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atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 
1988 e art. 8º, §1º e §2º da lei federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
investigado: orlaNdo da lUZ PaES.
objeto de investigação: apurar a suposta prática de poluição sonora e a 
revenda irregular de gás liquefeito de petróleo.
Belém, 06 de outubro de 2021.
NilToN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 722253
extrato de recomendação Nº 009/2021-MPPa-PJa
a Promotora de Justiça de anapu, com fundamento no artigo 2º, inciso 
iV da resolução nº 164/2017 do cNMP, art. 52, parágrafo 2º, inciso iV, 
da resolução 007/2019-cPJ e no artigo 1º, inciso iV do ato conjunto n. 
02/2010-MP/PGJ-cGMP, torna pública a rEcoMENdaÇÃo 009/2021-MPPa
-PJa, expedida nos autos do Procedimento administrativo nº 003/2021 
MP/PJa, que se encontra à disposição na rua Santo antônio, nº 20, bairro 
imperatriz, cEP 68365-00, anapu/Pa.
ao MUNicÍPio dE aNaPU/ SEcrETaria dE EdUcaÇÃo/ SEcrETaria dE 
oBraS: 1 – ao gestor municipal e seu respectivo Secretário de Educação 
que promovam a reabertura da Escola Municipal Paulo anacleto, localizado 
no lote 96, da Gleba Bacajá, em caráter de urgência;
2 – Promova ainda, os reparos necessários na vicinal que dá acesso ao esta-
belecimento escolar, com vistas a facilitar o acesso dos alunos e discentes;
3 – designe Professores e demais trabalhadores a funcionarem no estabeleci-
mento educacional, de preferência da comunidade ou aproximada, com vistas 
a garantir a continuidade do serviço público prestado àquela comunidade.
aliNE da SilVa cUNHa – Promotor de Justiça

Protocolo: 722284
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 008/2021/MP/PJaB
a Promotora de Justiça de abaetetubas, 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 nº003203-921/2021/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 08/2021/MP/PJaB
Polo Passivo: MUNicÍPio dE aBaETETUBa
assunto: “Subsidiar o acompanhamento de políticas públicas necessárias 
para o desenvolvimento dos espaços de execução das medidas socioedu-
cativas no Município de abaetetuba”
adriana Passos ferreira – Promotora de Justiça

Protocolo: 722273
extrato da Portaria nº 060/2021 – Procedimento Preparatório 
nº 002825-003/2021.
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 6º carGo da ProMoToria dE dEfESa do 
PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. aldo dE 
oliVEira BraNdÃo SaifE, torna pública a instauração de Procedimento 
Preparatório nº 002825-003/2021 que se encontra à disposição na sede do 
Ministério Público na rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta 
cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração: 060/2021-MP/6ºPJdPPMa
objeto: apurar possíveis irregularidades relacionadas ao acúmulo ilegal de 
cargos públicos por Geraldo costa de andrade na Secretária de Estado de 
Educação (SEdUc) e na Universidade do Estado do Pará (UEPa).
Promotor de Justiça: aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE
Promotoria de Justiça: 6º cargo da Promotoria de Justiça de defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 722307
..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria n° 123/2021/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
i – designar o servidor arTHUr BraGa cHaVES – cargo: diretor – Gestão 
operacional, para responder pelo cargo de diretor administrativo financei-
ro, em caso de afastamento ou impedimento do titular, ficando revogadas 
as disposições em contrário.
ii   - dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 14 de outubro de 2021
Maria rEGiNa cUNHa
Procuradora-Geral do MPcM-Pa, em exercício
Portaria n° 124/2021/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, com base no 
art. 10, da lei complementar nº 086/2013 e de acordo com o que consta 
no Processo n° 4588/2021,
rESolVE:
i – designar a servidora EliSa fUrTado cordEiro para desempenhar 
Função Gratificada de Chefe de Apoio Especializado, atribuindo a gratifica-
ção de 80% (oitenta por cento), a partir de 01.10.2021.
ii   - dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 18 de outubro de 2021
Maria rEGiNa cUNHa
Procuradora-Geral do MPcM-Pa, em exercício

Portaria n° 125/2021/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, com base no 
art. 31, da lei complementar n° 086/2013, e de acordo com o que consta 
no Processo n° 4589/2021,
rESolVE:
i - conceder à Procuradora EliSaBETH MaSSoUd SalaME da SilVa, 
o gozo de 30 (trinta) dias de férias referente ao 2º período aquisitivo 
2020/2021, a ser usufruído a partir de 08.11.2021.
ii   - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 26 de outubro de 2021
Maria rEGiNa cUNHa
Procuradora-Geral, em exercício
Portaria n° 126/2021/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
I – Designar os servidores abaixo para atuar como fiscal e suplente nas 
seguintes contratações:
ii   - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 26 de outubro de 2021
Maria rEGiNa cUNHa
Procuradora-Geral, em exercício
Portaria n° 127/2021/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Estado 
do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 74, 
da lei n° 5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo n° 4591/2021,
rESolVE:
i - conceder à Servidora GlaUcia aUGUSTa MarTiNS MENdES – cargo: 
analista - ciências contábeis, o gozo de 30 (trinta) dias de férias referente 
ao período aquisitivo 2020/2021, a ser usufruído a partir de 16.11.2021.
ii   - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 26 de outubro de 2021
Maria rEGiNa cUNHa
Procuradora-Geral, em exercício
Portaria n° 128/2021/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, com base no 
art. 31, da lei complementar n° 086/2013, e de acordo com o que consta 
no Processo n° 4590/2021,
rESolVE:
i - conceder à Procuradora Maria rEGiNa fraNco cUNHa, o gozo de 60 
(sessenta) dias de férias referente ao período aquisitivo 2020/2021, a ser 
usufruído a partir de 16.11.2021.
ii   - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 27 de outubro de 2021
EliSaBETH MaSSoUd SalaME da SilVa
Procuradora-Geral, em exercício

Protocolo: 722395
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
MiNistÉrio PÚBLico de coNtas dos MUNicÍPios do estado 
do ParÁ - MPcM
ModalidadE: Tomada de Preços nº 01/2021 –Tipo Menor Preço Global
oBJETo: Selecionar empresa para contratação de empresa de engenharia 
para execução de serviços de revitalização e recuperação da fachada e 
dos telhados dos prédios sede e anexo do MPcM, localizado nesta cidade, 
conforme Termo de referência nº 004/2021.
a cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos, na Travessa Magno 
de araújo nº 424, gratuitamente, através de meio digital ou na internet, 
através do site: http://www.mpcm.pa.gov.br.
local e data da abertura: dia: 16 de novembro de 2021, às 09 horas, na 
cidade de Belém(Pa), na Tv. Magno de araújo nº 424.

Protocolo: 722532
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº 129/2021/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral, em exercício, do Ministério Público de contas dos Mu-
nicípios do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o que consta no Processo nº 4513/2021,
rESolVE:
i – conceder suprimento de fundos ao servidor raMaYaNa Gaia riBEiro 
– cPf nº 410.012.492-91, no valor de r$3.500,00 (três mil e quinhentos 
reais) para as despesas de pronto pagamento do órgão (exercício financei-
ro de 2021), obedecendo a seguinte classificação orçamentária:
01.122.1442.8515.339030 (compra de Material de consumo) – Valor: 
r$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
01.122.1442.8515.339036 (Serviços de Terceiros Pessoa física) – Valor: 
r$600,00 (seiscentos reais)
01.122.1442.8515.339039 (Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica) – Valor: 
r$400,00 (quatrocentos reais)
ToTal: r$3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
ii – o período de aplicação do referido suprimento é de 60 (sessenta) dias 
e a prestação de contas deverá ser feita em até 03 (três) dias subsequen-
tes a este período.
iii – dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 28 de outubro de 2021
Maria rEGiNa cUNHa
Procuradora do MPcM/Pa

Protocolo: 722398


