
44 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ 11 DE JUNHO DE 2008.
BOLETIM GERAL Nº 109

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇOS PARA O DIA 12 DE JUNHO DE 2008 (QUINTA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM ANDRADE
Supervisor de Área CAP BM LUIS
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM SAMARA

2º Turno: CAP BM BAETA
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO 11° SGBM
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM VIVIAN
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM ROBERTO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - PROGRAMA BOLSA CIDADÃO SENASP/PRONASCI – INDICAÇÃO:

Ficam  indicados  os  militares  abaixo  relacionados  no  Programa  Bolsa 
Cidadão do  mês  de  abril/2008,  os  beneficiários  poderão  procurar  uma  agência  da  Caixa 
Econômica  Federal,  munidos  (CPF,  identidade,  comprovante  de  residência)  para  sacar  o 
beneficio.

CAD BM ABEDOLINS CORRÊA XAVIER – EFO
CAD BM BRUNO PINTO FREITAS - EFO
CAD BM JAMYSON DA SILVA MATOSO – EFO
CAD BM PATRÍCIA DO SOCORRO FONSECA DOS SANTOS - EFO
CB BM ANDRELINO FERREIRA DIAS - QCG
SD BM ALAN FABRICIO COSTA DOS SANTOS - QCG
SD BM ALEX BARBOSA DOS SANTOS – 4º GBM
SD BM ALEXANDRE SODRÉ FERNANDES - CFAE
SD BM ALEXSANDRO SANTOS PEREIRA – 5º GBM
SD BM ANTONIO ARLAN DAS NEVES SILVA - QCG
SD BM CARLOS DA SILVA PAIVA NETO - QCG
SD BM EMANUEL DOS SANTOS SANCHES - CFAE
SD BM EMERSON LEÃO RIBEIRO – 5º GBM
SD BM FRANCILENE NAZARÉ BARROS DE SOUZA - CFAE
SD BM FRANCISCO JANIO BEZERRA COSTA - EFO
SD BM GEORGE ADRIANO SANTOS LIMA – 4º GBM
SD BM GRAÇA INÊZ SOUZA TEIXEIRA - CFAE
SD BM ISMAEL DA SILVA BARROS - QCG
SD BM JEAN CARVALHO CORRÊA - EFO
SD BM JOÃO BATISTA PÃOSINHO SAMPAIO – 5º GBM
SD BM JOSÉ LEANDRO TAVARES DA SILVA - CFAE
SD BM JOSÉ RICARDO DOS SANTOS RIBEIRO - CFAE
SD BM LAURO DE JESUS SILVA FILHO – 5º GBM
SD BM MARCIO DOS SANTOS AVELAR – 3º GBM
SD BM MAX MAYCO ANDRADE REIS - QCG
SD BM MAX WILLIAM MENDES - QCG
SD BM PAULA DANIELLE VILHENA DIAS - QCG
SD BM PAULO ANDRÉ DA SILVA BORGES - EFO
SD BM PEDRO ALEXANDRE DA SILVA CRUZ – 5º GBM
SD BM RODRIGO ANTUNES DOS REIS - CFAE
SD BM SALATIEL FARIAS ARAÚJO - CFAE
SD BM STALIN DE ALMEIDA BELO – 4º GBM
SD BM VALDEGEAN COSTA TAVARES – 5º GBM
SD BM WAGNER COSTA TAVARES – 10º SGBM/I
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(Ref. Nota nº 35/208 – DEI)
3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I - ASSUNTOS GERAIS
A – ALTERAÇÃO DE OFICIAL

1 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 341, DE 12 DE MAIO DE 2008
O Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 
10, da Lei nº 5.731, de 15 de dezembro de 1992.

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar do cargo de Comandante Operacional do CBMPA, o CEL 

QOBM ROBERTO DA SILVA FREITAS.

Art.  2º  -  Nomear  para o  cargo  de Comandante Operacional  do CBMPA, 
TCEL QOBM MÁRIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor a contar do dia 12 de maio de 2008.
Art. 4º - Revogada às disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBMCoord. Estadual de 
defesa Civil e cmte Geral do CBMPA

NOTA: Republicado por ter saído com incorreção na 3ª parte do BG nº 90, 
datado de 14MAIO2008..

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA

PARECER Nº 054/2008-COJ.
INTERESSADO:  - 1º SGT BM ELILTON DE MORAES CASTRO.
ORIGEM: SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA.
ASSUNTO: PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.
ANEXO: PROTOCOLO DO SUBCOMANDO DO CBMPA Nº 813.
 REQUERIMENTO DO INTERESSADO E ANEXOS

EMENTA:  PROMOÇÃO  EM  RESSARCIMENTO  DE  PRETERIÇÃO. 
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 5° ITEM.5 E ART. 21, DA LEI Nº 5.250, 
DE 29JUL1985. MILITAR CONSIDERADO INAPTO À ÉPOCA DE SUA PROMOÇÃO POR 
TER  FALTADO  A INSPEÇÃO  DE  SAÚDE  NÃO  ATENDENDO  A CONVOCAÇÃO  PARA 
REALIZAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS E CONSEQUENTEMENTE AO TAF. INTELIGÊNCIA 
DOS ART. 4o. § 3o DA LPP. DEFERIMENTO SE CONVALIDADOS PELO Sr. CMT GERAL, A 
INSPEÇÃO DE SAÚDE E TAF APRESENTADOS NOS AUTOS.

I – DA CONSULTA
O  Subcomandante  Geral  do  CBMPA  encaminhou  a  esta  Comissão  de 

Justiça  –  COJ  a  Parte  s/nº  do  1º  SGT  BM  ELILTON  DE  MORAES  CASTRO,  de 
24MARÇO2008, para análise e parecer da Comissão de Justiça, objetivando subsidiar solução 
quanto ao pedido de promoção em ressarcimento de preterição do requerente.

II - DOS FATOS
Julgando-se  prejudicado  em seu  direito  de  ascender  em sua  carreira,  o 

militar,  1º SGT BM ELILTON DE MORAES CASTRO, pertencente ao efetivo da 1º SGBM/l, 
requer junto ao Comando da Corporação,  sua promoção à graduação de 2º SGT BM, em 
ressarcimento de preterição, a contar de 25 de setembro de 2003. Nessa data, segundo narra 
o  requerente  deixou  de  ser  promovido  por  ter  faltado  à  Inspeção  de  Saúde,  e 
conseqüentemente,  não  ter  realizado  o  Teste  de  Aptidão  Física  (TAF),  condições 
indispensáveis à sua promoção segundo o decreto de Regulamentação da Lei nº 5.250/85.
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Vindo o requerente a ser promovido à graduação de 2º SGT BM, no quadro 
de praças condutores somente em 21 de abril de 2004, conforme BG nº 076 de 26 de abril de 
2004.

O  impetrante  solicita  que  a  Inspeção  de  Saúde  realizada  pela  JIS  do 
CBMPA, em seção temporária de nº. 022 de 23 a 27 de junho de 2003, publicada no BG nº 
158/2003 de 09 setembro de 2003 e o TAF (Teste de Avaliação Física), realizado no Quartel do 
3º  SBM/I,  referente  a  promoção de abril  de 2003, sejam convalidados para promoção por 
ressarcimento de preterição retroativa a 25 de setembro de 2003. 

III – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
1-  PRESCRIÇÃO  ADMINISTRATIVA.  PRAZO  PARA O  INTERESSADO 

RECORRER DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO PARA A ADMINISTRAÇÃO REVER 
SEUS ATOS.

Conforme disposto no art.21 da Lei nº 5.250, norma que trata da promoção 
de praças na Corporação, tem-se que:

“Art. 21 - A incapacidade física temporária, verificada em Inspeção de 
Saúde, não impede o ingresso do graduado em quadro de acesso”.

PARÁGRAFO  ÚNICO:  “No  caso  de  incapacidade  física  definitiva ou  de 
incapacidade física temporária por  prazo superior de 02(dois) anos, a praça será reformada 
conforme dispuser o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará”.

Esse mesmo mandamento legal encontra-se reproduzido “Ipsis Litteris” no 
art. 34, do DECRETO nº 4.242, que regulamenta a Lei de Promoção de Praças.

Nota-se  que  para  que  seja  configurada  uma  das  duas  possibilidades 
previstas acima, é imprescindível que o militar compareça à inspeção de saúde, caso contrário 
o  mesmo  será  considerado  não  avaliado  e  recebera  a  denominação   “FALTOU”,  fato 
subsidiariamente disponibilizado no art. 43 do Regulamento da Junta de Inspeção de Saúde do 
Corpo de Bombeiros Militar do Pará – REJIS, publicado no Aditamento ao BG nº 172, de 23 de 
setembro de 1999, nos seguintes termos:

Art.  43 - O treinamento de aptidão física (TAF) não poderá ser realizado 
antes da JIS, exceto naqueles militares que estão incluídos no artigo 40 deste manual.

Parágrafo  Único  –  Caso  o  BM seja  considerado  Inapto,  só  poderá  ser 
submetido ao TAF quando cessado seu impedimento e for considerado Apto pela JIS-BM.

Deve-se  esclarecer,  entretanto,  que,  se  o  militar  tivesse  comparecido  à 
inspeção de saúde e fosse considerado inapto temporariamente, o requerente poderia constar 
do QA (Quadro de Acesso), mesmo que faltasse ou fosse impedido pelo aplicador de efetuar o 
TAF, conforme lhe assegura a Lei, e conseqüentemente, disputar a promoção com seus pares 
em igualdade de condições, num prazo de máximo de até 02 (dois) anos, sem realizar o TAF. 

Se assim não ocorreu, à promoção em ressarcimento de preterição, não é 
de direito do pleiteante, pois não houve erro da administração, não se impondo neste caso, a 
aplicação do § 3º, art. 4o. da LPP c/c com art. 64 do ESTATUTO POLICIAL MILITAR DO PARÁ, 
que assim determina, exceto se houver justa causa:

LEI Nº 5.250, 29JUN1985 LPP (Lei de Promoção de Praças).
DOS CRITÉRIOS DE PROMOÇÕES
Art.  4º  -  As  promoções,  dentro  das  vagas  existentes  em cada  Quadro  

(QPMG e QBMG) serão efetuadas visando dar  justo  valor  à  capacidade profissional  e  às  
habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antigüidade;
2) Merecimento;
3) Por ato de bravura, e
4) “Post-Mortem”.
§ 3º - Existindo justa causa, poderá haver promoção em ressarcimento de 

preterição.
LEI Nº 5.251, 13JUN1985 (ESTATUTO POLICIAL MILITAR)
Art.  64  -  As  promoções  serão  efetuadas  pelo  critério  de  antigüidade  

e merecimento, ou ainda, por bravura e "Post-Mortem''.
§ 1º - Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento 

de preterição, independentemente de vagas.
§  2º  -  A  promoção  de  Policial  Militar  feita  em  ressarcimento  de  

preterição     será efetuada segundo os critérios de antigüidade ou merecimento, recebendo     ele o   
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número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido     promovido, na época   
devida, pelo princípio em que ora é feita sua promoção.

Desta feita, e importante registrar a existência do Decreto Federal nº 20.910 
de 06JAN1932, regula a prescrição qüinqüenal, conforme a seguinte disposição:

Art 1º - As dividas passivas da união, dos Estados e dos municípios, bem 
assim todo e qualquer Direito ou Ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja 
qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos constados da data do ato ou fato do qual se  
originarem.

 Art 6º - O direito a reclamação administrativa, que não tiver prazo fixado em 
disposição de lei para ser formulada, prescreve em um ano a contar da data do ato ou fato do  
qual a mesma se originar.

Art  10 -  O disposto  nos  artigos  anteriores  não altera  as  prescrições  de 
menor prazo, constantes, das lei e regulamentos, as quais  ficam subordinados as mesmos 
regras.

Por efeito vinculativo, a Lei nº 5.251 de 31JUN1985, dispõe sobre o Estatuto 
dos Policiais Militares da Policia Militar do Pará, vigente para o CBMPA, menciona que:

Art. 53 - O Policial Militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer 
ato administrativo ou disciplinar de superior hierárquico, poderá recorrer ou interpor pedido de 
reconsideração,  queixa  ou representação,  segundo  a  regulamentação  especifica  da 
Corporação.

§ 1º - O direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá:
a) Em 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da     comunicação   

oficial, quanto a ato de composição do Quadro de Acesso;
b)  Nas  questões  disciplinares,  como dispuser  o  Regulamento  Disciplinar  

da Polícia Militar;
c) Em 120 (cento e vinte) dias corridos nos demais casos.
§ 2º - O pedido de reconsideração, a queixa e a representação não podem 

ser feitos coletivamente.
Preliminarmente,  teceremos  algumas  considerações  acerca  do  prazo  da 

prescrição administrativa, que se caracteriza como questão prejudicial à matéria pertinente ao 
preenchimento ou não dos requisitos para o ingresso no quadro de acesso para promoção do 
militar requerente.

Com efeito, a prescrição administrativa pode designar, de um lado, a perda 
do prazo para recorrer de decisão administrativa, e, de outro lado, a perda do prazo para que a 
administração reveja seus próprios atos.

No primeiro caso, encontram-se leis esparsas estabelecendo prazos para 
que  o  interessado  recorra  de  decisões  administrativas,  conforme  artigos  110  da  Lei  nº 
8.112/1990 e artigo nº 59 da Lei nº 9784/1999.

Lei nº 8.112/1990
Art. 110. O direito de requerer prescreve:
I  -  em 5 (cinco)  anos,  quanto aos atos de demissão e de cassação de 

aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes 
das relações de trabalho;

II - em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo 
for fixado em lei. Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do  
ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado.

Lei nº 9784/1999
Art.  59.  Salvo  disposição  legal  específica,  é  de  dez dias  o  prazo  para  

interposição  de recurso  administrativo,  contado a  partir  da ciência  ou divulgação oficial  da 
decisão recorrida.

§ 1o Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá 
ser decidido no prazo máximo de trinta dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão  
competente.

§ 2o O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por 
igual período, ante justificativa explícita.

O artigo 53 da Lei nº 5251/1985 estabelece prazos para que os interessados 
recorram das decisões administrativas, não impedindo, porém, que a Administração reveja o 
ato, desde que não tenha se operado a preclusão administrativa.

O parecer nº 117/2006- PGE, menciona que a questão atinente ao prazo de 
invalidação dos atos Administrativos, pela administração, já foi tratada pala Procuradoria Geral 
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do Estado, através do parecer nº 127/2002 (Processo nº 200200003278), sendo sedimentado 
que a Administração Pública tem o prazo de cinco anos para invalidar os atos nulos.

Foi  asseverado  que  a  Administração  Pública  pode  anular  os  atos 
administrativos eivados de nulidades, conforme entendimento sedimentado na Súmula 473 do 
STF que dispõe: “a Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios 
que a  tornem ilegais,  porque deles não se  originam direito,  ou revogá-los,  por  motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os 
casos, a apreciação judicial.”

No entanto, o poder-dever da Administração invalidar o ato administrativo 
nulo não e absoluto, porquanto encontra limites que o tolhem, resguardando, assim, com tal 
justificação, diversos princípios jurídicos de fundamental observância.

A necessidade de limites à competência invalidatória é indispensável, sob 
pena  de  ver  infringindo  princípios  basilares  do  Estado  de  Direito.  Sob  essa  necessidade, 
evidencie-se a opinião abaixo transcrita:

“Mesmo diante do poder-dever de invalidar, a desconstituição de todos os  
efeitos do ato viciado, em algumas situações envolve alguns aspectos a serem considerados,  
como por exemplo, prejuízos causados a terceiros de boa-fé.

Por  outro  lado,  a  questão  temporal também  se  coloca,  fazendo-se 
necessário perquirir se a administração pode a qualquer tempo invalidar seus atos, uma vez 
que  em  se  tratando  de  atos  de  direito  privado  a  lei   civil   estabelece  prazos  
prescricionais.”(SILVA, Clarissa Sampaio. Op. Cit. Pág 83)

A  maioria  dos  doutrinadores  administrativistas  adotam  a  prescrição 
quinquenária , cite-se dentre eles DI PIETRO: 

“Ficamos com a posição dos que, como Hely Lopes Meirelles, entendem 
que,  no silencio  da Lei,  a  prescrição  administrativa  ocorre  em cinco anos,  nos  termos  do 
Decreto n. 20.910/32. quando se trata de Direito oponível à Administração, não se aplicam os 
prazos do direito comum, mas esse prazo especifico aplicável à Fazenda Publica; apenas em 
se tratando de direitos de natureza real é que prevalecem os prazos previstos no Código Civil, 
conforme entendimento da jurisprudência”.

Com efeito, a tese de prescrição quinquenária encontra respaldo no artigo 1º 
do Decreto – Lei nº 20.910/32, que dispõe: “As dividas passivas da União, dos Estados e dos 
Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação, contra a fazenda federal, estadual ou 
municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato 
do qual se originam.” 

Desta  sorte,  tendo  em  vista  as  indicações  legais  e  doutrinarias  acima 
mencionados, e, ainda, o posicionamento já sedimentado, tem-se que a administração no prazo 
de cinco anos pode rever seus próprios atos. Assim considerando  in casu  que não houve o 
transcurso de lapso temporal superior a cinco anos, é escorreito asseverar que o Comandante 
Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  pode  rever  de  oficio  independente  do  requerimento  do 
interessado, o ato de deferimento do pedido de promoção por ressarcimento realizado pelo 
militar em epígrafe. 

 Ultrapassada a questão prescricional, passa-se à análise do preenchimento 
ou não dos requisitos para o ingresso no Quadro de Acesso para promoção.

No  período  da  promoção  em  25  de  setembro  de  2003,  o  militar  não 
preencheu os requisitos necessários  para ingresso no Quadro de Acesso para promoção, 
INSPEÇÃO DE SAÚDE e TAF.

Registre-se, no entanto, que o requerente informa que apresentou Inspeção 
de Saúde, BG Nº 158 de 09 de setembro de 2003,  realizado pela JIS do CBMPA, e Teste de 
Aptidão Física realizada no Quartel do 3º GBM, referente a promoção de abril de 2003 , tendo 
menos de seis meses da data marcada para realização do TAF da referida promoção (de 05 a 
08 de agosto), conforme BG nº132 de 29 de julho de 2003, nada obsta que o Sr Comandante 
Geral do Corpo de Bombeiros entenda, com fundamento no principio da finalidade dos atos 
administrativos,  que a ausência da Inspeção de Saúde e o Teste de Aptidão Física, sejam 
convalidados pelos documentos apresentados pelo militar. Referida hipótese em que, desde 
que  preenchidos  os  demais  requisitos  legais  e  regulares,  seria  devida  a  promoção  em 
ressarcimento. 

Validade da Inspeção de Saúde e Teste de Aptidão Física
Segundo  o  art.  51  do  Decreto  nº  4.244  de  28JAN1986  (RLPO)  que 

regulamentou a Lei nº 5.249 de 29JUL1985(LPO), o período de validade de inspeção de saúde 
é: [...] Art. 51  o oficial PM/BM  incluído nos limites  fixados pela CPO/PM será inspecionado de 
Saúde, e, caso julgado  apto,  a ata correspondente terá validade de um  ano[...].
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 No BGR nº 04 de 22JAN2002, foi transcrito o parecer nº 015/2002-COJ 
homologado pelo Exmº Sr. Cel QOBM Comandante Geral à época, que validou por 06 (seis) 
meses  o  Teste  de  Aptidão  Física  (TAF)  realizado  pelo  Cap  QOBM  Andrade.  É  esse 
entendimento que tem sido seguido, por analogia, até que seja normatizado/regulamentado na 
Corporação, sendo, portanto, de 06 (seis) meses o prazo de validade para o Teste de Aptidão.

DECRETO No 88.777, DE 30 DE SETEMBRO DE 1983
Aprova o regulamento para as policias militares  e Corpos de Bombeiros 

Militares (R-200).
Art . 1º - Este Regulamento estabelece princípios e normas para a aplicação 

do Decreto-lei nº 667, de 02 de julho de 1969, modificado pelo Decreto-lei nº 1.406, de 24 de  
junho de 1975, e pelo Decreto-lei nº 2.010, de 12 de janeiro de 1983.[..] 

Art . 14 - O acesso na escala hierárquica, tanto de oficiais como de praças,  
será gradual e sucessivo, por promoção, de acordo com a legislação peculiar de cada Unidade  
da Federação, exigidos dentre outros, os seguintes requisitos básicos:

1) para todos os postos e graduações, exceto 3º Sgt e Cabo PM: 
-Tempo de serviço arregimentado, tempo mínimo de permanência no posto  

ou  graduação,  condições  de  merecimento  e  antigüidade,  conforme  dispuser  a  legislação 
peculiar; 

[...] 
4)  para  promoção  a  1º  Sargento  PM:  Curso  de  Aperfeiçoamento  de 

Sargento PM; 
[...]  

IV – CONCLUSÃO
Diante do exposto e ainda subsidiando-se no manifesto em caso análogo 

exarado através do Parecer nº 117/2006 da PGE, após sugestão da Procuradora, Drª “Tatiana 
Donza Cancela” com fundamento no princípio da finalidade dos atos administrativos, para que o 
vício fosse sanado e assim a ausência da Inspeção de Saúde e o Teste de Aptidão Física, se 
convalidado  pelo  Sr.  Comandante  Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Pará,  pelos 
documentos apresentados pelo militar, desde que preenchidos os demais requisitos legais e 
regulamentares,  seria  devida  a  promoção em ressarcimento  de  preterição.  E,  no  caso  do 
requerente, usando o mesmo entendimento, caso convalidado o resultado de inspeção (“APTO” 
- BG nº 158, 09 de julho de 2003) e o TAF (Teste de Avaliação Física), realizado no Quartel do 
3º GBM,  referente a promoção de abril de 2003, com base na discricionariedade investida ao 
administrador,  desde  que  preenchidos  os  demais  requisitos  legais  e  regulamentares,  seria 
possível a promoção em ressarcimento de preterição do interessado.

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 07 de maio de 2008.

KLEBSON LOAIR LÁZARO MANSOS BENTES – CAP QOBM 
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o Parecer.

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

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL
I – Homologo o presente Parecer;
II – Publique-se em BG.
III  – Convalido a Inspeção de Saúde e o TAF apresentado nos autos do 

parecer.
IV  –  A  CPP  deverá  providenciar  as  portarias  de  promoção  por 

ressarcimento.

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

II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – DOCUMENTO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO
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BEL INFO – QUALIDADE EM INFORMÁTICA
A BEL INFO, solicita possibilidade de divulgar financiamento de equipamento 

de informática em todos os Quartéis do Corpo de Bombeiro ,visando oferecer produtos de 
excelente  qualidade  parcelados  em  ate  36  vezes,  por  meio  do  CREDCOMPUTADOR do 
BANPARA.

Esta e uma oportunidade única.
Na certeza de vossa atenção agradeço.
Belém, 29 de maio de 2008.
A Gerência  

DESPACHO DO SUBCOMANDO GERAL:
Autorizo.

2 - RESUMO DE PORTARIA
PORTARIA Nº 440 DE 09/06/2008.
Nomes: TEN CEL BM SILVIA DO SOCORRO CRUZ e MAJ BM MARCUS 

VICTOR LIMA NORAT, 04 (Quatro) diárias. Origem: Belém. Destino: Brasília - DF. Período: 
09 a 13 de junho de 2008. Objetivo: a Serviço da Corporação.

Paulo Gerson Novaes de Almeida – CEL QOBM
Coordenador Estadual de Defesa Civil e Cmte Geral do CBMPA
(Transc. do DOE nº 31186 de 10/06/2008)

3 - DISTRATO DE CONTRATO 
Partes: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR PARÁ E A EMPRESA PARÁ 

VENDAS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
Data do Distrato: 02/06/2008
Ordenador Responsável: 
Paulo Gerson Novaes de Almeida – CEL QOBM
Coordenador Estadual de Defesa Civil e Cmte Geral do CBMPA
(Transc. do DOE nº 31186 de 10/06/2008)

4 - EXTRATO DE CONTRATO
Nº do Contrato: 014/2008
Partes:  CORPO  DE  BOMBEIROS  MILITAR  DO  PARÁ  e  a  EMPRESA 

DISTRIBUIDORA JR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios para as Unidades do CBMPA da 

região metropolitana e interior do Estado.
Vigência:12 meses
Valor: R$ 1.058.629,00 (hum milhão cinqüenta e oito mil seiscentos e vinte e 

nove reais)
Dotação Orçamentária: 06 182 1184 2604
Fonte de Recurso: 0101
Foro: Belém
Data da Assinatura: 03/06/08
Endereço da Contratada: Rod. Augusto Montenegro nº 238 KM 01 – Belém 

- PA 
Ordenador Responsável:

Paulo Gerson Novaes de Almeida – CEL QOBM
Coordenador Estadual de Defesa Civil e Cmte Geral do CBMPA
(Transc. do DOE nº 31186 de 10/06/2008)

5 – ATO DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 1.027, DE 6 DE JUNHO DE 2008
Homologa o Decreto nº 126, de 25 de abril  de 2008, editado pelo Prefeito 

Municipal de Oriximiná, que declara “situação de emergência” em áreas daquele Município.
A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelo art. 135, inciso V, da Constituição Estadual, e
Considerando o Decreto nº 126, de 25 de abril de 2008, editado pelo Prefeito 

Municipal de Oriximiná, que declara “situação de emergência” em áreas daquele Município em 
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decorrência  da  fortes  chuvas  que  caem  sobre  a  região,  ocasionando,  em  conseqüência, 
inundações que comprometem a segurança e a saúde 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.HIG 12.301, nos 
termos da Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil;

Considerando que compete ao Governador do Estado homologar 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 126, de 25 de abril  de 2008, editado pelo 

Prefeito  Municipal  de  Oriximiná,  que  declara  “situação  de  emergência”  em  áreas  daquele 
Município pelo prazo de 60 (sessenta) 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, 6 de junho de 2008.

ANA JÚLIA CAREPA
Governadora do Estado
(Transc. do DOE nº 31186 de 10/06/2008)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
DECRETO Nº. 126, 25 DE ABRIL DE 2008.
Declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em parte da ZONA URBANA e ZONA 

RURAL/REGIÕES DE VARZEAS do Município de Oriximiná, Estado do Pará

O PREFEITO MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ, ESTADO DO PARÁ, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas por lei, especialmente de acordo com o que preceitua o 
artigo nº. 68, inciso IV da Lei Orgânica do Município, pelo Art.17 do Decreto Federal nº. 5.376 de 
fevereiro de 2005, e de acordo com a Legislação Estadual, Resolução nº. 3, de 02 de julho de 
1.999 do Conselho Nacional de Defesa Civil e Art., 34, inciso 4º. Da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

CONSIDERANDO as intensas e freqüentes chuvas e outros fatores climáticos 
que ocasionam enchentes anormais no município;

CONSIDERANDO o rigoroso “inverno amazônico” que alcança seu ápice nos 
meses de abril, maio e junho de cada ano;

CONSIDERANDO que o  desastre  causou  enormes  prejuízos  a  população 
ribeirinha e comprometeu a sobrevivência desses cidadãos;

CONSIDERANDO que desde meados do mês de março de 2008, os cidadãos 
oriximinaenses que residem às margens dos diversos rios, lagos e igarapés que compõem o 
sistema fluvial do município, estão procurando a Prefeitura em busca de ajuda para suprir as 
necessidades básicas de sobrevivência;

CONSIDERANDO  que  os  cidadãos  afetados  pelas  enchentes  dos  Rios 
Amazonas e seus afluentes, Cachoeiri, Nhamundá e Trombetas, têm necessidades diversas, 
tais como: madeira para construção de “marombas” para abrigas seus animais de pequeno 
porte, cestas básicas para garantir a alimenta da família, medicamentos para enfrentamento de 
enfermidades típicas  desta  situação,  combustível  para deslocamentos  e  transporte  de seus 
bens para as regiões de terras firmes;

CONSIDERANDO que o pescado está disperso no enorme volume de águas, 
dificultando às famílias buscarem essa alternativa de alimentação;

CONSIDERANDO que a terra nestas regiões baixas e de várzeas, é o local 
onde as  famílias utilizam como meio  de produção e fazem suas  roças  e  outras atividades 
campesinas,  estão  submersas  pelas  águas  dos  rios,  igarapés  e  lagos  citados,  causando 
prejuízos advindo da perda do cultivo dos produtos agrícolas e alimentos para suas criações;

CONSIDERANDO a grande perda de animais de pequeno e médio porte que 
são utilizados para consumo e comercialização das famílias afetadas, por falta de terra firme e 
ataque de animais selvagens predadores;
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CONSIDERANDO que os alagamentos deixam essas famílias vulneráveis a 
enfermidades  tais  como:  gripes,  diarréias,  micoses,  viroses  diversas,  picadas  de  animais 
peçonhentos, dentre outros;

CONSIDERANDO que o Município de Oriximiná tem grande parte  de seu 
território composto por várzeas, que frequentemente ficam submersas no período das cheias 
anuais, o que causa transtorno para a economia local, principalmente prejuízos e dissabores 
para os ribeirinhos;

CONSIDERANDO  que,  em  acordo  com  Resolução  nº.  3  do  Conselho 
Nacional  de  Defesa  Civil  –  CONDEC,  a  intensidade  deste  desastre  foi  dimensionada pela 
Comissão Municipal de Defesa Civil – COMDEC, como Nível III, Situação de Emergência.

CONSIDERANDO, por fim que a Prefeitura Municipal de Oriximiná carece de 
recursos  financeiros  capazes  de garantir  a  assistência  adequada às  diversas  comunidades 
ribeirinhas afetadas;

DECRETA:
Art. 1º. Fica Decretada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, nas regiões das Zonas 

Rurais Ribeirinhas e Urbanas do Município de Oriximiná, Estado do Pará, cujas áreas abrangem 
os seguintes locais: ZONA URBANA – Rua 24 de Dezembro, compreendendo o trecho da área 
de ocupação a partir da Travessa João Estumano a margem esquerda do Rio Trombetas até a 
Passagem Antônio Bentes de Souza, Bairro Centro. ZONA RURAL/REGIÕES DE VARZEAS – 
Região dos Lago Sapucuá: (COMUNIDADES DE:  Aimin,  Ascenção, Conuri,  Chinelo, Ajará, 
Leiro, Icatu, Matapi: - Canal, Tachi, São Sebastião e Padre Antônio; - Castanhal, Cabeceira do 
Gato, Cumã, Maceno, Cabeceira dos Anjos, Freguesia, Mumbaca, Boa Nova, Araticum, São 
Braz, Sustento, Santa Júlia, Vila Ribeiro, Amapá, Curral Velho, Cotia, Casinha, Macedõnia; - 
Região do Igarapé dos Currais  e Lago Maria-Pixi:  (Comunidades de: Urucurí,  Pirarucu,  São 
Marcos,  Santa Clara,  Água Branca,  Laranjal,  Santa Rita,  Santa Isabel,  São Francisco,  São 
Tomé, São Raimundo e São João); Região do Igarapé Nhamundá: (Comunidades de Nossa 
Senhora da Conceição,  Boca dos Currais,  Trecho  do Furodos Figueiredos  até a Boca dos 
Currais,  da  Boca  do  Sapucuá  até  a  foz  do  Rio  Nhamundá);  -  Região  do  Rio  Cachoeiri: 
(Comunidades  de  Costa  do  Boto,  São  Luiz,  Santo  Antônio,  São  José  e  Nossa  Senhora 
Aparecida); Região do Baixo Trombetas: (Comunidades de Cristo Rei e Restinga em frente ao 
Oiteiro); - Região de Médio Trombetas: (Comunidades de Lago do Caipurú (Nossa Senhora do 
Rosário e Saõ João), Sacurí, Camixá Jacupá, Tapixaua, Axipicá, Jibóia, Carimunzinho, Uapé, 
Xiriri);  - Região do Alto Trombetas: (Comunidades de Arancuã de Baixo, Varjão, Arancuã do 
Meio, Lago do Batata, Lago do Moura, Lago do Ajudante Jamarí e Flexal); - Região do Sistema 
Cuminá-Panema: (Comunidades de Matapizinho, Lago do Salgado (Sagrado Coração de Jesus, 
São Sebastião, Santa Luzia), Ariúba, Terra Preta – I, Terra Preta II, Lago do Matos, Rapa-Pau, 
JArauacá, Acapú, Varre Vento, Monte Orebe, Jauarí, Araçá de Dentro e Araçá de Fora, Espírito 
Santo, São Joaquim, Pancada, Poço Fundo e Pederneira;

Art.  2º. Confirma-se a mobilização do Sistema Nacional de defesa Civil  no 
âmbito do município sob a Coordenação da Comissão de defesa Civil – COMDEC, e autoriza-se 
o  desencadeamento  do  plano  emergencial  de  resposta  aos  Desastres,  após  adaptados  à 
situação real desse desastre;

Art. 3º. Os mais diversos esforços e Serviços Municipais serão direcionados 
para assistir,  solucionar ou amenizar os problemas enfrentados comunidades afetadas, bem 
como tentar ressarcir os danos causados a essa população por esse desastre natural quando 
aflige  grande  parte  das famílias  dessas  regiões,  conforme  determina  A CODIFICAÇÃO DE 
DESASTRES,  AMEAÇAS DE  RISCOS  –  CODAR,  Código:  NE.HIG  12.301  –Enchentes  ou 
Inundações Graduais;

PARÁGRAFO ÚNICO: Essas atividades serão coordenadas pela Secretaria 
Municipal de Infra-Estrutura a Apoio – SEINFRA, integrante da Comissão Municipal de Defesa 
Civil, pelo Diretor Técnico de Infra-Estrutura, que exerce a Função de Coordenador executivo da 
referida Comissão.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo viger 
por um prazo de (60) sessenta dias, prorrogáveis até completar o máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias;

Art. 5º. Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Compra-se.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, EM 

25 DE ABRIL DE 2008.
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ARGEMIRO JOSÉ WANDERLAY PICANÇO DINIZ
Prefeito Municipal
(Transc. do DOE nº 31186 de 10/06/2008)

DECRETO Nº 1.028, DE 6 DE JUNHO DE 2008
Homologa o Decreto nº 060, de 16 de maio de 2008, editado pelo Prefeito 

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

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

Considerando, o Decreto nº 060, de 16 de maio de 2008, editado pelo Prefeito 
Municipal de Óbidos, que declara “situação de emergência”, em áreas daquele município em 
decorrência  das  fortes  chuvas  que  caem  sobre  a  região,  ocasionando  em  conseqüência, 
inundações que comprometem a segurança e a saúde 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.HIG 12.301 e 
NE.HEX 12.302, nos termos da Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil;

Considerando que compete ao Governador do Estado homologar 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 060, de 16 de maio de 2008, editado pelo 

Prefeito Municipal de Óbidos, 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, 6 de junho de 2008.

ANA JÚLIA CAREPA
Governadora do Estado
(Transc. do DOE nº 31186 de 10/06/2008)

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

HUMANO
CNPJ Nº 05.131.180/0001-64 – FONE: (93) 3547-3044
Rua Dep. Paimundo Chaves, 338, Centro – CEP: 68.250-000
DECRETO Nº. 060, de 16 de maio de 2008.
Declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em parte da Zona urbana e rural do 

Município de Óbidos do Estado do Pará, em virtude da situação de anormalidade causada pelos 
desastres naturais: enchentes e enxurradas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÓBIDOS,  Estado do Pará,  no uso de suas 
atribuições legais, e com base no que preceitua o Art. 91, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do 
Município, Decreto Federal nº. 5376, de 17 de fevereiro de 2005, e pela Resolução nº. 03, de 02 
de julho de 1999, do Conselho Nacional de Defesa Civil e Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores, e, 

Considerando o elevado índice de precipitação pluviométrica na região oeste 
paraense,  castigando  fortemente  o  Município  de  Óbidos,  tal  fenômeno  aliado  à  topografia 
acidentada  do  Município  e  as  características  do  solo  arenoso  predominante  causaram 
enxurradas,  erosão linear e formação de voçoroca na Rua Antonio Fernandes, entre a Rua 
Prefeito Nelson Souza e Travessa Lauro Sodré, Bairro de Fátima, e trecho da Rodovia PA-254, 
entre as Comunidades Santa Luzia e Livramento, causando interrupção parcial de vários trechos 
de vias públicas e rodovias;

Considerando  a  enchente  do  Ria  Amazonas  que  afeta  as  populações 
ribeirinhas  deste  Município,  em  especial  os  moradores  do  final  da  Travessa  Pauxis  e 
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comunidades rurais ribeirinhas de Amador/Aureana, Boa Nova, Ilha do Carmo, Igarapé Grande, 
Igarapé  do  Pinto,  Igarapé-Açú  dos  Lopes,  Igarapé  do  Parú,  Januária,  Nossa  Senhora  das 
Graças/Parú, Liberdade/Paraná de Baixo, Mondongo, Mondongo II, Nossa Senhora das Graças, 
São Sebastião/Piaba/Cristo Rei, Muratubinha, Muratuba, Núcleo Novo, Santo Antonio, Trindade. 
Livramento, São Lazaro, Santa Cruz, Ilha de Capivara, Ilha Grande, São Jorge, Ipaupixuna, Vila 
Roberta, São Raimundo, Santa Rita, Vila Barbosa, Vila Poranga, Sagrado Coração de Jesus e 
Quiri-Quiri,  em  decorrência  dessa  anormalidade,  cujas  proporções  já  são  consideradas 
alarmantes, provocando perdas e danos materiais, riscos à saúde, e, sobretudo, pela falta de 
alimentos, remédios e madeiras;

Considerando, finalmente, que a Prefeitura Municipal de Óbidos não dispõe 
de  patrulha  mecanizada  e  recursos  financeiros  suficientes  para  equacionar  ou  minimizar  a 
situação de anormalidade das áreas atingida do Município.

DECRETA:
Art.  1º.-  Fica  declarada  SITUAÇÃO  DE  EMERGÊNCIA  no   Município  de 

Óbidos,  nas  seguintes  áreas:  Travessa  Pauxis,  Rua  Antônio  Fernandes,  perímetro 
compreendido entre o Bairro de Fátima (rua Nelson de Souza) e Cidade Nova (rua Doutor Lauro 
Sodré). Meio Rural de Várzea: Nossa Senhora das Graças do Parú; Sagrado Coração de Jesus; 
São Sebastião;  Maria  Tereza,  Muratuba;  Muratubinha; Santa Cruz;  São Lazaro;  Livramento; 
Trindade; Vila Roberto;  São Raimundo;  Santa Rita;  Vila  Barbosa;  Vila  Vieira;  Vila Poronga; 
menino Deus; São Jorge; Amador; Auerana; Januária; Ilha do Carmo; Ilha da Capivara; São 
João, Santana, Nossa Senhora das Graças da Januária; Liberdade, Cristo Rei; Santo Antônio; 
Núcleo Novo; Igarapé do Pinto; Nossa Senhora das Graças do Paraná de Baixo; Costa dos 
Ferreiras Vila Zita, Boa Nova, Igarapé Açu dos Lopes; Mondongo; Mondongo II, Ilha Grande, 
Ipaupixuna  e  Quiri-quiri.  Meio  Rural  de  Terra  Firme:  Igarapé  Grande.  Meio  Urbana;  Ruas: 
Pauxis; Graciliano Negreiro; Doutor Machado; Antonio Fernandes e Rui Barbosa.. 

Art. 2º - Os mais diversos esforços e serviços municipais serão direcionados 
para assistir, solucionar ou amenizar os problemas enfrentados pelas comunidades afetadas, 
bem como tentar ressarcir os danos causados a essa população por esse desastre natural que 
aflige  grande  parte  das famílias  dessas  regiões,  conforme  determina  o  CODAR – NE.HEX 
12.302  –  Enxurrada  ou  inundações  Bruscas  e  NE.HIG  12.301  Enchente  ou  Inundações 
Graduais

Art.  2º -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo 
viger por um prazo de 90 (noventa) dias prorrogáveis, ate completar o máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ÓBIDOS,  em 16 de  maio  de 

2008.

JAIME BARBOSA DA SILVA
Prefeito Municipal de Óbidos

Registrado e publicado na SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO HUMANO, em 16 de maio de 2008.

GENEVALDO GOMES DE ARAÚJO
Secretário de Administração e Desenvolvimento Humano
*Republicado por incorreção.
(Transc. do DOE nº 31186 de 10/06/2008)

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

Concedo ao  2º  TEN QOBM MOISES TAVARES MORAES,  do  QCG,  07 
(sete)  dias  de  prorrogação  de  prazo  para  conclusão  o  Processo  Administrativo  Disciplinar 
Simplificado, instaurado por meio da portaria nº 58, de 21MAIO2008, publicada na 4ª parte do 
BG nº 97, de 26MAIO2008.

 (Ref. Of. nº 03/2008- PADS)

2 - SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA
Analisando  os  autos  de  Sindicância  mandada  proceder  por  este 

Subcomando, através da Portaria nº 036/2007 – Sub-Comando, de 22 de Janeiro de 2007, da 
qual foi Encarregado o ASP OF BM ARTHUR ARTEAGA DURANS VILACORTA, que teve por 
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intuito apurar as declarações da Srª. ANA REGINA OLIVEIRA POLLIQUEISS; na qual, relata 
que  no  dia  21  de  novembro  de  2006  foi  agredida  por  seu  companheiro,  o  3º  SGT  BM 
ROBERTO GEORGE FERREIRA DA SILVA.

RESOLVO:
1) Concordar com a conclusão a que chegou o encarregado, que por falta 

de prova o fato apurado não apresenta indícios de crime de natureza militar ou comum e nem 
transgressão  da disciplina  por  parte  do  3º  SGT  BM ROBERTO GEORGE FERREIRA DA 
SILVA.

2)  Arquivar  2ª  via  dos  Autos  da  Sindicância  na  2ª  seção  da  EMG.  A 
assistência do subcomando geral para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;

3)  Publicar  em  BG  a  presente  Solução.  Ao  Ajudante  Geral  para  as 
providências;

Belém-PA, 21 de Janeiro de 2008. 

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Subcomandante Geral do CBMPA 
NOTA: Republicada por ter saído com incorreção na 4º parte do BG nº 088, 

de 12/05/2008.

3 – REFERÊNCIA ELOGIOSA
O MAJ QOBM Presidente da Comissão de Justiça e Disciplina – COJ, no 

uso da competência que lhe confere o art. 74, § 2º da Lei Estadual nº 6.833, de 13 de fevereiro 
de 2006, do Código de Ética e Disciplina da PMPA, ora vigente para o CBMPA, resolve:

ELOGIAR:
O CAP QOBM LUIS CLÁUDIO RÊGO DOS SANTOS, pelo tempo em que 

esteve na Comissão de Justiça e Disciplina – COJ, ter prestado significativos serviços a esta 
comissão, abrilhantando e honrando o cargo ao qual lhe foi confiado. Militar exemplar, dedicado 
e responsável, não medindo esforço para cumprir todos as tarefas impostas ao mesmo. É com 
orgulho  que  elogio  esse  valoroso  militar,  e  que  sirva  de  exemplo  para  seus  pares  e 
subordinados. INDIVIDUAL 

(Ref. Of. nº 97/2008 – COJ)

4 – OFICIO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO
OF. Nº 827/2008 – DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO

Senhor Comandante Geral 
Cumprimentando-o,  de  ordem  do  Exmo  Sr  Dr  Juiz  de  Direito  Titular, 

comunico a vossa excelência, em data de 16/05/2007, foi declarado suspensão do Processo  nº 
2005.2. 900041-2 também em relação ao 3º SGT BM SERGIANO DE AQUINO CARVALHO, 
em razão de concessão do beneficio legal do sursis processual para o mesmo pela prazo de 02 
anos com as condições assim estabelecidas: 1 – Proibição de freqüentar bares, boates, casas 
de jogo e prostituição;2 – Proibido de ausentar-se do Estado, sem autorização do juízo; 3 – 
Apresentar-se neste foro, trimestralmente, ate o dia 10, portando suas relações de alterações; 
-4 – Não mudar de endereço sem comunicar previamente a este juízo;5 – Zelar pela melhoria 
de seu conceito funcional;6 – Prestação de serviço a comunidade, conforme estabelecido no 
sursis processual. 

Maria de Nazaré Daibes Tavares 
Diretora de Secretaria da JMEPA

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA, em exercício

Confere com o Original:
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MANOEL SILVA DE FREITAS – TCEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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