ser 
entregues em original, os demais documentos deverão ser entregues em 01 
(uma) cópia simples, todas acondicionadas em pasta de papelão ou de plásti-
co com elástico, devendo o candidato apresentar os documentos originais na 
ocasião da entrega e os documentos em versão digital, deverão ser apresen-
tados na forma impressa para fins de autenticação pela Corporação.
2.3. o candidato que não comparecer e/ou não apresentar os documentos 
constantes no subitem 2.1 deste edital no dia, hora e local estabeleci-
dos, será considerado inabilitado para fins de matrícula e incorporação no 
cfP/2020 e, consequentemente, perderá o direito à vaga, em conformi-
dade com o artigo 2º, inciso Vi, da lei 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, 
alterada pela lei nº 8.342, de 14 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o 
ingresso na Policia Militar do Pará e dá outras providências.
3. 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: 762754
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 oFiciais – cFo/PMPa/2020
editaL Nº 56/cFo/PMPa/sePLad, de 16 de FeVereiro de 2022 

resULtado deFiNitiVo e HoMoLoGaÇÃo do coNcUrso
Para 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 das decisões judiciais proferidas em caráter liminar, tornam 
público o rESUlTado fiNal E HoMoloGaÇÃo do concurso público destinado 
à admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Pará – CFO/
PMPa/2020, para os candidatos na condição sub judice, conforme a seguir: 
1.do resULtado FiNaL
1.1Relação final dos candidatos, na condição sub judice, com decisões judiciais 
para prosseguir no concurso público destinado à admissão ao curso de formação 
de Oficiais da Polícia Militar do Pará - CFO/PMPA/2020, na seguinte ordem: nú-
mero de inscrição, nome completo do candidato e nota final no certame. 
1.1.1 cfo/PMPa (sexo masculino) – código 101: 
273100638, GErPHESoN criSTiaN do NaSciMENTo rodriGUES, 73.37, 
(sub judice, ação ordinária nº 0813742-45.2021.8.14.0006); 273106789, 
JEffErSoN raMoS SilVEira, 68.50, (sub judice, ação ordinária nº 
0811021-54.2021.8.14.0028); 273102325, PaUlo dE JESUS PiNHEiro, 
72.70, (sub judice, ação ordinária nº 0803529-84.2021.8.14.0133).
1.1.2 cfo/PMPa (sexo feminino) – código 102:
273101854, KarllEN cHriSTHiaNNE SilVa rocHa, 74.47, (sub judice, 
ação ordinária nº 0815304-89.2021.8.14.0006).
2 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 16 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
republicado por ter saído com incorreções no doE nº 34.868 de 17.02.2022. 

Protocolo: 762840

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N°016/2022- GaB. diretor/sUP. FUNdos.

o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor Marcia criSTiNa da SilVa, 3ºSGT PM rG 
32544, cPf 737.606.682-91, Mf 541930801, representante do faSPM 
Tailândia, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro 
Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 
08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 2.000,00 (dois reais) na 339030 (Ma-
terial de consumo) e r$ 2.000,00 (dois reais) na 339039 (Pessoa Jurídico).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 (quinze) 
dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 17 de fevereiro de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 762344
Portaria N°017/2022-GaB diretor/sUP. FUNdos.

o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor clEYSoN da SilVa coSTa rG nº 33371 cPf n° 
621.760.212-15 Mf nº 54193216, rEPrESENTaNTE do faSPM dE caSTaNHal, 
a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), para des-
pesa de caráter eventual, na funcional programática: 08.122.1297.8338.0000; 
Sendo r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais) na 339030 (Mat. consumo).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 (quinze) 
dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 17 de Janeiro de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 762501

diÁria
Portaria Nº 025/2022/Gab. diretor/FasPM – objetivo Por haver a 
necessidade de padronização com base no novo regulamento de uniformes 
da PMPa-rUPMPa, o fardamento, equipamentos e acessórios aos policiais 
militares do estado, além de auxiliar na montagem de novas lojas de farda-
mentos. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Be-
lém-Pa; destino: Tailândia, altamira, Santarém e itaituba; Períodos de 18 
a 25 de fevereiro de 2022; Quantidade de diárias: 08 diárias de alimenta-
ção e 07 diárias de pousada; Na Categoria “B”; Servidor: ST PM RG 10635 
raiMUNdo TadEUa da SilVa loBaTo; cPf: 210.902.622-72, no Valor: r$ 
1.978,20; 2º SGT rG 15657 NilSoN cardoSo BaHia; cPf: 379.851.322-
87, no Valor: r$ 1.978,20; 2º SGT rG 24423 SidNEY da SilVa GUErrEiro; 
cPf: 252.486.502-91, no Valor r$ 1.978,20; 3º SGT rG 34685 MarcoS 
BarroSo lEal; cPf: 913.397.742-91, no Valor r$ 1.978,20; cB rG 38824 
aBNEr MoiSÉS ViEira da coNcEiÇÃo; cPf: 012.808.492-82, no Valor 
r$ 1.899,00. ordENador: MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo; PraZo Para 
PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 762823
Portaria Nº 024/2022/Gab. diretor/FasPM – objetivo Por haver a 
necessidade de padronização com base no novo regulamento de uniformes da 
PMPa-rUPMPa, o fardamento, equipamentos e acessórios aos policiais milita-
res do estado, além de auxiliar na montagem de novas lojas de fardamentos e 
Soure. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Salvaterra e Soure; Períodos de 21 a 24 de fevereiro de 2022; 
Quantidade de diárias: 04 diárias de alimentação e 03 diárias de pousada; 
Na Categoria “B”; Servidor: 3º SGT PM RG 22570 SILVIO MAIA BATISTA; 
cPf: 380.601.162-15, no Valor: r$ 923,16; 2º SGT rG 27715 odENi JoSÉ 
doS SaNToS loPES; cPf: 587.701.862-00, no Valor: r$ 923,16; 3º SGT rG 
19730 aNa clÉa dE alMEida PrESTES dE liMa; cPf: 252.433.902-59, no 
Valor r$ 923,16; 3º SGT rG 32516 alaN BaHia lEiTE; cPf: 751.319.512-91, 
no Valor r$ 923,16. ordENador: MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo; PraZo 
Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 762729
Portaria Nº 023/2022/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por haver ne-
cessidade deste faSPM, através da cPl/faSPM, em realizar deslocamento de 
uma equipe com fins de dar continuidade com os credenciamentos nos municí-
pios apresentados, nas empresas onde houve manifestação para fins de parce-
rias, visando levar outras ações de importância para os associados deste faSPM 
e seus beneficiários.. FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Belém-Pa; destino: Barcarena, abaetetuba, Goianésia do Pará e Jacundá; 
Períodos de 14 a 18 de fevereiro de 2022; Quantidade de diárias: 05 diárias de 
alimentação e 04 diárias de pousada; Na Categoria “B”; Servidor: CAP PM RG 
9636 MaUro liMa aMaral; cPf: 130.768.922-15, no Valor: r$ 1.305,63; 2º 
TEN PM rG 40886 cHriSTiaN MiraNda riBEiro; cPf: 788.283.252-91, no 
Valor: r$ 1.269,99; ST rG 16354 aNToNio JorGE da SilVa MariNHo; cPf: 
330.679.702-25, no Valor r$ 1.186,92; SGT rG 14717 MarcElo GUiMarÃES 
da SilVa; cPf: 373.029.732-53, no Valor r$ 1.186,92. ordENador: MoiSÉS 
coSTa da coNcEiÇÃo; PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) 
diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 762667
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