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consistente na averiguação do suposto funcionamento de queijarias 
artesanais e/ou industriais irregulares/clandestinas no município de Santa 
Maria das Barreiras/Pa, objeto da Notícia de fato nº 003853-382/2019. 
Promotora de Justiça: crEMilda aQUiNo da coSTa

Protocolo: 806027
extrato da Portaria nº 008/2022/MP/PJaB
a Promotora de Justiça de abaetetuba, com fundamento no art. 54, Vi e 
§3º da lei complementar nº 57/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo 
Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº000060-921/2022/MP/PJaB que se encontra à disposição 
na 3ª Promotoria de Justiça de abaetetuba, situada na avenida São Paulo, 
n.º 2072, Bairro aviação, abaetetuba - Pa,cEP: 68.440-000- abaetetuba- 
Pará – fone: (91) 3751-1177
PorTaria nº 08/2022/MP/PJaB
Polo Passivo: MaNoEl aGNaldo MarQUES
assunto: “acompanhar o cumprimento das políticas públicas relacionadas 
a situação de vulnerabilidade das crianças Gabriel da Silva e Gabrielle da 
Silva Marques”
adriana Passos ferreira – Promotora de Justiça

Protocolo: 806011
Portaria Nº 2778/2022-MP/PGJ
a ProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio, usando de suas 
atribuições legais, e considerando os termos do ofício nº 127/2022-
MPPa/cao-aMBiENTal, de 23/2/2022, protocolizado no “SiP” sob o nº 
2620/2022, em 23/2/2022;
r E S o l V E:
aUToriZar a prorrogação do funcionamento dos Grupos de Trabalho abai-
xo discriminados:
“Grupo de Trabalho Barcarena”, criado pela PorTaria nº 1.238/2017-MP/
PGJ, de 6/3/2017, publicada no d.o.E. de 20/4/2017;
“Grupo de Trabalho Mobilidade Urbana”, criado pela PorTaria nº 
684/2017-MP/PGJ, de 8/2/2017, publicada no d.o.E. de 23/2/2017;
“Grupo de Trabalho de resíduos Sólidos da região Metropolitana de Belém”, 
criado pela PorTaria nº 7836/2015-MP/PGJ, de 15/12/2015, publicada no 
d.o.E. de 21/12/2015;
“Grupo de Trabalho Urbanismo”, criado pela PorTaria nº 7.981/2016-MP/
PGJ, de 9/12/2016, publicada no d.o.E. de 17/1/2017;
“Grupo de Trabalho da Bacia do Xingu”, criado pela PorTaria nº 8.349-
MP/PGJ, de 4/12/2017, publicada no d.o.E. de 5/12/2017;
“Grupo de Trabalho Bacia do Tapajós”, criado pela PorTaria nº 832/2016-
MP/PGJ, de 19/2/2016, publicada no d.o.E. de 18/3/2016.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 30 de maio de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
ProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2780/2022-MP/PGJ
a ProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio, usando de suas 
atribuições legais,
coNSidEraNdo a necessidade de garantir o funcionamento e o 
cumprimento das atribuições do Grupo de Trabalho “Conflitos Agrários e 
fundiários no Pará – GT agrário”, criado pela PorTaria nº 1.437/2010-
MP/PGJ, de 12/4/2010, publicada no d.o.E. de 20/5/2010; e,
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 031/2022-Naf/MPPa, de 
16/5/2022, protocolizado no “SiP” sob o nº 7387/2022, em 16/5/2022,
r E S o l V E:
coNVocar os membros abaixo discriminados, integrantes do Grupo de 
Trabalho “Conflitos Agrários e Fundiários no Estado do Pará” - “GT Agrário”, 
a participarem, no dia 24/6/2022, às 14h30, da 2ª reunião ordinária do 
ano de 2022, a ser realizada por meio de videoconferência:
1. aline cunha da Silva - PJ de anapu;
2. Herena Neves Maués corrêa de Melo - PJ agrária de Santarém;
3. ione Missae da Silva Nakamura - PJ agrária de castanhal/ coordenadora do Naf;
4. José alberto Grisi dantas - PJ de São João do araguaia/ coordenador 
auxiliar do Naf;
5. Josélia leontina de Barros lopes - PJ de Marabá;
6. leonardo Jorge lima caldas - PJ de Santana do araguaia, respondendo 
pela PJ agrária de redenção;
7. louise rejane de araújo Silva Severino - PJ de cametá;
8. renata Valéria Pinto cardoso - PJ agrária de altamira;
9. Mariana Sousa cavaleiro de Macedo dantas - PJ agrária de Marabá; e,
10. Waldir Macieira da Costa Filho - Procurador de Justiça, com atribuições 
especiais à área agrária.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 30 de maio de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
ProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2781/2022-MP/PGJ
a ProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio, usando de suas atri-
buições legais, e considerando os termos do e-mail datado de 20/5/2022, 
protocolizado no “SiP” sob o nº 7668/2022, em 20/5/2022,
r E S o l V E:
coNVocar os membros abaixo discriminados para participarem, no período 
de 26 a 27/5/2022, nesta capital, do Seminário “Segurança Pública e Popula-
ções Negras”, realizado pelo centro de Estudos e aperfeiçoamento funcional 
- cEaf, e pelo centro de apoio operacional dos direitos Humanos- caodH:
NaYara SaNToS NEGrÃo;

Naiara Vidal NoGUEira;
rENaTa ValÉria PiNTo cardoSo;
Márcio dE alMEida fariaS;
GUilHErME cHaVES coElHo;
adriaNa PaSSoS fErrEira;
lUciaNo aUGUSTo araÚJo da coSTa;
lÍVia TriPac MilÉo cÂMara;
daNYllo PoMPEU colarES.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 30 de maio de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
ProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio

Protocolo: 805929
eXtrato da Portaria Nº 016/2022/1ªPJiJa/MP
a Exma. Sra. dra. PriScilla TErEZa dE araÚJo coSTa MorEira, Pro-
motora de Justiça titular do 1º Cargo de Promotor de Justiça da Infância 
e Juventude de ananindeua, no uso de suas atribuições constitucionais e 
infraconstitucionais, nos termos do art. 129, Vi da cf/2008, art. 26, i da 
lei 8625/93, art. 54, i da lei complementar Estadual 057/2006, art. 8º, da 
resolução 174/2017 do cNMP e artigo 31, iii da resolução 007/2019-cPJ, 
torna pública a instauração do Procedimento administrativo abaixo listado, 
que se encontra em trâmite na Promotoria de Justiça de Ananindeua, com 
sede na rodovia Br 316, KM 08, S/Nº, centro, ananindeua, Pará.
PorTaria Nº 016/2022/1ªPJiJa/MP
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo N.º 000036-450/2022
oBJETo: apurar a ocorrência de situação de risco supostamente vivenciada 
pelos infantes B.S.S.B. e B.J.S.B., em decorrência dos intensos conflitos 
familiares envolvendo os genitores das crianças e situação de eventual 
evasão escolar de B.S.S.B.

Protocolo: 805981
eXtrato de PUBLicaÇÃo do ProcediMeNto adMiNistratiVo 
Nº 004032-382/2018
a ProMoTora dE JUSTiÇa do 3º carGo da ProMoToria dE JUSTiÇa dE 
coNcEiÇÃo do araGUaia, dra. crEMilda aQUiNo da coSTa, torna pública 
a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo nº 004032-382/2018, que 
se encontra à disposição na sede da 3ª Promotoria de Justiça de conceição do 
araguaia, localizada na avenida Marechal rondon, nº 90, centro, cEP 68.540-
000, e-mail 3pjconceicaodoaraguaia@mppa.mp.br , telefone/WhatsApp (94) 
99116-4187. PorTaria de instauração nº 003/2022-MPPa/3ª PJca. data 
da instauração: 04/05/2022. objeto: apuração de fato que enseja a tutela de 
interesse individual indisponível consistente no registro de óbito extemporâneo 
de rozana de carvalho de Morais, objeto da Notícia de fato nº 004032-382/2018. 
Promotora de Justiça: crEMilda aQUiNo da coSTa

Protocolo: 805984
eXtrato de Portaria Nº 005/2022-MP/2ªPJsFX
a 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo fÉliX do XiNGU torna público 
a PorTaria n. 005/2022-MP/2ªPJSfX que instaura o Procedimento 
administrativo SiMP n. 000838-147/2022, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de São félix do Xingu, sito na Trav. Estevam Tavares 
da Silveira, n°. 86, Bairro Triunfo, São félix do Xingu/Pa.
data da instauração: 19/05/2022.
objeto: para acompanhar a atuação da Polícia Judiciária em relação a atu-
ação no inquérito Policial n. 00212/2022.100004-0.
Polo Passivo: Policia ciVil do ESTado do Pará
Promotor de Justiça: SUldBlaNo oliVEira GoMES

Protocolo: 805974
..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa nº 12/2022
data: 23/05/2022
objeto: aquisição de combustível para atender as demandas dos veículos 
e do grupo gerador do MPcM/Pa.
fundamento legal: art.24, ii da lei nº 8.666/93.
Valor Global: r$17.109,50 (dezessete mil, cento e nove reais e cinquenta 
centavos)
dotação orçamentária: 01.122.1495.8766.339030.01
fonte:0101
contratada: PoSTo UMariZal lTda
Endereço: rua Jerônimo Pimentel nº 651, Bairro Umarizal, cEP 66.055-000
cNPJ nº 14.082.648/0001-69
ordenadora: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros - Procuradora Geral 
do MPcM/Pa.

Protocolo: 806007


