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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL 
 

BELÉM-PARÁ 14 DE FEVEREIRO DE 2007. 

BOLETIM GERAL Nº 032 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o 
seguinte: 

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
 

SERVIÇOS PARA O DIA 15FEV2007 (QUINTA - FEIRA) 
Oficial Superior de Serviço MAJ QOBM NOVAES 
Supervisor de Área CAP QOBM OLÍMPIO 
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP QOBM ALFARO 

2º Turno: CAP QOBM SAMARA 
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO SGBMCS  
Encarregado de Inquérito Técnico TEN QOBM WAGNER  
Perito de Incêndios e Explosões 
Auxiliar do Perito 

MAJ QOBM FIGUEIREDO 
TEN QOBM ALYNE 
 

 
2ª PARTE – INSTRUÇÃO 

1 – OFICIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO 
OF. Nº 37/2007- DA DIRETORIA DE SAÚDE DO CBMPA 
Senhor Subcomandante, 
 
Na oportunidade em que honrosamente lhe cumprimento, 

informo a Vossa Senhoria que a partir do dia 13.002.2007 até o dia 
02.03.2007, os atendimentos ambulatoriais de consultas estarão suspensos, 
salvo os casos de homologação de atestados médicos, em virtude da 
agenda da junta de inspeção de saúde referente ao período acima referido 
estar preenchido com inspeções de saúde pré-agendadas conforme 
especificado abaixo. Como é de conhecimento de Vossa Senhoria, 
atualmente o CBMPA conta com apenas 02 (dois) médicos, e as inspeções 
de saúde que ocorrerão no período referenciado atenderão 
aproximadamente 350 (trezentos e cinqüenta) pessoas entre militares e 
candidatos à inclusão no CBMPA. 

DATA: 13, 14 e 15FEV2007: Inspeção de Saúde para os 
candidatos ao CFO e complementar. 

DATA: 16FEV2007: Inspeção de saúde aos candidatos ao CFO 
combatente. 
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DATA: 22 e 23FEV2007: Inspeção de saúde aos militares que 

irão freqüentar o curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS). 
DATA: 26 e 27FEV2007 e 02MAR2007: Inspeção de saúde aos 

militares que serão promovidos em abril/2007. 
Respeitosamente, 
 

ROBERTO ANTÔNIO F. DE MAGALHÃES – MAJ QOSBM 
Diretor de Saúde do CBMPA 
 

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I - ASSUNTOS GERAIS 

A) ALTERAÇÃO DE OFICIAL 
1 – ASUNÇÃO E PASSAGEM DE FUNÇÃO 

Os MAJ QOBM JOSÉ RIBAMAR SILVA DE FREITAS e 
HAYMAN APOLO GOMES DE SUZA, participaram a este comando que o 
primeiro recebeu e o segundo passou o comando do CSMV/MOp, onde foi 
feito o levantamento de todas as Viaturas baixadas no centro de 
manutenção e as que se encontram, realizando serviços terceirizados, com 
toda a carga patrimonial ainda em conferência e brevemente será concluída 
e informada ao setor competente. 

(ref. Of. nº 48/2007- CSMV/MOp) 
 

II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1 – COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA 

PARECER Nº 011 /2007-COJ. 
INTERESSADO: Associação de Subtenentes e Sargentos do 

CBMPA. 
ORIGEM: Comandante Geral do CBMPA 
ASSUNTO: solicitação de doação pelo CBMPA do terreno onde 

funciona a ASSBMPA. 
ANEXO: Ofício nº 066/06, de 22 de março de 2006. 
 

EMENTA: DOAÇÃO PELO CBMPA DO TERRENO ONDE 
FUNCIONA A ASSBMPA À REFERIDA ASSOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO OU LEGITIMAÇÃO DE POSSE 
COMO ALTERNATIVAS POSSÍVEIS. 

 

I – DA CONSULTA 
A Associação de Subtenentes e Sargentos BM/PA, através de 

seu Presidente, 2º SGT BM José Ari Ferreira Leal, solicita ao Exmo. Sr. 
Comandante Geral do CBMPA que viabilize a doação para a referida 
Associação (ASSBMPA), da área onde fica localizada as instalações de sua 
sede campestre, situada na Rua da Assembléia, nº 999, Centro, no 
Município de Marituba-PA, de propriedade do CBMPA. 
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II - DOS FATOS 
Em 1º de março de 1992 a Associação de Subtenentes e 

Sargentos Bombeiros Militares do Pará – ASSBMPA – celebrou com o 
Comando do CBMPA, termo de Cessão por Comodato, com validade por 
vinte anos, do terreno onde ficam localizadas as instalações de sua sede 
campestre, de propriedade do CBMPA, para uso da referida entidade 
Associativa. 

Segundo pesquisas realizadas pela Diretoria Administrativa da 
atual gestão da ASSBMPA, o último pagamento do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) ocorreu no ano de 1984, quando ainda os tributos 
municipais eram recolhidos para o Município de Ananindeua. Com a 
emancipação de Marituba à condição de município os tributos 
permaneceram não sendo pagos, tendo a Diretoria Administrativa da 
ASSBMPA solicitado ao atual Prefeito daquele município a isenção do 
referido imposto, cujo processo encontra-se em fase final, com parecer 
favorável, segundo informam. 

A ASSBMPA já realizou várias benfeitorias no terreno em 
questão ao longo dos 14 (quatorze) anos em que é comodatário do mesmo 
e sua Administração não vê possibilidade de adquirir outro terreno, para 
instalar sua sede campestre. 

 

III – DO DIREITO 
III.1 – DA LEI 
A Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o Código 

Civil, dispõe em seu artigo 99 e 100, o seguinte, in verbis: 
Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso 

especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na 
forma que a lei determinar. 

(GRIFOS NOSSOS) 
Portanto a regra geral é de que os bens públicos de uso comum 

e de uso especial são inalienáveis, contudo este dispositivo deixa claro que 
há ressalva quando define que estes são inalienáveis enquanto 
conservarem sua qualificação e ainda na forma que a lei determinar, ou seja, 
carece de previsão em lei. 

Bens públicos de uso especial estão previamente definidos no 
artigo 99, inciso II, do mesmo diploma legal: 

Art. 99. São bens públicos: 
II – os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos 

destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, 
territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. 

Vale destacar o que dispõe o Art. 102 do Código Civil: 
Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. 
Acerca de empréstimo por comodato o Código Civil dispõe o 

seguinte em seu artigo 579 e 580:  
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Art. 579. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não 

fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto. 
Art. 580. Os tutores, curadores e em geral todos os 

administradores de bens alheios não poderão dar em comodato, sem 
autorização especial, os bens confiados a sua guarda. 

No que diz respeito à doação o Código Civil dispõe o seguinte 
em seus artigos 538, 541: 

Art. 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, 
por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de 
outra. 

Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento 
particular. 

A LEI Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública, dispõe o seguinte: 

 
SEÇÃO VI 
Das Alienações 
Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, 

subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será 
precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: 

I - quando imóveis, dependerá de autorização Legislativa para 
órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, 
para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação 
prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada estas nos 
seguintes casos: 

a) dação em pagamento; 
b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou 

entidade da Administração Pública, de qualquer esfera de governo; 
c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos 

constantes do inciso X do art. 24 desta Lei; 
d) investidura; 
e) venda a outro órgão ou entidade da Administração Pública, 

de qualquer esfera de governo; 
f) alienação, aforamento, concessão de direito real de uso, 

locação ou permissão de uso de bens imóveis construídos, destinados ou 
efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de 
regularização fundiária de interesse social, por órgãos ou entidades da 
administração pública; 

g) procedimentos de legitimação de posse de que trata o art. 29 
da Lei no 6.383, de 7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e 
deliberação dos órgãos da Administração Pública em cuja competência legal 
inclua-se tal atribuição. 
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§ 1º Os imóveis doados com base na alínea "b" do inciso "I" 
deste artigo, cessadas as razões que justificaram a sua doação, reverterão 
ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo 
beneficiário. 

§ 2º A Administração também poderá conceder título de 
propriedade ou de direito real de uso de imóveis, dispensada licitação, 
quando o uso destinar-se: 

I - a outro órgão ou entidade da Administração Pública, qualquer 
que seja a localização do imóvel; 

II - a pessoa física que, nos termos de lei, regulamento ou ato 
normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos 
de cultura e moradia sobre área rural situada na região da Amazônia Legal, 
definida no art. 2o da Lei no 5.173, de 27 de outubro de 1966, superior à 
legalmente passível de legitimação de posse referida na alínea g do inciso I 
do caput deste artigo, atendidos os limites de área definidos por ato 
normativo do Poder Executivo. 

§ 2º- A. As hipóteses da alínea g do inciso I do caput e do inciso 
II do § 2º deste artigo ficam dispensadas de autorização legislativa, porém 
submetem-se aos seguintes condicionamentos: 

I - aplicação exclusivamente às áreas em que a detenção por 
particular seja comprovadamente anterior a 1º de dezembro de 2004; 

II - submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime 
legal e administrativo da destinação e da regularização fundiária de terras 
públicas; 

III - vedação de concessões para hipóteses de exploração não-
contempladas na lei agrária, nas leis de destinação de terras públicas, ou 
nas normas legais ou administrativas de zoneamento ecológico-econômico; 
e 

IV - previsão de rescisão automática da concessão, dispensada 
notificação, em caso de declaração de utilidade, ou necessidade pública ou 
interesse social. 

§ 2º-B. A hipótese do inciso II do § 2º deste artigo: 
I - só se aplica a imóvel situado em zona rural, não sujeito a 

vedação, impedimento ou inconveniente a sua exploração mediante 
atividades agropecuárias; 

II - fica limitada a áreas de até 500 (quinhentos) hectares, 
vedada a dispensa de licitação para áreas superiores a esse limite; e 

III - pode ser cumulada com o quantitativo de área decorrente da 
figura prevista na alínea g do inciso I do caput deste artigo, até o limite 
previsto no inciso II deste parágrafo. 

 

III.2 – DA DOUTRINA 
Hely Lopes Meirelles, em sua consagrada obra “Direito 

Administrativo Brasileiro”, 27ª Edição, à p. 502, define ALIENAÇÃO: 
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Alienação é toda transferência de propriedade, remunerada ou 

gratuita, sob a forma de venda, permuta, doação, dação em pagamento, 
investidura, legitimação de posse ou concessão de domínio. Qualquer 
dessas formas de alienação pode ser utilizada pela Administração, desde 
que satisfaça as exigências administrativas para o contrato alienador e 
atenda aos requisitos do instituto específico. Em princípio, toda alienação de 
bem público depende de lei autorizadora, de licitação e de avaliação da 
coisa a ser alienada, mas casos há de inexigibilidade dessas formalidades, 
por incompatíveis com a própria natureza do contrato. ... 

No mesmo sentido é o entendimento do ilustre doutrinador 
Celso Antonio Bandeira de Melo, em sua obra Curso de Direito 
Administrativo, 17ª Edição, à p. 815: 

A alienação de bens públicos só pode ter lugar nos termos e 
forma legalmente previstos, como de resto, consta do precitado art. 101 do 
Código Civil. A administração, portanto, para alienar bens públicos, 
depende, no caso de bens imóveis, de autorização legislativa, normalmente 
explícita, embora se deva admitir que há casos em que aparece 
implicitamente conferida. Dita a alienação deve ser precedida da avaliação 
do bem e de licitação, tudo conforme prevêem os arts. 17 e 19 da Lei 
8.666/93 ... 

 

(GRIFOS NOSSOS) 
A este respeito, Diógenes Gasparini em sua obra Direito 

Administrativo, 9ª Edição, p. 761, acrescenta: 
A transferência dominial, em suma, será legítima se forem 

observados os seguintes requisitos: 1) interesse público devidamente 
justificado; 2) avaliação; 3) autorização legislativa; 4) desafetação, quando 
for o caso; 5) licitação, salvo as exceções; 6) escritura pública, se não 
dispensada, e mais os requisitos específicos, se se tratar de alienação por 
doação ou permuta ou as que a lei instituir. ... 

Especificamente a respeito da doação, o ilustre Hely Lopes 
Meirelles, em sua obra já citada, p. 504 e 505, esclarece o seguinte: 

Doação é o contrato pelo qual uma pessoa (doador), por 
liberalidade, transfere um bem do seu patrimônio para o de outra (donatário), 
que o aceita ... . É o contrato civil, e não administrativo, fundado na 
liberalidade do doador, embora possa ser com encargos para o donatário. A 
doação só se aperfeiçoa com a aceitação do donatário, seja pura ou com 
encargo. 

A Administração pode fazer doações de bens móveis ou imóveis 
desafetados do uso público, e comumente o faz para incentivar construções 
e atividades particulares de interesse coletivo. Essas doações podem ser 
com ou sem encargos e em qualquer caso dependem de lei autorizadora, 
que  estabeleça  as condições para sua efetivação, de  prévia  avaliação do  
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 bem a ser doado e de licitação. Só excepcionalmente poder-se-
á promover concorrência para doações com encargos, a fim de escolher-se 
o melhor donatário que proponha cumpri-los em melhores condições para a 
Administração ou para a comunidade. Em toda doação com encargo é 
necessária a claúsula de reversão para a eventualidade do seu 
descumprimento. 

Modernamente, a doação de terrenos públicos vem sendo 
substituída – e com vantagens – pela concessão de direito real de uso, ... 

A respeito da concessão de direito real de uso (que não constitui 
alienação do bem público e sim transferência de uso) Hely Lopes Meirelles 
define da seguinte forma (p. 498): 

a concessão de direito real de uso é o contrato pelo qual a 
Administração transfere o uso remunerado ou gratuito de terreno público a 
particular, como direito real resolúvel, para que dele se utilize em fins 
específicos de urbanização, industrialização, edificação, cultivo ou qualquer 
outra exploração,  de interesse social. ... 

A concessão de uso, como direito real, é transferível por ato 
inter vivos ou por sucessão legítima ou testamentária, a título gratuito ou 
remunerado, como os demais direitos reais sobre coisas alheias, com a só 
diferença de que o imóvel reverterá à Administração concedente se o 
concessionário ou seus sucessores não lhe derem o uso prometido ou o 
desviarem de sua finalidade contratual. Desse modo, o Poder Público 
garante-se quanto à fiel execução do contrato, assegurando o uso a que o 
terreno é destinado e evitando prejudiciais especulações imobiliárias dos 
que adquirem imóveis públicos para aguardar valorização vegetativa, em 
detrimento da coletividade. 

A concessão de direito real de uso pode ser outorgada por 
escritura pública ou termo administrativo, cujo instrumento ficará sujeito à 
inscrição no livro próprio do registro imobiliário competente. Desde a 
inscrição o concessionário fruirá plenamente o terreno para os fins 
estabelecidos no contrato e responderá por todos os encargos civis, 
administrativos e tributários que venham a incidir sobre o imóvel e suas 
rendas. 

A concessão assim concebida substitui vantajosamente a 
maioria das alienações de terrenos públicos, razão pela qual deverá ser 
sempre preferida, principalmente nos casos de venda ou doação. A 
concessão de direito real de uso, tal como ocorre com a concessão comum, 
depende de autorização legal e de concorrência prévia, admitindo-se a 
dispensa desta quando o beneficiário for outro órgão ou entidade da 
Administração Pública (Lei 8.666/93, art. 17, § 2º ).  

Outra forma de alienação de bem público que achamos por bem 
destacar, e a que nos parece mais apropriada ao caso em questão, é a 
Legitimação de posse, também abordada por Hely Lopes Meireles: 
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Legitimação de posse é o modo excepcional de transferência de 

domínio de terra devoluta ou área pública sem utilização, ocupada por longo 
tempo por particular que nela se instala, cultivando-a ou levantando 
edificação para seu uso. A legitimação da posse há que ser feita na forma 
da legislação pertinente, sendo que para terras da União, o Estatuto da 
Terra já disciplina seu procedimento e a expedição do título (arts. 11 e 97 a 
102), para o devido registro do imóvel em nome do legitimado. Quanto às 
terras estaduais e municipais, são igualmente passíveis de legitimação de 
posse para transferência do domínio público ao particular ocupante, na 
forma administrativa estabelecida na legislação pertinente. 

Não há usucapião de bem público como direito do posseiro, 
mas, sim, reconhecimento do Poder Público da conveniência de legitimar 
determinadas ocupações, convertendo-as em propriedades em favor dos 
ocupantes que atendam às condições estabelecidas na legislação da 
entidade legitimante. ... 

 

IV – DO PARECER 
Do estudo apresentado, concluímos que: 
1. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso 

especial, a princípio, são inalienáveis, porém apenas enquanto conservarem 
a sua qualificação e na forma que a lei determinar;  

2. Terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da 
administração estadual são bens públicos de uso especial, que é o caso da 
ASSBM; 

3. O terreno onde funciona a ASSBM não conserva, de fato, a 
sua qualificação, contudo não se tem a informação de que este tenha sido 
oficialmente, conforme disposição em lei, desafetado da destinação pública; 

4. A ASSBM tem a posse provisória do terreno em questão 
pertencente ao CBMPA para utilização deste bem, que foi auferido através 
de empréstimo por comodato, por um período de vinte anos desde 1992; 

5. A alienação de bens da Administração Pública está 
subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será 
precedida de avaliação; 

6. A concessão de direito real de uso é o contrato pelo qual a 
administração transfere o uso de terreno público a particular, para que dele 
se utilize em fins específicos, inclusive a exploração de interesse social, 
sendo que o imóvel reverterá à Administração concedente se o 
concessionário não lhe der o uso prometido ou o desviarem de sua 
finalidade contratual. 

7. A Legitimação de posse é o modo excepcional de 
transferência de domínio de terra devoluta ou área pública sem utilização, 
ocupada por longo tempo por particular que nela se instala, cultivando-a ou 
levantando edificação para seu uso. 
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8. A Lei 8.666 estabelece que a doação só é permitida 

exclusivamente para outro órgão ou entidade da Administração Pública, de 
qualquer esfera de governo; 

9. A Lei 8.666 também estabelece que são dispensadas a 
avaliação prévia e a licitação nos casos de procedimentos de legitimação de 
posse, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da Administração 
Pública em cuja competência legal inclua-se tal atribuição e que ficam 
dispensadas de autorização legislativa, porém submetem-se aos seguintes 
condicionamentos: 

- aplicação exclusivamente às áreas em que a detenção por 
particular seja comprovadamente anterior a 1º de dezembro de 2004; (é o 
caso) 

- vedação de concessões para hipóteses de exploração não-
contempladas na lei agrária, nas leis de destinação de terras públicas, ou 
nas normas legais ou administrativas de zoneamento ecológico-econômico; 
(não é o caso) 

- previsão de rescisão automática da concessão, dispensada 
notificação, em caso de declaração de utilidade, ou necessidade pública ou 
interesse social. (sempre) 

Face ao exposto, concluímos que a doação neste caso não é 
possível, sendo cabível a concessão de direito real de uso ou, caso seja de 
interesse do Comando, a legitimação de posse, nos termos da lei. 

É o Parecer, SMJ. 
Quartel em Belém-PA, 25 de janeiro de 2007. 
 

CLAUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI - MAJ QOBM 
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA. 
 

HOMOLOGAÇÃO DE PARECER: 
 

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM 
Cmt Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil 
 

2 - DETERMINAÇÃO 
Determino a todos os Comandantes de Unidades do CBMPA da 

capital e do Interior do Estado, para que os militares de suas UBM’s que 
possuem fichas na POLIBOM, entreguem na Diretoria de Saúde até o dia 10 
de março de 2007, 02 (duas) fotos 3x4 atualizada e de seus dependentes 
para serem anexadas em suas fichas de consultas médicas. 

Ref. Nota nº  06/2007) 
 

3 - OFICIAL DE DIA E CMT DE SOCORRO DAS UNIDADES 
OPERACIONAIS. 

Em face da movimentação de Oficiais (Ten QOBM e Asp Of 
BM) e objetivando equacionar as Escala de Oficial de Dia e Cmt do SOS das 
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UBMs, os militares a seguir, passarão a concorrer a referida escala nas 
Unidades Operacionais, a partir do dia 01 do corrente mês, de acordo com a 
distribuição abaixo. 

Aos Comandantes de unidades para as providências cabíveis, 
com relação as escalas de serviço. 

 
OFICIAL UBM DE ORIGEM  UBM DE 

SERVIÇO 
Ten QOBM Marília Gabriela Contente Gomes 1º GBM 1º GBM 
Ten QOBM Luiz Ruan Rodrigues Monteiro ALMOXARIFADO 1º GBM 
Ten QOBM Jefferson A. Ressurreição Matos 1º GBM 1º GBM 
Ten QOBM Wagner Cantanhede  Rodrigues 1º GBM 1º GBM 
Ten QOBM Michel Nunes Reis 11º SGBM 1º GBM 
Ten QOBM Hugo Cardoso Ferreira 1º SGMAF 1º GBM 
Asp OF BM Elildo Andrade Ferreira 1º GBS 1º GBM 
Ten QOBM Ciléa Silva Mesquita 2º GBS 7º SGBM 
Ten QOBM Jairo Silva Oliveira 2º GBS 7º SGBM 
Ten QOBM Luis Alfredo Galiza dos Santos  2º GBS 7º SGBM 
Ten QOBM Emmanuel Zacarias  Dias Filho 2ª SBM 7º SGBM 
Ten QOBM Girlene  da Silva Melo 3º GBM 7º SGBM 
Ten QOBM Aldemar Batista Tavares de Souza DP 7º SGBM 
Ten QOBM Erivaldo dos Santos Cardoso DAL 7º SGBM 
Ten QOBM Flávia Siqueira Correia 2º SGBM 11º SGBM/QCG 
Ten QOBM Vivian Rosa Machado 3ª SBM 11º SGBM/QCG 
Ten QOBM Fabrício da Silva Nascimento AJD GERAL 11º SGBM/QCG 
Ten QOBM Ana Paula Tavares Pereira DST 11º SGBM/QCG 
Ten QOBM Celso dos Santos Piquet Júnior COP 11º SGBM/QCG 
Ten QOBM Osimá Campos de Oliveira 11º SGBM/QCG 11º SGBM 
Ten QOBM Fábio Cardoso de Moraes CEDEC 11º SGBM/QCG 
Ten QOBM Pablo Cruz de Oliveira DTE 1º GBS 
Ten QOBM Jorge Luiz  Ribeiro Moraes 1º GBM 1º GBS 
Ten QOBM Cezar  Alberto Tavares da Silva 1º GBS 1º GBS 
Ten QOBM Wagner  Alípio Espírito S. da Silva 1ª SBM/I 1ª SBM/I 
Ten QOBM Ricardo Leno Anisse Pereira GMAF 1º GBS 
Asp Of BM Cledson de Sousa Oliveira 1º GBS 1º GBS 
Asp Of BM Arthur Arteaga Durans Vila Corta 1º GBS 1º GBS 
Ten QOBM Paulo Vinicius da Costa Sarquis  3º GBM 3º GBM 
Ten QOBM Monica Figueira Veloso 3º GBM 3º GBM 
Ten QOBM Leandro Henrique Diniz Coimbra CFAE 3º GBM 
Ten QOBM Alyne  Gisele Camelo Louzeiro CFAE 3º GBM 
Ten QOABM Raimundo Mizael de J. Ferreira CFAE 3º GBM 
Ten QOABM João Batista Freitas  Garcia CFAE 3º GBM 
TEN QOBM Orlando Farias Pinheiro 3º GBM 3º GBM 
Ten QOBM Jacob Cristovão Macieira EFO 1ª SBM 
Ten QOBM Willian Rogério Souza da Silva EFO 1ª SBM 
Ten QOBM Marcelo Moraes Nogueira EFO 1ª SBM 
Ten QOBM Vanessa Costa Tavares EFO 1ª SBM 
Ten QOBM Arlenson Lemos Carvalho da Silva 3º GBM 1ª SBM 
Ten QOBM Hélio da Silva Almeida CAT 1º GBS 

(Ref. Nota nº 01/2007- COP) 
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4 – DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO – INFORMAÇÃO 

Encontra-se na sala onde funciona o caixa eletrônico do 
BANPARÁ, no interior do Quartel do Comando Geral, 01 (um) aparelho 
NOBREAK 1.2 KVA, mod. SENIUN SERVER, MARCA RAGTECH, registro 
patrimonial nº 32.784, pertencente ao BANPARÁ, no valor de R$ 1.956,52, 
ficando sob responsabilidade do 11º SGBM. 

(ref. Nota nº 12/2007- DAL) 
 

4ª PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1 - PADS – PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

Concedo ao Asp. Of. BM ELILDO ANDRADE FERREIRA, 07 
(sete) dias de prorrogaçao de prazo para conclusão do Processo 
Administrativo Disciplinar Simplificado do qual é encarregado, conforme 
portaria nº 34, de 22AN2007- Gab. cmdo) 

(Ref. Of. nº 08/2007- PADS) 
 
 
 
 
PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA 
 
 
 

Confere com o Original: 
 
 
 
 
 
FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA – CEL QOBM 
                   Ajudante Geral do CBMPA 
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