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Portaria Nº2342/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de trânsito Nas rodovias estaduais (supervisão supervisão ii c - 2ª 
Quinzena de Maio/2022); fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Marituba-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 24 a 
29/05/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
servidores: MaJ PM diego lima Brasil; cPf: 939.807.952-68; valor: 
r$1.582,60. sGt PM david de Paiva carlos Júnior; cPf: 825.635.782-72; 
valor: r$1.318,80. sGt PM reginaldo Moreira Júnior; cPf: 802.183.692-
04; valor: r$1.318,80. cB PM cleison antonio de oliveira da silva; cPf: 
704.307.482-72; valor: r$1.266,00. ordeNador: cel QoPM roBiNsoN 
aUGUsto BoUlHosa BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 811257
Portaria Nº2377/22/di/dF – objetivo: realizar reforço de 
Policiamento (op lei seca/2022); fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Marituba-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 
29/05 a 13/06/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de 
pousada; servidores: sGt PM charliston eduardo dos santos lima; cPf: 
883.852.642-72; valor: r$3.956,40. sGt PM Marcus vinícius Nunes da 
cunha; cPf: 608.950.122-00; valor: r$3.956,40. cB PM anderson de 
Mendonça cordovil; cPf: 794.382.962-04; valor: r$3.798,00. sd PM 
lawane Noronha vieira; cPf: 002.600.052-07; valor: r$3.798,00. 
sd PM Paulo afonso dos santos silva; cPf: 899.723.252-53; valor: 
r$3.798,00. ordeNador: cel QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa 
BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº2378/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de trânsito (1ª Quinz de Junho/2022); fUNdaMeNto leGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Marabá-Pa; 
Período: 29/05 a 13/06/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; servidores: sGt PM Marco antônio rocha de oliveira; cPf: 
426.202.872-00; valor: r$3.956,40. sGt PM leandro de souza rocha; 
cPf: 804.303.842-20; valor: r$3.956,40. cB PM José rodrigues da silva 
Neto; cPf: 069.571.484-83; valor: r$3.798,00. cB PM cleyton Batista 
lopes; cPf: 699.030.692-00; valor: r$3.798,00. cB PM Jean felippe 
Britto Nunes; cPf: 001.715.452-90; valor: r$3.798,00. sd PM Wanderley 
ribeiro Gomes; cPf: 017.887.402-70; valor: r$3.798,00. ordeNador: 
cel QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BeZerra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2379/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de trânsito (1ª Quinzena de Junho/2022); fUNdaMeNto leGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: santarém-Pa; 
Período: 29/05 a 13/06/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; servidores: sUB teN PM eliezer de araújo silva; cPf: 
307.642.112-34; valor: r$3.956,40. sGt PM carlos castilho de alencar; 
cPf: 617.568.062-68; valor: r$3.956,40. sGt PM Howard ross teixeira; 
cPf: 449.647.142-68; valor: r$3.956,40. cB PM Paulo sergio raiol 
Gonçalves; cPf: 748.972.842-87; valor: r$3.798,00. cB PM Josué Miranda 
amaral dias; cPf: 000.955.872-17; valor: r$3.798,00. cB PM Joyce carla 
duarte Bezerra; cPf: 015.471.992-70; valor: r$3.798,00. ordeNador: 
cel QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BeZerra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 811252
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 PraÇas – cFP/PMPa/2020
editaL Nº 130/cFP/PMPa/sePLad, de 08 de JUNHo de 2022 

reiNteGraÇÃo de caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice
a PolÍcia Militar do estado do Pará – PMPa e a secretaria de 
estado de PlaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo – sePlad, no uso de 
suas atribuições legais e em face da decisão judicial proferida em caráter 
liminar, tornam pública a suspensão da eliminação da candidata, bem 
como a reintegração no certame, na condição “sub judice”, para participar 
das demais etapas do concurso público destinado à admissão ao curso de 
formação de Praças da Polícia Militar do Pará – cfP/PMPa/2020, conforme 
a seguir:
1 da reiNteGraÇÃo de caNdidata Na coNdiÇÃo sUB JUdice
1.1 fica reintegrada no certame a candidata na seguinte ordem: número 
de inscrição e nome completo:
272127170, HivilaN MarcelY rodriGUes QUeiroZ (sub judice, ação 
ordinária nº 0816643-83.2021.8.14.0006). 
2 este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 08 de junho de 2022.
coroNel QoPM JosÉ dilsoN Melo de soUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
BreNda rassY carNeiro Maradei
secretária de estado de Planejamento e administração, respondendo.

Protocolo: 811537

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo doe Nº 34.630, PÁG.58, 
de 07/06/2022, ProtocoLo 809561

................
onde se lê:
... o presidente da comissão especial caP QoaPM r/r rG 9236 MaUro 
liMa aMaral,
Leia-se:
... saNdra do socorro leite – teN cel QcoPM r/r rG 23210
ordenador: raul Zênio Gentil silva – cel QoPM
diretor do fasPM

Protocolo: 810899

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 097/2022/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por ter que 
se deslocar da cidade de abaetetuba para Belém em virtude de realizar a 
condução de apoio na vtr fiat doBlÔ- otN9650 do fasPM/BarcareNa. 
fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: abaetetuba-
Pa; destino: Belém-Pa; Período: no dia 15 de Maio de 2022; Quantidade 
de diárias: 01 diária de alimentação na categoria “B”; servidor: sGt PM 
rG 25607 Marialdo BeNedito do socorro dos aNJos rodriGUes; 
cPf: 333.219.492-53; no valor: r$ 131,88 ordeNador: raUl ZÊNio 
GeNtil silva; PraZo Para PrestaÇÃo de coNtas: 05 (ciNco) dias 
aPós a data de retorNo.

Protocolo: 810936
Portaria Nº 098/2022/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por ter que 
se deslocar em virtude da necessidade de apoio veicular vtr fiat/doBlÔ 
otN 9650 para realizações de exames e consultas médicas. fUNdaMeNto 
leGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: abaetetuba-Pa; destino: 
Belém-Pa; Período: nos dias 04, 09, 10, 17, 18, 23, 24, 25, 28 e 31 
de Maio de 2022; Quantidade de diárias: 10 diárias de alimentação na 
categoria “B”; servidor: sGt PM rG 21570 leoNito JesUs do rÊGo; 
cPf: 394.840.922-68, no valor: r$ 1.318,80. ordeNador: raUl ZÊNio 
GeNtil silva; PraZo Para PrestaÇÃo de coNtas: 05 (ciNco) dias 
aPós a data de receBiMeNto do valor.

Protocolo: 810962
Portaria Nº 099/2022/Gab. diretor/FasPM- objetivo: Por haver 
necessidade da direção do FASPM em autorizar em caráter oficial para 
o município de tucuruí, nos períodos de 08 a 13 de Maio de 2022. 
fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84: origem: Belém/Pa destino: 
tucuruí/Pa,, sendo 06 diárias de alimentação e 05 diárias de pousada 
na categoria “B”; servidores: teN cel Márcio cUNHa GoMes; cPf: 
252.186.382-34, no valor: r$ 1.740,86;. ordeNador: raUl ZÊNio 
GeNtil silva; PraZo Para PrestaÇÃo de coNtas: 05 (ciNco) dias 
aPós a data de retorNo.

Protocolo: 811338
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FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo de ViGÊNcia ao coNtrato de 
credeNciaMeNto N° 003/2020 - FUNsaU

objeto: prestação de serviços na área da saúde.
vigência: 10/06/2022 a 09/06/2023
recursos orçamentários: fonte: 0101 (recurso do tesouro) 0301 (recurso 
do tesouro – sUPerávit) 0150 (recurso Próprio) 0350 (recurso Próprio 
– superávit) Programa de trabalho: 06.303.1502.8277.0000 Natureza de 
despesa: 339039
valor total: r$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
contratante: fundo de saúde dos servidores Militares - fUNsaU
contratada: diaGNosis ceNtro de diaGNóstico ceNtro de diaG-
Nóstico ltda – HosPital saÚde da MUlHer - HsM
ordenador: lisio edUardo caPela HerMes cel QosPM rG 27235
diretor do fUNsaU

Protocolo: 811033
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