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PErÍodo: 01 à 08.05.2022
QUaNtidadE dE diárias: 08(oito) de alimentação e 07(sete) de pousada
sErvidor(Es): cB PM lUÍs GUstavo do NasciMENto, Mf: 57222288-1
sUB tEN PM JosÉ aUGUsto dos saNtos salEs, Mf: 5589134-1
sGt PM arNaldo da coNcEiÇÃo Brito JÚNior, Mf:54195583-1
sGt PM JosÉ claUdio silva alEiXo, Mf: 57059671-5
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 706/2022-saGa
oBJEtivo: Para realizar o transporte de combustivel no caminhão tanque Brutus 03.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): MaraBá/Pa
PErÍodo: 19 à 21.04.2022
QUaNtidadE dE diárias: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
sErvidor(Es): 3° sGt BM JacKsoN fraNK silvEira NasciMENto, Mf: 
57173387-1
3° sGt PM alEXaNdrE olivEira dE liMa, Mf: 5701856-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 707/2022-saGa
oBJEtivo: Para apoio a casa militar no transporte de autoridades.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): BrEvEs/Pa
PErÍodo: 25 à 26.04.2022
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1 ½ (uma e meia)
sErvidor(Es): EdUardo cEsar corrEa raMos, Mf: 54181015-3
diJoNY olivEira riBEiro, Mf: 5950449-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 708/2022-saGa
oBJEtivo: Para realizar o transporte de combustivel no caminhão tanque Brutus 01.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): MaraBá/Pa
PErÍodo: 23 à 25.04.2022
QUaNtidadE dE diárias: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
sErvidor(Es): 1° sGt BM raiMUNdo Marcos olivEira fErrEira, Mf: 5397600-1
3° sGt BM JacKsoN fraNK silvEira NasciMENto, Mf: 57173387-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 709/2022-saGa
oBJEtivo: á serviço da sEGUP.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): iritUia/Pa
PErÍodo: 04 à 06.05.2022
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2 ½ (duas e meia)
sErvidor(Es): Maria EliEtE olivEira, Mf: 5205832-4
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 710/2022 –saGa
oBJEtivo: coMPlEMENtaÇÃo a Portaria Nº 666/2022-saGa de 
05.05.2022, aos servidores abaixo mencionados, em virtude terem 
permanecido nos municípios saNtarEM/Pa,” B”, À serviço da sEGUP
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): saNtarÉM/Pa
PErÍodo: 22 à 23.04.2022
QUaNtidadE dE diárias: 01(uma) de alimentação e 01(uma) de pousada
sErvidor (Es): MaJ PM WElliNGtoN alaN dE MacÊdo cHavEs, Mf: 
54185286-2
QUaNtidadE dE diárias: 01(uma) completa
sErvidor (Es): carlos alBErto saldaNHa da silva, Mf: 5958193-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 711/2022 –saGa
oBJEtivo: coMPlEMENtaÇÃo a Portaria Nº 668/2022-saGa de 
05.05.2022, aos servidores abaixo mencionados, em virtude terem 
permanecido nos municípios MaraBá/Pa,” B”, À serviço da sEGUP
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): MaraBa/Pa
PErÍodo: 24 à 27.04.2022
QUaNtidadE dE diárias: 03(três) de alimentação e 03(três) de pousada
sErvidor (Es): sUB tEN BM Marcos clEisoN Barros MartiNs, Mf: 5427991-1
3° sGt PM BrUNo lEoNardo dE fraNÇa GasPar, Mf: 57199641-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 712/2022 –saGa
oBJEtivo: coMPlEMENtaÇÃo a Portaria Nº 423/2022-saGa de 
23.03.2022, aos servidores abaixo mencionados, em virtude terem 
permanecido nos municípios saNtarEM/Pa,” B”, À serviço da sEGUP
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): saNtarEM/Pa
PErÍodo: 26 à 28.03.2022
QUaNtidadE dE diárias: 02(duas) de alimentação e 02(duas) de pousada
sErvidor (Es): MaJ PM WElliNGtoN alaN dE MacÊdo cHavEs, Mf: 54185286-2
QUaNtidadE dE diárias: 02(duas) completa
sErvidor (Es): lEoPoldo da rocHa BarBosa, Mf: 5950597-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 713/2022-saGa
oBJEtivo: á serviço da sEGUP.
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019- sEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BrEvEs/Pa
dEstiNo(s): BElEM/Pa

PErÍodo: 17 à 19.04.2022
QUaNtidadE dE diárias: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
sErvidor(Es): sd PM EvErtoN carvalHo coNcEiÇÃo, Mf: 5944693-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Protocolo: 797396

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de MoViMeNtaÇÃo de BeNs MÓVeis
Nº 2022/3 data: 11/05/2022
oriGEM: fisP dEstiNo: cBMPa
descrição: NotEBooK Proc 15 10210U, MEM 8GB,ssd 256GB, tEla 14”, 
WiNd 10 Pro
rP: 67395 a 67396
viNiciUs PiNHEiro carvalHo - dirEtor ordENador do fisP
HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - coMaNdaNtE GEral do cBMPa

Protocolo: 797069
..

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL N.º098/2022 – ccc. objeto: 
NOMEAR o MAJ QOPM RG 33448 HARLEY ALVES DA COSTA, como fiscal do 
contrato administrativo nº 029/2017 – ccc/PMPa, celebrado entre a PMPa 
e a srª. cÍcEra sElMa dE olivEira dE soUsa, cujo objeto destina-se a 
“locação de imóvel para abrigar a sede do 16º Posto Policial destacado do 
4º BPM na vila sororó, Marabá/Pa”;NoMEar o sUB tEN QPMP rG 26844 
LILAMAR SILVEIRA OLIVEIRA, como fiscal Interino do Contrato Administra-
tivo nº 029/2017-ccc/PMPa;registra-se, publique-se e cumpra-se;Belém/
Pa, 11 de Maio de 2022;ricardo do NasciMENto raMos – tEN cEl 
QoPM rG 29213; chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 797219
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 099/2022 – ccc: NoMEar 
o 3º SGT QPMP-O RG 35304 RAFAEL DO CARMO LEAL, como fiscal do Con-
trato administrativo n° 028/2022-ccc/PMPa, celebrado entre a PMPa e o 
contratado sr. JosÉ MEssias GoMEs dE MElo; cujo objeto é a aquisição 
de coletâneas de normas vade mecum do militar do estado do pará; regis-
tre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 11 de Maio de 2022, ricardo 
do NasciMENto raMos – tEN cEl QoPM rG 29213; chefe do centro de 
compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 797188
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 100/2022 – ccc: NoMEar 
o 3º sGt QPMP-o rG 32750 otHoN MascarENHas MoNtEiro, como 
fiscal do Contrato Administrativo n° 027/2022-CCC/PMPA, celebrado entre 
a PMPa e a Empresa drivE a iNforMatica ltda; cujo objeto é a aqui-
sição de equipamentos de informática para ser empregados no centro de 
informática e telecomunicações e nas unidades da Polícia Militar do Pará e 
no quartel do comando geral; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/
Pa, 11 de Maio de 2022, ricardo do NasciMENto raMos – tEN cEl 
QoPM rG 29213; chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 797395

errata
.

errata da Portaria Nº 29/22/di/dF, coNtida No doE Nº 34.839 
do dia 21/01/2022; oNde LÊ-se: destino: rio de Janeiro-Pa; Leia-se: 
destino: rio de Janeiro-rJ; ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto 
BoUlHosa BEZErra.

Protocolo: 797217
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 
e deFesa sociaL

PoLÍcia MiLitar do ParÁ
seÇÃo tÉcNica

sUBseÇÃo de seLeÇÃo, MoBiLiZaÇÃo, recadastraMeNto 
e PessoaL ciViL

errata de Portaria Nº 002/2022 – ssMrPc, 
de 13 de JaNeiro de 2022

PUBLicada No diÁrio oFiciaL Nº 34.830, 
de 14 de JaNeiro de 2022.

a Portaria Nº 002/2022 – ssMrPc de 13 dE JaNEiro dE 2022, publicada 
no diário oficial Nº. 34.830, de 14/01/2022 saiu com incorreções de 
nomes:
onde se lê:
rodriGo fEliPE MoPNtErio saNtos
Leia-se:
rodriGo fEliPE MoNtEiro saNtos
onde se lê:
WillaM EMaNUEl fraGa silva
Leia-se:
WilliaM EMaNUEl fraGa silva
onde se lê:
HErllY JUNior loPEs EstrEla
Leia-se:
HErllY JUNio loPEs EstrEla
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onde se lê:
fáBio avEliNo dE alMiEda
Leia-se:
fáBio avEliNo dE alMEida
onde se lê:
MatHEUa araÚJo da silva
Leia-se:
MatHEUs araÚJo da silva
onde se lê:
allEf silva da cUNHa
Leia-se:
állEf silva da cUNHa
onde se lê:
tHalEs fEliPE da coNcEicao silva
Leia-se:
tHalEs fEliPE da coNcEiÇÃo silva
onde se lê:
carlos tarcisio coUto Barros
Leia-se:
carlos tarcÍsio coUto Barros
onde se lê:
JordaNa vitoria saNtos dos rEis
Leia-se:
JordaNa vitÓria saNtos dos rEis
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará

Protocolo: 796917
errata da Portaria Nº 1062/22/di/dF, coNtida No doE 
Nº 34.891 do dia 14/03/2022; oNde LÊ-se: servidores: tEN cEl PM 
lindiany Patrciía Batista campos Baia; Leia-se: servidores: tEN cEl 
PM lindiany Patrciía campos Baia; ordENador: cEl QoPM roBiNsoN 
aUGUsto BoUlHosa BEZErra.

Protocolo: 797272
errata da Portaria Nº 50/22/di/dF, contida no doE nº 34.839 do 
dia 21/02/2022; onde Lê-se: servidores: cB PM lorena Marla rabelo 
rodrigues; cPf: 879.753.782-91; valor: r$ 379,80 Leia-se: cB PM lorena 
Marla vieira rabelo; cPf: 879.753.782-91; valor: r$ 379,80. ordenador: 
cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra.

Protocolo: 797333

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo nº. 002/2019-PMPa; 
EXErcÍcio: 2022; oBJEto: o presente termo aditivo tem como objeto a 
ProrroGaÇÃo do prazo de vigência e rEaJUstE do contrato administra-
tivo nº 002/2019–ccc/PMPa, de locação de imóvel que abriga a sede da 
corregedoria Geral (Belém/Pa), por mais 6 meses, pelo valor total de r$ 
213.218,55 (duzentos e treze mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e 
cinco centavos); data da assinatura: 11/05/2022; vigência: 05/05/2022 
a 04/11/2022; a despesa com este termo ocorrerá da seguinte forma: 
Programa: 1502 – segurança Pública ;ação (projeto/atividade): 26/8270–
realização das ações da corregedoria do sEids; Elemento da despesa: 
33.90.36.15 – outros serviços de terceiros- locação de imóveis; Plano 
interno: 1050008270c.; fonte do recurso: 0101 (recursos ordinários). 
locador: sr. iGor cHaMoN assUMPÇÃo sEliGMaNN; cPf: 564.369.122-
15; ordENador: JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPM 
rG 18044.

Protocolo: 797384

.

.

diÁria
.

Portaria Nº2090/22/di/dF – Objetivo: Policiamento e fiscalização 
de trânsito (1ª quizena de maio 2022); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: santo antônio de 
tauá-Pa; Período: 29/04 a 14/05/2022; Quantidade de diárias: 15 de 
alimentação e 15 de pousada; servidores: sGt PM Waldomiro ferreira da 
Gama; cPf: 577.450.722-04; valor: r$2.611,20. sGt PM aldo Natalino 
conceição de souza; cPf: 428.248.932-49; valor: r$2.611,20. sGt PM 
charles Palheta da silva; cPf: 381.524.362-91; valor: r$2.611,20. 
sGt PM Josuel Gomes sardinha; cPf: 425.876.702-68; valor: r$2.611,20. 
sGt PM Eduardo augusto das Neves Pereira; cPf: 690.175.142-72 ; 
valor: r$2.611,20. cB PM daniel felipe Portal lopes; cPf: 017.639.752-
31; valor: r$2.571,60. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto 
BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº2091/22/di/dF – Objetivo: Policiamento e fiscalização de 
trânsito (1ª quizena de maio 2022); fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Marituba-Pa; destino: castanhal-Pa; Período: 29/04 
a 14/05/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; 
servidores: sGt PM George iradir Meireles Braga; cPf: 397.204.892-00 
; valor: r$2.611,20. sGt PM fábio Meireles Braga; cPf: 605.917.732-
87; valor: r$2.611,20. sGt PM robson de sousa Barbosa; cPf: 
818.276.872-15; valor: r$2.611,20. cB PM dênis de carvalho da costa; 
cPf: 000.612.912-93; valor: r$2.571,60. cB PM Jamyson Muniz Pinheiro; 
cPf: 792.425.962-72; valor: r$2.571,60. cB PM fernando rodrigues 
Gonçalves; cPf: 947.822.882-04; valor: r$2.571,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 796973

Portaria Nº2108/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Xinguara-Pa; Período: 26/04 a 03/05/2022; Quantidade de 
diárias: 08 de alimentação e 07 de pousada; servidores: tEN PM fábio de 
castro Gonçalves Zampietro; cPf: 817.832.482-20; valor: r$2.116,65. 
sGt PM ajackson Barbosa tavares; cPf: 679.185.222-49; valor: 
r$1.978,20. sGt PM Joelson souza santos; cPf: 772.965.082-72; valor: 
r$1.978,20. cB PM José cleyson souza dos santos; cPf: 716.474.142-
53; valor: r$1.899,00. cB PM alexandre dos santos oliveira; cPf: 
855.906.902-00; valor: r$1.899,00. sd PM ronaldes de oliveira ferreira; 
cPf: 932.438.392-20; valor: r$1.899,00. ordENador: cEl QoPM 
roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 797374

torNar seM eFeito
.

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 
34.966 de 11/05/2022, referente à portaria de diária nº 2090/22-
df, gerada em duplicidade, sob o protocolo de publicação: 796714.

Protocolo: 796962

oUtras MatÉrias
.

acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 002/2022 – PMPa/Pref. 
de Breu Branco/Pa. oBJEto: “Executar o Projeto de supervisão Militar 
Educacional – Polo Breu Branco, a ser realizada junto aos alunos da Escola 
Municipal de Ensino fundamental Gonçalo vieira, localizada à avenida Bo-
lívar s/N, bairro centro, Breu Branco/Pa, com vistas a questão disciplinar, 
orientativa e fomento de valores cívicos, éticos e morais.” assiNatUra: 
05/05/2022. PartEs: PolÍcia Militar do Estado do Pará - cEl QoPM 
JosÉ dÍlsoN MElo dE soUZa JÚNior – comandante Geral da PMPa; 
flávio Marcos MEZZoMo – Prefeito de Breu Branco/Pa.

Protocolo: 797205
GoVerNo do estado do ParÁ

PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad)
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 

ForMaÇÃo de oFiciais - cFo/PMPa/2020
editaL Nº 59-cFo/PMPa/sePLad, de 11 de Maio de 2022

a PolÍcia Militar do Pará (PMPa) e a sEcrEtaria dE Estado dE 
PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo (sEPlad), no uso das suas atribuições 
legais e em cumprimento da decisão judicial proferida na ação ordinária, 
processo nº 0803938-07.2022.8.14.0301, torNaM PÚBlica a alteração 
da condição de eliminados para aprovados e não classificados no Resultado  
final da Prova objetiva e relação dos candidatos Habilitados para a 
avaliação da Prova discursiva do concurso público destinado à admissão ao 
Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Pará - CFO/PMPA/2020 
dos candidatos relacionados, nos seguintes termos: 
1. conforme os subitens 11.2.4 e 11.2.4.1 do Edital nº01-cfo/PMPa/
sEPlad, de 12 de novembro de 2020, os candidatos abaixo relacionados 
são considerados aprovados na Prova Objetiva, mas não classificados à 
Prova discursiva, de acordo com o subitem 11.3.2.a) do referido Edital. 
cFo/PMPa (sexo masculino) 

iNscriÇÃo NoMe ordeM de cLassiFicaÇÃo Na 
ProVa oBJetiVa

273102818 diEGo liMa dE olivEira 270

273104776 JErEMias iMBiriBa da silva 292

273101080 Maico aNdErsoN da silva farias 335

273101866 EfrEN BraNcHEs GalvÃo 348

273105350 carlos aNdrE PiNHEiro dos saNtos 404

273100215 lUZivaldo da silva saNtos 423

273101874 rUdivaldo PaNtoJa aBrEU 426

273101116 caio daNiEl liMa arrais 484

273102686 lUcas alMada dE soUsa MartiNs 510

cFo/PMPa (sexo feminino)

iNscriÇÃo NoMe ordeM de cLassiFicaÇÃo Na 
ProVa oBJetiVa

273106136 JaQUEliNE JodaN silva fErrEira 113

2. Este edital destina-se à cumprir a decisão liminar proferida nos autos do 
processo judicial nº 0803938-07.2022.8.14.0301 e, nos termos da referida 
decisão, a condição de “aprovados, mas não classificados”, não implica em 
classificação automática para a prova discursiva, sendo esta uma decisão 
de caráter precário, podendo vir a sofrer alterações até o trânsito em 
julgado do processo.
3. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 11 de maio de 2022.
coroNEl QoPM JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 797405

IADES
Realce


