
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE 

DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL 
LEM-PARA, 30 DE JUNHO DE 2004. 

BOLETIM GERAL N° 122 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

1a  PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
SERVIÇOS PARA O DIA 01JUL2004 (QUINTA — FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	 MAJ BM NAHUN 
Supervisor de Área 	 CAP Eilvi CANTUARIA 
Coordenador de Operações ao CIOP 

Fiscal de Dia ao QCG 
Encarregados de Inquérito Técnico 

Peritos de Incêndios e Explosões 

1° Turno: CAP 3M AFONSO 
2° Turno: CAP BM ROCHA 
TEN BM ANTÔNIO 
TEN BM ATILA 
ASP. OF BM HÉLIO 
TEN CEL BM LISBOA 
CAP BM PINHEIRO 

MENSAGEM 
Tudo posso naquele que me fortalece. (Filipenses 04: 12) 

2° PARTE — INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

3° PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS: 
I - ASSUNTOS GERAIS: 
A) ALTERAÇÃO DE OFICIAL 
1 -AUTORIZAÇÃO: 
Autorizo o TEN CEL QOBM EMANUEL LISBOA ALVES DO 

NASCIMENTO MF 3400085-1 do 3° GBM, a se deslocar no período de 8 a 12 de 
junho 2004, para o Estado do Maranhão, a fim de participar de um Congresso 
Internacional, sem ônus para o Estado. 

2-APRESENTAÇÃO: 
Apresentou-se no dia 02-06-2004, na Diretoria de Pessoal, o 1° TEN 

QOBM SILVIO SANDRO BARROS FEITOSA — MF 5398967-1, por ter sido 
transferido para o 8°SGBM/i. 
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Apresentou-se no dia 07-06-2004, na Diretoria de Pessoal, o 1° TEN 
QOABM DAUTEY BATISTA SIQUEIRA — MF 3369013-1, do QCG, por ter 
passado à disposição do IESP. 

B) ALTERAÇÃO DE PRAÇA: 
1-FÉRIAS — TRANSFERÊNCIA: 
\Transfiro o período de férias regulamentar, referente ao ano de 2003, da 

3° SGT BM MIREIA CAFEZAKIS MOUTINHO MF 5598303-1, do CFAE, do mês 
de junho para o mês de dezembro 2004. 

Transfiro o período de férias regulamentar, referente ao ano de 2003, do 
AL CFS'BM JOSE RIBAMAR FERREIRA DOS SANTOS MF 5211352-1, do CFAE, 
do mês de março para o mês de dezembro 2004 

Transfiro o período de férias regulamentar, referente ao ano de 2003, do 
AL CFS BM DENILSON SÉRGIO CÂNDIDO TEIXEIRA MF 5209544-1, do CFAE, 
do mês de março para o mês de dezembro 2004. 

Transfiro o período de férias regulamentar, referente ao ano de 2003, do 
AL. CAS BM RONALDO FAIO  DA COSTA MF 5211875-1, do CFAE, do mês de 
junho para o mês de setembro 2004. 

Transfiro o período de férias regulamentar, referente ao ano de 2003, c-
AL CAS BM JOSÉ HEVERALDO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO MF 5399181-1, 
do CFAE, do mês de junho para o mês de outubro 2004. 

Transfiro o período de férias regulamentar, referente ao ano de 2003, do 
AL CFS BM JOMAR JARDIM DOS SANTOS ME 5427860-1, do CFAE, do mês de 
junho para o mês de dezembro 2004. 

Transfiro o período de férias regulamentar, referente ao ano de 2003, do 
SO BM ICAN CARVALHO CORRÊA MF 5823900-1. do QCG, do mês de junho 
para o mês de agosto 2004. 

2-SUSTAÇÃO DE FÉRIAS: 
Fica sustado as férias regulamentar, referente ao ano de 2003, do AL CFS 

BM ADEL LIMA AZEVEDO — MF 5211506—do CFAE, o qual se encontra 
relacionado de acordo com o plano de férias para o mês de abril, por estar 
freqüentando o CFS BM/04, devendo exercer tal direito após conclusáo do curso. 

Fica sustado as férias regulamentar, referente ao ano de 2003, do AL CFS 
BM HILDEMAR CÉLIO OLIVEIRA DE ARAÚJO — MF 5601126-.do CFAE, o qual 
se encontra relacionado de acordo com o plano de férias para o mês de abril, por 
estar freqüentando o CFS Condutor e Operador de VIRs/04, devendo exercer tal 
direito após conclusão do curso. 
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Fica sustado as férias regulamentar, referente ao ano de 2003, do AL 

CFS BM LEOPOLDO  LUIZ BATISTA LIMA — MF 5430321-1.do CFAE, o qual se 
encontra relacionado de acordo com o plano de férias para o mês de fevereiro, 
por estar freqüentando o CFS Condutor e Operador de VIRs/04, devendo 
exercer tal direito após conclusão do curso. 

Fica sustado as férias regulamentar, referente ao ano de 2003, do AL 
CFS BM ANTONIO CARLOS MARGALHO MORAES — MF 5422477-1.do 
CFAE, o qual se encontra relacionado de acordo com o plano de férias para o 
mês de fevereiro, por estar freqüentando o CFS Condutor e Operador de 
VTRs/04, devendo exercer tal direito após conclusão do curso. 

Fica sustado as férias regulamentar, referente ao ano de 2003, do AL 
CFS BM JOSÉ OERNARDINO MORAES MAIA MF 5162815-1.do CFAE, o 
qual se encontra relacionado de acordo com o plano de férias para o mês de 
abril, por estar freqüentando o CFS Condutor e Operador de VTRs/04, devendo 
exercer tal direito após conclusão do curso. 

Fica sustado as férias regulamentar, referente ao ano de 2003, do AL 
CFS BM MARCELO AUGUSTO PAMPLONA TOURINHO MF 5428696-1.do 
CFAE, o qual se encontra relacionado de acordo com o plano de férias para o 
mês de fevereiro, por estar freqüentando o CFS Condutor e Operador de 
ViRs/04, devendo exercer tal direito após conclusão do curso. 

Fica sustado as férias regulamentar, referente ao ano de 2003, do AL 
CFS BM LEONILDO  SILVA — MF 5601576-1.do CFAE, o qual se encontra 
relacionado de acordo com o plano de férias para o mês de maio, por estar 
freqüentando o CFS Condutor e Operador de VTRs/04, devendo exercer tal 
direito após conclusão do curso. 

Fica sustado as férias regulamentar, referente ao ano de 2003, do AL 
CFS BM ANTÔNIO RODO FERREIRA RAMOS — MF 5421667-1.do CFAE, 
o qual se encontra relacionado de acordo com o plano de férias para o mês de 
março, por estar freqüentando o CFS BM/04, devendo exercer tal direito após 
conclusão do curso. 

Fica sustado as férias regulamentar, referente ao ano de 2003, do AL 
CFS BM ALBERT  SILVANGNER LIRA CORRÉA — MF 5610176-1.do CFAE, o 
qual se encontra relacionado de acordo com o plano de férias para o mês de 
abril, por estar freqüentando o CFS condutor e Operador de VTRs/04, devendo 
exercer tal direito após conclusão do curso. 

Fica sustado as férias regulamentar, referente ao ano de 2003, do AL 

CFS BM CESAR AUGUSTO  LOPES RIBEIRO — MF 5210526-1.do CFAE, o 
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qual se encontra relacionado de acordo com o plano de férias para o mês de maio, 
por estar freqüentando o CFS BM/04, devendo exercer tal direito após conclusão 
do curso. 

Fica sustado as férias regulamentar, referente ao ano de 2003, do AL CFS 
BM ANTÔNIO EDNALDO NASCIMENTO MELO — MF 5609011-1.do CFAE, o qual 
se encontra relacionado de acordo com o plano de férias para o mês de março, 
por estar freqüentando o CFS Condutor e Operador de VTRs/04, devendo exercer 
tal direito após conclusão do curso. 

Fica sustado as férias regulamentar, referente ao ano de 2003, do SD EM 
JACKSON DOUGLAS COSTA RAMOS MF 5209668-1, do 1° SGBIVI/I, o qual se 
encontra relacionado de acordo com o plano de férias para o mês de junho, por 
estar em gozo de licença especial no período de 15/04/04 até o dia 15/10/04, 
devendo o mesmo ter a concessão no período de 01 a 30 de novembro de 2004. 

Fica sustado as férias regulamentar, referente ao ano de 2003, do SD E3M 
NILTON CEZAR BRITO 	 MF 5036984-1, da 2a SBM/I, o qual se 
encontra relacionado de acordo com o plano de férias para o mês de fevereiro, por 
estar freqüentando o CFC BM/2004, devendo exercer tal direito após conclusão do 
curso. 

3 EXCLUSÃO DE DEPENDENTES: 
Fica excluída como dependente do 1° SGT EM JOEL LOPES DO 

NASCIMENTO MF 5211956-1, do SCl/INFRAERO, a Sra. SILVANA CRUZ 
SOUZA, por não mais viver sob a sua responsabilidade e dependência econômica, 
corrme  o Art. 226 § 6° da ConstitulLsã ) Federal. 

DESPACHO: 1. Ao Chefe da SPP/DP para as providências, 
2. Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

4 EXTRAVIO DE DOCUMENTOS: 
CI3 EM JOSÉ CARLOS MONTEIRO DE ALMEIDA JÚNIOR - MF 5601769-

1 do QCG/CIOP, participou a Diretoria de Pessoal que foi extraviada em via 
pública sua carteira de identidade militar, conforme BOP n° 00005/2004.003405-4 
da Seccional Urbana da Sacramenta, datada de 24-05-2004 e Parte S/N°/2004 de 
25MAIO2004. 

DESPACHO: 1. Ao chefe da SI/DP para as providências, 
2. Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

5 - TRANSFERÊNCIA: 
De acordo com que preceitua o art. 1°, § 1°, Inciso II da Portaria n°578/99, 

de movimentação de pessoal do CBMPA: 
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POR NECESSIDADE DO SERVIÇO: 

Do 10  GBM para a la SBM/I 
1()sGT BM JORGE )0SE FRANCISCO PACHECO 

SGT 3M LIAS OLAVO MOTA ARAÚJO 

Do QCG para o 3°G8M 
SD SM OSCAR SANTOS ANSELMO 

Do l'SGW/I para o QCG 
CB SM HUMBERTO ALVES DOS REIS 

Do QCG para o PSGBWI 
SD áM MOISÈSPREIFRA DE QUEIROZ 

Do 1°GBS para o QCG 
3°SGT BM FRANCISCA DO COUTO LIMA 

Da ia SBM/I para a 5aSBM/I 
SD SM LUIS WANDERLEY DA SILVA 

POR INTERESSE PROPRIO 
Do 3° GBM para o 8° SGBM/I — Santa Izadel 
MILTON CESAR DA SILVA HENRIQUES 

6 — CLASSIFICAÇÃO: 

Na Diretoria de Ensino e Instrução 
30sGT BM FRANCISCA DO COUTO LIMA 

No Comando Operacional 
CB 19M HUMBERTO ALVES DOS REIS 

Na Comissão Permanente de Licitação 
WALTER NOGUEIRA DA SILVA Servidor do CBMPA 

7 — MILITAR À DISPOSIÇÃO: 
Passa à disposição da Secretaria Especial de Defesa Social (SEDS), à 

contar de 26NOV2003, o 1° SGT BM ARONI FERREIRA MULATINHO JUNIOR, 
de 2a SBM/I. 

Passa à disposição da Secretaria Executiva da Segurança Pública, no 
Projeto Mel, o SD BM IVANILSON  SANTOS COSTA, do 1°GBM. 

(Ref. Nota para BG n° 045/2004- DP) 

II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS: 
1-COMISSÃO DE JUSTIÇA: 
Parecer n° 086/ 2004-COJ  

Boletim Geral N° 122 de 30JUN2004 - E-MAIL ajgcbm(ü,bol.com.br  Pág. 1413 



Vidas Alheias e Risuezas a Salvar 
Objeto: Parte s/n°/03, de 26 de setembro de 2003, do 3° SGT BM 

JOELCIO TEIXEIRA GOMES, solicitando promoção com ressarcimento de 
preterição. 

DOS FATOS 

Analisando o documento acima referenciado verifica-se que o solicitante, 
em suas considerações apresentadas, alega o seguinte, em síntese: 

1. Que não foi promovido à graduação de 2° SGT BM Condutor e 
Operador de VTRs (sem especificar em que data) em função da CPP ter 
entendido que o solicitante faltou ao TAF, o que segundo o mesmo não aconteceu, 
justificando que encontrava-se com dispensa médica que se estendeu do dia 13 
de agosto de 2003 até a data do encaminhamento do documento, e que pela LPP 
teria até 02 anos para realizar o TAF; 

2. Que embora com dispensa medica solicitou ao Comando do 7° SGBM/I 
para continuar ria escala de serviço, assumindo a responsabilidade pelo seu ato. 

Em relação aos documentos anexados pelo solicitante, verifica-se: 
a) Uma cópia de uma dispensa do esforço físico e do serviço, podendo 

responder expediente no quartel, de 96+96+96 O, a partir de 04/08/03, datada de 
13/08/03, assinada pelo então Cap QOSBM Helton José Dias de Nóvoa, com a 
rubrica do SGT PACHECO atestando o recebimento do original; 

b) Uma declaração datada de 26 de setembro de 2003, assinada pelo já 
Maj QOSBM Helton José Dias de Nóvoa, declarando que o 3° SGT BM Joelcio 
Teixeira Gomes esteve impossibilitado de executar esforço físico devido CID S 
83.6, estando em tratamento médico e fisioterápico no período de 13 de agosto à 
26 de setembro de 2003. 

c) Uma cópia do protocolo da entrega da dispensa médica especificada no 
item a) na Diretoria de Pessoal em 13/08/03, com autenticação. 

DO DIREITO 

A lei 5.250, de 29 de julho de 1985, Lei que dispõe sobre as promoções de 
praças da PMPA, em seu Art. 5°, caput e seus itns 5 e 6, dispõe o seguinte, in 
verbis: 

Art.5°- Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e 
"post-Mortem", são condições imprescindíveis para a promoção à graduação 
superior: 

5) Ter sido julgado apto em inspeção de saúde; 
6) Ter sido aprovado no teste de aptidão física; 
O Aa. 21 - caput e seu parágrafo único do mesmo diploma legal dispõe o 

seguinte, in verbis: 
Art. 21 — A incapacidade física temporária, verificada em inspeção de 

saúde, não impede o ingresso do graduado em Quadro de Acesso. 
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PARÁGRAFO ÚNICO — No caso de incapacidade física definitiva ou de 

capacidade física temporária superior a dois anos, a Praça será reformada 
conforme dispuser o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará. 

O Regulamento de Promoção de Praças, regulamentado pelo decreto 
4.242, de 22 de janeiro de 1986, repete o disposto acima com o mesmo teor em 

seu Art. 14, itens 5 e 6, e Art. 34, parágrafo Étnico, respectivamente, e em se Art. 
10 prevê o seguinte: 

Art. 10 — Promoção em ressarcimento de preterição é aquela feita após 
ser reconhecido, ao praça preterido, o direito a promoção que lhe caberia. 

DO PARECER 

O disposto no Art. 5°, itens 5 e 6, da LPP anteriormente mencionado 
trata-se de regra geral a todos imposta e o previsto no Art. 21 e seu parágrafo 
único trata-se de urna situação de exceção, na qual entendemos, pelos 
documentos apresentados, que o solicitante se encontrava, pois estava APTO 
pela inspeção de saúde realizada no período de 23 a 27 de junho de 2003, 
conforme BG n° 134, de 31 de julho de 2003, vindo a se acidentar antes do 
Teste de Aptidão Física, 

conforme Dispensa Médica de 12 dias , a contar de 04 de agosto de 
2003,anexada, pois o teste de aptidão física foi realizado no período de 05 a 08 
de agosto de 2003, e segundo o solicitante esteve presente no dia do TAF onde 
apresentou a dispensa ao Sr. Maj BM SILVA, o que não ficou comprovado, 
contudo o mesmo cita urna testemunha, o 3° SGT R. GUILHERME. Entretanto, 
independentemente desta comprovação, pois a lei não vincula tal procedimento 
como necessário, ficando no Campo do discricionário, entendemos que o militar 
tomou as devidas providências necessárias, obedecendo a cadeia hierárquica, 
encaminhando tal dispensa ao seu Comandante imediato (Cmt do 7° SGBM/I), 
conforme cópia da dispensa anexada pelo mesmo, onde consta assinatura do 
SGT BM Gilberto PACHECO Barbosa atestando o recebimento do originai em 
13 de agosto de 2003 e o referido documento foi encaminhado para a Diretoria 
de Pessoal no mesmo dia "para sei publicada em Boletim Geral', conforme 
cópia autenticada do protocolo do 7° SGE3M anexada pelo mesmo, o que não 
ocorreu, não tomando, portanto, a CPP conhecimento da situação do referido 
militar, conseqüentemente não o relacionando nas promoções do dia 25 de 
setembro de 2003. Somos, portanto, de parecer favorável ao pedido do militar, 
no sentido de que o mesmo seja promovido com ressarcimento de preterição, ou 
seja, retroativamente àquela data, contudo o mesmo deverá ser sujeitado à 
inspeção de saúde e ao teste de aptidão física dentro do prazo de dois anos a 
contar daquela data, a fim de se verificar o disposto no parágrafo único do Art. 
21 da LPP, caso ainda não tenha sido feito. 

Este é o parecer, salvo melhor juízo. 
Belém, 02 de junho de 2004. 
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CLÁUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI — CAP QOBM 

Membro da COJ 

Manifesto do Presidente da COJ: 
Concordo com o parecer emitido, 
Envie-se ao subcomandante para conhecimento e providências que julgar 

necessário. 

Belém, 03 / 06 / 2004. 

ABELARDO SÉRGIO BACELAR DA SILVA - MAJ QOCBM 
Presidente da COJ 

DESPACHO: 1. Homologo 
2. Publique-se 
3. A DP para regulamentar a situação do militar 

2-PROCESSO: 
PROCESSO N° 2002/165767 
INTERESSADO: CARLOS PONTES DE SOUZA 
ASSUNTO: INCORPORAÇÃO 

Senhora Diretora, 

O Comando Geral da Polícia Militar do Estado, através do ofício n°492/02, 
encaminha a esta Secretaria Executiva de Administração — SEAD os presentes 
autos, com o pedido de concessão de mais 10% (dez por cento) dos 30% (trinta 
por cento) dos benefícios já incorporados pelo servidor com respaldo na Lei 
n°5.320/86, em razão do exercício de cargo em comissão de interesse do CAP E3M 
CARLOS PONTES SOUZA. 

Cabe ressaltar que através do processo n° 3566/2001 — SEAD, foi 
concedida a incorporação aos vencimentos do referido militar de 30% (trinta por 
cento) do cargo em comissão de Chefe da 6°  Seção do EMG, padrão DAS-04. 

A Administração pública Estadual, para efeito de incorporação, vem 
considerando a data de 24/01/03, como limite para concessão do referido 
benefício, em razão de tratar-se da data de publicação a Lei Complementar n° 
044/2003, a qual revogou o direito ás incorporações. Dessa feita, o exercício de 
funções gratificadas ou cargos em comissão que Ultrapasse esse limite temporal 
não será computado. 

A CCRH informa que o militar exerceu; após a concessão dos 30% (trinta 
por cento) do cargo em comissão de Chefe da 6° Seção do EMG, padrão DAS-04; 
o cargo de Chefe do Controle Interno do CBM-PA, padrão DAS-04, de 14/11/00 a 
11/01/02, durante 1 ano, 1 mês e 29 dias. 

A Lei n° 5.320/86, que regula a concessão de representação aos policiais 
e bombeiros militar dispõe nos seguintes artigos 1°, 2°,4° e 8° o seguinte: 

" Art. 1°- O funcionário efetivo, da categoria militar que tenha o exercício 
de cargo em comissão nível de Direção Superior ou que seja integrante do Grupo 
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e Assessoramento Superior ou Função Gratificada que no desempenho de 
atividade nos Gabinetes do Governador e Vice-Governador do Estado e na 
Assembléia Legislativa, fará jus após a desinvestidura do referido cargo ou 
função, á incorporação nos seus vencimentos, da respectiva representação ou 
gratificação, na forma definida nesta Lei. 

Art. 2°- A Representação ou Gratificação que trata o artigo anterior, 
será concedido ria proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, 
consecutivo ou não, do cargo em comissão ou função gratificada, até o limite de 
100 % (cem por cento), do valor das referidas vantagens. 

Art. 4°- Tendo sido exercido pelo policial militar mais de um cargo em 
comissão ou função gratificada, será considerado o de maior nível. 

Art. 8° 	A concessão da vantagem prevista nesta Lei, ficará 
condicionada a requerimento do policial Militar a ser beneficiado." 

Ante o exposto, entende esta Consultoria pelos dispositivos acima 
transcritos que o policial militar preencheu todos os requisitos exigidos de 
maneira a fazer jus à incorporação de mais 10% (dez por cento) dos 30% (trinta 
por cento) já incorporados em razão do exercício em cargo comissionado, 
perfazendo um total de 40% (quarenta por cento) do valor da representação do 
cargo em comissão de Chefe do Controle Interno do COM-PA, padrão DAS-04, 
devendo o efeito financeiro retroagir a data do pedido. 

È o Parecer, S.M.J. 
Belém, 06/05/04. 

CRISTIANA PINHO MARTINS 
Consultor Jurídico/SEAD 

POCESSO: 2002/165767 
INTERESSADO: CARLOS PONTES DE SOUZA 
ASSUNTO: SOLICITA INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PELO 

EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADOS 

DESPACHO: 1. De acordo com a manifestação do NÚCLEO JURÍDICO. 
2. Encaminhem-se os autos ao CORPO DE BOMBEIROS, 

para conhecimento e providências cabíveis. 

Em. 01.06.2004 
ALICE VIANA SOARES 

Secretária Executiva de Administração, em exercício 

DESPACHO: 1. Publique-se 
2. À Seção de pagamento de Pessoal para as 

providências. 
(Ref. Nota para BG n° 045/04 — DP) 

4a PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA: 
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1-OFÍCIOS RECEBIDOS: 

A- Ofício n°  848104 	 Belém, 13 de maio de 2004. 

Senhor Comandante Geral, 

Solicito as necessárias providências no sentido de fazer apresentar neste 
juizo o(s) Bombeiro (s) Militar(es): FRANCISCO NAZARENO PANTOJA BAIA, 
para comparecer perante este juízo, no dia 14.06.2004 às 10:30hs, a fim de ser 
inquirido nos autos da Ação Penal n° 2004.2.000401-8, que a Justiça Pública 
desta Comarca, move em face de JACKSON OLIVEIRA IDA SILVA. por infração 
do(s) artigos(s) 157, §1°  e 2°, I e II do CPB. 

Atenciosamente, 

PAULO GOMES JUSSARA JÚNIOR 
Juiz de Direito 

DESPACHO: 1. A DP para as providências, 
2. Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

B- Oficio n° 588-2003- 278  SC. 	Belém, 16 de dezemPro de 2003. 

Ref: ALIMENTOS n° 200310029340 
Requerente: R,V. da S. C., representado por CARLA ANDREZA DANTAS 

DA SILVA 
Requerido: LUIZ CARLOS DA SILVA CASTRO 
Prezado Senhor: 

Em virtude de sentença homologatário de acordo datada de 16.12.2003, 
proferida por este juízo nos autos da Ação de Alimentos acima referida, determino 
a V.Sa. as providências necessárias, no sentido de que seja efetuado, a partir do 
CORRENTE MÊS, o desconto mensal, em folha de pagamento, do valor 
equivalente a 15% (quinze por cento) dos vencimentos e vantagens percebidos 
pelo requerido, Sr. LUIZ CARLOS DA SILVA CASTRO, militar excluídos os 
abonos e os descontos obrigatórios previstos em lei (PUNSAL e FUNPREV), a 
título de pensão alimentícia definitiva, em favor de seu filho menor, devendo esta 
quantia ser entregue diretamente a representante legal do menor, Sra. Carla 
Andreza Dantas da Silva, mediante recibo, dia 30 ao dia 10 do mês subseqüente 
ao vencido. 

Informamos, outrossim, que referido desconto deverá incidir também sopre 
o 13° salário, 

Atenciosamente, 

Dr. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES 
Juiz de Direito Titular da 278  Vara Cível da Capital 
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Despacho: 1 Ao chefe SPP/DP para as providências, 

 

2 Registre-se ,publique-se e cumpra-se. 

 

C - Oficio no 85/04NDM. 	Mosqueiro, 27 de maio de 2004. 

Em razão de acordo celebrado nos autos cíveis de AÇÃO DE 
ALIMENTOS- Proc. n° 2004100028-8, que BRUNA DE PAULA SILVA DE 
SOUSA e BRENA BEATRIZ SILVA DE SOUSA representado(s) pela sua mãe, 
ELIS MARGARETH SILVA, move(m) contra LUIS PAULO DE SOUSA, 
brasileiro, solteiro,Militar desta corporaçâo, determino a V. S. que seja efetuado 
mensalmente, na folha de pagamento do Sr, LUIS PAULO DE SOUSA, o 
percentual de 30% (trinta por cento), sobre os seus vencimentos e vantagens, 
incluindo abonos, prêmios, gratificações e quaisquer outras vantagens que 
incidam sobre seu vencimento, devendo o calculo ser realizado sobre o salário 
bruto do requerido, subtraídos apenas os descontos referentes a previdência 
social e ao imposto de renda (descontos legais obrigatórios), a título de pensão 
alimentícia arbitrada em favor do filho do casal, cuja importância deverá ser 
entregue diretamente a Sra. ELIS MARGARETH SILVA, mãe e representante 
Legal da(s) criança (s) beneficiada(s). 

Atenciosamente, 

Dra. TARCILA MARIA SOUZA DE CAMPOS 
Juíza Substituta 

Despacho: 1 Ao chefe SPP/DP para as providências administrativas; 
2 Registre-se ,publique-se e cumpra-se. 

D - Oficio n°191/2004. 	Abaetetuba, 03 de junho de 2004. 

Senhor Comandante, 

De ordem do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível e pelo presente e face 
ao PROC. 0° 2003500797-1, DE AÇÁO DE ALIMENTOS, em que figura como 
requerente RAFAELA DE CÁSSIA SOLANO COSTA, representada por sua 
genitora INES REGINA SOLANO COSTA, requisito a Vossa Senhoria que 
apresente o requerido, o SD Bombeiro IVANILSON SANTOS COSTA, a 
audiência designada para o DIA 09 DE JUNHO DE 2004 ÀS 10:45 HORAS, 
neste Juizo da 2a Vara Cível, Fórum de Abaetetuba, Av. D. Pedro II, n° 1177. 

Cordialmente, 
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MARCEL ESPOSTO CARVALHO LOBATO 
Diretor de Secretaria da 2a  Vara Cível 

Despacho: 1 A DP para as providências, 
2 Registre-se ,publique-se e cumpra-se. 

(Ref, Nota para BG n° 045/04 — DP) 

RAIMUNDO NO 	DA COSTA CEL QOF3M 
Comandante Geral do CBMPA 

MARCOS AURÉL • AQUINO LO S — CEL QOBM 
Subcomandante Geral do CBMPA 
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