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admissão ao curso de formação de soldados da Polícia Militar do Estado 
do Pará, conforme abaixo:
1. CARGO: ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA 
POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
INSCRIÇÃO, CANDIDATO 
18604, abraÃo silva QUEiroZ 
2. LOCAL E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DA PROVA DE EXAME PSICOLÓGICO
2.1. rua do Una, 156 (reitoria) - bairro: telégrafo – dia 29/08/2022 às 15 
horas* (Prova de exame psicológico)
cEP: 66.050-540
* Horário local de belém – Pará.
3. ORIENTAÇÕES
3.1. o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização 
da Prova de EXaME PsicolÓgico com antecedência mínima de 30 
(trinta) minutos do horário fixado para o seu início, munido do documento 
de identidade original, conforme especificado no edital de abertura do 
concurso público.
3.2. todas as orientações para a realização da Prova de EXaME 
PsicolÓgico constam no Edital de abertura do concurso público N.º 003/
PMPa/2012.
4. o presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.
belém, 22 de agosto 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: 843202

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA N°108/2022-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 a servidora gabriEla MUNiZ fEliX araUJo, caP PM rg 
39719, cPf 052.752.364-09, Mf 5911232, representante do fasPM - Ma-
rabá, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 550,00 (Quinhentos e 
cinquenta reais), para despesa de caráter eventual, na funcional progra-
mática: 08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 180,00 (cento e oitenta reais) 
na 339030 (Material de consumo) e r$ 370,00 (trezentos e setenta reais) 
na 339039 (Pessoa Jurídica).
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, 22 de agosto de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
MoisÉs costa da coNcEiÇÃo – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência social da PMPa

Protocolo: 842657
PORTARIA N°107/2022-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 EdilsoN aNtoNio bEZErra do NasciMENto 
rg nº 25129 cPf n° 361.933.212-68 Mf nº 56886981, rEPrEsENtaNtE 
do fasPM dE MoNtE alEgrE/Pa, a utilizar o adiantamento no valor to-
tal de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), para despesa de caráter eventual, 
na funcional programática: 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, 22 de agosto de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio gENtil silva – cEl PM r/r
diretor do fundo de assistência social da PMPa

Protocolo: 842639
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DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 146/2022/Gab. Diretor/FASPM – objetivo: Por ter que 
se deslocar em virtude da necessidade de apoio veicular vtr do fasPM. 
fUNdaMENto lEgal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: barcarena e 
abaetetuba-Pa; destino: belém-Pa; Período: nos dias 08, 15, 16, 18, 20 e 
30 de agosto de 2022; Quantidade de diárias: 06 diárias de alimentação 
na categoria “b”; servidor: sgt PM rg 21570 lEoNito JEsUs do rÊgo; 
cPf: 394.840.922-68, no valor: r$ 791,28. ordENador: raUl ZÊNio 
gENtil silva; PraZo Para PrEstaÇÃo dE coNtas: 05 (ciNco) dias 
aPÓs a data dE rEcEbiMENto do valor.

Protocolo: 842896

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

5º TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO DE 
CREDENCIAMENTO N° 007/2018 - FUNSAU

objeto: prestação de serviços na área da saúde.
vigência: 13/08/2022 a 12/08/2023
recursos orçamentários: fonte: 0101 (recurso do tesouro), 0301 (re-
curso do tesouro – sUPErávit), 0150 (recurso Próprio), 0350 (re-
curso Próprio e superávit), Pi: 1050008277c, Programa de trabalho: 
06303150282770000, Natureza de despesa: 339039
valor total: r$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
contratante: fundo de saúde dos servidores Militares - fUNsaU
contratada: cib – coNsUltorios iNtEgrados dE bragaNÇa ltda
ordenador: lisio EdUardo caPEla HErMEs cEl QosPM rg 27235
diretor do fUNsaU

Protocolo: 842821
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº. 051/CEDEC DE 18 DE AGOSTO DE 2022.
coordENador adJUNto EstadUal dE dEfEsa civil, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de 
maio de 1994, Portaria Nº 516 de 15 de dezembro de 2021, publicado 
em boletim geral nº 241 de 30 de dezembro de 2021 e Portaria n° 015 de 
10 de janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado, n° 
34.827 de 12 de janeiro de 2022;
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.358, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 34.973 de 18 de maio de 2022, que altera o decreto nº 2.117 de 13 de 
janeiro de 2022, sobre a concessão de benefício Eventual às famílias em 
vulnerabilidade social decorrente de calamidade Pública e/ou situação de 
Emergência, ocasionadas por fortes chuvas que causaram deslizamentos, 
inundações, enxurradas e alagamentos, ocorridos no primeiro quadrimes-
tre de 2022 no Estado do Pará;
rEsolvE:
art. 1º – conceder o benefício Eventual do PrograMa rEcoMEÇar/oU-
rÉM, em parcela única no valor r$ 1.212,00, (UM Mil, dUZENtos E doZE 
rEais), por família que foram cadastradas pela coordenadoria Estadual de 
Defesa Civil, conforme relação nominal de beneficiários encaminhados pela 
divisão de apoio comunitário. Perfazendo o valor total de r$ 460.560,00 
(QUatrocENtos E sEssENta Mil, QUiNHENtos E sEssENta rEais) 
para as 380 famílias cadastradas.

ORD NOME CPF VALOR 
1 adalbErto fErrEira soarEs JUNior 700.036.992-26 r$ 1.212,00 
2 adriEl da silva PastaNa 030.305.922-27 r$ 1.212,00
3 albErtiNa Maria batista dos saNtos 610.552.202-91 r$ 1.212,00
4 albErto rodrigUEs da silva 543.840.362-72 r$ 1.212,00
5 alciaNE loPEs da silva 772.784.452-72 r$ 1.212,00
6 aldiNEia do socorro soUZa E soUZa 010.290.012-43 r$ 1.212,00
7 alEX da silva assUNcao 818.057.052-53 r$ 1.212,00
8 alEXaNdra da PaiXao soUZa 700.399.912-96 r$ 1.212,00
9 alfrEdo catariNo gasPar 071.472.102-63 r$ 1.212,00
10 alfrEdo da silva saNtos 210.754.412-34 r$ 1.212,00
11 alfrEdo dos saNtos aNdradE 001.140.522-80 r$ 1.212,00
12 aNa alicE silva araUJo 700.765.452-53 r$ 1.212,00
13 aNa caroliNa dE soUZa viEira 036.088.512-83 r$ 1.212,00
14 aNa cElia MElo dE soUZa 897.786.262-00 r$ 1.212,00
15 aNa claUdia da foNsEca 808.212.512-87 r$ 1.212,00
16 aNa clEia lEitE coUtiNHo 000.691.562-04 r$ 1.212,00
17 aNa clEidE cUNHa XaviEr 876.279.142-72 r$ 1.212,00
18 aNa clEidE MElo dE soUZa 017.198.702-09 r$ 1.212,00
19 aNa Karla ModEsto PiNto 005.208.152-46 r$ 1.212,00
20 aNa lUcia dE olivEira saldaNHa 049.608.762-20 r$ 1.212,00
21 aNa lUcia liMa dE soUZa 364.800.022-53 r$ 1.212,00
22 aNa lUZia PastaNa da silva 830.230.702-53 r$ 1.212,00
23 aNa Maria cavalHo rodrigUEs 702.379.992-34 r$ 1.212,00
24 aNa Maria da silva ribEiro 010.700.152-70 r$ 1.212,00


