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PT Nº 001/2022 – MP/1PJBelém
bjeto: companhamento dos objetivos do Plano de tuação Biênio
2022/2023, que consiste em fomentar a implantação, acompanhamento
e avaliação de política pública com o estabelecimento de rede integrada
de acolhimento, informação e encaminhamento às vítimas entre órgãos
diversos de atuação, a quando de suas necessidades;
 JGE VN  SV – Promotor de Justiça
Protocolo: 826781
X  P Nº 002/2022 – MP/1PJBelém
 1º cargo de Promotor de Justiça riminal de Belém, com fulcro na esolução nº 63, de 01/12/2010, na ecomendação nº 003/2021-MP/GMP,
de 26/02/2021 e na ecomendação nº 009/2021-MP/GMP, de 21/05/2021,
torna pública a instauração do Procedimento dministrativo Preliminar nº
002/2022 – MP/1PJBelém, que se encontra à disposição na 1ª Promotoria
de Justiça riminal de Belém, situada na venida 16 de Novembro, nº 50,
Bairro da idade Velha, Belém/P, EP 66.023-220 – (91) 3198-2769/2407.
PT Nº 002/2022 – MP/1PJBelém
bjeto: ormalização de atos preparatórios para a realização da inspeção mensal nas entrais de Triagem e estabelecimentos prisionais, com
o respectivo agendamento prévio, visando cumprimento das providências
necessárias as inspeções carcerárias do ano de 2022;
 JGE VN  SV – Promotor de Justiça
Protocolo: 826785
O Promotor de Justiça de São Geraldo do Araguaia torna público a instauração do Procedimento Administrativo nº 001082-383/2022-MP/PJSGA
(PT nº 01/2022 Eleitoral) aberto para acompanhar e subsidiar a
atuação desta Promotoria Eleitoral nas eleições 2022, sobretudo, os itens
especicados no projeto, encontrando-se à disposição na Promotoria de
Justiça de São Geraldo do raguaia, situada na venida nanias osta
esquina com ua om Pedro , Bairro entro, ep 68.570-000 – Pará –
one/ax: (94) 3331-1110.
Erick icardo de Souza ernandes – Promotor de Justiça
Protocolo: 826792
P F
Nº 003/2021-MP/PJM-1ª PJM
 1º Promotor de Justiça de Monte legre, com fundamento no art. 54, V e
§3º da ei omplementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. V da ESUÇÃ Nº
23 – CNMP, de 17/09/07, torna pública a Retica a PORTARIA do Inquérito
ivil nº 000303/157/2019-1ª PJM, para Procedimento dministrativo nº
000303/157/2019-1ª PJM que se encontra à disposição na Promotoria de
Justiça de Monte legre, situada na rua ui Barbosa, nº 587, idade lta,
Monte legre-P, EP 68.220-000-Monte legre-Pará-one (93) 3533-2977.
PORTARIA Reticadora nº 003/2021 - MP/PJMA-1ªPJMA
P TV: 1ª Promotoria de Justiça de Monte legre
P PSSV: Prefeitura Municipal de Monte legre / Secretaria Municipal
de Saúde de Monte legre

MNÉ PÚBL    PÁ
xtrato da P Nº 08/2022-MP/PJ
 Promotor de Justiça da idade de olares, ui Barbosa amim, com
amparo nos arts. 127, caput, e 129, , da onstituição ederal; art. 25,
IV, “b” e art. 26, I, “a” e “c”, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público), art. 54, I, “a”, “b” e “c”, da Lei Complementar Estadual
nº 57/06 (ei rgânica do Ministério Público do Estado do Pará) e esolução nº 07/2019, do olégio de Procuradores de Justiça do Estado do Pará,
instaura o Procedimento dministrativo nº 000284-352/2021, que visa
acompanhar o serviço de tratamento de água do município de olares/P,
em razão da notícia de que faltariam insumos básicos para a realização do
serviço. Que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de olares,
situada na ua r. Justo hermont, 155- entro, EP: 68785-000, olares
-Pará. Telefone: (91) 3461-7180.
Protocolo: 826809
UM  P N. 035/2022-MP/PJ
ef.: Procedimento dministrativo nº 000373-138/2022
 PMT E JUSTÇ E SÃ MNGS  GU torna pública a instauração do presente Procedimento dministrativo, o qual se
encontra à disposição na sede da Promotoria.
Polo tivo: NENE PEE E SUZ / TNE SUZ  SV
Polo Passivo: MUNÍP E SÃ MNGS  GU-P / GVEN  EST  P.
Instauração de Procedimento Administrativo com a nalidade de “Assegurar, junto ao Município de São omingos do raguaia e ao Estado do
Pará, o tratamento médico prescrito ao paciente T.S..S., residente nesta
cidade, para ns de oertar a medicação leuprorrelina”.
São omingos do raguaia/P, 07 de julho de 2022
GBET NS E SUZ H
Promotor de Justiça
Protocolo: 826805
UM  P N. 034/2022-MP/PJ
ef.: Procedimento dministrativo nº 000382-138/2022
 PMT E JUSTÇ E SÃ MNGS  GU torna pública a instauração do presente Procedimento dministrativo, o qual se
encontra à disposição na sede da Promotoria.
Polo tivo: M VE MNTE / V U VE  SV
Polo Passivo: GVEN  EST  P / MUNP E SÃ MNGS  GU
Instauração de Procedimento Administrativo com a nalidade de “Assegurar, junto ao Município de São omingos do raguaia e ao Estado do Pará,
o tratamento médico prescrito ao paciente ..V..S., residente nesta cidade, notadamente a realização de exame de ressonância, reavaliação com
neuropediatra, bem como a necessidade de proessor auxiliar”.
São omingos do raguaia/P, 07 de julho de 2022
GBET NS E SUZ H
Promotor de Justiça
Protocolo: 826803
.
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ASSUNTO: Retica a instauração de IC para PA tendo como assunto: acompanhar a reforma executada, pelo município de Monte legre, no Posto
de Saúde da omunidade de uçari, visto que não teria sido realizada
de orma satisatória, o que estaria dicultando o acesso ao serviço pelos
.

munícipes, bem como em vista do degradante estado em que se encontra
o prédio da UBS da omunidade São iogo, todas localizadas na zona rural

.
.

N

desta comarca.

.

avid Terceiro Nunes Pinheiro – Promotor de Justiça
Protocolo: 826798
UM  P N. 032/2022-MP/PJ
ef.: Procedimento dministrativo nº 000346-138/2022
 PMT E JUSTÇ E SÃ MNGS  GU torna pública a instauração do presente Procedimento dministrativo, o qual se
encontra à disposição na sede da Promotoria.
Polo tivo: KENE E ME ST / JSUE ENNES ETS
Polo Passivo: MUNÍP E SÃ MNGS  GU-P / GVEN  EST  P.
Instauração de Procedimento Administrativo com a nalidade de “Assegu-

Contrato nº: 07/2022
Modalidade da Licitação: Inexigibilidade de Licitação nº 02/2022
ontratante: Ministério Público de ontas dos Municípios do Estado do Pará,
Trav. Magno de raújo, nº 424 – Telégrafo NPJ nº 05.018.916/0001-92
ontratada: SM NSUT E SSTEMS T, inscrita no NPJ nº
88.633.680/0002-02, com sede na SHS Quadra 6, onjunto , Bloco  ,
Sala 905, omplexo Brasil 21, sa Sul, Brasília-, EP 70.316/102.
bjeto: Prestação de serviços de instalação, migração de dados,parametrização,customização,adequação,implantação,treinamento, manutenção
e fornecimento de atualizações de sistema de gestão de H e folha de
pagamento no MPM/P.
ata da assinatura: 30/06/2022

rar, junto ao Município de São omingos do raguaia e ao Estado do Pará,
o tratamento médico prescrito ao paciente JSUE ENNES ETS,
residente nesta cidade, para tratar da ratura da tíbia”.
São omingos do raguaia/P, 05 de julho de 2022

Vigência: 36 (trinta e seis) meses, a contar de 07/07/2022.

GBET NS E SUZ H
Promotor de Justiça

Natureza da despesa: 339040
Protocolo: 826807

Valor global: $360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais)
otação rçamentária: 01.451.1495.8765
onte: 0101e 0301
rdenador: Maria egina unha-Procuradora Geral em exercício
Protocolo: 826917

