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Portaria Nº 1002/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; des-
tino: Salinópolis-Pa; Período: 01 a 02/02/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: cB PM Everton de Souza 
carvalho; cPf: 694.829.692-00; Valor: r$ 253,20. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1003/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: capanema-Pa; 
destino: Primavera-Pa; Período: 16/02/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: SGT PM cícero Tavares duarte; cPf: 
602.335.321-53; Valor: r$ 131,88. cB PM Gabriel diangelis Brito da Silva; 
cPf: 966.425.642-00; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1004/22/di/dF – objetivo: reitegração de Posse; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; 
destino: afuá-Pa; Período: 17 a 20/02/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM Gilkedson Teixeira 
amaral; cPf: 008.957.362-50; Valor: r$ 846,66. SGT PM Evandro Maria 
alves rodrigues; cPf: 693.830.142-53; Valor: r$ 791,28. cB PM Eder da 
Gama E Gama; cPf: 830.025.292-49; Valor: r$ 759,60. cB PM andré luiz da 
fonseca leão; cPf: 004.996.972-27; Valor: r$ 759,60. Sd PM ruan Vitor Ta-
vares Uchoa da Silva; cPf: 010.783.232-16; Valor: r$ 759,60. Sd PM daniel 
Soares Torres da Silva Junior; cPf: 028.938.062-60; Valor: r$ 759,60. or-
denador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1005/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: capanema-Pa; 
destino: Primavera-Pa; Período: 16/02/2022; Quantidade de diárias: 01 
de alimentação; Servidores: SGT PM antonio laercio da Silva Menêzes; 
cPf: 332.295.622-91; Valor: r$ 131,88. SGT PM domingos Sidney do 
Nascimento; cPf: 021.690.363-77; Valor: r$ 131,88. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1006/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; destino: 
São João do araguaia-Pa; Período: 22/02/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: TEN cEl PM José ricardo Passos chaves; 
cPf: 376.792.792-68; Valor: r$ 158,26. Sd PM Marco Jhony Nascimento 
de araújo; cPf: 006.489.781-84; Valor: r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1007/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; des-
tino: São Geraldo do araguaia-Pa; Período: 22/02/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidores: cEl PM dayvid Sarah lima; cPf: 
636.431.462-72; Valor: r$ 158,26. SGT PM Eli cavalcante da Silva; cPf: 
328.973.832-91; Valor:r$ 131,88. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aU-
GUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1008/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
acará-Pa; Período: 17/02/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimenta-
ção; Servidores: SGT PM Edison Barbosa Braga; cPf: 608.560.922-15; 
Valor: r$ 131,88. SGT PM Marcos Silvano coutinho de oliveira; cPf: 
779.702.842-72; Valor: r$ 131,88. SGT PM alexandre carneiro Pinheiro; 
cPf: 787.339.602-91; Valor: r$ 131,88. SGT PM renan Kemps Madeira 
dos Santos; cPf: 003.502.592-16; Valor: r$ 131,88. cB PM adriano Nas-
cimento Barbosa; cPf: 909.780.992-49; Valor: r$ 126,60. cB PM diego 
rodrigo Pinheiro lima; cPf: 740.110.812-72; Valor: r$ 126,60. cB PM 
rodrigo Barrozo da Silva; cPf: 862.274.912-68; Valor: r$ 126,60. cB PM 
rafael da Silva fernandes; cPf: 839.501.922-04; Valor: r$ 126,60. orde-
nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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editaL de coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo de serVidor
.

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
coNVocaÇÃo Para adMissÃo, MatrÍcULa e iNcorPoraÇÃo, 

reFereNte ao editaL Nº 01/ cFP/PMPa/2020
editaL Nº 041/ssMrPc/2022 – cFP/PMPa, de 09 de MarÇo de 2022
o GoVErNo do ESTado do Pará, por meio da Polícia Militar do Pará - 
PMPa, representada por seu comandante geral, JoSÉ dilSoN MElo dE 
SoUZa JÚNior – cEl QoPM, torna pública a coNVocaÇÃo dos candidatos 
abaixo relacionados, aprovados no cfP/PMPa/2020, para a entrega dos 
documentos referentes à habilitação para a admissão ao curso de for-
mação de Praças da Polícia Militar do Pará CFP/PMPA/2020, para fins de 
cumprimento das decisões judiciais, no dia e horário previsto neste edital.
1- GEoVaNE GoMES MaScENa JÚNior, (SUB JUdicE), 
ação ordinária, pocesso nº 0800173-28.2022.8.14.031;
2- lUcaS NaSciMENTo PiNHEiro, (SUB JUdicE), 
ação ordinária, pocesso nº 0800173-28.2022.8.14.03.

1. da coNVocaÇÃo Para eNtreGa dos docUMeNtos reFereN-
tes À HaBiLitaÇÃo:
1.1. os candidatos convocados deverão se apresentar, no dia 11 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), localizada 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.
1.2. o candidato que não apresentar os documentos previstos no subitem 
2.1 deste edital será considerado inabilitado para fins de matrícula e incorpo-
ração e, em consequência, perderá o direito à vaga de acordo com o contido 
no subitem 19.3 do edital nº 01/PMPa, de 12 de novembro de 2020.
2. da HaBiLitaÇÃo
2.1 o candidato convocado deverá comparecer no dia, hora e local, utilizando 
obrigatoriamente máscara juntamente com o cartão de imunização contra a 
covid-19, para apresentar e entregar os documentos abaixo relacionados:
a) certidão de nascimento e/ou casamento;
b) documento de identidade;
c) título de eleitor e comprovante(s) de votação na última eleição ou jus-
tificativa eleitoral;
d) comprovante de regularidade de situação militar (somente para candi-
datos do sexo masculino), Certificado de Alistamento Militar, Certificado de 
dispensa de incorporação ou documento equivalente;
e) certificado ou declaração de conclusão do ensino médio, com o respec-
tivo histórico escolar;
f) cadastro de Pessoa física (cPf);
g) cartão do PiS (se o candidato for funcionário da iniciativa privada e outros);
h) cartão do PaSEP (se o candidato for funcionário público – civil ou militar);
i) 03 (três) fotos 3X4 recentes, iguais, descobertas e coloridas;
j) comprovante de residência;
k) firmar declaração de não estar cumprindo sanção em nenhum órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo;
l) firmar declaração se mantém ou não vínculo funcional com outro órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo;
m) carteira de Nacional de Habilitação – categoria tipo “B”; e
n) comprovante de imunização contra a covid-19.
2.2. ressalvados os documentos citados nas alíneas ‘d’ e ‘i’ que deverão ser 
entregues em original, os demais documentos deverão ser entregues em 01 
(uma) cópia simples, todas acondicionadas em pasta de papelão ou de plásti-
co com elástico, devendo o candidato apresentar os documentos originais na 
ocasião da entrega e os documentos em versão digital, deverão ser apresen-
tados na forma impressa para fins de autenticação pela Corporação.
2.3. o candidato que não comparecer e/ou não apresentar os documentos 
constantes no subitem 2.1 deste edital no dia, hora e local estabeleci-
dos, será considerado inabilitado para fins de matrícula e incorporação no 
cfP/2020 e, consequentemente, perderá o direito à vaga, em conformi-
dade com o artigo 2º, inciso Vi, da lei 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, 
alterada pela lei nº 8.342, de 14 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o 
ingresso na Policia Militar do Pará e dá outras providências.
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: 769744
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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 

PessoaL ciViL
HaBiLitaÇÃo dos caNdidatos ao coNcUrso PÚBLico 

Nº 001/ cFP/PM/2020
editaL Nº 042/ssMrPc/2022 – cFP/PMPa, de 09 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- alEXaNdrE MoraiS dE carValHo JUNior, (SUB JUdicE), 
0802066- 68.2021.8.14.0049;
2- aNdrE lUiS do NaSciMENTo SaNToS, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0800684-11.2021.8.14.0091;
3- BrENo alMEida corrEa, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0800806-61.2021.8.14.0014;
4- BrENo TraVaSSo SaraiVa doS SaNToS, (SUB JUdicE), 
Mandado de Segurança nº 0810226-76.2021.8.14.0051
5- daVid lUcaS coSTa doS SaNToS, (SUB JUdicE), 
Mandado de Segurança nº 0863719-91.2021.8.14.0301;
6- EdNaYloN VilHENa carValHo, (SUB JUdicE), 
Mandado de Segurança nº 0802351-47.2022.8.14.0301;
7- GilSoN alBErTo doS SaNToS ViEira JÚNior, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0858025-44.2021.8.14.0301;
8- GlarYElSoN ricHardSoN rEGo BarroS,(SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0800953-87.2021.8.14.0014;
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9- HElio THacio PErEira dE oliVEira, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0802228-93.2021.8.14.0136;
10- HENdErSoN loBo da coNcEiÇÃo, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0801883-22.2021.8.14.0074;
11- irlaN rEGo dE alMEida, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0810291-71.2021.8.14.0051;
12- JHoNaTaN BraSil da coSTa, (SUB JUdicE), 
agravo de instrumento nº 0812138-67.2021.8.14.0000;
13- JoSE fErNaNdo dE liMa SaNToS, (SUB JUdicE),
ação ordinária nº 0800737-89.2021.8.14.0091;
14- JoSE WilliaM alEXaNdrE carNEiro, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0802991-87.2021.8.14.0009;
15- JUlio cESar BraGa GUiMaraES da SilVa, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0704580-95.2021.8.07.0011;
16- KlEBEr SodrE oliVEira, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0704580-95.2021.8.07.0011;
17- lUiZ daVY Mac doVEl PaNToJa, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0862098-59.2021.8.14.0301;
18- Marcio JEaN NaSciMENTo PErEira, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0810053-52.2021.8.14.0051;
19- MarcoS aNdrE fErrEira aMoriM, (SUB JUdicE), 
ação ordinária, nº 0800770-79.2021.8.14.0091;
20- MaTEUS rEGo dE alMEida, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0810326-31.2021.8.14.0051;
21- MaTHEUS aGoSTiNHo da SilVa rocHa, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0800696-25.2021.8.14.0091;
22- railSoN SilVa PErEira, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0802032-18.2021.8.14.0074;
23- raiMUNdo JoSE dE liMa corrEa, (SUB JUdicE), 
Mandado de Segurança nº 0876794-03.2021.8.14.0301;
24- rENaTo SoBral Maia, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0815496-22.2021.8.14.0006;
25- ValdEir coNcEicao coSTa, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0800801-39.2021.8.14.0014;
26- aNa carolYNE TriNdadE da SilVa, (SUB JUdicE), 
agravo de instrumento nº 0812497-17.2021.8.14.0000;
27- EVElYN doS SaNToS NEGrÃo, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0862997-57.2021.8.14.0301;
28- JEaNNE PaTricia MorEira HaNSHKoV MoraiS, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0802045-92.2021.8.14.0049;
29- NaYara SHirlEY SilVa doS SaNToS, (SUB JUdicE),
agravo de instrumento nº 0810864-68.2021.8.14.0000.
30- SUZaNa fErNaNda dE aZEVEdo.
1- deixam de ser habilitados os candidatos abaixo relacionados pelos 
seguintes motivos:
a) Por não ter apresentado a documentação prevista no subitem 15.2 alí-
nea “m” do edital nº 040/SSMrPc/2021, de 02 de março de 2022.
1- arTHUr HENriQUE liMa SilVa, (SUB JUdicE), 
Mandado de Segurança nº 0867700-31.2021.8.14.0301.
b) Por terem faltado a habilitação:
1- Joao PEdro PErEira dE SoUZa, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0810019-13.2021.8.14.0040;
2- JoSE HENriQUE SilVa BriTo, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0811061-36.2021.8.14.0028;
3- MicaEl JoSE carValHo rodriGUES, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0803565-51.2021.8.14.0061;
4- rafaEl dE MENdoNÇa MENdES, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0802376-96.2021.8.14.0074;31;
5- WilSoN rodriGUES da SilVa, (SUB JUdicE), 
ação ordinária nº 0863504-18.2021.8.14.0301;
2 – os candidatos aPTos na habilitação deverão se apresentar, para in-
corporação e Matrícula no dia 11 de março de 2022, às 07h00min, no 
centro de formação e aperfeiçoamento de Praças (cfaP), localizado na av. 
Brigadeiro Protásio, s/nº, em frente ao HaNGar (centro de convenções 
da amazônia), bairro do Marco, 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: 769750
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FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR
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aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 003/2022 – cPL/FasPMPa
Proceso Nº 004/2022 – cPL/FasPMPa
o fundo de assistência Social da Polícia Militar do Pará – faSPMPa, através 
de seu pregoeiro, comunica que promoverá licitação, na modalidade Pre-
gão Eletrônico, do tipo MENor PrEÇo GloBal, conforme abaixo:
objeto: o presente Pregão Eletrônico tem por objeto a contratação de 

Pessoa Jurídica por intermédio do faSPM, na forma de sociedade de ad-
vogados, para dar suporte jurídico aos associados-contribuintes, da ativa, 
reserva remunerada e seus dependentes vinculado ao fundo de assistência 
Social da Polícia Militar - faSPM/Pa, para prestação de serviços por “adE-
SÃo” de advocacia consultiva, preventiva, contenciosa, judicial e extraju-
dicial, incluída a esferas administrativas individuais, para atuação nas se-
guintes áreas do direito: direito administrativo, direito cível, direito Penal 
e Penal Militar, direito Previdenciário, direito Tributário, direito de família 
e Sucessões, direito contratual, direito de Propriedade, direito Trabalhista, 
direito Militar e direito do consumerista. conforme ajustes e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos.
data de abertura: 24/03/2022
Horário da Abertura: 10h00m (horário oficial de Brasília-DF)
Endereços eletrônicos: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
Maiores informações: (091) 3344-2070
Belém, 10 de março de 2022.
MoiSES coSTa da coNcEiÇÃo - cEl PM rG 18338
diretor do faSPM

Protocolo: 769901
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°028/2022-GaB sUBdiretor/sup. Fundos.
o diretor em exercício do fundo de assistência Social da PMPa, no exercí-
cio de suas atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor aNToNio da SilVa Maia rG nº22098 cPf 
n° 329.150.632-49; Mf nº 55734161, rEPrESENTaNTE do faSPM Pa-
raUaPEBaS para a aquisição de material de expediente e material de 
serviço ao faSPM. Utilizar o adiantamento no valor total de r$ 4.000,00 
(Quatro Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcional progra-
mática: 08.122.1297.8338.0000; Sendo r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais) na 
339030 (Mat. consumo).
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, 10 de Março de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Márcio cUNHa GoMES – TEN cEl QoPM
diretor em exercício do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 769884
Portaria N°029/2022- GaB. sUBdiretor/sup. Fundos.
o diretor em exercício do fundo de assistência Social da PMPa, no exercí-
cio de suas atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar a servidora JUcElia SilVa dE oliVEira, 3ºSGT PM rG 
16524, cPf 286.848.342-91, Mf 51638971, chefe da Seção de almoxa-
rifado do faSPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 3.300,00 
(Três Mil, Trezentos reais), para despesa de caráter eventual, na funcional 
programática: 08.303.1502.8277.0000; sendo r$ 3.300,00 (Três Mil, Tre-
zentos reais) na 339030 (Mat. consumo).
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, 10 de Março de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Márcio cUNHa GoMES – TEN cEl QoPM
diretor em exercício do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 770212
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FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de Fiscais Nº 003/2022 – FUNsaU/coNtratos
a direção do fUNdo dE SaÚdE doS SErVidorES MiliTarES – fUNSaU, no 
uso de suas atribuições conferidas pelo decreto nº. 5.380, de 12/07/2002.
rESolVE:
art. 1º NoMEar o militar 1º TEN QoaPM rG 18418 JorGE EdUardo So-
arES dE araÚJo, como fiscal Titular, do contrato de credenciamento nº 
009/2021 – fUNSaU, celebrado com a empresa cliNica irMÃoS SaM-
Paio lTda – coNcEPT SaÚdE, com sede em castanhal/Pa.
art. 2º NoMEar o militar MaJ QoSPM MEd rG 26006 aNa caroliNa Sil-
Va dE MiraNda, como fiscal interina, do contrato de credenciamento nº 
009/2021 – fUNSaU, celebrado com a empresa cliNica irMÃoS SaM-
Paio lTda – coNcEPT SaÚdE, com sede em castanhal/Pa.
art. 8º Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém-Pa, 10 de março de 2022.
ordenador: lÍSio EdUardo caPEla HEMES – cEl QoSPM rG 27235
diretor do fUNSaU

Protocolo: 769829


