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aPostiLaMeNto
.

2º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 872/2018 – daL/
PMPa;Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 872/2018-DAL/
PMPa, celebrado entra a PMPa e a Srª aNilZa SaNToS da coSTa, cujo objeto 
consiste no “locação de imóvel para abrigar a sede do corcPr iX, no município de 
abaetetuba/Pa”.onde se lê: Srª aNilZa da coSTa oliVEira ;Leia-se: Srª aNil-
Za SaNToS da coSTa;Belém/Pa, 17 de Março de 2022;JoSÉ dilSoN MElo dE 
SoUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044;Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 773299
..

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
Portaria nº 306/2022-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$ 300,00;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 307/2022-dGa-sUP FUNdos;  
Suprido WilliaM raPHaEl da SilVa BalBiNo rodriGUES, 2º TEN PM, 
Mf 6402815/1 , do efetivo do (a) GaBiNETE do coMaNdo; Prazo p/ 
aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: R$ 1000,00;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.

Protocolo: 773167

.

.

editaL de HoMoLoGaÇÃo de coNcUrso PÚBLico
.

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 Pesso-
aL ciViL
HaBiLitaÇÃo dos caNdidatos ao coNcUrso PÚBLico Nº 001/ 
cFP/PM/2020
editaL Nº 045/ssMrPc/2022 – cFP/PMPa, de 17 de MarÇo de 2022
o ESTado do Pará, por meio da Polícia Militar do Pará (PMPa), represen-
tada por seu comandante Geral, JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior 
- CEL QOPM, torna público o resultado final e homologação referente a 
habilitação dos candidatos abaixo relacionados, para admissão ao curso de 
Formação de Praças da Polícia Militar do Pará CFP/PMPA/2020, para fins de 
cumprimento das decisões judiciais.
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;
1- deixam de ser incorporados e matriculados pelos seguintes motivos:
a) Por decisão judicial, concernente ao agravo de instrumento, processo nº 
0802348-25.2022.8.14.0000:
raYra rafaEla loBaTo lEal.
b- Por desistência da vaga:
MaicoN QUiriNo dE SoUSa
2 – Os candidatos APTOs na habilitação deverão se apresentar, para In-
corporação e Matrícula no dia 18 de março de 2022, às 09h00min, no 
departamento Geral de Pessoal da Polícia Militar do Pará, na Subseção 
de Seleção, Mobilização, recadastramento e Pessoal civil (SSMrPc), lo-
calizada 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.
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: 773224

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°035/2022-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 militar estadual aBNEr MoiSÉS ViEira da coNcEi-

ÇÃo, cB PM rG 38824, cPf 012.808.492-82, Mf 42195091, Motorista do 
faSPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 3.800,00 (Três Mil 
oitocentos reais), para despesa de caráter eventual, na funcional progra-
mática: 08.303.1502.8277.0000; r$ 3.800,00 (Três mil oitocentos reais) 
na 339039 (Pessoa Jurídica).
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 Março de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO – CEL QOPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 773023
..

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 01
exercício: 2022
contrato: 042/2021
data da assinatura: 17/03/2022
objeto: a realização de aditivo com acréscimo de 25% sobre o contrato n° 
042/2021, no valor de r$ 16.275,63 (dezesseis mil, duzentos e setenta e 
cinco reais e sessenta e três centavos), que atualmente possui o valor de 
r$ 65.102,51 (sessenta e cinco mil, cento e dois reais e cinquenta e um 
centavos) e com o referido aditivo passará a ser de r$ 81.378,14 (oitenta 
e um mil, trezentos e setenta e oito reais e quatorze centavos).
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339030
Elemento de despesa: 339039
contratada: TaM coMErcio dE PEÇaS E SErViÇoS dE rEfriGEraÇÃo 
lTda - EPP
cNPJ: 29.044.927/0001-05
Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 773051

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 069/diÁria/cedec de 17 de MarÇo de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
Art. 1º – Conceder aos militares: MAJ QOBM FRANCISCO JANIO BEZERRA 
coSTa, SGT QBM adalBErTo SaNToS da SilVa, SGT QBM odraci JoSÉ 
JorGE dE SoUZa, SGT QBM  alEXaNdro dE SoUZa MarTiNS, SGT QBM 
JEaN carValHo corrEa, SGT QBM roGÉrio da cUNHa BriTo, SGT 
QBM iGor dE liMa BaTiSTa, SGT QBM Marcio doS SaNToS aVElar, 
SGT QBM VaNdilSoN alVES dE JESUS, SGT QBM MarcoS JoSE coSTa 
NaSciMENTo, cB QBM JEfErSoN da rocHa cordEiro, cB QBM SilVa-
NEidE da SilVa SErrao, cB QBM PaUla fErNaNda corrEa liMa, cB 
QBM daVi BiTENcoUrT dE oliVEira, cB QBM JorGE SoSTENES doS 
SaNToS fErrEira, Sd QBM lUiS EdUardo frEiTaS dE araUJo E TEc. 
ciVil WilMa roSaNa fErrEira dE MENdoNca  08 (oito) diárias de ali-
mentação e 07 (sete) diárias de Pousada para cada, perfazendo um valor 
total de r$ 32.908,10 (TriNTa E doiS Mil, NoVEcENToS E oiTo rEaiS E 
dEZ cENTaVoS), por terem seguido viagem de Belém-Pa para o município 
de Baião/Pa, na região de integração do Tocantins e com diárias do grupo 
B, no período de 20 a 27 de março de 2022, a serviço da coordenadoria 
Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 773266
Portaria Nº 070/diÁria/cedec de 17 de MarÇo de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
Art. 1º – Conceder aos militares: SGT QBM CELSO DE SOUZA SALGADO e 

IADES
Realce


