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PoRtARiA Nº 353/21/Di/Df – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
eNeM 20/21); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 23/02/2021; quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; servidores: sgt PM carlos alberto dos santos 
Pantoja; cPf: 363.831.392-15; valor: r$ 87,04. sgt PM celso silva de 
oliveira; cPf: 428.605.392-04; valor: r$ 87,04. sd PM dennis Wilson 
silva do Nascimento; cPf: 000.116.262-40; valor: r$ 85,72. ordenador: 
Marcelo roNald botelHo de soUZa; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 354/21/Di/Df – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
eNeM 20/21); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 24/02/2021; quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; servidores: sgt PM carlos alberto dos santos 
Pantoja; cPf: 363.831.392-15; valor r$ 87,04. sgt PM celso silva de 
oliveira; cPf: 428.605.392-04; valor: r$ 87,04. sd PM luiz cláudio feli-
pe cabral de souza; cPf: 022.088.332-79; valor: r$ 85,72. ordenador: 
Marcelo roNald botelHo de soUZa; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 410/21/Di/Df – objetivo: reforço de Policiamento; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-Pa; 
destino: capitão Poço-Pa; Período: 13 a 17/02/2021; quantidade de di-
árias: 04 de alimentação e 04 de pousada; servidores: cb PM odair josé 
silva de araújo; cPf: 909.760.612-87; valor: r$ 1.012,80. cb PM clebson 
alberto gonçalves cruz; cPf: 779.258.312-00; valor: r$ 1.012,80. cb 
PM viviane vasconcelos alves; cPf: 005.023.262-20; valor: r$ 1.012,80. 
cb PM bruno afonso de Melo favacho; cPf: 785.585.222-00; valor: r$ 
1.012,80. ordenador: Marcelo roNald botelHo de soUZa; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 419/21/Di/Df – objetivo: chamado de justiça; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; 
destino: barcarena-Pa; Período: 11/03/2021; quantidade de diárias: 01 
de alimentação; servidor: cb PM Marcelo christi araújo de oliveira; cPf: 
691.558.522-20; valor: r$ 126,60. ordenador: Marcelo roNald bote-
lHo de soUZa; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
PoRtARiA Nº 420/21/Di/Df – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
escolta de vacina); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: belém-Pa; destino: barcarena-Pa; Período: 25/02/2021; quan-
tidade de diárias: 01 de alimentação; servidores: cb PM joão batista Pa-
lheta viana Neto; cPf: 796.264.832-53; valor: r$ 126,60. cb PM thiago 
augusto sousa bezerra; cPf: 713.627.202-59; valor: r$ 126,60. sd PM 
sávio de Meireles Magno; cPf: 024.551.762-66; valor: r$ 126,60. sd PM 
Manoela caroline alves Matos; cPf: 015.508.892-06; valor: r$ 126,60. 
ordenador: Marcelo roNald botelHo de soUZa; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 421/21/Di/Df – objetivo: chamado de justiça; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: vigia-Pa; desti-
no: Muaná-Pa; Período: 02 a 04/03/2021; quantidade de diárias: 02 de 
alimentação e 02 de pousada; servidor: sd PM lucas da silva sousa; 
cPf: 032.236.032-39; valor: r$ 506,40. ordenador: Marcelo roNald 
botelHo de soUZa; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após 
a data de retorno.
PoRtARiA Nº 427/21/Di/Df – objetivo: reforço no Policiamento; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém/Pa; 
destino: afuá-Pa; Período: 03 a 13/02/2021; quantidade de diárias: 11 
de alimentação e 10 de pousada; servidor: sgt PM luciano calandrini de 
azevedo; cPf: 483.395.802-30; valor: r$ 2.769,48. ordenador: Marcelo 
roNald botelHo de soUZa; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
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outRAS MAtéRiAS
.

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 12-cfo/PMPA/SEPLAD, DE 17 DE MARço DE 2021 
toRNAR SEM EfEito EDitAL Nº 11 cfo/PMPA/SEPLAD
a secretaria de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistração – 
sePlad e a PolÍcia Militar do estado do Pará – PMPa, no uso de 
suas atribuições torNaM seM efeito o edital Nº 11 cfo/PMPa/sePlad, 
publicado no doe 34.519 de 16 de março de 2021, que tornou pública a 
suspensão do concurso público para admissão ao curso de formação de 
Oficiais
os candidatos inscritos no referido certame, deverão acompanhar a 
publicação de edital onde irá constar novo cronograma das etapas, no 
Diário Oficial do Estado e no endereço eletrônico http://www.iades.com.br.
2 - este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
belém/Pa, 17 de março de 2021.
coroNel qoPM josé dilsoN Melo de soUZa júNior
comandante-geral da Polícia Militar do Pará
HaNa saMPaio gHassaN
secretária de estado de Planejamento e administração

Protocolo: 637674
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FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR
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SuPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA N°033/2021-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 servidor fraNcisco gilberto cavalcaNte silva, 
sgt PM rg 24029, cPf 333.824.172-00, Mf 56960031, motorista do fas-
PM, a utilizar o adiantamento no valor total de R$ 3.800,00 (Três Mil e Oi-
tocentos reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programá-
tica: 08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 1.000,00 (Mil reais) na 339030 
(Mat. consumo) e sendo r$ 2.800,00 (dois Mil, e oitocentos reais) na 
339039 (Pessoa jurídica)
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem bancária.
belém-Pa, 17 de Março de 2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Moises costa da coNceição – cel qoPM
Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA

Protocolo: 637420
PoRtARiA N°032/2021-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 servidor lúcio MaUro gUiMarães ParaeNse, sgt 
PM rg 24533, cPf 379.724.802-49, Mf 57006391, motorista do fasPM, a 
utilizar o adiantamento no valor total de R$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhen-
tos reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 
08.122.1297.8338.0000; sendo R$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais) 
na 339039 (Pessoa jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem bancária.
belém-Pa, 17 de Março de 2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Moises costa da coNceição – cel qoPM
Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA

Protocolo: 637416
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DiÁRiA
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PoRtARiA Nº 020/2021/Gab. Diretor/fASPM – objetivo: Por haver 
necessidade deste fasPM, por meio da fardaceso, em realizar o deslo-
camento de uma equipe deste Fundo de Assistência, com fins de fazer o 
abastecimento das lojas de fardamentos que já possuem espaços ade-
quados para receber esses artigos militares. fUNdaMeNto legal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: belém-Pa; destino: santarém-Pa; Período 
de 17 a 23 de Março de 2021; quantidade de diárias: 07 diárias de ali-
mentação e 06 diárias de pousada; Na Categoria “B”; Servidor: CAP PM 
rg 9778 roNaldo MoNteiro de liMa; cPf: 124.398.862-20, no valor: 
r$ 1.885,91. ordeNador: Moisés costa da coNceição; PraZo Para 
Prestação de coNtas: 05 (ciNco) dias aPÓs a data de retorNo.

Protocolo: 637310
PoRtARiA Nº 019/2021/Gab. Diretor/fASPM – objetivo: Por haver 
necessidade deste fasPM, por meio da fardaceso, em realizar o deslo-
camento de uma equipe deste Fundo de Assistência, com fins de fazer o 
abastecimento das lojas de fardamentos que já possuem espaços ade-
quados para receber esses artigos militares. fUNdaMeNto legal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: belém-Pa; destino: barcarena, tucuruí, 
Parauapebas, redenção e conceição do araguaia-Pa; Período de 22 a 29 
de Março de 2021; quantidade de diárias: 08 diárias de alimentação e 07 
diárias de pousada; Na Categoria “B”; Servidor: SGT PM RG 24029 FRAN-
cisco gilberto cavalcaNte silva; cPf: 333.824.172-00, no valor: 
r$ 1.978,20; cb PM rg 14303 saNdra de jesUs saNtos PiNto, cPf: 
736.133.802-00, no valor: r$ 1.899,00; cb PM rg 36517 MarloN da 
crUZ saNtaNa, no valor: r$ 1.899,00; cb PM rg 38824 abNer Moises 
vieira coNceição cPf: 012.808.492-82, no valor: r$ 1.899,00. orde-
Nador: Moisés costa da coNceição; PraZo Para Prestação de 
coNtas: 05 (ciNco) dias aPÓs a data de retorNo.

Protocolo: 637308
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toRNAR SEM EfEito
.

toNAR SEM EfEito A PuBLicAção coNstaNte No diário ofi-
cial N° 34.499 de 23/02/2021, refereNte À diária de Portaria N° 
026/2021 – gab diretor/sup. fundos, qUe geroU o Protocolo de 
PUblicação: 629799. ordeNador: Moisés costa da coNceição

Protocolo: 637392



 


