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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇOS PARA O DIA 26 DE AGOSTO DE 2008 (TERÇA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM IDBAS
Supervisor de Área CAP BM FURTADO
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM NOBRE

2º Turno: CAP BM MELENDEZ
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO 11° SGBM
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM JEFERSON
Perito de Incêndios e Explosões TCEL BM FIGUEIREDO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - DIRETORIA DE ENSINO E INSTRUÇÃO - EDITAL

EDITAL Nº 04/2008-DEI, DE 25 DE AGOSTO DE 2008
Processo seletivo interno ao Curso de Habilitação de Oficiais BM/2008 

– CHO/2008.

De acordo com a legislação em vigor, O Corpo de Bombeiros Militar do Pará 
estabelece para os exames seletivos para indicação de candidatos BM para freqüentar o Curso 
de Habilitação de Oficiais / 2008, a ser realizado pelo Instituto de Ensino de Segurança do 
Pará, as seguintes normas:

1. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
Este Concurso se regerá pela Constituição Federal, Constituição Estadual, 

Lei  Federal  n°  9.394/96,  Art.  83 (  Lei  de Diretrizes  e  Bases  da Educação Nacional  ),  Lei 
Estadual, n° 5.251/85 (Estatuto da Policia Militar do do Pará ) e Lei n° 5.162-A, de 16 de OUT 
84 (Lei de Ingresso e Promoções nos Quadros de Oficiais de Administração (QOA) e de Oficial 
Especialista (QOE), Lei nº 6.005, de 23 DEZ 96 (Efetivo do CBMPA), Lei nº 5.731, de 15 DEZ 
1992 (Organização Básica do CBMPA) e Decreto Estadual n° 4.241, de 22 JAN 86 

2. DAS VAGAS.
Somente à seleção para o ano de 2008, sendo ofertadas 06 (seis) vagas no 

CHO/08  para  o  Quadro  de  Oficiais  de  Administração-  QOABM  oriundos  dos  Quadros 
( QBMP-0 Combatente), (QBMP-1 Condutor e Operador de Viatura) e  QBMP – 3 Auxiliar de 
Saúde) 

3. DA INSCRIÇÃO.
As  inscrições  para seleção interna ao Curso de Habilitação de Oficiais  - 

CHO/ 2008 estarão abertas no período de 26 de agosto a 01 de setembro de 2008.

3.1. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO NO EXAME 
DE  SELEÇÃO  DO  CURSO  DE  HABILITAÇÃO  DE  OFICIAIS 
BM/2008(CHO/2008).

a) Ser  SUBTENENTE  BM  ou  1°  SARGENTO  BM  dos  Quadros  de 
Combatente  (QBMP-0),  Condutor  e  Operador  de  VTR  (QBMP-1)  e 
Auxiliar de Saúde (QBMP-3) ;

b) Ter o graduado no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço, sendo 02 
(dois) anos na graduação, quando se tratar de 1° Sargento;

c) Possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento (CAS) ou equivalente;
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d) Possuir no mínimo o ensino médio completo; 
e) Estar classificado no mínimo no comportamento “BOM”.
f) Ter  conceito  no  mínimo  “BOM”  do  Comandante,  Diretor  ou  Chefe, 

imediato;
g) Ter no máximo 44(quarenta e quatro) anos de idade, no ato da inscrição;
h) Não estar licenciado para tratar de interesse particular;
i) Não  estar  respondendo  a  processo  no  Fórum  Civil  ou  Militar  ou 

submetido a Conselho de Disciplina;
j) Não  ter  sido  condenado a  pena de  suspensão  do  cargo  ou  função, 

previsto no CPM, durante o prazo desta suspensão;
k) Não estar cumprindo sentença.

3.2. PARA EFETUAR A INSCRIÇÃO.
As  inscrições  serão  efetuadas  pelos  Comandantes  de  Unidades,  que 

deverão  atestar  que  seus  subordinados  preenchem os  requisitos  exigidos  no  item  3.1  do 
presente Edital, remetendo em formulário próprio (anexo 1) à Diretoria de Pessoal, que ficará 
encarregada de confirmar a inscrição dos candidatos.

Será de inteira responsabilidade dos Comandantes, Diretores ou Chefes, o 
atendimento aos requisitos das inscrições dos candidatos, que deverão remeter e dar entrada 
na Diretoria de Pessoal, em lista única, até às 12h00 (horário de Belém) do dia 02 de setembro 
de 2008, impreterivelmente.

3.3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO.
a) Requerimento do candidato, em formulário próprio, atestado pelo seu 

Comandante, Chefe ou Diretor com parecer favorável, confirmando que 
o bombeiro militar preenche os requisitos necessários em conformidade 
com o item 3.1, do presente Edital.

b) Documento de identidade (cópia xerográfica)

4. DO EXAME INTELECTUAL.
Constará de uma prova, com questões objetivas, correspondentes ao ensino 

médio, e Redação.
A primeira parte constará de uma prova objetiva , com questões de múltipla 

escolha, versando sobre as matérias de Legislação BM, Português, Matemática e Noções de 
Informática,  contendo  40  (quarenta) questões,  sendo  10  (dez)  de  cada  disciplina,  com 
04(quatro) alternativas, e apenas 01(uma) a resposta correta.

A segunda parte da prova constará de uma Redação com valor de 10 pontos
A  prova  objetiva  e  a  Redação  deste  Concurso  serão  realizadas  nos 

municípios onde existem Unidades BM a serem divulgados aos candidatos oportunamente, por 
intermédio do Boletim Geral e página eletrônica do CBMPA.

O exame Intelectual deverá ser realizado no dia 14 de setembro, no horário 
da 09h00 às 13h00, em local a ser divulgado posteriormente pela Diretoria de Pessoal. 

Não serão aceitos pedidos posteriores de alteração do município pólo para a 
realização do exame intelectual.

Para ser aprovado na Prova de objetiva o candidato deverá obter no mínimo 
60% (sessenta por cento) do total de pontos da prova e também no mínimo 30% (trinta por 
cento) em cada disciplina.

Só serão corrigidas as redações daqueles candidatos aprovados na prova 
objetiva, isto é, que obtiverem no mínimo 60%(sessenta por cento) do total de pontos da Prova 
e no mínimo 30% (trinta por cento) em cada disciplina.  

Para  ser  aprovado  na  prova  de  Redação,  o  candidato  deverá  obter  no 
mínimo, 60% (sessenta por cento) do total de pontos na referida prova.

Para fins de classificação será considerada a média geral de pontos obtidos 
no Exame Intelectual (Prova Objetiva e Redação) do candidato aprovado, em rigorosa ordem 
decrescente. No caso de empate, serão considerados os seguintes critérios:

1° CRITÉRIO – Maior número de pontos na Redação;
2° CRITÉRIO – Maior número de pontos na disciplina Legislação BM;
3° CRITÈRIO – Maior número de pontos na disciplina Português;
4° CRITÉRIO – Maior número de pontos na disciplina Matemática;
5° CRITÉRIO – Maior número de pontos na disciplina noções de Informática
6° CRITÉRIO – Maior idade do candidato.
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Serão convocados para a 2° Etapa da seleção interna (Exame de Saúde e 
Teste de Aptidão Física) os candidatos habilitados, cuja média geral de pontos esteja situada 
dentro das 06 (seis) maiores pontuações do exame intelectual, obedecendo-se rigorosamente 
a ordem de classificação.

Os  recursos  contra  questões  do  Exame  Intelectual,  serão  concedidos 
mediante solicitação por escrito, pelo candidato, no prazo máximo de até 24 horas após o 
encerramento do exame.

A Diretoria de Pessoal divulgará a relação dos habilitados à 2ª Etapa da 
Seleção Interna ao CHO/2008, no Boletim Geral, no Quadro de aviso do Quartel do Comando 
Geral e página eletrônica do CBMPA.

O candidato que se retirar do local dos exames não poderá retornar, salvo 
no caso de necessitar ir até o banheiro e/ ou serviço médico, sempre acompanhado de fiscal 
itinerante.

Serão de inteira  responsabilidade do candidato  os  prejuízos  advindos  de 
marcações feitas incorretamente no cartão resposta.

Serão consideradas marcações incorretas e anuladas no cartão resposta, 
tais como: dupla marcação, marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não 
preenchido integralmente.

Em hipótese alguma haverá substituição do cartão resposta e do formulário 
de Redação por erro do candidato. O cartão resposta só será substituído se for constatada 
falha de impressão.

O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer 
modo,  danificar  o  seu  cartão  resposta,  sob  pena de  arcar  com  os  prejuízos  advindos  da 
impossibilidade de realização da correção de sua prova.

O  candidato  deverá  comparecer  ao  local  da  realização  da  prova  com  o 
mínimo de 01 (uma) hora de antecedência do horário marcado.

O candidato deverá permanecer no local de realização da prova por, pelo 
menos, 01 (uma) hora após o início da mesma.

O candidato não poderá retirar-se do local de realização da prova levando o 
Boletim de Questões e o cartão resposta.

Não serão aplicadas provas em local, data ou horário, diferentes dos pré-
determinados em edital, cartão de inscrição ou em comunicado publicado em Boletim Geral.

Terá  sua  prova  anulada  e  será  automaticamente  eliminado  da  seleção 
interna o candidato que durante a sua realização:

1. For  surpreendido dando e/  ou recebendo auxílio  para a execução da 
prova;

2. Utilizar-se  de livros,  máquinas de calcular  o/  ou equipamento similar, 
dicionário,  notas  e/  ou  impressos  que  não  forem  expressamente 
permitidos e/ ou que se comunicar com outro candidato;

3. Em hipótese alguma, o cartão resposta e o formulário de redação do 
candidato poderão ser rasurados, sob pena de eliminação;

4. For surpreendido portando telefone celular, gravador, receptor, pagers, 
notebook e/ ou equipamento similar;

5. Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de 
aplicação  das  provas,  com  as  autoridades  presentes  e/  ou  com  os 
demais candidatos;

6. Fizer  anotação  de  informações  relativas  às  suas  respostas  no 
comprovante de inscrição e/ ou em qualquer outro meio, que não os 
permitidos;

7. Recusar-se  a  entregar  o  cartão  resposta  das  provas  ao  término  do 
tempo destinado para a sua realização;

8. Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
9. Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portanto a folha de respostas ou 

caderno de provas;
10. Descumprir  as instruções contidas no caderno de provas, na folha de 

respostas e/ ou na folha de rascunho;
11. Pertubar,  de  qualquer  modo,  a  ordem  dos  trabalhos,  incorrendo  em 

comportamento indevido;
Não haverá,  por  qualquer  motivo,  prorrogação do tempo previsto  para  a 

aplicação das provas em razão do afastamento de candidato da sala, seja qual for o motivo.
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No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro 
da equipe de aplicação destas e/ ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao 
seu conteúdo e/ ou aos critérios de avaliação e de classificação.

SE, QUALQUER TEMPO, FOR CONSTATADO, POR MEIO ELETRÔNICO, 
ESTATÍSTICO,  VISUAL,  GRAFOLÓGICO  OU  INVESTIGAÇÃO  POLICIAL,  TER  O 
CANDIDATO UTILIZADO DE MEIOS OU PROCESSOS ILÍCITOS, SUAS PROVAS SERÃO 
ANULADAS E O MESMO SERÁ AUTOMATICAMENTE ELIMINADO DA SELEÇÃO.

5. EXAME MÉDICO:
Tem  por  objetivo  analisar  as  condições  de  saúde  física  e  mental  do 

candidato, que o torne apto para freqüentar o CHO/2008. O exame será procedido pela Junta 
de Inspeção de Saúde BM (JISBM). Os candidatos habilitados deverão apresentar à Junta de 
Saúde BM o resultado recente dos exames complementares abaixo relacionados:

HEMOGRAMA COMPLETO
VDRL
URÉIA
CREATINA
URINA ROTINA
COLESTEROL E FRAÇÕES
GLICEMIA
TRIGLICERÍDIOS
PARASITOLOGIA DAS FEZES (DIRETO)
TESTE ERGOMÉTRICO
TELETORAX - PA
LAUDO ODONTOLÓGICO
RX DOS SEIOS DA FACE
ELETROENCEFALOGRAMA
TOMOGRAFIA DO CRANIO

Será desclassificado do concurso o candidato que não for considerado Apto 
no exame de saúde.  

6. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA:
Tem por objetivo a resistência física do candidato, condição indispensável 

para execução do esforço exigido pelo curso, conforme Norma Reguladora do Teste de Aptidão 
Física, vigente na Corporação.

Será aprovado no Teste de Aptidão Física o candidato que obtiver conceito, 
no mínimo, REGULAR. 

7. DA HABILITAÇÃO.
Será habilitado ao CHO/2008, o candidato que obtiver aprovação no Exame 

Intelectual,  dentro  do número  de vagas ofertadas,  ter  sido considerado Apto no Exame de 
Saúde e aprovado no Teste de Aptidão Física.

Serão convocados para a segunda etapa somente os candidatos habilitados, 
seguindo rigorosamente a ordem decrescente de classificação, até o limite máximo das vagas 
oferecidas no processo seletivo interno.

Em  caso  de  eliminação  de  candidato(s),  será  chamado  o  que  estiver 
classificado  logo  após  o  último  convocado,  sucessivamente,  conforme  o  número  de  vagas 
ofertadas.

Para  fins  de  classificação  será  considerada  a  média  geral  de  pontos  do 
candidato habilitado, em rigorosa ordem decrescente.

8. DA APROVAÇÃO.
Será considerado aprovado nesta seleção o candidato que for habilitado no 

Exame Intelectual, apto no Exame de Saúde e aprovado no Teste de Aptidão Física, dentro do 
número de vagas ofertadas..

9. DA MATRICULA.
Os  candidatos  aprovados  serão  indicados  para  serem  matriculados  no 

CHO/2008, a ser realizado pelo Instituto de Ensino de Segurança do Pará, conforme o número 
de vagas estabelecidas no item 2. do presente Edital e mediante a aprovação do Diploma ou 
Certificado original de ter concluído no mínimo, o ensino médio ou equivalente, devidamente 
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assinado e autenticado pelo Colégio ou Escola onde cursou, conforme resolução do Conselho 
Estadual de Educação do Estado do Pará n° 840, de 29 de Novembro de 1999.

10. PROGRAMA DE MATÉRIAS PARA CHO/2008.
10.1 LÍNGUA PORTUGUESA
10.1.1.ORTOGRAFIA: EMPREGO DAS REGRAS ORTOGRÁFICAS EM USO
10.1.2. VOCABULÁRIO
a) Ditongos, tritongos, hiatos e dígrafos.
b) Sílaba e translineação
c) Acentuação tônica e acentuação gráfica
10.1.3.MORFOSINTAXE
a) Classes de palavras
b) Termos de oração
c) Análise sintática: período simples e período composto
10.1.4.PONTUAÇÃO
10.1.5.SINTAXE DE CONCORDÂNCIA
a) Concordância verbal
b) Concordância nominal
10.1.6. SINTAXE DE REGÊNCIA
a) Regência verbal
b) Regência nominal
10.1.7. Sintaxe de colocação
10.1.8. Funções de linguagem.
10.1.9. Tipos de discurso.
10.1.10. Estrutura da palavra.
10.1.11. Processos de formação de palavras.
10.1.12. Conotação e denotação.
10.1.13. Interpretação de texto.

10.2. MATEMÁTICA
10.2.1.CONJUNTOS
a) Conceitos, representação, tipos de conjunto.
b) Pertinências, inclusão e subconjuntos.
c) Operações com conjuntos
10.2.2 NUMEROS NATURAIS
a) Sistema de numeração decimal
b) Operações fundamentais
c) Problemas com números naturais
d) Múltiplos e divisores, MDC e MMC
10.2.3. FRAÇÕES
a) Definição, representação, comparação
b) Operações com frações
c) Problemas cm frações
d) Números decimais
e) Dízimas periódicas
10.2.4.RAZÃO E PROPORÇÃO
a) Definição, razões equivalentes
b) Proporção propriedade fundamental
c) Propriedades operatórias das proporções
d) Problemas com proporções e Divisão proporcional
e) Regra de sociedade
10.2.5.REGRA DE TRÊS
a) Regra de três simples e composta
b) Problemas com regra de três
10.2.6.PORCENTAGEM
a) Razão “por cento”
b) Problemas de porcentagem
10.2.7.JUROS SIMPLES E COMPOSTOS
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a) Cálculo de juro e montante simples
b) Cálculo do montante composto
c) Taxas proporcionais, equivalentes, nominal e real ou efetiva
d) Problemas com juros simples e compostos
10.2.8. ÁLGEBRA ELEMENTAR
a) Expressões algébricas e polinômios, valor numérico, operações e 

fatoração.
b) Equações do 1º e 2º graus.
c) Cálculo de radicais.
10.2.9- TRIÂNGULO E RETÂNGULO.
a) Relações métricas.
b) Relações trigonométricas.
c) Problemas.
10.2.10- GEOMETRIA PLANA.
a) Triângulo, quadrilátero, circunferência e polígonos regulares.
b) Semelhança de triângulos.
c) Áreas e perímetros das figuras planas.

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS.
GIOVENNI, José R. e Banjorno. Matemática II grau – SP Ed. FTD
NETO, Scipione Di Pierro. Matemática 1° e 2° Grau Ed. Scipione-SP
BRACHINI, Vissoto e Laureano, Matemática e Vida. 1° e 2°, Ed. Ática.

10.3. LEGISLAÇÃO BM
10.3.1 CONSTITUIÇÃO FEDERAL:
a) Dos princípios fundamentais (art. 1° ao 4°);
b) Dos direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5°);
c) Da nacionalidade (art. 12 e 13);
d) Dos direitos políticos(art. 14);
e) Da organização político administrativo (art. 18 e 19);
f) Dos Estados Federados (art. 25 ao 28);
g) Dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (art. 42);
h) Das Forças Armadas. (art.142);
i) Da Segurança Pública. (art.. 144);
10.3.2. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL:
a) Da administração pública (art. 20 ao 27);
b) Dos servidores públicos militares. (art. 45 ao 49);
c) Dos Conselhos de Justiça Militar (art. 168 ao 172);
d) Da segurança pública. (art. 193 ao 201);
10.3.3  CÓDIGO PENAL MILITAR 
10.3.4.  LEI DE ORGANIZAÇÃO BÁSICA DO CBMPA;
10. 3.5  CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA PMPA;
10.3.6.  ESTATUTO DA PMPA.

10.4 NOÇÕES DE INFORMÁTICA
10.4.1 Noções de hardware: Microcomputadores e periféricos de entrada e saída. 

10.4.2 Sistema operacional MS Windows XP: operações básicas e execução 
de programas

10.4.3. Conceitos de Internet, Navegadores (Internet Explorer 6.0 e Mozilla-
Firefox 2.0), correio eletrônico.

10.4.4 Processador de texto, planilha eletrônica e  programa de apresentação 
(Pacote MS-Office 2003 Word, Excel, Power Point e BrOffice 2.0). 

10.4.4 Conceito de organização de arquivos (pastas/diretórios), tipos de 
arquivos.

10.5. PROVA DE REDAÇÃO.
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A prova de Redação tem como objetivo avaliar a competência textual do 
candidato por meio da produção de um texto escrito sobre um determinado tema.

O candidato deverá ser capaz de construir um texto que apresente:
10.5.1. fidelidade ao tema e ao comando.
10.5.2. organização/ seqüência coerente de idéias;
10.5.3.  registro  de  língua  adequado ao  gênero  solicitado  e  ao  efeito  de 

sentido pretendido;
10.5.4. domínio das regras de escrita e da norma culta.

COMPETENCIAS E HABILIDAES

10.5.1.  Fidelidade ao tema e ao 
comando

-estabelecer relações de sentido com o tema proposto;
-estabelecer relações com as idéias, as informações, os dados citados 
em exemplos e/ou coletânea, caso apresentados no comando;
-produzir um texto em concordância com o tipo textual solicitado;
- usar adequadamente recursos relacionados às diferentes estruturas de 
tipos de textos.

10.5.2. Organização / sequenciação 
coerente de idéias

-estabelecer conexões entre informações do texto e do contexto;
-sequenciar idéias coerentemente, usando, ou não, recursos coesivos 
e/ou argumentativos;
-dispor coerentemente as idéias em parágrafos;
-usar adequadamente elementos que assinalam a continuidade e a 
progressão de sentido;
-evitar ambigüidades nos encadeamentos textuais.

10.5.3. Registro de língua adequado ao 
gênero solicitado e ao efeito de sentido 
pretendido. 

-escolher o registro de língua adequado ao gênero de escrita exigido;
-empregar adequadamente as palavras quanto ao nível de formalidade 
do texto;
-usar os níveis de linguagem, de acordo com o efeito de sentido que 
deseja produzir.

10.5.4. Domínio das regras de escrita e 
da norma culta.

- grafar corretamente as palavras;
-separar corretamente sílabas na translineação;
-pontuar adequadamente o texto;
- assinalar corretamente a crase;
- relacionar recursos de escrita (pontuação, aspas, letra 
maiúscula/minúscula) com propósitos do texto,
- construir enunciados estabelecendo a sintaxe de regência nominal e 
verbal, de concordância nominal e verbal, de colocação pronominal, 
segundo a norma culta.

11. DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS.
11.1  O candidato que deixar de realizar qualquer prova em qualquer das 

etapas da seleção interna, será sumariamente eliminado do concurso;

11.2  Em nenhuma hipótese será permitida a realização de nova prova ao 
candidato faltoso;

11.3  O candidato classificado e não habilitado não poderá preencher vaga 
em curso diverso daquele que prestou exame;

11.4  A data, horário e local dos Exames (Saúde e Teste de Aptidão Física) 
serão divulgados em Boletim Geral e página eletrônica do CBMPA;

11.5  O candidato que não comparecer uniformizado aos locais dos Exames 
será eliminado do processo seletivo.

11.6   Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pelo  Comandante  Geral  do 
CBMPA, assessorado pela Diretoria de Ensino e Diretoria de Pessoal.

Belém, 25 de agosto de 2008

Paulo Gerson Novaes de Almeida – Cel BM
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmte Geral do CBMPA
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
QUARTEL DO COMANDO GERAL

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO AO CHO/2008

Nome Completo: 
____________________________________________________________________________

Endereço: ___________________________________________________________

_______________________________ Tel: ____________________

Grad:_______________ MF:______________       RG:___________ UBM: ________________

Tempo  de  Averbação:  ____Anos  ____Meses  ___Dias  Nº 
BG:__________Escolaridade:_______________________

Data Incl: ____/____/____Data últ. Prom (se 1º SGT):_____/____/_____

PREENCHIMENTO DO COMANDANTE DO MILITAR

______________________                                        _____________________
Assinatura do Cmt         Comportamento/Conceito

____________________________________________
Assinatura do Candidato

* Anexar cópia de identidade e comprovante de escolaridade

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I - ASSUNTOS GERAIS
A – ALTERAÇÃO DE PRAÇA

1 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 597, DE 21 DE AGOSTO DE 2008
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador 

Estadual  de  Defesa  Civil,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  que  lhe  são  conferidas,  e 
atendendo o critério de promoção previsto no art. 4º, § 3º da Lei Estadual nº 5.250, de 29 de 
julho de 1985 (LEI DE PROMOÇÕES DE PRAÇAS DA PMPA), combinado com o art. 4º, § 2º 
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do Decreto nº 4.242, de 22 de janeiro de 1986 (REGULAMENTO DA LEI DE PROMOÇÃO DE 
PRAÇAS DA PMPA), após posicionamento do Parecer nº 190/2008-COJ, publicado no BG nº 
147 de 13AGOSTO2008, e considerando o disposto no art. 3º da LPP, combinado com o art. 
58 do Regulamento da LPP, e art. 49, inciso III da Constituição do Estado do Pará.

RESOLVE:
Art. 1º - Promover por ressarcimento de preterição à Graduação imediata a 

Praça BM abaixo relacionada, a contar do dia 25 de setembro de 2003.
I – Pelo Critério de ANTIGUIDADE
No Quadro Bombeiro Militar Condutor e Op. de Vtr (QBMP-O1)
À SEGUNDO SARGENTO BM
3º SGT BM ANTÔNIO MONTEIRO FONTES
Art.  2º  – Esta  Portaria  entrará em  vigor  na  data  de  sua  publicação, 

retroagindo seus efeitos à data de 25SET2003 e revogando as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

PORTARIA Nº 598, DE 21 DE AGOSTO DE 2008
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador 

Estadual  de  Defesa  Civil,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  que  lhe  são  conferidas,  e 
atendendo o critério de promoção previsto no art. 4º, § 3º da Lei Estadual nº 5.250, de 29 de 
julho de 1985 (LEI DE PROMOÇÕES DE PRAÇAS DA PMPA), combinado com o art. 4º, § 2º 
do Decreto nº 4.242, de 22 de janeiro de 1986 (REGULAMENTO DA LEI DE PROMOÇÃO DE 
PRAÇAS DA PMPA), após posicionamento do Parecer nº 190/2008-COJ, publicado no BG nº 
147 de 13AGOSTO2008, e considerando o disposto no art. 3º da LPP, combinado com o art. 
58 do Regulamento da LPP, e art. 49, inciso III da Constituição do Estado do Pará.

RESOLVE:
Art. 1º - Promover por ressarcimento de preterição à Graduação imediata a 

Praça BM abaixo relacionada, a contar do dia 25 de setembro de 2006.
I – Pelo Critério de ANTIGUIDADE
No Quadro Bombeiro Militar Condutor e Op. de Vtr (QBMP-O1)
À PRIMEIRO SARGENTO BM
2º SGT BM ANTÔNIO MONTEIRO FONTES
Art.  2º  – Esta  Portaria  entrará em  vigor  na  data  de  sua  publicação, 

retroagindo seus efeitos à data de 25SET2006 e revogando as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

PORTARIA Nº 599, DE 21 DE AGOSTO DE 2008
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador 

Estadual  de  Defesa  Civil,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  que  lhe  são  conferidas,  e 
atendendo o critério de promoção previsto no art. 4º, § 3º da Lei Estadual nº 5.250, de 29 de 
julho de 1985 (LEI DE PROMOÇÕES DE PRAÇAS DA PMPA), combinado com o art. 4º, § 2º 
do Decreto nº 4.242, de 22 de janeiro de 1986 (REGULAMENTO DA LEI DE PROMOÇÃO DE 
PRAÇAS DA PMPA), após posicionamento do Parecer nº 194/2008-COJ, publicado no BG nº 
151 de 20AGOSTO2008, e considerando o disposto no art. 3º da LPP, combinado com o art. 
58 do Regulamento da LPP, e art. 49, inciso III da Constituição do Estado do Pará.

RESOLVE:
Art. 1º - Promover por ressarcimento de preterição à Graduação imediata a 

Praça BM abaixo relacionada, a contar do dia 25 de setembro de 2003.

I – Pelo Critério de ANTIGUIDADE
No Quadro Bombeiro Militar Condutor e Op. de Vtr (QBMP-O1)
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À SEGUNDO SARGENTO BM
3º SGT BM ORIVALDO FERREIRA COSTA
Art.  2º  – Esta  Portaria  entrará em  vigor  na  data  de  sua  publicação, 

retroagindo seus efeitos à data de 25SET2003 e revogando as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

PORTARIA Nº 600, DE 21 DE AGOSTO DE 2008
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador 

Estadual  de  Defesa  Civil,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  que  lhe  são  conferidas,  e 
atendendo o critério de promoção previsto no art. 4º, § 3º da Lei Estadual nº 5.250, de 29 de 
julho de 1985 (LEI DE PROMOÇÕES DE PRAÇAS DA PMPA), combinado com o art. 4º, § 2º 
do Decreto nº 4.242, de 22 de janeiro de 1986 (REGULAMENTO DA LEI DE PROMOÇÃO DE 
PRAÇAS DA PMPA), após posicionamento do Parecer nº 194/2008-COJ, publicado no BG nº 
151 de 20AGOSTO2008, e considerando o disposto no art. 3º da LPP, combinado com o art. 
58 do Regulamento da LPP, e art. 49, inciso III da Constituição do Estado do Pará.

RESOLVE:
Art. 1º - Promover por ressarcimento de preterição à Graduação imediata a 

Praça BM abaixo relacionada, a contar do dia 25 de setembro de 2006.

I – Pelo Critério de ANTIGUIDADE
No Quadro Bombeiro Militar Condutor e Op. de Vtr (QBMP-O1)
À PRIMEIRO SARGENTO BM
2º SGT BM ORIVALDO FERREIRA COSTA
Art.  2º  – Esta  Portaria  entrará em  vigor  na  data  de  sua  publicação, 

retroagindo seus efeitos à data de 25SET2006 e revogando as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2008
Considerando  o  resultado  do  Senhor  Pregoeiro  do  CBMPA,  referente  à 

licitação na modalidade pregão presencial nº 009/2008 –  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE INFORMÁTICA PARA O CBMPA.  E de acordo com a Ata e Análise das propostas de 
preços  e  das  documentações,  resolvo: Homologar  e  Adjudicar,  as  empresas  abaixo 
descriminadas:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2008
- ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA: NO LOTE I 
- TECH BR INF. E SUPRIM. LTDA-ME: NO LOTE II
- ALCABOX COM. VAR. DE EQ. DE INF. –ME: NO LOTE III
Belém – Pa, 21 de agosto de 2008.

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – Cel QOBM
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmte Geral do CBMPA
(Transc. do DOE nº 31238 de 22/08/2008)

2 – ENTREGA DO CARTÃO DO PAZ
Aos bombeiros militares associados do PAS e seus familiares
DATA: 28 e 29 de agosto de 2008.
HORÁRIO: 09 às 17h00.
LOCAL:  Antigo  Prédio  da  INCOR –  Avenida Gentil  Bittencourt,  nº  2175, 

entre 03 de maio e 14 de abril.
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(Ref. Nota nº 45/2008- DP)

3 – DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
PORTARIA Nº 034, DE 11 DE AGOSTO DE 2008.
ANEXO: 
Ofício nº 302/08 – GAB CMDº de 07 de agosto de 2008/7º SGBM/I, Copia 

Autentica nº 05/2008

O Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso 
de suas atribuições legais,

Considerando o teor da copia Autentica nº055/08 – 7º GBM/ de 07 de Agosto 
de 2008, do CAP QOBM Charlyston Wytting Cardoso de Souza, participa conforme parte nº 
212 que no dia 31 de julho de 2008, que no deslocamento da VTR ABT 10 do CEMAN à base 
(7º SGBM/I), caiu da viatura um extintor de CO2, não houve danos a terceiros, apenas danos 
no  próprio  extintor,  quebrando  o  difusor  (que  se  espedaçou  no  asfalto)  e  danificando  o 
gatinho.O extintor danificado e o outro foram retirados da VTR, haja vista que perigo da outra 
cair,  pois houve a queda devido o rompimento da “tira”  de nylon (amarela)  que prendia o 
extintor no suporte da viatura.

RESOLVE:
Art.  1º  –  Determinar  abertura  de  Inquérito  Técnico  para  apurar  os 

responsáveis,  os  danos  causados  e  as  circunstâncias  dos  fatos  e  referentes  à  queda do 
extintor da VTR ABT 10 do 7º SGBM/I.

Art. 2º – Nomear o 1° TEN QOBM MICHEL NUNES REIS como encarregado 
do Inquérito Técnico, delegando-vos para esse fim as atribuições que me competem;

Art. 3º – Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias corridos, para a conclusão 
dos trabalhos;

Art. 4º - Revogando-se disposições em contrário.
Art. 5º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

MARCO ANTONIO GOMES – TEN CEL QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA
(Ref. Nota nº 36/2008 – DAL)
PORTARIA Nº 035, DE 11 de agosto de 2008.
Anexo:
Ofício nº 530/08 – CSMV/MOP de 07 de agosto de 2008 do CAP QOBM 

Reginaldo Pinheiro dos Santos.

O Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso 
de suas atribuições legais,

Considerando o teor do Ofício nº 530/08 – CSMV/MOP de  07 de agosto de 
2008, do CAP QOBM Reginaldo PINHEIRO dos Santos, participa que no dia 03 de junho do 
corrente  ano  foi  registrado  a  entrada  da  viatura  ABS-10  do  1º  GBS,  naquele  Centro  de 
manutenção,  com  a  caixa  de  macha  apresentando  um  ruído  estranho,  sendo  a  mesma 
encaminhada á SUSPENCAR, onde foi desmontado o referido mecanismo(Caixa de marcha), 
a fim de que se identificasse a origem do problema, sendo constatado que as engrenagens 
componentes  do sistema apresentavam acentuada desgaste,  denotando,  em tese,  que tal 
mecanismo foi submetido á carga de trabalho superior qual foi projetado.

RESOLVE:
Art.  1º  –  Determinar  a  abertura  de  Inquérito  Técnico  para  apurar  os 

responsáveis, os danos e as circunstâncias que ocorreram as possíveis alterações na VTR 
ABS 10 do 1º GBS

Art. 2º – Nomear o 1° TEN QOBM Leandro Henrique Diniz Coimbra como 
encarregado  do  Inquérito  Técnico,  delegando-vos  para  esse  fim  as  atribuições  que  me 
competem;

Art. 3º – Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias corridos para a conclusão 
dos trabalhos;

Art. 4º - Revogando-se as disposições em contrário.
Art. 5º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.
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MARCO ANTONIO GOMES – TEN CEL QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA
(Ref. Nota nº 36/2008 – DAL)

PORTARIA Nº 036, DE 02 de junho de 2008.
O Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso 

de suas atribuições legais;
Em  observância  a  solicitação  do  2º  TEN  QOBM  Erivaldo  dos  Santos 

Cardoso que solicita prorrogação dos fatos para conclusão dos trabalhos referentes a Portaria 
nº 026/2008 – DAL de 26 de junho de 2008 – IT, feita através de ofício nº 239/2008 – DF, 
datado de 05AGO2008.

RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar o prazo para conclusão do Inquérito Técnico instaurado 

pela Portaria nº 026/2008 – DAL de 26 de junho de 2008. 
Art. 2º - Estabelecer o prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do dia 

17AGO2008, para a conclusão dos trabalhos;
Art. 3º - Revogando-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

MARCO ANTONIO GOMES – TEN CEL QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA
(Ref. Nota nº 36/2008 – DAL)

PORTARIA Nº 037, DE 12 de agosto de 2008.
Anexo:
Ofício nº 299/08 – 7º SGBM, Cópia Autentica nº 056/2008, de 07 de agosto 

de 2008, do CAP QOBM Luis Claudio Rego dos Santos; Parte s/nº/2008, de 06 de agosto de 
2008, do 1º SGT BM Joélcio; Boletim de Ocorrência da Sec/Comercio nº 00007/2008.009506 – 
4, de 05 de agosto de 2008 (duas páginas).

O Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso 
de suas atribuições legais,

Considerando o teor do Ofício nº 299/08 – 7º SGBM, Cópia Autentica nº 
056/2008, de 07 de agosto de 2008, do CAP QOBM Luis Claudio Rego dos Santos, participa 
que no dia 05 de agosto do corrente ano, por volta das 17h40min, a VTR ABT-10 quando 
trafegava  pela  Rua  Tiradentes,  envolveu-se  num  acidente  automobilístico  com  o  Veículo 
Toyota/Pajero de placa JVA 8466, de propriedade da Sra. Luiza Moraes Barbosa.

RESOLVE:
Art.  1º  –  Determinar  a  abertura  de  Inquérito  Técnico  para  apurar  os 

responsáveis, os danos e as circunstâncias dos fatos e as possíveis alterações causadas na 
VTR ABT 10 do 7º SGBM

Art.  2º  –  Nomear  a  2°  TEN  QOBM  Vanessa  Costa  Tavares  como 
encarregada  do  Inquérito  Técnico,  delegando-vos  para  esse  fim  as  atribuições  que  me 
competem;

Art. 3º – Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias corridos para a conclusão 
dos trabalhos;

Art. 4º - Revogando-se as disposições em contrário.
Art. 5º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

MARCO ANTONIO GOMES – TEN CEL QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA
(Ref. Nota nº 36/2008 – DAL)

PORTARIA Nº 038, DE 13 de agosto de 2008.
Anexo:  Ofício  nº  533/08 –  CSMV/MOP,  de 08AGO08 – do CAP QOBM 

Reginaldo Pinheiro dos Santos, Ofício nº 304/08, Cópia Autentica nº 027/2008 da 1ª SBM/I, de 
07AGO08 – do CAP QOBM Laércio Correa Palheta

O Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso 
de suas atribuições legais,
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Considerando o teor do Ofício nº 533/08 – CSMV/MOP, de 08AGO08 – do 
CAP QOBM Reginaldo Pinheiro dos Santos, participa que a Viatura AR 09, pertencente a 1ª 
SBM/I – Marituba, encontra-se com o pára-brisa trincado necessitando substituição, devido 
este  ter  sido  atingido  com  uma  pedra,  quando  em  deslocamento  para  atendimento  de 
ocorrência conforme relatos do Subten Palmeston através de documento nº 219 de 06 de 
agosto de 2008, do livro de partes da 1ª SBM/I

RESOLVE:
Art.  1º  –  Determinar  a  abertura  de  Inquérito  Técnico  para  apurar  os 

responsáveis, os danos e as circunstâncias dos fatos e as possíveis alterações causadas na 
VTR AR 09 da 1ª SBM/I

Art. 2º – Nomear a 1° TEN QOBM MÔNICA FIGUEIREDO VELOSO como 
encarregada  do  Inquérito  Técnico,  delegando-vos  para  esse  fim  as  atribuições  que  me 
competem;

Art. 3º – Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias corridos para a conclusão 
dos trabalhos;

Art. 4º - Revogando-se as disposições em contrário.
Art. 5º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

MARCO ANTONIO GOMES – TEN CEL QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA
(Ref. Nota nº 37/2008 – DAL)

PORTARIA Nº 039, DE 13 de agosto de 2008.
Anexo:  Ofício  nº  532/08 –  CSMV/MOP,  de 08AGO08 – do CAP QOBM 

Reginaldo Pinheiro dos Santos
O Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso 

de suas atribuições legais,
Considerando o teor do Ofício nº 532/08 – CSMV/MOP, de 08AGO08 – do 

CAP QOBM Reginaldo  Pinheiro dos Santos, participa que a Viatura Van 02, de placa JUX 
1879,  pertencente  ao  COP,  com  a  lateral  esquerda  traseira  quebrada,  lanterna  esquerda 
traseira quebrada, extremidade inferior da porta esquerda amolgada, para choque rasgado na 
parte inferior esquerda.

RESOLVE:
Art.  1º  –  Determinar  a  abertura  de  Inquérito  Técnico  para  apurar  os 

responsáveis, os danos e as circunstâncias dos fatos e as possíveis alterações causadas na 
VTR VAN 02, pertencente ao COP/CBMPA

Art.  2º  –  Nomear  o  1°  TEN  QOBM  JAIRO SILVA  OLIVEIRA  como 
encarregado  do  Inquérito  Técnico,  delegando-vos  para  esse  fim  as  atribuições  que  me 
competem;

Art. 3º – Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias corridos para a conclusão 
dos trabalhos;

Art. 4º - Revogando-se as disposições em contrário.
Art. 5º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

MARCO ANTONIO GOMES – TEN CEL QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA
(Ref. Nota nº 37/2008 – DAL)

PORTARIA Nº 040, DE 20 de agosto de 2008.
Anexo:
Parte especial – 2º GBS/GSE de 13 de agosto de 2008 em que a 1º TEN 

QOBM Ciléia Silva Mesquita; Portaria nº 032/08 – DAL, de 31 de julho de 2008, ofício nº 487/08 
– CSMV/Mop, de 17 de julho de 2008, do CAP QOBM Reginaldo Pinheiro dos Santos

O Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso 
de suas atribuições legais,

Considerando o teor da Parte especial – 2º GBS/GSE de 13 de agosto de 
2008 em que a 1º TEN QOBM Ciléia Silva Mesquita, solicita a substituição do encarregado do 
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Inquérito Técnico ou sobrestamento da mesma no processo, pois estará gozando seu período 
de férias regulamentar de 20 de agosto a 19 de setembro de 2008 e,

Considerando que a VTR ABT 08 encontra-se baixada no CSMV/MOP, no 
aguardo da conclusão do Inquérito Técnico para o início de sua recuperação, e retorno ao trem 
de socorro.

RESOLVE:
Art.  1º  –  Determinar  a  substituição  do  encarregado de Inquérito  Técnico 

nomeado na portaria nº 032/08 – DAL, a 1° TEN QOBM CILÉIA SILVA MESQUITA, pelo 1º 
TEN QOBM Ricardo Leno Anaisse Pereira, e este procedera à apuração as circunstâncias dos 
fatos referentes às alterações em tese causadas no veiculo em tela, pertencente ao 1º SBM/I- 
Marituba, bem como os responsáveis por tais danos ao patrimônio público.

Art. 2º – Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias corridos para a conclusão 
dos trabalhos;

Art. 3º - Revogando-se disposições em contrário.
Art. 4º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

MARCO ANTONIO GOMES – TEN CEL QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA
(Ref. Nota nº 38/2008 – DAL)

PORTARIA Nº 041, DE 19 de agosto de 2008.
O Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso 

de suas atribuições legais;

Tendo tomado conhecimento do teor dos fatos narrados no ofício s/nº do 2º 
TEN QOBM Cesar Alberto Tavares da Silva, datada de 18 de agosto de 2008. E considerando 
que os processos, IPM e PADS, em que o referido Oficial está empenhado datam de 16 de 
junho e 26 de junho do corrente ano, e o prazo máximo para a conclusão dos trabalhos é de 60 
(sessenta dias) e 21 (vinte e um dias) respectivamente.

RESOLVE:
Art. 1º - Tornar sem efeito o prazo estabelecido na Portaria nº 022/2008 – 

DAL de 12 de junho de 2008, que nomeou o 2º TEN QOBM Cesar Alberto Tavares da Silva 
como Encarregado de Inquérito Técnico;

Art.  2º -  Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias corridos,  a contar do dia 
25AGO2008,  para o  2º  TEN QOBM Cesar  Alberto  Tavares  da Silva  concluir  os  trabalhos 
referentes à Portaria nº 022/2008 – DAL de 12 de junho de 2008;

Art. 3º - Revogando-se disposições em contrário.
Art. 4º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.
MARCO ANTONIO GOMES – TEN CEL QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA
(Ref. Nota nº 38/2008 – DAL)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
SEM ALTERAÇÃO

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA

Confere com o Original:
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______________________  Vidas Alheias e Riquezas Salvar   _________________  

MANOEL SILVA DE FREITAS – TCEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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