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art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revogan-
do-se as disposições em contrário.
Quartel em Belém/Pa, 22 de fevereiro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará

Protocolo: 764900
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 
e deFesa sociaL

PoLÍcia MiLitar do ParÁ
dePartaMeNto GeraL de PessoaL

sUBseÇÃo de cadastro, coNtroLe e MoViMeNtaÇÃo 
de oFiciais

Portaria Nº 188/2022 – sccMo/dGP
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de 
atribuições previstas no artigo 8º, inciso V da lei complementar Estadual 
nº 053/2006, no artigo 12, alínea “b”, item 1, do decreto Estadual nº 
2.400/1982, e nos termos do PaE N° 2022/142457, rESolVE:
art. 1º TraNSfErir o TEN cEl QoPM rG 29199 raiMUNdo alEXaNdrE 
diaS dE aBrEU, por necessidade do serviço do departamento Geral de 
Pessoal da PMPa (icoaraci), para o fundo de Saúde da PMPa (Belém);
art. 2° NoMEar o TEN cEl QoPM rG 29199 raiMUNdo alEXaNdrE diaS 
dE aBrEU, para exercer a função de Subdiretor do fundo de Saúde da 
PMPa (Belém);
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 04 de fevereiro de 2022, revogando-se as dispo-
sições em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci- Pa, 23 de fevereiro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 764966
Portaria Nº 0629/2022 – 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 
333/2022-coNJUr/3, de 16 de fevereiro de 2022, que anexa o ofício nº 
000334/2022-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 0800271-13.2022.8.14.0301, 
ajuizada por MaTHEUS da SilVa BraGa araÚJo (cPf Nº 025.415.002-
03) em face do comandante Geral da PMPa e do instituto americano de 
desenvolvimento – iadES. o objeto da demanda consiste em condenar os 
impetrados a se absterem de exigir, no momento de entrega da documen-
tação e matrícula no cfP/PMPa, a carteira Nacional de Habilitação (cNH), 
garantindo a participação do autor. No feito, o Juízo deferiu o pedido limi-
nar. Nesse contexto, o Estado interpôs agravo de instrumento, processo nº 
0800655-06.2022.8.14.0000, ao qual foi coNcEdido o PEdido dE EfEi-
To SUSPENSiVo ao rEcUrSo, para sustar os efeitos da liminar recorrida. 
(PaE Nº 2022/160780);
rESolVE:
art. 1º EXclUir Por dEciSÃo JUdicial da Polícia Militar do Pará, o al 
cfP PM MaTHEUS da SilVa BraGa araÚJo (cPf Nº 025.415.002-03) 
pertencente ao Polo Belém/Pa, nos termos dos autos do Processo nº 
0800655-06.2022.8.14.0000.
art. 2º EXclUir o al cfP PM MaTHEUS da SilVa BraGa araÚJo, da folha de 
pagamento da PMPa. Providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa..
art. 3º Providencie o departamento Geral de Educação e cultura da PMPa, a 
Portaria de desligamento por decisão Judicial do curso de formação de Praças 
da PMPa do al cfP PM MaTHEUS da SilVa BraGa araÚJo, Polo Belém/Pa.
art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 23 de fevereiro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 764997

terMo aditiVo a coNtrato

11º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo nº. 002/2013-PMPa; 
EXErcÍcio: 2022; oBJETo: o presente Termo aditivo tem como ob-
jeto a prorrogação de prazo de vigência do contrato administrativo nº 
002/2013 – ccc/PMPa; sede do comando de Policiamento ambiental 
(cPa), no município de Belém/Pa, por mais 12 (doze) meses, pelo valor 
total de r$158.220,56 (cento e cinquenta e oito mil duzentos e vinte re-
ais e cinquenta e seis centavos); data da assinatura: 2/0/2022; Vigên-
cia: 26/02/2022 a 25/02/2023; a despesa com este contrato ocorrerá da 
seguinte forma: Programa: 1502 – Segurança Pública; Projeto/atividade: 
26/8259 – realização de Policiamento ostensivo;Elemento de despesa: 
33.90.36.15 – locação de imóvel; Plano interno: 1050008259c;fonte: 
0101 (recurso ordinário);locador:rEBEca MaGNo E SilVa BarBoSa E 
lUcaS;cPf: 581.859.922-15;ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoU-
Za JÚNior–cEl QoPM rG 18044;coMaNdaNTE GEral da PMPa.

Protocolo: 764723

3º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº. 106/2019-daL/PMPa; 
EXErcÍcio: 2022; oBJETo: o presente Termo aditivo tem como objeto 
a prorrogação da vigência do contrato administrativo nº 106/2019-dal/
PMPa, permanecendo o seu valor global em r$ 452.249,00 (quatrocentos 
e cinquenta e dois mil duzentos e quarenta e nove reais). data da assinatu-
ra: 17/02/2022. Vigência: 19/02/2022 a 18/02/2023 ; a despesa com este 
termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1297 – Manutenção 
de Gestão ; ação: 26/8338 – operacionalização das ações administra-
tivas ;Natureza da despesa:3.3.90.39.00– outros Serviços; Plano inter-
no:4120008338c ; fonte do recurso: 0101 (recursos Próprios); Empresa: 
loc ENGENHaria lTda; cNPJ nº 34.892.620/0001-42; ordENador: 
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044; coman-
dante Geral da PMPa.

Protocolo: 764673

.

.

aPostiLaMeNto
.

QUarto aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 
002/2013 – ccc/PMPa; Pelo presente fica apostilado o Contrato Admi-
nistrativo Nº 002/2013-ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa e a Srª. rEBE-
ca MaGNo E SilVa BarBoSa E lUcaS, cujo objeto consiste na “locação 
de imóvel para abrigar a sede do comando de Policiamento ambiental 
no município de Belém/Pa;onde se lê: locador(a): JoÃo BaTiSTa dE 
aZEVEdo BarBoSa; cPf: 042.095.082-68;Leia-se: locador(a): rEBE-
ca MaGNo E SilVa BarBoSa E lUcaS; cPf: 581.859.922-15;Belém/Pa, 
23 de fevereiro de 2022;JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl 
QoPM rG 18044;comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 764669

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
Portaria Nº 264/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido lEoNaldo 
PaNToJa dE araUJo, MaJ PM , Mf: 5818303/1, do efetivo do (a) 30º 
BPM/aNaNiNdEUa/cPrM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 4.000,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo; fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 265/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido MaUro SÉrGio 
da SilVa MarTiNS, TEN cEl PM, Mf 5808081/1 , do efetivo do (a) 
GaBiNETE do coMaNdo; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 4.000,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo:r$ 
2.000,00; 33.90.39 – SErViÇo dE TErcEiroS PESSoa JUrÍdica: r$ 
2.000,00; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 266/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido HENriQUE MoUra 
MoNTEiro, caP PM, Mf: 5911391/1 , do efetivo do (a) ciaP/dGP; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 1.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 267/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido lUciaNa loPES 
da SilVa oliVEira, MaJ PM, Mf 5887488/1 , do efetivo do (a) dGEc; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 100,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo – errata
Portarias Nº 1033 e 744/2021-dGa/sUP FUNdos; PUBlicadaS 
No doE Nº 34.783 dE 02/12/2021 E Nº 34.732 E 13/10/2021, rESPEc-
TiVaMENTE; No caMPo dESTiNado a MENÇÃo ao SUPrido; oNde se 
LÊ: fErNaNdo dUarTE Biloia da SilVa; Leia-se fErNaNdo alBEr-
To Biloia da SilVa; ordENador dE dESPESaS: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra, cEl PM.

Protocolo: 765043

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 789/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-
Pa; destino: São Miguel do Guamá-Pa; Período: 10/02/2022; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação; Servidor: cB PM Jadson leandro Barros 
Sampaio; cPf: 006.729.642-44; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 790/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; município de origem: Paragominas-
Pa; destino: ipixuna do Pará-Pa; período: 10/02/2022; quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidor: SGT PM José rosivaldo do carmo 
clemente; cPf: 248.371.562-15; Valor: r$ 131,88. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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