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sUBseÇÃo de seLeÇÃo, MoBiLiZaÇÃo, recadastraMeNto e 
PessoaL ciViL

Portaria Nº 026/2022 – ssMrPc/PMPa, de 17 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 045/
SSMRPC/2022 – CFP/PMPA, de 017 de março 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 polo 
cfaP, os candidatos abaixo:
1- roBErT aBrEU GoMES, (SUB JUdicE), Mandado de Segurança, proces-
so nº 0802027-87.2022.8.14.0000;
2- GilBErTo PErEira da SilVa, (SUB JUdicE), ação ordinária, processo 
nº 0805668-05.2021.8.14.0005;
3- KariNa BraNdÃo rodriGUES, (SUB JUdicE), ação ordinária, proces-
so nº 0873511-69.2021.814.0301.
Art. 2º O polo do Curso de Formação de Praças – CFP, funcionará no se-
guinte endereço: Polo BElÉM: local: av. Brigadeiro Protásio, s/nº, em 
frente ao HaNGar (centro de convenções da amazônia), bairro do Marco, 
nesta cidade de Belém, Estado do Pará.
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: 773225
Portaria Nº 0872/2022 – 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 
complementar 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 Memorando nº 012/2022 23º BPM/cfP 2022 
– PMPA, de 02 de março de 2022, que anexa o requerimento firmado pelo 
al cfP PM JoSE BErNardo da coSTa NETo; considerando a PorTaria 
nº 121/2022 – DGEC, publicada no Boletim Geral nº 043, de 04 de março 
de 2022, a qual dESliGoU a PEdido do cfP/PMPa/2022 o al cfP PM 
JoSE BErNardo da coSTa NETo (PaE Nº 2022/243823);
rESolVE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, o al cfP PM JoSE 
BErNardo da coSTa NETo (cPf Nº 021.524.112-69), pertencente ao 
Polo Parauapebas/Pa.
art. 2º EXclUir o al cfP PM JoSE BErNardo da coSTa 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, 17 de março de 2022.
JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 773406
Portaria Nº 0848/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício da 
atribuição prevista no artigo 8°, inciso Viii, da lei complementar Estadual 
nº 053/2006, e considerando os termos do Memorando nº 484/2022-coN-
JUr/3, de 11 de fevereiro de 2022, que anexa o ofício nº 000704/2022-PGE/
GaB/PcTa, de 09 de março 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 da ação ordinária Pro-
cesso nº 0802624-40.2021.8.14.0049, ajuizada por raY WENdEl loBaTo 
liMa (cPf Nº 008.079.122-04) em face do Estado do Pará. No feito, o Juízo 
dEfEriU a TUTEla aNTEciPada, determinando á autoridade coatora que 
suspenda o ato de inabilitação do impetrante referente a etapa de investiga-
ção Social, devendo o mesmo prosseguir para a próxima etapa na condição 
de sub judice. Nesse contexto, o Estado interpôs recurso de agravo de ins-
trumento, processo nº 0801081-18.2022.8.14.0000, ao qual foi coNcEdido 
o PEdido dE EfEiTo SUSPENSiVo ao rEcUrSo, suspendendo os efeitos da 
decisão que havia sido deferida pelo Juízo. contudo, em decisão monocrática, 
o Juízo rEforMoU a dEciSÃo do aGraVo, que concedera efeito suspensivo 
em favor do Estado e que havia tornado o autor inapto, no sentido de rEiN-
TEGrar o aUTor ao curso de formação de Praças da PMPa, Na coNdiÇÃo 
dE SUB JUdicE (PaE Nº 2022/186176);
rESolVE:
art. 1º rEiNTEGrar na Polícia Militar do Pará, o al cfP PM raY WENdEl 
loBaTo liMa (cPf Nº 008.079.122-04), pertencente ao Polo itaituba/Pa, 
por decisão Judicial nos autos do Processo nº 0801081-18.2022.8.14.0000.
art. 2º Providencie o departamento Geral de Educação e cultura da PMPa, a 
PorTaria de Matrícula por decisão Judicial, no curso de formação de Praças 
da PMPa do al cfP PM raY WENdEl loBaTo liMa, Polo itaituba/Pa.
art. 3º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 17 de março de 2022.
JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044

coMaNdaNTE GEral da PMPa
Protocolo: 773386

Portaria Nº 0851/2022 – 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 480/2022-coNJUr/3, de 11 de março de 2022, que anexa o ofício nº 
000707/2022-PGE/GaB/PcTa, de 09 de março de 2022, no qual a Srª ana 
Carolina Lobo Gluck Paúl – Procuradora Geral Adjunta do Contencioso, en-
caminha e recomenda o cumprimento da decisão Judicial proferida nos au-
tos do Mandado de Segurança Processo nº 0800005-28.2022.8.14.0074, 
ajuizado por JoSÉ NilToN ViaNa doS SaNToS (cPf Nº 025.397.492-59), 
contra ato praticado pelo Estado do Pará e instituto americano de desen-
volvimento – IADES. O objeto da demanda consiste na participação do 
impetrante no curso de formação de Praças da PMPa, permitindo que o 
autor apresente os documentos necessários em tempo hábil. PrEliMiNar-
MENTE, foi dEfErido o rEQUEriMENTo dE liMiNar o qual determinou 
que as autoridades competentes autorizem ao impetrante, apresentar os 
documentos pendentes á fase de habilitação, garantindo a participação 
do autor nas demais etapas do concurso público. Nesse contexto, o Es-
tado interpôs recurso de agravo de instrumento, processo nº 0802208-
88.2022.8.14.0000, ao QUal foi dado ProViMENTo para reformar a 
decisão recorrida. (PaE Nº 202289215);
rESolVE:
art. 1º EXclUir Por dEciSÃo JUdicial da Polícia Militar do Pará, o al cfP PM 
JoSÉ NilToN ViaNa doS SaNToS (cPf Nº 025.397.492-59) pertencente ao Polo 
Tailândia/Pa, nos termos dos autos do Processo nº 0802208-88.2022.8.14.0000.
art. 2º EXclUir o al cfP PM JoSÉ NilToN ViaNa doS SaNToS, 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 JoSÉ NilToN ViaNa doS SaNToS, 
pertencente ao Polo Tailândia/Pa
art. 4º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 17 de março de 2022.
JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 773380
.

errata
.

errata da Portaria Nº 1588/21/di/dF, contida no doe nº 34.694 
do dia 10/09/2021; onde Lê-se: Sd PM cristiane Paz Pedroso; cPf: 
010.982.702-40; Valor: r$ 2.532,00. Leia-se: Sd PM cristiane Paz Pe-
droso; cPf: 010.892.702-40; Valor: r$ 2.532,00 ordenador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 773376
errata da Portaria Nº 2002/21/di/dF, contida no doe nº 34.747 
do dia 26/10/2021; onde Lê-se: Quantidade de diárias: 04 de alimen-
tação e 04 de pousada. Leia-se: Quantidade de diárias: 04 de alimentação 
e 03 de pousada. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 773394
errata da Portaria Nº 2004/21/di/dF, contida no doe nº 34.747 do 
dia 26/10/2021; onde Lê-se: Período: 15 a 17/10/2021; Leia-se: Período: 
15 a 17/09/2021; ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 773397
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo nº 013/2021-PMPa; 
EXErcÍcio: 2021/2022; oBJETo: o presente termo aditivo tem como ob-
jeto o acréscimo Quantitativo, no valor de r$ 101.582,11(cento e um mil e 
quinhentos e oitenta e dois reais e onze centavos), referente a construção 
do Prédio do 06º Batalhão de Polícia Militar, no município de ananindeua/
Pa; data da assinatura: 16/03/2022; Empresa: coNSTrUTora ENErGEo 
lTda.; cNPJ: 11.649.335/0001-51, inscrição Estadual nº 15.301.013-4, 
Tv. Segunda de Queduz, nº 144-loja 01, canudos, cEP nº 66.070-500; 
ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZA JÚNIOR – CEL QOPM.

Protocolo: 773104
5º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo nº. 007/2017-PMPa; 
EXErcÍcio: 2022; oBJETo: o presente termo aditivo tem como ob-
jeto a ProrroGaÇÃo do contrato administrativo nº 007/2017-dal/
PMPa, em carater de excepcionalidade, permanecendo o valor total de 
r$ 19.000,00 (dezenove mil reais); data da assinatura: 09/03/2022. 
Vigência: 10/03/2022 a 09/03/2023; a despesa com este Termo aditivo 
ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1297 – Manutenção da Gestão; 
Ação (projeto/atividade): 26/8338 – Operacionalização das Ações Admi-
nistrativas; Natureza da Despesa: 3.3.90.39.23 – Festividades e homena-
gens; Plano interno: 4120008338c; fonte: 0101 (recurso Próprio). Em-
presa: MoNcHiK do lar SErViÇoS dE BUffET E EVENToS lTda; cNPJ: 
06.304.594/0001-00, conjunto Sanclair Passarinho, bairro do Quarenta 
Horas, ananindeua/Pa, cEP: 67.113-345; ordENador: JoSÉ dilSoN 
MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM.

Protocolo: 773392
.
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