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AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ 09 DE ABRIL DE 2008.
BOLETIM GERAL Nº 067

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇOS PARA O DIA 10 DE ABRIL DE 2008 (QUINTA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM PAULO
Supervisor de Área CAP BM FURTADO
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM NETO

2º Turno: CAP BM BAETA
Fiscal de Dia ao QCG SUBTEN BM SÉRGIO
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM FÁBIO
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM FURTADO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
PARECER Nº 024/2008-COJ.
INTERESSADO: AL CFSD BM FLAVIA SUZANE GOES MARTINS.
ORIGEM: DIRETORIA DE ENSINO E INSTRUÇÃO DO CBMPA
ASSUNTO: TRANCAMENTO DE MATRÍCULA.
ANEXO:
* doc.1- Oficio nº 367/3º SGBM/I de 21NOV2007.
* doc.2- Oficio nº 371/3º SGBM/I de 27NOV2007.
* doc.3- Oficio nº 372/3º SGBM/I de 27NOV2007.
* doc.4- Oficio nº 222/DEI de 03DEZ2007.
* doc.5- Oficio nº 615/JISGBM de 07DEZ2007.
* doc.6- Parte nº 001/DEI de 18JAN2008.
* doc.7- Oficio nº 034/3º SGBM/I de 11FEV2008.

EMENTA:  SOLICITAÇÃO DE TRANCAMENTO  DE MATRÍCULA DA AL 
CFSD BM FLAVIA SUZANE GOES MARTINS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO, 
EM  DECORRÊNCIA DE  GESTAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE  EXERCER ESFORÇO  FISICO. 
COMPROMETIMENTO  DA  FORMAÇÃO  PROFISSIONAL.  SUGESTÃO  PARA 
DESLIGAMENTO COM  OPÇÃO DE TRANCAMENTO.

I – DA CONSULTA
A Diretoria de Ensino e Instrução do CBMPA encaminhou a esta Comissão 

de Justiça o termo de solicitação de trancamento de matrícula  no Curso de Formação de 
Soldado da AL CFSD BM FLAVIA SUZANE GOES MARTINS, matriculado no curso através da 
portaria nº 360 de 25JUN2007, D.O.E nº 30957 de 02JUL2007.

II - DOS FATOS
Após a aprovação no concurso público DOE, processo seletivo decorrente 

do Edital 01/2006, DOE 30.638 a candidata aprovada foi submetida à avaliação psicológica, 
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posteriormente foi submetida a avaliação de Saúde conforme ATA Temporária nº 045/2006 de 
19, 20 e 21 de junho de 2006 sendo considerada APTA.

Sendo que durante o curso foi constatado através de ultra-sonografia que a 
candidata estava em gestação tópica com 26 semanas +/-  semana. Onde foi  submetida à 
inspeção de saúde pela JISG do CBMPA, em sessão nº 072/07, sendo considerada apta com 
restrições temporárias ao fim em que se destina, podendo freqüentar aulas teóricas, devendo 
ficar liberada do esforço físico.

III – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
1. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 
A L  E I  Nº  6.626,  DE 3 DE FEVEREIRO DE 2004,  DISPÕE SOBRE O 

INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ (PMPA) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
[..] Art. 2°. Para efeito desta Lei, são estabelecidos os seguintes conceitos e  

definições:
V  -  MATRÍCULA:  ato  pelo  qual  o  candidato  aprovado  e  classificado  no  

concurso público é relacionado para freqüentar curso para o qual foi inscrito, de acordo com as  
vagas fixadas em edital, tomando posse no referido cargo;

Art. 3°. A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem 
as regras editalícias e o regulamento desta Lei.

§ 1º O concurso será precedido de autorização governamental e realizado 
em data designada pelo Comandante-Geral.

§ 2º São requisitos para a inscrição ao concurso:
a) ser brasileiro;
b) ter idade compreendida entre dezoito e vinte e sete anos, para o concurso  

aos Cursos de Formação de Oficiais, de Sargentos e de Soldados;
c)..................................................................................
d) provar o cumprimento das obrigações eleitorais e militares;
e) estar em pleno exercício dos direitos políticos;
f) gozar de saúde física e mental;
Art.  20.  Para  a  matrícula  nos  estabelecimentos  de  ensino  policial-militar 

destinados  à  formação  de  oficiais  e  praças,  serão  observadas  as  condições  relativas  à  
nacionalidade,  à  idade,  à  aptidão  intelectual,  à  capacidade  física  e  mental,  ao  perfil  
profissiográfico e à idoneidade moral. 

Art. 21. Ao candidato aprovado e classificado no concurso, de acordo com o  
número de vagas ofertadas, será garantido o direito à matricula no Curso de Formação ou de 
Adaptação Policial-Militar, no período de validade do concurso.

Art. 27º. O ingresso na PMPA é privativo de candidatos que, aprovados e 
classificados no concurso público, atendam aos requisitos de inscrição no certame seletivo e 
de matrícula no Curso de Formação ou Adaptação.

Observamos que AL CFSD BM Flavia Suzane Goes Martins de acordo com 
ultra-sonografia, apresentou gestação tópica compatível com 26 semanas +/- 1 semana e de 
acordo com levantamento da coordenação do Curso de Formação de Soldados, que funciona 
em Abaetetuba, a aluna já freqüentou 729 horas aulas,  restando somente 71 horas aulas. 
Embora a Diretoria de Saúde do CBMPA tenha emitido o seguinte parecer:

DIAGNOSTICO: NENHUM 
PARECER:  APTO COM RESTRIÇÕES TEMPORÁRIAS AO FIM QUE SE 

DESTINA.  PODE  FREQÜENTAR  AULAS  TEÓRICAS,  DEVENDO  FICAR  LIBERADA DE 
ESFORÇO FÍSICO E SERVIÇO TEMPORARIAMENTE.

OBSERVAÇOES:
1.  Inspeção  para  fins  de:  APTIDAO  AO  CURSO  DE FORMAÇAO  DE 

SOLDADOS BM 2007
A  formação  profissional  poderia  ficar  comprometida,  devido  à  restrição 

quanto  a  esforço  físico,  o  que  já  ficou  evidenciado  quando a  aluna  não  obteve  a  media 
suficiente,  ficando para  realizar  a  verificação  final  da Disciplina Treinamento  Físico  Militar, 
informação repassada pela coordenação do curso, onde também sugere o trancamento da 
matricula.  E  a  alternativa  pela  adequação  das  instruções  devido  ao  estado  de  saúde  da 
candidata, ensejaria tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos. Devido a este 
fato, no nosso entendimento não resta duvida que a melhor opção seria o trancamento, onde 
esta opção encontra-se fundamentada no Regulamento Disciplinar do Centro de Formação, 
Aperfeiçoamento  e  Especialização  –  CFAE  –  Aprovado  pela  portaria  nº  679,  datada  de 
02DEZ2003, publicada no BG nº 224 de 18DEZ2003, temos:
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[...] Art. 111 – Será desligado (a) o aluno (a) por proposto pelo Comandante 
do CFAE ao Comandante Geral do CBMPA ou Diretor de Ensino e Instrução, o (a) aluno (a)  
que:

5 – Tiver deferido de Trancamento de matrícula;
9 – Incidir em qualquer incapacidade física para o serviço Bombeiro  

Militar, ou o prosseguimento do curso, aprovado pela junta de inspeção de saúde da  
corporação;

11 – Solicitar o trancamento da matricula por interesse próprio, força maior 
ou enfermidade.

Art. 112 – Será concedido o trancamento da matrícula ao aluno, quando o 
pedido for justificável pelo Diretor de Ensino e Instrução, observando o seguinte:

2 - Quando o (a) aluno (a) estiver impedido de freqüentar normalmente os  
trabalhos escolares, por motivo de doença, sua ou de seus dependentes legais, atestados por 
médicos da Diretoria de Saúde 

Art. 113 – O (a) aluno (a) poderá ser matriculado (a) uma única vez, a critério  
da Diretoria de Ensino pelos motivos constantes no artigo anterior, caso o curso não funcione,  
subseqüentemente no período de dois anos ocorrerá a perda do Direito da rematrícula.

Art. 114 – A matricula só poderá ser feita no mesmo ano letivo, no curso  
subseqüente.

Art. 115 – O pedido de rematrícula deverá ser feito pelo (a) interessado (a) 
em tempo hábil através de requerimento fundamentado ao Diretor de Ensino do CBMPA, caso 
não faça, o militar perderá o direito de rematrícula, não cabendo recurso.

Art.  116  –  Não  será  permitido  (a)  aluno  (a)  rematriculado  com  novo 
trancamento de matrícula, caso o aluno (a) não seja habilitado (a) por uma junta, a freqüentar o 
curso subseqüente, o mesmo incidirá no art. 114 e item 5 deste regulamento. [...]

IV – CONCLUSÃO
Diante da análise do conteúdo exposto e da fundamentação legal, visando a 

resguardar a administração, evitar o comprometimento da formação profissional e a integridade 
da candidata, sugerimos o desligamento da AL CFSD BM FLAVIA SUZANE GOES MARTINS.

No entanto lhe dado a opção de solicitar o trancamento no curso para que 
lhe seja assegurado o direito a rematrícula em curso subseqüente de Formação de Soldado  
após reavaliação de Saúde e avaliação física da candidata.

Este é o nosso Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 27 de fevereiro de 2008.

LUIZ CLAUDIO RÊGO DOS SANTOS – CAP QOBM 
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o Parecer.

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
I – Homologo o presente Parecer;
II – Publique-se em BG.
III – A DEI deverá publica portaria de Trancamento da Matrícula da Aluna e 

remeter documentação ao Departamento de Pessoal para as providências cabíveis.

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA - CEL QOBM
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmte. Geral do CBMPA 
NOTA: Republicado do por ter saído com incorreção na 3ª parte do BG nº 

041, datado de 03 de março de 2008.

2 - RESUMO DE PORTARIA
Resumo de Portaria Nº 198 de 26/MARÇO /08 – Diárias
Nome: Ao Técnico em Defesa Civil Subten BM Marcio Alberto Carvalho da 

Silva Nº de Diárias 05 (cinco) /Origem: Belém/PA – Destino: Santarém-PA e Irituia-PA/Objetivo: 
a serviço da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.
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Período: 25 a 30/03/2008.

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de defesa civil e Cmte Geral do CBMPA
(Transc. do DOE nº 31143, de 07/04/2008)

3 - ATO DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 872, DE 31 DE MARÇO DE 2008
Homologa o Decreto nº 006-A/2008, de 15 de janeiro de 2008, editado pelo 

Prefeito  Municipal  de  Bragança,  que  declara  “situação  de  emergência”  em  áreas  daquele 
Município. 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, da Constituição Estadual, e 

Considerando, o Decreto nº 006-A/2008, de 15 de janeiro de 2008, editado 
pelo Prefeito Municipal de Bragança, que declara “situação de emergência” em áreas daquele 
Município em decorrência do alto índice pluviométrico ocasionando transbordamento de rios e 
comprometimento da segurança da população local;

Considerando, que a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil  verificou e 
constatou a existência de “situação de emergência”, tipificada com o código NI.GEV 13.306, 
nos termos da Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil;

Considerando, que compete ao Governador do Estado homologar o referido 
ato, nos termos do art. 17, § 1º, do Decreto Federal nº 5.376, de 17 de fevereiro de 2005, a fim 
de que passe a ter validade para os fins previstos no dispositivo legal mencionado,

RESOLVE:
Art.  1º  Homologar  o  Decreto  nº  006-A/2008,  de 15  de janeiro  de 2008, 

editado pelo Prefeito Municipal de Bragança, que declara “situação de emergência” em áreas 
daquele Município pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Art.  2º Confirmar que os atos oficiais de declaração de situação anormal 
estão de acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Defesa Civil e, em 
conseqüência desta aprovação, passam a produzir os efeitos jurídicos que lhes são próprios no 
âmbito estadual.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 31 de março de 2008.

ANA JÚLIA CAREPA
Governadora do Estado

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA
PALACETE AUGUSTO CORRÊA
DECRETO Nº 006, DE 15 DE JANEIRO DE 2008.
“Dispõe sobre a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA no Cais de Arrimo e na área 

urbana dos Bairros do CEREJA, ALDEIA, TAÍRA E PADRE LUÍS em virtude dos constantes 
alagamentos  provocados  pelo  Rio  Grande,  inundando  residências  e  estabelecimentos 
comerciais”.

O  PREFEITO MUNICIPAL DE BRAGANÇA,  no uso de suas  atribuições 
legais conferidas pela Carta Magna, pelo Inciso XLIII do artigo 72 da Lei Orgânica do Município 
de Bragança e pelo Art. 17 do Decreto Federal nº 5.576 de 17 de fevereiro de 2005 e pela 
Resolução nº 03 de 02 de julho de 1999, do Conselho Nacional de Defesa Civil;

CONSIDERANDO, que o Município de Bragança localizado às margens do 
rio Caeté e rio Grande tendo com isto provocado erosão na Orla da cidade bastante avançado 
que vem se agravando ao longo dos anos e podendo vir causar grandes prejuízos econômicos 
e sociais, pois está comprometendo ruas, comércios e habitações residenciais;

CONSIDERANDO, o período chuvoso que se repete a cada ano, e com isso 
ocasiona a cheia dos rios e em Bragança não podia ser diferente, o rio Grande tem seu nível de 
água elevado,  ocasionando o transbordamento em suas  margens  em razão do alto  índice 
pluviométrico;

CONSIDERANDO, que a cheia do rio afeta residências e estabelecimentos 
comerciais  nos  bairros  do  CEREJA,  ALDEIA,  TAÍRA  e  PADRE  LUÍS,  trazendo  como 
conseqüência endemias de diversos tipos onde a Secretaria de Saúde já detectou a presença 
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de Caramujos da Equistossomose e um número elevado de pessoas que nessa época do ano 
tem que deixar suas residências;

CONSIDERANDO,  que  devido  o  crescimento  urbano  desordenado, 
principalmente às suas margens, o rio Grande vem sofrendo grande processo poluidor, em 
conseqüência do lançamento de águas servidas e de esgoto sanitário, pois nossa cidade ainda 
não dispõe de nenhuma rede coletora de esgoto sanitário;

CONSIDERANDO ainda, que ao longo dos seus aproximadamente 5 KM de 
extensão, existem Residências, Hospitais, Indústrias de Beneficiamento de Pescado e outros 
estabelecimentos comerciais. Em decorrência de tudo isso nos últimos anos vem ocorrendo 
alagamentos nas áreas próximas ao rio Grande em virtude das intensas chuvas e do grande 
assoreamento do rio.

DECRETA:
Art. 1º - Decretar SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA no Cais de Arrimo da Orla 

da cidade e na área urbana dos bairros do CEREJA, ALDEIA, TAÍRA e PADRE LUÍS, onde as 
casas são invadidas pelo Rio Grande, em decorrência das fortes chuvas que já começam a cair 
na região.

Art.  2º  -  Este  DECRETO entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação, 
revogando-se as disposições em contrário por um período de (90) dias podendo ser prorrogado 
até completar o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias.

Gabinete do Prefeito Municipal  de Bragança,  Estado do Pará,  em 15 de 
Janeiro de 2008.

EDSON LUIZ DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE BRAGANÇA

DECRETO Nº 874, DE 31 DE MARÇO DE 2008
Homologa o Decreto nº 02, de 06 de março de 2008, editado pelo Prefeito 

Municipal  de  Abel  Figueiredo,  que  declara  “situação  de  emergência”  em  áreas  daquele 
Município. 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, da Constituição Estadual, e 

Considerando,  o  Decreto  nº  02,  de  06  de  março  de  2008,  editado pelo 
Prefeito Municipal de Abel Figueiredo, que declara “situação de emergência” em áreas daquele 
Município em decorrência do alto índice pluviométrico ocasionando enxurradas e alagamentos 
que comprometem a segurança da população local;

Considerando, que a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil  verificou e 
constatou a existência de “situação de emergência”, tipificada com o código NE.HEX 12.302, 
nos termos da Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil;

Considerando, que compete ao Governador do Estado homologar o referido 
ato, nos termos do art. 17, § 1º, do Decreto Federal nº 5.376, de 17 de fevereiro de 2005, a fim 
de que passe a ter validade para os fins previstos no dispositivo legal mencionado,

RESOLVE:
Art. 1º Homologar o Decreto nº 02, de 06 de março de 2008, editado pelo 

Prefeito Municipal Abel Figueiredo, que declara “situação de emergência” em áreas daquele 
Município pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Art.  2º Confirmar que os atos oficiais de declaração de situação anormal 
estão de acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Defesa Civil e, em 
conseqüência desta aprovação, passam a produzir os efeitos jurídicos que lhes são próprios no 
âmbito estadual.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 31 de março de 2008.

ANA JÚLIA CAREPA
Governadora do Estado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 02, DE 06 DE MARÇO DE 2008.
“Dispõe  sobre  a  situação  anormal  caracterizada  como  SITUAÇÃO  DE 

EMERGÊNCIA  na  área  urbana  do  Município  de  Abel  Figueiredo-Pa,  especificamente  nos 
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Bairros de Bela Vista, Nova Brasília e Centro, atingidos por Enxurrada e Inundações Bruscas e 
dá outras providências”.

HILDEFONSO  DE  ABREU ARAÚJO,  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  ABEL 
FIGUEIREDO-PA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 68, inciso XXIX da Lei 
Orgânica do Município e pelo Art. 17 do Decreto Federal nº 5.576 de 17 de fevereiro de 2005 e 
pela Resolução nº 03 de 02 de julho de 1999, do Conselho Nacional de Defesa Civil;

CONSIDERANDO, o fenômeno natural que se repete a cada ano com a 
chegada  do  período  invernoso  e  como  conseqüência  o  elevado  índice  pluviométrico 
ocasionando Enxurrada e Alagamentos em áreas mais baixas;

CONSIDERANDO, o risco de desabamento de casas nas proximidades das 
áreas afetadas, colocando ainda moradores em situação de risco, pois a força da água fragiliza 
a base das residências que em sua maioria tem sua estrutura de madeira;

CONSIDERANDO,  que  parte  das  ruas  dos  bairros  atingidos  estão 
intrafegáveis devido a formação de verdadeiras crateras, impossibilitando ainda a coleta de lixo 
e o aumento dos casos de doenças;

CONSIDERANDO, a adoção de providências imediatas capazes de minorar 
os prejuízos e evitar o comprometimento da segurança da população que reside nas áreas 
afetadas.

DECRETA:
Art.  1º  -  Fica  decretada  a  existência  de  situação  anormal  provada  por 

Desastre Natural e caracterizada por Situação de Emergência.
Parágrafo Único – Esta situação de anormalidade é válida apenas para os 

Bairros de Bela Vista, Nova Brasília e Centro, conforme prova documental estabelecida pelo 
Formulário  de Notificação Preliminar  de Desastre,  Avaliação de Danos e Croqui  das áreas 
anexo a este Decreto.

Art. 2º - Revogada as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor 
na data da sua publicação,devendo vigorar por um prazo de 90 (noventa) dias.

Parágrafo Único – O prazo de vigência deste Decreto pode ser prorrogado 
até completar o máximo de 180 (cento e oitenta) dias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Abel Figueiredo, Estado do Pará, em 06 
de Março de 2008.

HILDEFONSO DE ABREU ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO

DECRETO Nº 877, DE 31 DE MARÇO DE 2008
Dispõe sobre o pagamento de fornecedores da Administração Pública Direta 

e Indireta do Governo do Estado do Pará, vinculando como meio de pagamento o crédito em 
conta corrente bancária.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 135, incisos III, V e VII, alínea “a”, da Constituição Estadual, e

Considerando,  que  a  padronização  do  pagamento  em  conta  corrente 
bancária favorece o controle no processamento dos pagamentos realizados pelos órgãos da 
Administração Pública Estadual;

Considerando, que a centralização do pagamento torna o processo menos 
burocrático,  mais  ágil  e transparente, facilita  a fiscalização das contas públicas,  minimiza a 
possibilidade de erro e reduz os prazos de pagamento;

Considerando, ainda, que a unificação do processo em uma única instituição 
financeira proporciona a economia de despesas, possibilita a automação do controle de gastos 
e a reestruturação da logística de pagamentos;

Considerando, por fim, que o Banco do Estado do Pará S/A - BANPARÁ, 
Banco  Oficial  do  Estado,  é  também  responsável  pela  efetivação  das  movimentações 
financeiras da Conta Única do Estado,

DECRETA:
Art. 1º O pagamento dos fornecedores de bens e prestadores de serviços 

dos  órgãos  da Administração Direta  e  Indireta  do Estado  do Pará somente será  efetuado 
mediante crédito em conta corrente aberta no Banco do Estado do Pará S/A - BANPARÁ.

§  1º  Subordinam-se  ao  disposto  neste  Decreto,  além  dos  órgãos  da 
Administração Pública Direta, os Fundos Especiais, as Autarquias, as Fundações Públicas, as 
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Empresas Públicas,  as  Sociedades de  Economia mista  e as demais  entidades controladas 
direta ou indiretamente pelo Estado do Pará.

§  2º  Os  fornecedores  e  prestadores  de  serviços  que  ainda  não  sejam 
correntistas do Banco do Estado do Pará S/A deverão providenciar a abertura de conta corrente 
na agência de sua preferência.

§  3º  Os  fornecedores  e  prestadores  de  serviços  deverão  entregar  na 
Unidade  Orçamentária  Contratante  solicitação  formal  de  cadastramento  contendo  as 
informações necessárias para o preenchimento da Ficha de Atualização Cadastral de Credores 
- FACC.

§  4º  A  Unidade  Orçamentária  Contratante  preencherá  a  FACC  e  a 
encaminhará à divisão de controle de dotações orçamentárias para inserção dos dados no 
sistema de controle de pagamentos.

Art.  2º  Constará  expressamente  dos  editais  de  licitação  e  dos  atos 
convocatórios dos convites,  assim como de quaisquer termos de contratação direta,  que o 
pagamento será efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente aberta no Banco do 
Estado do Pará S/A.

Parágrafo  único.  Os  credores  deverão  fazer  constar  a  identificação  da 
agência e da conta corrente nos documentos de cobrança tais como notas fiscais, faturas, 
recibos e similares.

Art. 3º O disposto neste Decreto não se aplica aos convênios federais que 
exijam operacionalização por outra instituição bancária.   

Art. 4º A Secretaria de Estado da Fazenda editará normas complementares 
dispondo  sobre  os  procedimentos  necessários  ao  regular  cumprimento  deste  Decreto, 
deliberando ainda sobre situações excepcionais de pagamento.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 31 de março de 2008.

ANA JÚLIA CAREPA
Governadora do Estado

DECRETO N° 879, DE 31 DE MARÇO DE 2008
Estabelece procedimentos a serem adotados pelos órgãos da Administração 

Direta e Indireta do Estado do Pará, para pagamento de valores devidos a servidores, por meio 
de folha suplementar, e dá outras providências.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, inciso V, da Constituição Estadual, e no art. 2º, inciso IV, da Lei 
Complementar nº 041, de 29 de agosto de 2002, e tendo em vista necessidade de centralizar e 
fiscalizar o pagamento de valores a servidores da Administração Direta e Indireta do Estado do 
Pará, por meio de folha suplementar, 

DECRETA:
Art.  1° Todos os pedidos administrativos de servidores da Administração 

Direta e Indireta do Estado do Pará, que ensejarem o pagamento de valores por meio de folha 
suplementar,  deverão  ser  analisados,  em  parecer,  pelo  órgão  de  lotação  do  servidor  e 
encaminhados, com todos os documentos necessários ao regular processamento do pedido, à 
Secretaria de Estado de Administração - SEAD.

Art.  2°  Uma  vez  encaminhado  o  pedido  à  Secretaria  de  Estado  de 
Administração - SEAD, caberá a esta apurar os fatos que envolvem o pedido e verificar se 
todos os documentos necessários à sua apreciação foram devidamente encaminhados pelo 
órgão de lotação do servidor, para, após, exarar parecer sobre o caso.

Art. 3º Compete à Secretaria de Estado de Administração - SEAD, após a 
análise de que trata o art. 2º deste Decreto e havendo parecer pelo deferimento do pedido do 
servidor, encaminhar o processo à Procuradoria-Geral do Estado, a fim de que seja exarado 
parecer conclusivo. 

Art.  4º  Nas  hipóteses  em  que  já  houver  parecer  conclusivo  da 
Procuradoria-Geral do Estado em caso semelhante ao que estiver em análise pela Secretaria 
de Estado de Administração - SEAD, fica dispensada a remessa de que trata o art. 3º deste 
Decreto.
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Parágrafo  único.  Na  hipótese  de  que  trata  este  artigo,  a  Secretaria  de 
Estado de Administração -  SEAD deverá apreciar  o pedido nos estritos  limites  do parecer 
anteriormente exarado pela Procuradoria-Geral do Estado.

Art.  5º  Somente  após  a  análise  conclusiva  favorável  ao  deferimento  do 
pedido é que deverão ser adotadas as providências administrativas para pagamento do valor 
devido em folha suplementar, de acordo com a conveniência da administração e disponibilidade 
financeira.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 31 de março de 2008.
ANA JÚLIA CAREPA
Governadora do Estado
(Transc. do DOE nº 31139, de 01/04/2008)

4 - RESULTADO DE INSPEÇÃO
Realizada  pela  JIS  deste  CBMPA,  em  Sessão  Extraordinária  de  nº  14, 

datada de 31MAR2008, com o seguinte parecer:
PARA FINS DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
CAD  BM  FEM  LÍVIA  REGIANE  DOS  SANTOS  NASCIMENTO,  da 

EFO/IESP. PARECER: Incapaz temporariamente ao trabalho bombeiro militar. Necessita de 59 
dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 31MAR2008 até 28MAI2008.

(Ref. Of. nº 151/2008- Diretoria de Saúde do CBMPA)

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

Concedo ao 2º TEN QOEBM CLERISON LIMA DA COSTA, do QCG, 07 
(sete)  das de prorrogação de prazo para conclusão do Processo Administrativo  Disciplinar 
Simplificado,  do qual  é encarregado, conforme portaria  nº 25/2008 –Gab.  Subcmdo Geral, 
publicada na 4ª parte do BG nº 43, de 05MAR2008.

(Ref. Of. nº 07/2007- PADS)

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de defesa civil e Cmte Geral do CBMPA

Confere com o Original:

MANOEL SILVA DE FREITAS - TCEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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