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Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

ia  PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 

SEM ALTERAÇÃO. 

2a PARTE - INSTRUÇÃO: 

SEM ALTERAÇÃO. 

r PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
1- ASSUNTOS ADMINISTRATIVO: 

1- ATO DO PODER EXECUTIVO: 
DECRETO N° 1.555 DE 09 DE AGOSTO DE 1996 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 

135, inciso V da Constituição Estadual, e 
Considerando o disposto no Art. 13 da Lei N° 5.944, de 02 fev 96, que atribui ao Chefe do Poder 

Executivo competência para dispor sobre a Estrutura e Funcionamento do Sistema de Segurança Pública; 
Considerando a necessidade de estruturar o Conselho Estadual de Segurança Pública, de que trata o Art. 4° 

da retrocitada Lei; 
Considerando ainda, que os termos do Parecer N° 343/96 - CGE, de 29 jul 96 da Consultoria - Geral do 

Estado, 
RESOLVE: 

Art. 1° - Fica homologado o Regimento Interno do Conselho Estadual de Segurança Pública, na forma do 
anexo deste decreto. 

Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO PARÁ, 09 DE AGOSTO DE 1996 
ALMIR GABRIEL 
Governador do Estado 
PAULO CELSO PINHEIRO SETTE CÂMARA 
Secretário de Estado de Segurança Pública 
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SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 

RESOLUÇÃO 'N° 001/96 - CESP 

O CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições conferida pela 
Lei n° 5.944, de 02.02.96 e, 

CONSIDERANDO o disposto no art. 4° da Lei n° 5.944 de 02.02.96, que determina o Conselho a 
competência para elaboração de seu Regimento Interno; 

CONSIDERANDO a proposta da Comissão encarregada de elaborar o Regimento Interno do Conselho, 
apresentada por seu Relatar, Conselheiro Marcelo Freitas; 

CONSIDERANDO o que decidiu o Conselho em reunião plenária realizada em 24.04.94. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Aprovar o Regimento Interno do Conselho Estadual de Segurança Pública, na forma do texto 
anexo desta resolução. 

Art. 2° - Encaminhar o Regimento Intento aprovado ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 
Pará para que seja outorgado por Decreto . 

Sala dos Conselhos do Sistema de Segurança Pública do Estado do Pará, em 24 de julho de 1996. 

PAULO CELSO PINHEIRO SETTÉ CÂMARA 
Presidente do Conselho 

MARCELO SILVA DE FREITAS 
Conselheiro Relator 

ANEXO DO DECRETO N° 1.555, DE 09 DE AGOSTO DE 1996 

REGIMENTO INTERNO DO 
CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 

TÍTULO I 
DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Capítulo I 
DA INSTITUIÇÃO 
Art. 1° - O presente Regimento Interno regula as atividades e atribuições do Conselho Estadual de 

Segurança Pública do Estado do Pará, instituído pela Lei n° 5.944, de 02.02.96, nos termos do art. 4°, Subseção I, 
capítulo I, publicado no Diário Oficial do Estado, de 06 de fevereiro de 1996. 

Capítulo II 
DAS FINALIDADES 
Art. 2° - O Conselho Estadual de Segurança Pública, órgão superior de deliberação colegiada com funções 

deliberativas, normativa, fiscalizadora e consultiva, tem por Fmalidade básica o estabelecimento, acompanhamento, 
controle e avaliação da política e das ações de segurança pública no Estado do Pará. 

Capítulo III 
DA COMPOSIÇÃO 
Art. 3° - O Conselho Estadual de Segurança Pública terá seu plenário constituído por nove membros, 

obedecida a composição prevista em lei, da seguinte maneira: 
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I - o Secretário de Estado de Segurança Pública; 
II - o Delegado - Geral da Polícia Civil; 
III - o Comandante Geral da Polícia Militar do estado; 
IV - o Comandante do Corpo de Bombeiros Militar; 
V - o Diretor Superintendente do Departamento de Trânsito; 
VI - um representante da Ordens dos Advogados do Brasil - Seção Pará; 
VII - um representante da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos; 
VIII - um representante do Centro de Defesa do Menor; 
IX - um representante da Assembléia Legislativa do Estado do Pará. 

Art. 4° - Os membros titulares e suplentes, representantes da sociedade civil, serão indicados de maneira 
autônoma por suas respectivas entidades ou instituições e nomeados pelo Governador do Estado, para um mandato 
que coincidirá com o do Chefe do Executivo, com renovação bienal, sendo permitida uma recondução. 

Art. 5° - O Conselho Estadual de Segurança Pública será presidido pelo Secretário de Estado de Segurança 
Publica, membro titular, e terá um Vice-Presidente, eleito pelo plenário, que substituirá o Presidente do Conselho, nos 
casos de impedimento. 

§ 1° - Será eleito Vice-Presidente, para um mandato de dois anos, o membro do Conselho que obtiver a 
maioria dos votos dos conselheiros titulares presentes em reunião especialmente convocada para tal fim. 

§ 2° - A instituição que eleger o Vice-Presidente somente será reconduzida ao cargo depois dele ocupado 
por cada um dos demais membros titulares do Conselho, ficando a função de Vice-Presidente sendo ocupada por 
sistema de rodízio. 

§ 3° - Na ausência do Presidente e do Vice-Presidente, as reuniões serão presididas pelo Conselheiro mais 
idoso, presente no plenário. 

Capítulo IV 
DAS DIRETRIZES BÁSICAS DE ATUAÇÃO 
Art. 6° - O Conselho Estadual de Segurança Pública observará, no exercício de suas atribuições, além das 

previstas em lei federal, estadual e municipal que regulam a matéria, as seguintes diretrizes básicas e prioritárias: 
a) uma política de segurança pública que assegure o cumprimento da missão institucional do Sistema de 

Segurança Pública do Estado do Pará (Preservação da Ordem Pública, da Incolumidade das Pessoas e do Patrimônio), 
garantindo a universalização e o acesso igualitário aos serviços de segurança pública a toda a população do Estado; 

b) o aprofundamento da integralidade e melhoria na qualidade dos serviços de segurança pública nos 
âmbitos individual e coletivo; 

c) a integração, hierarquização e regionalização dos serviços de segurança pública, adequando-se, com 
eficiência, o Sistema de acordo com as demandas sociais por segurança no Estado; 

d) o estímulo à constituição e ao pleno desenvolvimento de instâncias colegiadas gestora das ações de 
segurança pública, em todos os níveis, com ampla garantia de participação das representações populares e da 
democratização das decisões. 

Capitulo V 
DA ORGANIZAÇÃO 
Art. 7° - O Conselho Estadual de Segurança Pública tem como órgãos: 
I - o Plenário ou Colegiado Pleno; 
II - a Secretaria Executiva; 
III - a Ouvidoria do Sistema; 
IV - a Comissão de Controle da Segurança Pública.  

Art. 8° - O Plenário do Conselho será composto pelo conjunto de membros titulares e suplentes, que, 
coletiva ou isoladamente, têm as seguintes obrigações e prerrogativas: 

I - comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias; 
II - apreciar a pauta das reuniões e requerer a inclusão, alteração ou preferência de pontos de pauta; 
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III - relatar, no prazo de quinze dias, prorrogáveis por no máximo mais quinze, os processos que lhe forem 
distribuídos, emitindo parecer conclusivo; 

IV - apresentar projetos das resoluções e formular moções ou recomendações; 
• V - por determinação do Conselho, ter acesso a inquéritos policiais civis e militares, processos 

administrativos, bem como requisitar documentos, informações ou esclarecimentos necessários às autoridades 
competentes, para fundamentar as discussões e deliberações do Conselho Estadual de Segurança Pública; 

VI - requere ao Presidente a convocação de reunião extraordinária do Conselho Estadual de Segurança 
Pública, para discussão e deliberação de assuntos urgentes; 

VII - conhecer, manifestar-se e votar sobre matérias submetidas à discussão trazendo sempre a opinião das 
entidades e instituições que representa; 

VIII - representar o Conselho Estadual de Segurança Pública, designado pelo Plenário; 
IX - solicitar a participação eventual de órgãos ou entidades não -representada no plenário em reuniões 

ordinária e extraordinárias; 
X - propor e votar alterações deste Regimento Interno. 

Art. 9° - Para melhor desempenho de suas atividades, o Plenário do Conselho Estadual de Segurança 
Pública poderá criar Comissões Técnicas, compostas por membros titulares e/ou suplentes, cujos pareceres serão 
submetidos ao Plenário. 

§ 1° - A competência, prazo de funcionamento e composição de cada uma das Comissões Técnicas 
constarão na resolução do Conselho Estadual de Segurança Pública que as criar. 

§ 2° - Cada Comissão Técnica elegerá um presidente entre seus pares e para cada processo haverá 
indicação de um relator. 

§ 3° - As Comissões Técnicas poderão requerer a assessoria de pessoas, entidades ou instituições para a 
consecução de sues objetivos. 

§ 4° - Concluído os trabalhos da Comissão Técnica, no prazo ou antes dele , o Presidente deverá 
apresentar, imediatamente, o relatório conclusivo aos Conselheiros, para apreciação na reunião subseqüente. 

Art. 10 - A Secretaria Executiva se incumbirá do funcionamento do Conselho Estadual de Segurança 
Pública, sendo-lhe assegurado espaço físico adequado, recursos humanos necessários, materiais e equipamentos 
administrativos e de comunicação. 

§ 1° - Para o cargo de Secretário Executivo do Conselho Estadual de Segurança Pública será escolhido, 
mediante deliberação do Plenário, servidor público estadual do órgão Central do Sistema, cedido exclusivamente para 
essa atividade. 

§ 2° - Ao Secretário Executivo do Conselho Estadual de Segurança Pública será assegurada remuneração 
igual ao valor da representação dos conselheiros. 

§ 3° - O Conselho Estadual de Segurança Pública, através da Secretaria Executiva, fará orçamento de 
despesas para a sua viabilização prática, implantação e execução, cujos recursos originar-se-ão do Órgão Central do 
Sistema de Segurança Pública do Estado. 

Capitulo VI 
DO FUNCIONAMENTO 
Art. 11 - O Conselho Estadual de Segurança Pública reuni-se-á ordinariamente a cada quinze dias em 

tempo integral, com a presença da maioria simples de seus membros, considerando-se os suplentes que estiverem 
substituindo os titulares, e suas atividades serão dirigidas pelo seu Presidente, ou substituto, devendo os participantes 
assinarem livro de presença, por ordem de chegada. 

§ 1° - O Conselho Estadual de Segurança Pública reunir-se-á extraordinariamente quando convocado por 
seu Presidente ou por maioria simples dos Conselheiros. 

§ 2° - O Conselho Estadual de Segurança Pública poderá, por decisão própria, reunir-se fora da sede, em 
locais que demandem as ações do Sistema de Segurança Pública. 
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§ 3° - Haverá tolerância de trinta minutos para se estabelecer o "quorum" para o início da reunião, e, na 
ausência deste, a sessão será suspensa e os Conselheiros que não justificarem suas ausências serão considerados 
faltosos. 

§ 4° - As justificativas deverão ser encaminhadas à Secretaria Executiva do Conselho, no prazo de 72 horas 
após a reunião. 

Art. 12 - A pauta de reunião será deliberada pelo Plenário, na reunião anterior. 
§ 1° - Os Conselheiros têm a prerrogativa de acrescentar assuntos na pauta até cinco dias úteis antes da 

reunião. 
§ 2° - A pauta de reunião será distribuída a todos os Conselheiros pelo menos com três dias úteis de 

antecedência. 

Art. 13 - Os assuntos tratados e as deliberações tomadas em cada reunião serão registradas em ata, a qual 
será lida, discutida e aprovada na reunião subseqüente, devendo conter as posições majoritárias e minoritárias de seus 
respectivos volantes. 

Parágrafo Único - Cópias das atas serão entregues aos Conselheiros para apreciação, pelo menos com três 
dias úteis de antecedência. 

Art. 14 - O Conselho Estadual de Segurança Pública deliberará por maioria simples dos seus Conselheiros 
presentes, considerando os suplentes que estiverem em exercício, devendo os assuntos debatidos serem votados em 
aberto. 

Parágrafo Único - Cada Conselheiro terá direito a um voto, sendo que ao Presidente cabe o voto de 
qualidade. 

Art. 15 - As sessões plenárias do Conselho Estadual de Segurança Pública serão abertas ao público, com 
pautas e datas previamente divulgadas pelos meios de comunicação de massa, sendo facultado o direito de voz a 
qualquer cidadão presente às mesmas. 

Art. 16 - As substituições, durante o exercício do mandato ou em caso de vacância, serão exercidas pelos 
membros suplentes das entidades representativas. 

§ 1° - As instituições ou entidades representadas pelos conselheiros faltosos deverão ser comunicadas a 
partir de segunda falta sem justificativa, através de correspondência da Secretaria Executiva do Conselho. 

§ 2° - A substituição de membro suplente pela instituição ou entidade representada, na hipótese do 
parágrafo anterior, será exercida livremente e realizada mediante correspondência especificada dirigida ao Presidente 
do Conselho Estadual de Segurança Pública, pelo titular da instituição ou entidade respectiva. 

§ 3° - No caso de afastamento temporário de um dos membros titulares, automaticamente assumirá o 
respectivo suplente, com direito a voto. 

Capítulo VII 
DA COMPETÊNCIA 
Art. 17 - Compete ao Conselho Estadual de Segurança Pública: 

I - decidir a cerca da política e das ações de segurança pública no Estado; 

II - controlar, acompanhar e avaliar a política e as ações de segurança pública em nível estadual, incluindo 
seus aspectos técnicos. 

III - promover ações que visem garantir o pleno exercício da cidadania e o cumprimento do princípio da 
participação popular, através da integração dos órgãos do Sistema com a sociedade civil; 

IV - desenvolver meios que permitam dizimar as ações dos órgãos do Sistema de Segurança, visando á 
proteçãao das pessoas e do patrimônio, à garantia dos direitos individuais e à prevenção e repressão da criminalidade; 
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V - promover a integração dos órgãos supervisionados e de cooperação no cumprimento da missão 
institucional do Sistema de Segurança Pública; 

VI - aprbvar o Plano Estadual de Segurança Pública, estabelecendo mecanismos de controle e fiscalização 
de sua execução. 

VII - estabelecer diretrizes e prioridades a serem observadas pelo Órgão Central na coordenação da 
elaboração do Plano Estadual de Segurança Pública, adequando-o ás diversas realidades de segurança pública do 
Estado; 

VIII - compor e estruturar a Comissão de Controle de Segurança Pública, por maioria absoluta dos 
Conselheiros; 

IX - escolher o Ouvidor do Sistema, mediante deliberação do Plenário, por maioria absoluta dos 
Conselheiros, dentre membros da sociedade civil de reputação ilibada e sem qualquer vinculação com o Sistema de 
Segurança Pública; 

X - garantir a participação e o controle social, através da sociedade civil organizada, das ações dos órgãos 
supervisionados do Sistema de Segurança Pública; 

XI - possibilitar amplo conhecimento do Sistema de Segurança Pública do Estado; da Política Estadual de 
Segurança e das deliberações do Conselho Estadual de Segurança Pública à população e às instituições públicas e 
entidades privadas, utilizando-se de todos os meios de comunicação possíveis; 

XII - possibilitar à população o acesso à informação em segurança pública, divulgando, periodicamente, 
dados e indicadores, além de publicar, anualmente, relatório da situação de segurança pública do Estado; 

XIII - estimular a criação de Conselhos Municipais de Segurança pública, estabelecendo recomendações e 
diretrizes gerais à sua implantação; 

XIV - dispor de informações técnico-administrativas, econômico-financeiras, orçamentárias, operacionais, 
convênios, contratos e termos aditivos dos órgãos supervisionados do Sistema de Segurança Pública do Estado; 

XV - pronunciar-se sobre as propriedades operacionais e metas estratégicas dos órgãos supervisionados do 
Sistema de Segurança Pública do Estado, que possam servir de base na formulação orçamentária; 

XVI - estabelecer critérios e diretrizes quanto à localização e ao tipo de unidades de segurança pública, no 
âmbito do Sistema; 

XVII - opinar, previamente, sobre projeto público ou privado que implique a Politica Estadual de 
Segurança Pública; 

XVIII - acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de segurança pública prestados à população pelos 
órgãos e entidades públicos integrantes do Sistema de Segurança Pública do Estado; 

XIX - definir critérios de qualidade para o funcionamento dos serviços de segurança públicos e privados, 
no âmbito do Sistema de Segurança Pública, verificando o processo da incorporação dos avanços científicos e 
tecnológicos na área; 

XX - propor medidas para o aperfeiçoamento da organização e do funcionamento do Sistema de Segurança 
Pública do Estado; 

XXI - examinar propostas e denúncias, responder a consultas sobre assuntos relevantes às ações e serviços 
de segurança pública, bem como apreciar recursos a respeito de deliberações do Colegiado; 
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XXII - estimular, apoiar ou promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas, na área de segurança 
pública, de interesse para o desenvolvimento do Sistema de Segurança Pública; 

XXIII - desenvolver gestões junto ás instituições formadoras de recursos humanos, no sentido de buscar a 
compatibilização do ensino e a capacitação, na área de segurança pública, com os interesses prioritários do Sistema; 

XXIV - propor alteração deste Regimento Interno, bem conto apreciar quaisquer outros assunto que lhe 
forem submetidos; 

XXV - criar Comissões Técnicas que se fizerem necessárias; 

XXVI - promover diligências para apurar denúncias e outras indicações de agravo á segurança da 
população. 

Art. 18 - À Ouvidoria do Sistema de Segurança Pública do Estado, diretamente subordinada ao Conselho 
Estadual de Segurança Pública, compete: 

I - zelar pela legalidade, moralidade e eficiência dos atos dos órgãos que compõem o Sistema de Segurança 
Pública do Estado, recebendo e apurando as procedências de reclamações, denúncias e sugestões que lhe foram 
dirigidas; 

II - propor a instauração de sindicâncias, processos administrativos e inquéritos policiais civis e militares, 
quando necessários, e recomendar ao Conselho Estadual de Segurança Pública medidas que visem resguardar a 
cidadania, informando ao Ministério Público o indicio do crime, se houver; 

III - recomendar ao Presidente do Conselho a adoção de medidas que visem coibir os abusos praticados 
pelos integrantes dos órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública do Estado; 

IV - recomendar ao Conselho Estadual de Segurança Pública estudos, propostas e sugestões que objetivem 
minimizar processos burocráticos nos serviços prestados pelos órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública, a 
população; 

V - ouvir de qualquer cidadão, inclusive de funcionários e policiais civis e militares, as reclamações do 
Sistema de Segurança Pública; 

Parágrafo Único - Para o desempenho de suas atribuições, é assegurado ao Ouvidor: 

I - independência e autonomia de suas ações; 

II-tomar por termo depoimentos, a fim de esclarecer sob sua investigação; 

III - acompanhar o desenvolvimento dos processos de apuração das denúncias por ele formuladas. 

Art. 19 - À Comissão de Controle de Segurança Pública do Estado, diretamente subordinada ao Conselho 
Estadual de Segurança Pública, compete: 

I - acompanhar e analisar o uso e alocação adequada dos recursos económicos, financeiros, operacionais e 
humanos dos órgãos supervisionados do Sistema de Segurança Pública do Estado, para que assim possam melhor 
exercitar suas atividades a atender eficientemente às demandas populacionais do Estado; 

II - acessar todas as informações técnico-administrativas, econômico-financeiras, orçamentárias, 
operacionais, convênios, contratos e termos aditivos, que se relacionem com a estrutura e funcionamento dos órgãos 
supervisionados do Sistema de Segurança Pública do Estado; 
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III - por determinação do Conselho, proceder às auditorias administrativa, orçamentária, financeira, 
contábil e de recursos humanos, junto aos órgãos supervisionados do Sistema de Segurança Pública do Estado; 

IV - coligir e divulgar • .tiamente dados e estatísticas relacionadas com o Sistema de Segurança Pública; - - 

Art. 20 - à Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Segurança Pública compete: 

I - prover os meios administrativos, financeiros, materiais e humanos indispensáveis ao funcionamento do - -
Conselho Estadual de Segurança Pública; 

- receber, registrar, expedir, distribuir, arquivar e controlar documentos, correspondências, atos 
normativos e demais papéis de interesse do Conselho Estadual de Segurança Pública; 

III - produzir os expedientes necessários às atividades do Conselho, tais como resoluções, atas, pautas, 
oficios, dentre outros; 

IV - executar outras atividades afins designadas pelo Conselho. 

Capítulo VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 21 - As funções dos membros titulares e suplentes serão remunaradas, na forma do Decreto n° 4387, 

de 2 de julho de 1986. 

Art. 22 - As decisões do Conselho Estadual de Segurança Pública, que forem consubstanciadas em 
resoluções, serão homologadas pelo Chefe do Poder Executivo e publicadas no Diário Oficialzdo Estado, no prazo de 
até quinze dias. 

Art. 23 - O presente Regimento Interno poderá ser alterado, parcial ou totalmente, através de proposta 
expressa de um terço dos membros do Plenário, encaminhada por escrito, com antecedência mínima de quinze dias. 

Parágrafo Único - As propostas de alteração, parcial ou total, deste Regimento Interno deverão ser 
apreciadas em reunião extraordinária do Conselho Estadual de Segurança Pública, .convocada por escrito e 
especificamente para esse fim, com antecedência de cinco dias, e aprovada por maioria absoluta. 

Art. 24 - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas acerca da presente regulamentação serão dirimidas pelo 
Conselho Estadual de Segurança Pública, por decisão de sua maioria. 

Art.' 25 - Este Regulamento Interno, aprovado pelo Plenário do Conselho Estadual de Segurança Pública e 
homologado pelo Chefe do Poder Executivo, entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 26 - São revogadas a disposições em contrário. 
(Transe. do D. O. n° 28.276, de 13 ago 96) 

2 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
GABINETE DO COMANDO 
EXTRATO DE PORTARIA: 

PORTARIA Ir 195/96 - Gab. do Cmil°. 
NOME: CapQOBM HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JUNIOR,  
MATRICULA: 3394700-014 
VALOR: R$ 8.500,00 
ELEMENTO DE DESPESA:3120 
FUNÇÃO:Coauandante do 2° Grupamento de Incêndio (Castanjud) 
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PORTARIA N° 196/96 - Gab. do Cmd°. 
NOME: Maj QOBM PAULO SERGIO GOMES MAGNO 
MATRÍCULA: 3397424-013 
VALOR: R$ 5.000,00 
ELEMENTO DE DESPESA: 3120 
FUNÇÃO:Comandante da Escola de Formação de Oficiais (EFO) 

PORTARIA N° 197/96 - Gab. do Cmd°. 
NOME: Ten QOBM AUGUSTO SERGIO LIMA DE ALMEIDA 
MATRÍCULA: 5267579-012 
VALOR: R$ 3.000,00 
ELEMENTO DE DESPESA: 3120 
FUNÇÃO:Comandante do 1° Subgrupamento de Incêndio (Santarém) 

PORTARIA N° 198/96 - Gab. do Cmd 
NOME: Cap QOBM FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA 
MATRÍCULA: 3400093-012 
VALOR: R$ 2.500,00 
ELEMENTO DE DESPESA: 3120 
FUNÇÃO:Comandante do 2° Subgrupamento de Incêndio (Marabá) 

PORTARIA N° 199/96 - Gab. do Cmd°. 
NOME: 1° Ten Qe. 1̀"1 PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ 
MATRÍCULA: 51 	- 011 
VALOR: R$ 3.000,00 
ELEMENTO DE DESPESA: 3120 
FUNÇÃO:Comandante do 3° Subgrupamento de Incêndio (Abaetetuba) 

PORTARIA N° 200/96 - Gab. do Cmd°. 
NOME: 1° Ten QOBM NAHUM FERNANDES DA SILVA 
MATRÍCULA: 3403351 - 012 
VALOR: R$ 3.000,00 
ELEMENTO DE DESPESA: 3120 
FUNÇÃO:Comandante do 4° Subgrupamento de Incêndio (Sabnépolis) 

PORTARIA N° 201/96 - Gab. do Cmd°. 
NOME: Cap QOABM ROBERTO DA SILVA FREITAS 
MATRÍCULA: 3400107 - 010 	 - 	• 

VALOR: R$ 10.000,00 
ELEMENTO DE DESPESA: 3120 
FUNÇÃO:Chefe da 4' seCão do EMG 

PORTARIA N° 202/96 - Gab. do Cmd°. 
NOME: 1° Ten QOBM MARIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO 
MATRÍCULA: 5038057-015 
VALOR: R$ 3.500,00 
ELEMENTO DE DESPESA: 3120 
FUNÇÃO:Comandante do Centro de Formação, Aperfelamento e Especialização (CFAE) 
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PORTARIA N° 203/96 - Gab. do Cmd°. 
NOME: Cap QOBM GONCISLEI GOMES GONÇALVES 
MATRÍCULA: 3357856-014 
VALOR: R$ 9.000,00 
ELEMENTO DE DESPESA: 3120 
FUNÇÃO:Comandante do 1° Grupamento de Incêndio 

PORTARIA N° 210/96 - Gab. do Cmd°. 
NOME: Cap QOBM ROBERTO DA SILVA FREITAS 
MATRÍCULA: 3400107-010 
VALOR: R$ 500,00 
ELEMENTO DE DESPESA: 3120 
FUNÇÃO: Chefe da 4° Seção do EMG do CBMPA 

PORTARIA N° 211/96 - Gab. do Cmd°. 
NOME: 1° Ten QOCBM GERALDO PANTOJA DE MENEZES 
MATRÍCULA: 5044154-022 
VALOR: R$ 500,00 
ELEMENTO DE DESPESA: 3120 
FUNÇÃO: Chefe do Centro de Atividades Técnicas do CBMPA 

PORTARIA N° 212/96 - Gab. do Ond°. 
NOME: Ten Cel QOBM ONILDO PEREIRA DA FONSECA 
MATRÍCULA: 3367860-010 
VALOR: R$ 500,00 
ELEMENTO DE DESPESA: 3120 
FUNÇÃO: Ajudante Geral do CBMPA 

PORTARIA N° 213/96 - Gab. do Cmd°. 
NOME: Cel QOBM RAIMUNDO ALEXANDRE DO NASCIMENTO 
MATRICULA: 3367878-015 
VALOR: R$ 500,00 
ELEMENTO DE DESPESA: 3120 
FUNÇÃO: Diretor da DEI (Diretoria de Ensino e Instrução do CBMPA 

PORTARIA N° 214/96 - Gab. do Cmd°. 
NOME: 2° Ten QOBM PAOLLO SCHÜLLERMANN CIPRIANO DE OLIVEIRA 
MATRÍCULA: 5267544 - 017 
VALOR: R$ 300,00 
ELEMENTO DE DESPESA: 3120 
FUNÇÃO: Ajudante de Ordem do CBMPA 

PORTARIA N° 215/96 - Gab. do Cmd°. 
NOME: Cap QOBM MANOEL SILVA DE FREITAS 
MATRÍCULA: 3394741 - 015 
VALOR: R$ 1.500,00 
ELEMENTO DE DESPESA: 3120 
FUNÇÃO: Chefe do CSMV/MOP do CBMPA 
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PORTARIA N° 216/96 - Gab. do Cinde. 
NOME: Maj QOBM MARCOS AURÉLIO AQUINO LOPES 
MATRÍCULA: 3348717 - 011 
VALOR: R$ 500,00 
ELEMENTO DE DESPESA: 3120 
FUNÇÃO: Chefe da 5° seção do EMG 

PORTARIA N° 217/96 - Gab. do Cmd°. 
NOME: Maj QOBM ORLANDO ANTÔNIO SARMANHO FRADE 
MATRÍCULA: 3348709-010 
VALOR: R$ 500,00 
ELEMENTO DE DESPESA: 3120 
FUNÇÃO: Chefe da 6° Seção do CBMPA 
(Fat. n° 280, Reg. n° 280, dia: 13.08.96) 
(Transe. do D.O. n° 28.276 de 13 ago 96) 

4' PARTE: JUST Ç DISCIPLINA: 
SEM 	ÀO. 

PEDRO DE ABREU COS A EL Q0 RG 5581 
COMANDANTE ERAL DO CBMPA 
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