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Portaria Nº375/2022-saGa 
Belém, 10 de março de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo:  o Processo nº 2022/271271 e Mem. nº 18/2022-crH-
SEGUP, de  08.03.2022.
coNSidEraNdo:  a PorTaria nº946/2021-SaGa, de 05.07.2021, publi-
cada no doE nº 34.629, de 06.07.2021, que transferiu o período de gozo 
de férias da servidora VEra lÚcia alBUQUErQUE aMaral, Gerente de 
Padronização de Telecomunicações, Mf 51855572/7, 2020/2021, do mês 
de julho/2021, para ser usufruído em data oportuna.
r E S o l V E:
i - conceder 15(quinze) dias restantes do período de gozo de férias, para 
a servidora VEra lÚcia alBUQUErQUE aMaral,Gerente de Padronização 
de Telecomunicações, Mf 51855572/7, 2020/2021, a contar de 06.04.2022 
a 20.04.2022 (15 dias).
ii - ficando o restante de 15(quinze) dias do período de gozo de férias a 
ser usufruído em data posterior.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 769932
reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo
referência: Processo nº. 2021/1105313 – 
Pregão eletrônico nº 025/2021-seGUP/Pa
assunto: administrativo. Pregão Eletrônico cujo objeto é Prestação de ser-
viços, de forma continua de apoio administrativo, limpeza, conservação, 
higienização e manutenção, com fornecimento de mão de obra, todos os 
materiais, equipamentos e ferramentas necessários, a serem executados 
nas dependências internas e externas dos prédios que integram a Secreta-
ria de Segurança Pública e Defesa Social, conforme especificações técnicas 
descritas no Termo de referência, anexo i do Edital.
coNSidEraNdo a suspensão do PE nº 025/2021 para análise dos esclareci-
mentos e impugnações, o qual gerou  readequação do Termo de referência.
coNSidEraNdo a exclusão da Unidade administrativa - centro integrado 
de operações - cioP e a inclusão do centro integrado de comando e con-
trole - cicc, fato superveniente que torna o procedimento administrativo 
licitatório inconveniente e inoportuno.
coNSidEraNdo que a alteração acarretará um aumento nos quantitativos 
de postos e consequentemente aumento do preço estimado da contratação;
Por fim, em respeito ao princípio constitucional da legalidade que preside 
os atos administrativos e mais os fundamentos acima descritos, que obe-
decem  o interesse público, resolvo, no âmbito da minha competência legal 
com fundamento no  art. 49, caput, da lei federal Nº. 8.666/93.
rEVoGar, por razões de interesse público decorrente de fatos superve-
nientes acima expostos, o processo licitatório na modalidade Pregão Ele-
trônico nº 025/2021, cujo objeto encontra-se em epígrafe;
i – dETErMiNar a sua baixa nos cadastros do Sistema integrado de adminis-
tração de Serviços Gerais – SiaSG em decorrência da revogação da licitação;
ii - PUBliQUE-SE.
iii - arQUiVE-SE.
Belém, 09 de março de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 770020
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POLICIA MILITAR DO PARÁ
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Portaria
.

Portaria Nº 0754/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no uso de suas 
atribuições legais que lhes são conferidas pelo inciso Viii, do artigo 8°, 
da lei complementar Estadual nº 053/2006; considerando o decreto Es-
tadual nº 1.463/2021, de 12 de abril de 2021; considerando a PorTaria 
nº 178/2021 – Gabinete do comando, de 30 de junho de 2021, que es-
tabelece os procedimentos de readaptação de policiais militares para per-
manência ou reversão ao serviço ativo, com emprego na atividade-meio, 
em processo de reforma ou reformados; considerando a aTa 005/2022 
– JPMSS SESSÃo ordiNária Nº 005/2022 – JPMSS, publicada no Boletim 
Geral nº 043, de 04 de março de 2022, que homologou o parecer diag-
nóstico da Junta regular de Saúde sessão ordinária 026/2021 - JrS, de 
16/02/2022, que inspecionou o 2º SGT PM rG 27677 JoSÉ aNTÔNio da 
SilVa SaNToS, e o considerou aPTo Para rEadaPTaÇÃo, permanecendo 
no serviço ativo da PMPa;
rESolVE:
art. 1º rEadaPTar, permanecendo no serviço ativo da Polícia Militar do 
Pará, com o emprego na atividade-meio, o 2º SGT PM rG 27677 JoSÉ aN-
TÔNio da SilVa SaNToS, matrícula funcional nº 5767350/1, por ter sido 

inspecionado pela JPMSS/PMPa, e considerado apto para a readaptação ao 
serviço ativo da PMPa.
art. 2º claSSificar o 2º SGT PM rG 27677 JoSÉ aNTÔNio da SilVa 
SaNToS, no 3º BPM/cPr i (Santarém).
art. 3º ao chefe do departamento Geral de Pessoal da PMPa (icoaraci), 
efetivar o devido controle do cumprimento deste ato, e fazer os devidos 
ajustes na folha de pagamento do policial militar readaptado.
art. 4º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 10 de março 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 769802
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 024/2022 – ssMrPc/PMPa, de 09 de MarÇo 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 atribui-
ções legais que lhe são conferidas pela lei complementar 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 042/
SSMRPC/2022 – CFP/PMPA, de 09 de março de 2022, para fins de cumpri-
mento 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 polo 
cfaP, os candidatos abaixo relacionados:
1- alEXaNdrE MoraiS dE carValHo JUNior, (SUB JUdicE), 
0802066- 68.2021.8.14.0049;
2- aNdrE lUiS do NaSciMENTo SaNToS, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0800684-11.2021.8.14.0091;
3- BrENo alMEida corrEa, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0800806-61.2021.8.14.0014;
4- BrENo TraVaSSo SaraiVa doS SaNToS, (SUB JUdicE), 
Mandado de Segurança nº 0810226-76.2021.8.14.0051
5- daVid lUcaS coSTa doS SaNToS, (SUB JUdicE), 
Mandado de Segurança nº 0863719-91.2021.8.14.0301;
6- EdNaYloN VilHENa carValHo, (SUB JUdicE), 
Mandado de Segurança nº 0802351-47.2022.8.14.0301;
7- GilSoN alBErTo doS SaNToS ViEira JÚNior, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0858025-44.2021.8.14.0301;
8- GlarYElSoN ricHardSoN rEGo BarroS,(SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0800953-87.2021.8.14.0014;
9- HElio THacio PErEira dE oliVEira, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0802228-93.2021.8.14.0136;
10- HENdErSoN loBo da coNcEiÇÃo, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0801883-22.2021.8.14.0074;
11- irlaN rEGo dE alMEida, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0810291-71.2021.8.14.0051;
12- JHoNaTaN BraSil da coSTa, (SUB JUdicE), 
agravo de instrumento nº 0812138-67.2021.8.14.0000;
13- JoSE fErNaNdo dE liMa SaNToS, (SUB JUdicE),
ação ordinária nº 0800737-89.2021.8.14.0091;
14- JoSE WilliaM alEXaNdrE carNEiro, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0802991-87.2021.8.14.0009;
15- JUlio cESar BraGa GUiMaraES da SilVa, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0704580-95.2021.8.07.0011;
16- lUiZ daVY Mac doVEl PaNToJa, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0862098-59.2021.8.14.0301;
17- Marcio JEaN NaSciMENTo PErEira, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0810053-52.2021.8.14.0051;
18- MarcoS aNdrE fErrEira aMoriM, (SUB JUdicE), 
ação ordinária, nº 0800770-79.2021.8.14.0091;
19- MaTEUS rEGo dE alMEida, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0810326-31.2021.8.14.0051;
20- MaTHEUS aGoSTiNHo da SilVa rocHa, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0800696-25.2021.8.14.0091;
21- railSoN SilVa PErEira, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0802032-18.2021.8.14.0074;
22- raiMUNdo JoSE dE liMa corrEa, (SUB JUdicE), 
Mandado de Segurança nº 0876794-03.2021.8.14.0301;
23- rENaTo SoBral Maia, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0815496-22.2021.8.14.0006;
24- ValdEir coNcEicao coSTa, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0800801-39.2021.8.14.0014;
25- aNa carolYNE TriNdadE da SilVa, (SUB JUdicE), 
agravo de instrumento nº 0812497-17.2021.8.14.0000;
26- EVElYN doS SaNToS NEGrÃo, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0862997-57.2021.8.14.0301;
27- JEaNNE PaTricia MorEira HaNSHKoV MoraiS, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0802045-92.2021.8.14.0049;
28- NaYara SHirlEY SilVa doS SaNToS, (SUB JUdicE), 
agravo de instrumento nº 0810864-68.2021.8.14.0000;
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29- SUZaNa fErNaNda dE aZEVEdo.
30- KlEBEr SodrE oliVEira, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0704580-95.2021.8.07.0011.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor a contar de sua publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará 

Protocolo: 769756
Portarianº004/2022–coNtroLadoria iNterNa - o coMaN-
daNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará,no exercício das atribuições 
previstas nos artigos 91 e 92,da lei Estadual n° 5.251/1985;considerando 
o disposto na PorTaria nº 086,de 11 dEZ 2000,da auditoria Geral do Es-
tado,que regulamenta a operacionalidade do Módulo aUdicoN do SiafEM/
PA,instituído pelo Decreto nº 1783/96,para fins de instrução e organização 
dos processos de prestação de contas da administração Pública direta,au-
tárquica e fundacional do Estado do Pará;considerando que a PorTaria 
em referência define o Agente Público de Controle como o responsável 
pelo registro das conformidades diárias no SiafEM/Pa,em cada órgão do 
Estado;considerando que o agente Público de controle está consolidado 
pelo Decreto Estadual nº 5218,de 26 MAR 2002,que o define como auxi-
liar dos órgãos componentes do Sistema de controle interno,cujo órgão 
central é a auditoria Geral do Estado;considerando ainda a necessidade 
de exoneração de Policiais Militares que não mais pertencem ao efetivo 
da Controladoria Interna da Polícia Militar do Pará;Considerando finalmen-
te,a necessidade de nomeação de Policiais Militares que compõem a con-
troladoria interna da Polícia Militar do Pará;rESolVE:art.1º–Exonerar da 
função de agente Público de controle,o Policial Militar abaixo relaciona-
do:Sd PM rG41217 laWaNNE NoroNHa ViEira.art.2º–Nomear para a 
função de agente Público de controle o Policial Militar relacionado abaixo, 
pertencente a controladoria interna da Polícia Militar do Pará:cB PM rG 
36704 aNGÉlica KETliN SoarES lEiTE oliVEira.art. 3º – Esta PorTa-
ria entrará em vigor na data de sua publicação.registre-se,publique-se e 
cumpra-se.Belém, 08 de março de 2022.JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa 
JÚNior–cEl QoPM-comandante Geral da PMPa

Protocolo: 769767
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 052/2022 – ccc: 
NoMEar a MaJ QoPM rG 31145 criSTiaNE oliVEira dE carValHo, 
como fiscal do contrato 009/2022-CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e 
a EMPrESa EllEN criSTiNE GoMES da SilVa MarTiNS; registre-se, 
publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 10 de Março de 2022;ricardo do 
NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM rG 29213; chefe do centro de 
compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 769731
Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 051/2022 – ccc. obje-
to: NoMEar o MaJ QoPM rG 31150 faBio raiMUNdo dE SalES BriTo, 
em substituição ao MaJ QoPM rG 33459 PaUlo dYEiSoN dE alMEida 
ARAUJO, como fiscal do Contrato Administrativo nº 005/2016 – DAL/PMPA, 
celebrado entre a PMPa e o Sr. adoNiraN HENriQUE MESQUiTa, cujo 
objeto destina-se a “locação de Imóvel para fins não residenciais a fim 
de abrigar o 24º BPM”;MaNTEr o 2º TEN QoaPM rG 24046 JoÃo SÉr-
GIO ALMEIDA NEVES, como fiscal Interino do Contrato Administrativo nº 
005/2016-dal/PMPa ; registra-se, publique-se e cumpra-se; Belém/Pa, 
10 de Março de 2022. ricardo do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM 
rG 29213; chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 769815
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 053/2022 – ccc: 
NoMEar o TEN cEl QoPM rG 21125 lUciaNo MoraiS fErrEira, em 
substituição ao MAJ QOPM CLEIDERSON TORRES DA COSTA, como fiscal 
do contrato 004/2016-ccc/PMPa, celebrado entre a PMPa e a Sr. ricar-
do loPES coElHo; MaNTEr a SUB TEN rG 17639 roSália rodriGUES 
DE SOUSA, como fiscal Interino do Contrato n.º 004/2016; Registre-se, 
publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 10 de Março de 2022;ricardo do 
NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM rG 29213; chefe do centro de 
compras e contratos da PMPa

Protocolo: 769830
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errata
.

errata da PUBLicaÇÃo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 094/2021 – PMPa.
PUBlicaÇÃo No doE Nº34.737, do dia 18/10/2021 Protocolo Nº 717139
oNde se LÊ: aQUiSiÇÃo :NaTUrEZa dE dESPESa - 4.4.90.52.23
Leia-se: aQUiSiÇÃo :NaTUrEZa dE dESPESa - 4.4.90.52.33
ordENador: JoSÉ dÍlSoN MElo dE SoUZa JÚNior cEl QoPM rG 
18044;comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 769900
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aPostiLaMeNto
.

PriMeiro aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 0115/2021–ccc/PMPa; Pelo presente fica apostilado o Contra-
to administrativo nº 0115/2021-ccc/PMPa; celebrado entra a PMPa e a 
Empresa 2TlB coMÉrcio E SErViÇoS EirEli; cujo objeto consiste na 
“contratação de aquisição de Móveis e aparelhos para Equipar os imóveis 
da PMPa” fica acrescido:Natureza de despesa: 34.4.90.52 - Equipamen-
to e Material Permanente; Plano interno: 21dEMP00510;Belém/Pa, 10 de 
Março de 2022;JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 
18044;comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 769867

PriMeiro aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 004/2022–ccc/PMPa;Pelo presente fica apostilado o Contrato Ad-
ministrativo nº 004/2022-ccc/PMPa;celebrado entra a PMPa e a Empresa 
aracUÃ coMÉrcio dE MÓVEiS EirEli; cujo objeto consiste na “con-
tratação de aquisição de Móveis e aparelhos para Equipar os imóveis da 
PMPa” ; fica acrescido:Natureza de despesa: 34.4.90.52 - Equipamento 
e Material Permanente; Plano interno: 21dEMP00510;Belém/Pa, 10 de 
Março de 2022;JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 
18044;comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 769836

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1023/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Marabá-Pa; Período: 22 a 24/03/2022; Quantidade de diárias: 03 de ali-
mentação e 02 de pousada; Servidores: MaJ PM alexandre da Silva corrêa; 
cPf: 680.215.002-63; Valor: r$ 791,30. SGT PM aldair José dos Santos; 
cPf: 429.696.112-87; Valor: r$ 659,40. SGT PM Kellison carlos chaves de 
oliveira; cPf: 728.128.772-00; Valor: r$ 659,40. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1024/22/di/dF – objetivo: implementação de ações 
do ProErd; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Tucuruí-Pa; Período: 09 a 11/03/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cEl PM Elson luiz 
Brito da Silva; cPf: 307.591.882-20; Valor: r$ 791,30. Sd PM augusto 
cezar Santa rosa cardoso; cPf:007.996.472-92; Valor r$ 633,00. orde-
nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1025/22/di/dF – objetivo: curso de altos Estudos de 
Politica e Estratégia- caEPE; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Belém-Pa; destino: rio de Janeiro-rJ; Período: 16/03 a 
15/04/2022; Quantidade de diárias: 30 de alimentação e 30 de pousada; 
Servidores: cEl PM carlos dória Santos; cPf: 509.058.992-53; Valor: r$ 
14.981,40. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1026/22/di/dF – objetivo: atender chamado de Justi-
ça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Santarém-Pa; Período: 21 a 24/02/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: MaJ PM Jaime Henrique 
da Silva Brito; cPf: 581.347.512-53; Valor: r$ 949,56. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 769969
Portaria Nº 1018/22/di/dF – objetivo: ações de Policia Judiciária 
Militar; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Bre-
ves-Pa; destino: chaves-Pa; Período: 19 a 25/02/2022; Quantidade de 
diárias: 06 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: TEN PM Gilkedson 
Teixeira amaral; cPf: 008.957.362-50; Valor: r$ 1.693,32. SGT PM Bene-
dito Silva azevedo; cPf: 367.173.472-87; Valor: r$ 1.582,56. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1019/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: rondon do Pa-
rá-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 03/03/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: MaJ PM luciana corrêa E Silva; cPf: 
768.345.652-72; Valor: r$ 158,26. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aU-
GUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1020/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; des-
tino: ananindeua-Pa; Período: 15 a 17/03/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM claudio Soares 
Borges; cPf: 303.246.882-53; Valor: r$ 348,16. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1021/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; desti-
no: São Sebastião da Boa Vista-Pa; Período: 15 a 18/02/2022; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: Sd PM José 
carlos da Silva; cPf: 007.553.732-00; 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 1022/22/di/dF – objetivo: (oP. carNaVal 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: SGT PM Enoque 
Viera Nascimento; cPf: 649.092.552-49; Valor: r$ 1.318,80. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 769820
Portaria Nº 1001/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: afuá-Pa; desti-
no: Belém-Pa; Período: 02 a 05/03/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: Sd PM Brenno Jorge fonseca 
Garcia; cPf: 964.325.602-25; Valor: r$ 759,60. Sd PM alessandro corrêa 
ribeiro; cPf: 528.183.492-49; Valor: r$ 759,60. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

IADES
Realce


