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art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 31 de janeiro de 2022 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 04 de abril de 2022.
MarcElo roNald BoTElHo dE SoUZa – cEl QoPM rG 18084
chefe do Estado-Maior Geral da PMPa
respondendo pelo comando Geral da PMPa

Protocolo: 780850
Portaria de FaLeciMeNto Nº 20/2022 – cVP/4

o cHEfE do ESTado-Maior GEral da PMPa, rESPoNdENdo PElo co-
MaNdo GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de suas atri-
buições previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar Estadual 
nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o SUB TEN PM rr 
rG 11501 Mario laErcio MarTiNS alVES, faleceu na cidade de Belém/
Pa, na data 22 de janeiro de 2022, conforme cópia da certidão de Óbito 
n° 067983 01 55 2022 4 00023 155 0009259 13, expedida pelo registro 
civil das Pessoas Naturais, no dia 28 de janeiro de 2022, apresentada e 
arquivada no cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o SUB TEN PM rr rG 11501 
Mario laErcio MarTiNS alVES, em virtude do seu falecimento na data 
22 de janeiro de 2022;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 22 de janeiro de 2022 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 04 de abril de 2022.
MarcElo roNald BoTElHo dE SoUZa – cEl QoPM rG 18084
chefe do Estado-Maior Geral da PMPa
respondendo pelo comando Geral da PMPa

Protocolo: 780853
Portaria de FaLeciMeNto Nº 21/2022 – cVP/4

o cHEfE do ESTado-Maior GEral da PMPa, rESPoNdENdo PElo co-
MaNdo GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de suas atri-
buições previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar Estadual 
nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o 3º SGT PM rr rG 
14616 ESTEVÃo TEiXEira da PiEdadE, faleceu no Município de Mara-
canã/Pa, na data 14 de fevereiro de 2022, conforme cópia da certidão 
de Óbito n° 067546 01 55 2022 4 00008 045 0004463 23, expedida pelo 
registro civil das Pessoas Naturais, no dia 23 de fevereiro de 2022, apre-
sentada e arquivada no cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o 3º SGT PM rr rG 14616 ES-
TEVÃo TEiXEira da PiEdadE, em virtude do seu falecimento na data 14 
de fevereiro de 2022;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 14 de fevereiro de 2022 e revoga as disposi-
ções em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 04 de abril de 2022.
MarcElo roNald BoTElHo dE SoUZa – cEl QoPM rG 18084
chefe do Estado-Maior Geral da PMPa
respondendo pelo comando Geral da PMPa

Protocolo: 780855
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 029/2022 – ssMrPc/PMPa, de 04 de aBriL 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 052/SS-
MRPC/2022 – CFP/PMPA, de 01 de abril de 2022, para fins de cumprimento 
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- lUiS aUGUSTo rodriGUES GoNÇalVES, (SUB JUdicE), Mandado de 
Segurança, processo nº 0800738-89.2022.8.14.0301;
2- carloS rafaEl PErEira do ESPiriTo SaNTo, (SUB JUdicE), ação 
ordinária, processo nº 0854895-16.2021.8.14.0301;
3- WaGlENE GEMaQUE GoNZaGa, (SUB JUdicE), ação ordinária, 
0858754-70.2021.8.14.0301.
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, revogan-
do-se as disposições em contrário.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará

 Protocolo: 780588

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo do coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 015/2014 – ccc/PMPa

PUBlicado No doE Nº 34.915, do dia 31/03/2022, ProT. Nº 778623
oNde se LÊ: 9° TErMo adiTiVo ao coNTraTo adMiNiSTraTiVo N° 458/2017
Leia-se: 9° TErMo adiTiVo ao coNTraTo adMiNiSTraTiVo N° 015/2014
ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior.

Protocolo: 780427

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

7º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº.  004/2017-ccc/PMPa;  EXErcÍcio: 2022; oBJETo: o presen-
te Termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do contrato 
administrativo nº 004/2017-dal/PMPa, por mais 2 (dois) meses, a contar 
do dia 01 de abril de 2022, valor global em r$ 6.707.643,41 (seis mi-
lhões, setecentos e sete mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta 
e um centavos). data da assinatura: 31/03/2022. Vigência: 01/04/2022 
a 31/05/2022; a despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte 
forma: Programa: 1297 – Manutenção da Gestão; ação: 4668 – abasteci-
mento de Unidades Móveis do Estado; Natureza da despesa:3.3.90.30.01– 
Material de Consumo = Combustíveis e Lubrificantes Automotivos; Plano 
interno: 4120004668c; fonte do recurso: 0101 (recursos Próprios); Em-
presa: TicKET loG-SolUÇÕES HdfGT S/a; cNPJ nº 03.506.307/0001-57; 
ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 
18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 780728

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 463/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido dioGENES 
aUrÉlio coUTo BraGa, caP PM, Mf 5820030/2, do efetivo do (a) dGEc; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 464/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido JoSÉ 
fErNaNdES alVES dE liMa NETo, TEN cEl PM, Mf 5817650/1, fiScal 
adMiNiSTraTiVo do QcG; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento 
de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
Portaria Nº 465/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido oSMarlEY 
fUrTado, caP PM, Mf 57199772/2, do efetivo do (a) EMG; Prazo p/ 
aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 550,00; Elemento de despesa: 33.90.39 – SErViÇoS 
dE TErcEiroS PESSoa JUrÍdica; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 466/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido KáTia VaNESSa 
coUTiNHo cHaVES, MaJ PM. Mf: , do efetivo do (a) 5ª SEÇÃo do EMG; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 300,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 467/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido lEoNardo 
EUllEr MElo da cUNHa, MaJ PM, Mf 54193434/1, do efetivo do (a) 
BPcHoQUE/cME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 468/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido SaNdro 
NaZarENo SilVEira QUEiroZ da SilVa, caP PM, Mf: 572179892, do 
efetivo do (a) BTl roTaM/cME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1600,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 469/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido adailSoN BriTo 
alVES, 1º TEN PM, Mf 5263751/1, do efetivo do (a) 2ª ciME SaNTarEM/
cME; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 470/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido JorGE lUiZ 
araGÃo SilVa, TEN cEl PM, Mf 5807999/1, do efetivo do (a) BPrV/
cPE; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 2000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - 
MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 471/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido faBio 
raiMUNdo dE SalES BriTo, MaJ PM, Mf 5887399/1, do efetivo do (a) 
24º BPM/cPc ii/BElÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1500,00; Elemento de 
despesa: 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPM.
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