
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL
BELÉM-PARÁ 22 DE JUNHO DE 2009.

BOLETIM GERAL Nº 113
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇOS PARA O DIA 23 DE JUNHO DE 2009 (TERÇA – FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM REIS
Supervisor de Área CAP BM LELIS
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM FLÁVIA

2º Turno: CAP BM SOUZA
Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG SUBTEN BM BERNARDO
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM JEFERSON
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM WITTYNG

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - NOTA DE SERVIÇO N° 009/2009

SEMANA DE PREVENÇÃO E 
“SOLENIDADE MILITAR ALUSIVA AO DIA NACIONAL DOS BOMBEIROS 

02 DE JULHO.”

I – FINALIDADE:
Regular o desenvolvimento dos treinamentos e da Solenidade Alusiva 

ao Dia 02 de Julho “Dia Nacional do Bombeiro”.

II – OBJETIVO:
α) Dar destaque às Comemorações Alusivas à data do Dia 02 de Julho 

“Dia Nacional do Bombeiro”;
β) Cultivar as tradições históricas da Corporação e preservar o interesse 

Bombeiro Militar de bem servir a causa pública;
χ) Orientar a participação e as atribuições do CBMPA, na solenidade do 

Dia Nacional do Bombeiro;
δ) Definir  as  atribuições  do  COP  e  das  Unidades  Bombeiro  Militar, 

Diretorias, Seções do Estado Maior Geral, pertinentes ao evento;
ε) Definir  as  atribuições  das  Unidades  Bombeiros  Militar  e  Diretorias 

envolvidas na Operação.

III – REFERENCIAS:
• Regulamento de Continência, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial 

Militar - RCONT;
• Manual de Campanha sobre inspeções, revistas e desfiles – C –22-6;
• Regulamento de Uniforme de Oficiais e praças do CBMPA;
• RISG.
• Diretrizes do Comandante Geral e 
• Legislações da área técnica.

IV – PROGRAMAÇÃO:
1 – SEMANA DE PREVENÇÃO:
Local: Região metropolitana de Belém e Comando Geral do CBMPA;
Data: 22 a 26 de junho de 2009;
Horário: das 08h00 às 13h00;

1.1 – DESENVOVIMENTO DA SEMANA DE PREVENÇÃO:
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1 1.1 – A DIRETORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS:
a) Realizar através da Diretoria de Serviços técnicos em Conjunto com os 

SAT´s, vistorias nos diversos estabelecimentos comerciais e industriais da região metropolitana 
de Belém do Pará;

b) Realizar palestra educativas ou treinamentos através dos SAT´s para as 
empresas;

c) Realizar distribuição de folder informativo nos diversos cruzamentos da 
malha viária de Belém, informado sobre a importância da prevenção e das necessidades de se 
ter conhecimento do manuseio de equipamentos básicos no momento de pânico.

1.1.2 – 11º SGBM:
a) Planejar, coordenar e realizar uma manhã festiva no dia 27 de junho de 

2009, com o apoio do 1º GBM/1º e 2º GBS/3º GBM/7º SGBM/ e outros que julgar necessário 
para o evento, devendo solicitar apoio ao COP para poder contar com outras unidades;

b) Fazer exposição de materiais, viatura, embarcações, aeronaves e ainda 
uma demonstração profissional e entre outros que julgar necessário;

c) Providenciar com a ajuda da BM/5 a divulgação junto a mídia local, para 
divulgar e convidar o publico para se fazer presente ao evento;

d) Providenciar convidar pessoas que queiram fornecer lanches no evento;
e) Providenciar junto ao Capelão uma Missa no inicio do evento.

2 – SOLENIDADE MILITAR:
Local: Quartel do Comando Geral;
End: Av. Júlio César nº 3.000 – Val-de-Cans;
Data: 02 de Julho de 2008 (quinta-feira);
Horário: 09h00.

2.2 – DESENVOVIMENTO DAS ATIVIDADES:
• 08h00 - Dispositivo Pronto;
• 08h10 - Incorporação do Pavilhão Nacional à Tropa;
• 08h30 – Chegada do Exmº Sr Cel QOBM PAULO GERSON NOVAS DE 

ALMEIDA – Cmt. Geral do CBMPA;
• 08h40 – Chegada o  Exmº  Sr  General  de Divisão Comandante da 8ª 

Região Militar;;
• 08h40 – Chegada do Exmº Sr Vice-Almirante Comandante do 4º Distrito 

Naval de Belém 
• 08h40 – Chegada do Exmº Sr Maj Brigadeiro-do-Ar Comandante do 1º 

COMAR;
• 08h50 - Chegado da Exmª Srª Governadora do Estado do Pará –  ANA 

JULIA CAREPA;
• Revista à tropa pela Exmª Srª Governadora do Estado do Pará;
• Execução do Hino Nacional Brasileiro;
• Leitura do Boletim Especial Alusivo à data;
• Entrega de Medalhas DOM PEDRO II;
• Entrega do Espadim “Intendente Antônio Lemos”;
• Palavras do Cmt Geral do CBMPA-Exmº Sr Cel QOBM  Paulo Gerson 

Novas de Almeida;
• Palavras da Exmª Sr Governadora do Estado;
• Execução do Hino do Soldado do Fogo;
• Desfile da Tropa em Continência a Exmª Srª.  Governada do Estado – 

Drª. Ana Julia Carepa;
• Demonstração profissional;
• Encerramento da Solenidade Militar e convite às autoridades presentes 

para o coquetel a ser servido no pátio interno do quartel do Comando 
Geral do CBMPA.

V – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:
a )Coordenação Geral: Subcomandante Geral do CBMPA;
b )Coordenador da apresentação profissional: MAJ QOBM ANDREI
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c )Mestre de Cerimônia: MAJ QOBM REIS;
d )Constituição das Tropas representativa do CBMPA:
• Regente da Banda de Música: MAJ QOEBM ADIR;
• Comandante da Tropa: TCEL QOBM ALEXANDRE;
• Porta Símbolo: SD BM RAMALHO;
• Mensageiro: 03 Cb’s ou Sd’s BM, a cargo da Ajudância Geral;
• Corneteiro: Sub Ten BM ALBERTO, CB BM ELIEL (reserva);
• Estado  Maior  Geral:  MAJOR  IDBAS,  MAJOR  FURTADO,  MAJOR 

MARCOS REIS E MAJOR MURILO.
• Pavilhão Nacional: ASP BM LEIDIANE;
• Porta Bandeira do Pará: ASP BM DANIELA;
• Porta Estandarte do CBMPA: ASP. BM SAIMO;
• Guarda Bandeira: 07 Alunos CFO 3º ANO, a cargo do EFO;
• Cmt. do 1º Pelotão (Cadetes do 3º ANO EFO) Cap QOBM BAIA;
EM 1º Pelotão: Será composto pelos Ten da EFO e 1ª SBM;
• Cmt. do 2º Pelotão (Tropa representativa do curso 1º GBS) Cap QOBM 

SILVIO FEITOSA;
EM do 2º Pelotão: Será composto pelos Ten do 1º GBS/GMAF;
• Cmt do 3º Pelotão (Tropa representativa do corpo de alunos (CAS ou 

CFS) do CFAE) Cap QOBM ODIVAM
EM do 3º Pelotão: Será composto pelos Ten do CFAE/3ºGBM.
e )Efetivo  para  Assistência: Todos  os  Oficiais  e  Praças  de  folga  da 

Região Metropolitana de Belém.

f )Uniforme da Tropa Representativa do CBMPA.
• Banda de  Música:  túnica  cinza,  camisa  bege,  gravata  vertical  bege, 

calça cinza, quepe e sapato social preto.
• Comandante da Tropa, Estado Maior Geral, Porta Símbolo do CBMPA, 

Corneteiro,  Mensageiro,  Porta  Bandeira  do Brasil,  Porta  Bandeira  do 
Pará, Porta Estandarte do CBMPA e Guarda Bandeira: prontidão cáqui 
(4º A), com Capacete de Incêndio.

• Pelotão de Cadetes que irá receber Espadim 7ª A (túnica branca com 
platina  vermelha,  calça  vermelha  e  listras  laterais  branca,  talim 
especifico  da  túnica,  barretina  com  Gilda,  sapato  social  preto  com 
cadarço preto; e meia cano longo na cor preta, luva branca).

• 1º  Pelotão (Cadetes):  3º  C  com  quepe  com  Gilda  (canícula  caque, 
camisa vermelha gola apolo, calça cinza perola escura, cinto cadarço 
vermelho, luva preta, talim vermelho, espadim da escola, sapato social 
preto com cadarço preto e meia preta, );

• 2º  Pelotão (1º  GBS/GMAF):  4º  B  (Gandola,  calça  alaranjados, 
capacetes  de  salvamento  coturno  preto  com  bombacha,  camisa  de 
malha vermelha e cinto NA vermelho e EPI).

• 3º Pelotão (CFAE):  Prontidão (gandola,  calça e gorro  caqui,  coturno 
preto com bombachas, camisa de malha vermelha e cinto NA vermelho)

• Tropa  Motorizada: Prontidão  (gandola  caqui,  calça  caqui,  coturno 
preto, gorro caqui, camisa de malha vermelha).

g )Armamento:
I. Oficiais: Espadas;
II. Cadetes: Espadim;
III. Guarda Bandeira: Armados com Metralhadora ou Fuzil.

h )Composição do Efetivo:
• Banda de Música:           01 MAJ ou TEN e 40 BM’s músicos;  
• Pelotão de Cadetes que irão receber Espadim: TEN Wagner e 57   

Cadetes do 1º ano;
• 1º Pelotão (Cadetes):      01 CAP (04 TEN’s e 44 Cadetes do 3º ano);  
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• 2º Pelotão (1º GBS/GMAF): 01 CAP, (04 TEN’s e 44Militares);
• 3º Pelotão (CFAE - CAS): 01 CAP, (04 TEN’s e 44 Militares).

i )Tropa Motorizada: 
A cargo do CSMV/MOp, devendo cada viatura esta composta no mínimo 

com dois militares (condutor e acompahante).

j )Uniforme dos Assistentes:
• CBMPA:
Oficiais: Túnica  cinza,  calça  cinza,  camisa  social  bege,  gravata  vertical 

bege, quepe, sapato social preto e platina cinza;
Praças:
Sub Ten’s e Sgt’s:  Túnica cinza, calça cinza, camisa social bege, gravata 

vertical bege, quepe, sapato social preto.
Cb’s e Sd’s: Prontidão Cáqui.
• FFAA e PMPA: O correspondente.

k )Comissão de Recepção:
A  Comissão  de  recepção  às  autoridades  convidadas  ao  evento,  será 
supervisionada pelo Ajudante Geral e coordenada pelo TEN CEL QOCBM 
MENEZES,  ficando  designado  os  seguintes  Oficiais:  TEN  CEL  QOCBM 
PONTES, DANIEL, ASSIS, MAJ QOBM ROGER,  CAP QOBM AUGSUTO, 
CAP QOBM NOBRE e CAP QOBM ALESSANDRA;
Reunir com o chefe da BM/5 para dirimir detalhes do evento.

VI – PRESCRIÇÕES DIVERSAS:
a) Treinamento Geral para Solenidade:
Data: 
24 de junho de 2008 (quarta-feira), às 8h30 no QCG;
26 de junho de 2008 (Sexta-feira), às 8h30 no QCG.

b) Ajudância Geral:
Ι− Deverá providenciar em tempo hábil, a entrega, a BM/5, o Boletim 

Geral Especial alusivo à data;
ΙΙ− Publicar  a  presente  Nota  de  Serviço  em  Boletim  Geral  da 

Corporação.
ΙΙΙ− Supervisionar a comissão de recepção do Evento
Ις− Deverá apresentar as instalações físicas e áreas livres do QCG em 

boas condições de limpeza;
ς− Providenciar limpeza na área externa aos arredores do QCG;
ςΙ− Providenciar  estacionamento  VIP  para  as  autoridades  e  demais 

convidado;
ςΙΙ− Providenciar Guarda (devidamente uniformizados e com sinaleiros 

sonoros e visuais) para o trânsito organizado dentro do QCG antes 
durante e depois da Solenidade;

ςΙΙΙ− Escalar  02  oficiais  para  organização,  controle  e  treinamento  da 
medalha;

ΙΞ− Escalar a Tenente Vivian para dar apoio ao cerimonial no dia do 
treinamento e na solenidade;

Ξ− Escalar  03 praças femininos para atuarem como bandejeiras,  no 
treinamento e no dia da solenidade.

c) Diretoria de Ensino:
 Planejar  em conjunto  com o comando da EFO,  os detalhes sobre o 

treinamento  dos  cadetes  e  a  liberação  do  corpo  de  alunos  das 
instruções nos dias de treinamento e da formatura;

 Planejar em conjunto com a BM/5 sobre a participação dos cadetes do 
1º ano no baile.

d) EFO:
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 Escalar seu corpo de alunos para o treinamento e a solenidade;
 Fazer treinamentos individuais no tocante ao juramento, deslocamentos, 

incorporação  na  tropa  representativa  e  desfiles  com  deslocamentos 
marciais, para que no dia saia sem alteração;

 Providenciar fardamento e armamento aos cadetes;
 Providenciar junto a BM/5 convites e convidar os padrinhos e madrinhas 

dos cadetes.

e) 11º SGBM:
Providenciar militares para compor a tropa e apoio para o evento conforme o 
estabelecido na Nota de Serviço n° 009/2009;
Devera  dar  o  suporte  de efetivo  a Ajudância  Geral  no cumprimento das 
missões a serem desenvolvidas para o dia da solenidade;
Providenciar difusores de fluxo para o evento;
Escalar uma GU comandada por um tenente, para fazer a segurança nas 
laterais do palanque;
Providenciar instalar um gerador funcionando com combustível para o dia do 
evento, caso não possua solicitar junto ao BM/4 do COP.

f) Diretoria de Saúde:
I)Deverá  providenciar  o  atendimento  médico  ao  efetivo  que  compõem  a 
tropa devendo deixar os médicos, durante os treinamentos e na solenidade, 
em condições para atendimento de urgência.
II)Deverá providenciar uma sala para atendimento médico, no QCG, para 
dar  apoio  ao  efetivo  que  compõe a  tropa  e  aos  convidados  durante  os 
treinamentos e a solenidade em caso de atendimento de urgência.
III)Manter uma equipe a postos para rápida retirada de militares acometidos 
por mal-súbito durante a solenidade.

g) 2ª Seção do EMG:
IV)Deverá elaborar e executar um plano de segurança das áreas internas e 
externas do QCG, e vias de acesso, de forma velada;
V)Deverá elaborar  e  executar  a organização do estacionamento  dos   
carros (oficiais e particulares), no interior do QCG.
h) 3ª Seção do EMG:
• Deverá subsidiar as demais Seções do EMG, para que a solenidade 

Militar Alusiva ao Dia 02 de Julho Dia Nacional do Bombeiro, transcorra 
no maior brilhantismo possível;

• Dar apoio ao chefe da 5ª Seção do EMG, nos dias de treinamento e em 
especial no dia da Solenidade.

i) 5ª Seção do EMG:
• Deverá fazer a cobertura do evento (fotografias, filmagens e sistema de 

som);
• Deverá providenciar a divulgação do evento na mídia;
• Deverá  providenciar  junto  ao  Comandante  Geral  a  relação  de 

convidados para a solenidade;
• Deverá providenciar o convite para as autoridades e convidados;
• Elaborar o roteiro do Cerimonial;
• Providenciar a banda de Música para treinamentos e Solenidade.

j) Os Comandantes das Unidades:
• Deverão  apresentar  seus  efetivos  prontos  e  em  condições  de 

treinamento no horário previsto de acordo com o solicitado na Nota de 
Serviço n° 009/2009-COP;

• Deverão apresentar ao Ajudante Geral sob comando de um OFICIAL ou 
SUBTEN  Todo  o  efetivo  de  folga  e  expediente  escalados  para  a 
assistência da solenidade no QCG 

k) A Diretoria de Apoio Logístico:
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• Providenciar coquetel e a ornamentação do Comando Geral para o dia 
do evento;

• Providenciar dar suporte as solicitações dos presidentes de comissões;
• Providenciar  uma  mesa  com  cadeira  e  toalha  para  o  registro  de 

autoridades;
• Providenciar em conjunto com a BM/ 5 a realização do Baile de 02 de 

julho de 2009;
• Dar suporte logístico para todos os eventos programados na presente 

nota de serviço;
• Apóia a demando dos comandantes concertes a suas solicitações, para 

que possa ter um evento visando a qualidade.

l) COP:
• Escalar o TCEL Franklin para coordenar com TCEL Mauro Tadeu e o 

Major Andrei a demonstração profissional no dia do evento;

m) Gabinete do Comandante Geral:
• Lembrar e auxiliar o Exm° Sr Cel QOBM Comandante Geral do CBMPA, 

na confecção da Ordem do Dia e do pronunciamento que o mesmo fará 
no dia da Solenidade. A entrega da 2ª Via da Ordem do Dia deverá ser 
entregue no dia 29 junho 2009 às 10h00 ao Mestre de Cerimônia, com 
disquete;

• Confeccionar  e  remeter  ao  palácio  dos  despachos  o  Decreto  da 
concessão de Medalhas aos agraciados até o dia 25 junho 2009;

• Remeter em tempo hábil o decreto de concessão de medalhas a BM/5.

n) Atribuições do Gabinete do Subcomando Geral:
 Providenciar a convocação dos oficiais da região metropolitana para os 

eventos;
 Providenciar  a  convocação  de  representação  de  praças  para  os 

eventos;
 Monitorar o desenvolvimento dos eventos.

o) Atribuições ao Almoxarifado Central:
• Remeter a 5ª Seção o número de medalhas previamente estabelecido 

pela Comissão até o dia 19 junho 2009 às 10h00;
• Providenciar bandeirolas e púlpito para o Mestre de Cerimônia;
• Dar  o  apoio  necessário  para  o  Comandante  da  Tropa  para  a  boa 

apresentação da mesma no dia da Solenidade.
• Pagar uniforme de prontidão para as unidades envolvidas no dia 02 JUL 

2009, desde que esteja previsto no agendamento anual da corporação 
ou aqueles que realmente estejam em tempo de receber uniforme.

p) Uniforme dos Praças e Assistentes (Os comandantes das unidades 
deverão informar por meio de suas 1ª Seções):

• Sub Ten e Sargentos: Túnica cinza com medalhas, calça cinza, camisa 
social bege, gravata vertical bege, quepe, sapato social preto e platina 
cinza;

• Cabos e Soldados: Gandola e calça caqui, camisa vermelha, cinto de 
lona vermelho, gorro com pala cáqui, coturno preto com bombacho.

Belém, 04 de junho de 2009.

Hayman Apolo Gomes de Souza – Maj QOBM
Chefe da 3ª Seção do Comando Operacional

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I - ASSUNTOS GERAIS
A – ALTERAÇÃO PRAÇA 
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1  –  INCLUSÃO  DE  PRAÇAS  QUE  ESTÃO  COM  INTERSTICIO 
COMPLETO PARA PROMOÇÕES PREVISTAS PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 
2009.

Incluo os militares abaixo relacionados na relação nominal das praças que 
estão com intersticio completo para as promoções previstas no mês de setembro de 2009, 
publicada na 3º parte do BG nº 110, de 17 de junho de 2009.

QUADRO DE COMBATENTE– BM
A GRADUAÇÃO DE CABO BM 

GRAD NOME INCLUSÃO
COMP

SD BM JAIMES ANTONIO SILVA DE PAULA 02.04.1990 BOM
SD BM FERNANDO ANDRADE DE QUEIROZ 08.03.1993 BOM

(Ref. Oficoi nº 23/2009 – SCP/DP)

2 – FURTO DE DOCUMENTO PARTICIPAÇÃO 
O  3º  SGT  BM  MOISES  DANTAS,  do  QCG,  participou  na  Chefia  da 

Ajudância Geral do CBMPA, que foi furtado dentro de veiculo coletivo tipo VAN, sua carteira 
porta-cédulas contendo os documentos abaixo, fato registrado em BOP de nº 2009063345.

Carteira de identidade militar
Titulo de eleitor.

II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA

PARECER Nº 44/2009-COJ.
INTERESSADO: Sr. Orlando Gonçalves Pamplano
ORIGEM: Subcomando Geral.
ASSUNTO:  Contrato  de Concessão de uso a  título  gratuito  e  por  tempo 

determinado – Liquidação da CODEBAR.
ANEXO: Oficio Nº 55/2009/LIQ. 
Cópia do Contrato Nº 002/2002.

EMENTA: CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO A TÍTULO GRATUITO 
E  POR  PRAZO  DETERMINADO  ENTRE  CBMPA  E  CODEBAR.  DECRETO  Nº  6.182/07. 
DISSOLUÇÃO  DA  CODEBAR.  ANÁLISE  DA  CLÁUSULA  QUARTA  DO  CONTRATO  Nº 
002/2002.

I – DA CONSULTA
O Ilmo. Sr. Cel. QOBM Luiz Cláudio Sarmanho da Costa, SubComandante 

Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, enviou a esta Comissão de Justiça a solicitação de 
parecer  acerca  da  cláusula  quarta  do  contrato  nº  002/2002  firmado  entre  o  CBMPA  e  a 
Companhia de Desenvolvimento de Barcarena - CODEBAR.

II - DOS FATOS
Este parecer versa sobre o contrato de concessão de uso a título gratuito e 

por  prazo  determinado,  de  nº  002/2002,  que  entre  si  celebraram  a  Companhia  de 
Desenvolvimento de Barcarena – CODEBAR e o Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Ocorre que 
o Decreto Nº 6.182/07 dispõe sobre a dissolução e liquidação da CODEBAR.

O contrato nº 002/2002 em sua cláusula quarta estipula que pode ocorrer 
aditamento contratual no sentido de ampliar o prazo de concessão, e na hipótese de extinção da 
CODEBAR o controle de sua execução passará a quem a suceder na forma da legislação que a 
instituiu.

III – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
Tomando  por  base  os  ensinamentos  doutrinários  consagrados  na  área 

administrativa, podemos firmar o conceito de empresa pública da seguinte forma:
“Empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da 

Administração Indireta, instituídas pelo Poder Público, mediante autorização de lei específica, sob 
qualquer forma jurídica e com capital exclusivamente público, para a exploração de atividades 
de natureza econômica ou execução de serviços públicos”. (ALEXANDRINO Marcelo e PAULO, 
Vicente, Direito Administrativo, Ed. Impetus. 13ª Edição. 2007).
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A Lei Nº 6.665, de 03 de julho de 1979, que dispõe sobre a criação da 
Companhia de Desenvolvimento de Barcarena - CODEBAR, e dá outras providências, estipula o 
seguinte preceito:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a constituir uma empresa pública 
sob a denominação de Companhia de Desenvolvimento de Barcarena -  CODEBAR, da qual 
poderão participar acionariamente o Estado do Pará e o Município de Barcarena.

Desta forma, diretamente ligada à situação em que envolve instalações do 
Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Estado  do  Pará,  podemos  auferir  do  mesmo  texto  legal  as 
possibilidades:

Art. 3º A CODEBAR terá por objeto a execução e a administração de obras 
e serviços de urbanização em área destinada ao assentamento humano de apoio à instalação e 
ao funcionamento do complexo industrial metalúrgico no Município de Barcarena.

§ 1º Para o cumprimento de seu objeto social,  competirá à CODEBAR a 
aquisição,  alienação,  locação  e  arrendamento  de imóveis  destinados  à  habitação,  comércio, 
indústria, serviços e preservação de recursos naturais.

§ 2º  Somente será  permitida a  doação de imóveis a  pessoas  de direito 
público, para a instalação de seus serviços e na forma prevista no estatuto social.

Assim,  o  Corpo  de  Bombeiros  se  apresenta  como  responsável  por 
atividades  essenciais  para  o  bem  estar  dos  cidadãos,  ou  seja,  suas  atividades 
constitucionalmente previstas estão claramente enquadradas no conceito  de interesse social. 
Vejamos o que a Constituição Estadual do Pará nos estipula:

Dos militares do Estado
Art. 45. Os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, 

são militares do Estado.
(...)

TÍTULO VI
DA SEGURANÇA PÚBLICA
Capítulo I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 193. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 

de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, através dos seguintes órgãos, subordinados ao Governador do Estado:

I - Polícia Civil;
II - Polícia Militar;
III - Corpo de Bombeiros Militar.
(...)

DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Art.  200.  O  Corpo  de  Bombeiros  Militar  é  instituição  permanente,  força 

auxiliar  e  reserva  do  Exército,  organizado  com  base  na  hierarquia  e  disciplina  militares, 
subordinando-se ao Governador do Estado e competindo-lhe, dentre outras atribuições previstas 
em lei, executar:

I  -  serviço  de prevenção  e  extinção  de incêndios,  de proteção,  busca  e 
salvamento;

II - socorro de emergência;
III - perícia em local de incêndio;
IV - proteção balneária por guarda-vidas;
V - prevenção de acidentes e incêndios na orla marítima e fluvial;
VI - proteção e prevenção contra incêndio florestal;
VII - atividades de defesa civil,  inclusive planejamento e coordenação das 

mesmas;
VIII - atividades técnico-científicas inerentes ao seu campo de atuação.
(...)
§2º. O Estado implantará, progressivamente, unidades equipadas do Corpo 

de Bombeiros Militar nos Municípios, dando preferência aos mais populosos.
Portanto,  de  acordo  com  a  Cláusula  Quarta  do  contrato  nº  002/2002, 

comprovamos as possibilidades em que o contrato poderá ter o prazo ampliado, ou no caso de 
extinção da CODEBAR o controle passará a quem a suceder, ou seja, não encontramos previsão 
de antecipação para o fim do contrato. Vejamos:

____________________________________________________________________________________ 
Boletim Geral Nº 113 de 22JUN2009 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág.133 

mailto:ajgcbmpa@yahoo.com.br


______________________  Vidas Alheias e Riquezas Salvar   _________________  

“Este  contrato  poderá  ser  aditado  visando  a  ampliação  do  prazo  de 
concessão e na hipótese de extinção da CODEBAR o controle de sua execução passará a quem 
a suceder na forma da legislação que a instituiu”.

Atentando para a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o 
art.  37,  inciso  XXI,  da  Constituição  Federal,  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da 
Administração Pública e dá outras providências, podemos extrair o seguinte mandamento:

Seção VI
Das Alienações
Art.  17.  A alienação de bens da Administração Pública,  subordinada à 

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

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

(...)
b)  doação,  permitida  exclusivamente  para  outro  órgão  ou  entidade  da 

administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas “f”, “h” e 
“i”; (Redação dada pela Medida Provisória nº 458, de 2009)

O  Corpo  de  Bombeiros  vem  desempenhando  com  brilhantismo  suas 
atribuições  institucionais  no  município  de  Barcarena,  garantindo  a  segurança  de  vidas  e 
patrimônios dos cidadãos paraenses, tendo sido seu quartel construído na área territorial objeto 
do contrato em tela, e qualquer possibilidade em que cesse esta prestação de serviços, não 
restam dúvidas  do enorme prejuízo  que a  população de Barcarena sofrerá,  juntamente  aos 
cofres públicos,  pois os investimentos para que um quartel  se  instale são significativos,  não 
podendo em momento algum ser cogitada a possibilidade de perda.

No  direito,  os  princípios  da  proporcionalidade  e  razoabilidade  estão 
presentes  em  todas  as  relações.  O  princípio  da  proporcionalidade  insere-se  na  estrutura 
normativa da Constituição, junto aos demais princípios gerais norteadores da interpretação das 
regras constitucionais e infra-constitucionais. Uma vez que a visão sistemática da Constituição 
permite-nos  auferir  sua existência  de forma  implícita,  deverá guiar  o  operador  do direito  na 
interpretação e o legislador na elaboração de normas hierarquicamente inferiores, não obstante 
não se encontrar explicitamente delineado.

O  princípio  da  razoabilidade  conduz  às  idéias  de  adequação  e  de 
necessidade e a proporcionalidade se mostra clara. A supremacia do Interesse Público é outro 
princípio basilar da Administração Pública, onde se sobrepõe o interesse da coletividade.

V – CONCLUSÃO
Diante do exposto, esta Comissão de Justiça, se manifesta no sentido de 

que não foram dadas a esta Corporação informações referentes ao processo de liquidação da 
CODEBAR, bem como se o terreno em que se encontra instalado o Quartel Bombeiro Militar 
apresenta possibilidade de continuar concedido a título gratuito para manutenção das atividades 
deste  ramo da segurança pública.  O ideal seria  que Contrato  de concessão de uso a título 
gratuito fosse mantido, pelo menos até o seu esgotamento do prazo determinado, por estar mais 
do que demonstrado o prejuízo que o Estado e a população paraense sofrerão caso ocorra 
alguma  movimentação  no  sentido  de  abalar  a  situação  atual  em  Barcarena.  Como  forma 
alternativa, opinamos por um estudo e análise para tentativa de enquadramento para doação 
deste terreno ao Corpo de Bombeiros, visto o Estado do Pará ser acionista da CODEBAR e o 
interesse  social  ter  sido  mais  do  que  comprovado,  pela  simples  análise  constitucional  das 
atribuições  bombeiro  militar.  Desta  forma,  data  vênia,  é  isso  que  se  pode  depreender  dos 
dispositivos legais em análise.

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 05 de junho de 2009.

PAULO SÉRGIO MARTINS COSTA – 1º Ten. QOCBM 
Auxiliar da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o Parecer.
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ARISTIDES PEREIRA FURTADO – MAJ QOBM
Presidente da Comissão de Justiça em exercício

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL 
I – Homologo o presente Parecer;
II – Publique-se em BG.
II I- Ao Subcomando para conhecimento.

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

2 – DETERMINAÇÃO
De ordem do Ilustríssimo Senhor Chefe do EMG e Subcomandante Geral do 

CBMPA, a partir do dia 01 de julho de 2009, todos os oficiais BM abaixo relacionados passarão 
a concorrer a escala de “OFICIAL DE DIA/FISCAL DE DIA”, ao quartel do Comando Geral do 
Corpo de Bombeiros Militar do Pará: 

QUADRO DE OFICIAIS COMPLEMENTAR (QOCBM)
ALDIRLEY BARBOSA DE FARIAS
MARCUS SÉRGIO NUNES QUEIROZ
THAIS MINA KUSAKARI
PAULO SÉRGIO MARTINS COSTA
ROBERTA VIEIRA DE SOUZA CALIARI (sub judice)
JOSÉ MÁRIO BARBOSA DE BRITO
DANIELE MOREIRA GOMES
PRISCILA CALLEGARI

3 - EXTRATO DO CONTRATO
Contrato nº 032/2009.
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2009-CBMPA
Partes:  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Pará  e  a  EMPRESA  NORTE 

LOCADORA E SERVIÇOS LTDA.
Objeto do Contrato: aluguel de 14 (quatorze ) veículos tipo pick up, por um 

período de 30 (trinta) dias, para dar apoio às Operações de Defesa Civil nos Municípios de: 
Altamira, Santarém, Marabá, Parauapebas, Monte Alegre, Oriximiná, Juruti, Itaituba, Almerim e 
Alenquer.

Vigência:  30  (trinta)  dias  a  contar  da  data  de  recebimento  da  nota  de 
empenho.

Valor: R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais)
Fonte: 0101
Fórum: Belém
Data da Assinatura: 18/06/2009
Endereço  da  Contratada: Tv.  Mauriti,  nº  2501  -  Bairro  do  Marco  - 

Belém/Pará.
Ordenador  de  Despesa:  CEL  QOBM  PAULO  GERSON  NOVAES  DE 

ALMEIDA

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA
(Transc. do DOE nº 31443 de 19/06/2009)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - ATO DO SUBCOMANDO GERAL 

PORTARIA Nº 095, DE 16 DE JUNHO DE 2009
ANEXOS:
Despacho do protocolo do Subcomando Geral nº 1424 de 01JUNHO2009;
Oficio nº 593/2009 – GAB/IESP de 21MAIO2009;
Memorando nº 07/09 – GESTOR EAD PARÁ de 08MQIO2009;
Copia da Ficha de cadastro da Srª Luciana Magno Cardoso;
Copia  da  Ficha  de  acompanhamento  do  Curso  de  Emergencista  Pré-

Hospitalar;
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Copia das mensagens via email acerca de informações sobre o uso indevido 
de CPF;

Certificado  do  Curso  de  Emergencista  Pré-Hospitalar  efetivada  pela  Srº 
Luciana Magno Cardoso;

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral  do CBMPA, no uso  de suas 
atribuições legais e com intuito de apurar o fato detectado pelo Sr. João Alberto Maciel de 
Sousa - Gestor de Ensino a Distância do Estado onde relata que a Srª Luciana Magno Cardoso, 
estaria cadastrada no EDA SENASP/MJ, com o número do cadastro de Pessoa Física do SD 
BM HERYEWERTON REGO PAULA RG: 3478857, pertencente ao quartel do 1º GBS.

RESOLVE:
Art.  1º  -  Determinar  a  abertura  de  Processo  Administrativo  Disciplinar 

Simplificado  (PADS),  para  apurar  todas  às  circunstâncias  dos  fatos  e  as  possíveis 
transgressões disciplinares disponibilizadas art. 17, incisos X e XV, art. 18, incisos IV, XV, XVI, 
XVIII, XXVI, art. 37, incisos XCVII, CI e CIV da Lei nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, do 
Código de Ética e Disciplina da Policia Militar do Pará, ora em vigor no Corpo de Bombeiros 
Militar do Pará, podendo o militar ser sancionado de acordo com o art. 106, parágrafo único, da 
referida Lei;

Art.  2º  -  Nomear  o  1º  TEN  BM  QOSBM  LILIANE  OLIVEIRA  THIERS 
CARNEIRO, pertencente atualmente a POLIBOM, como presidente do PADS, delegando-lhe as 
atribuições que me competem;

Art. 3º - O presidente deverá observar as orientações formalizadas por meio 
do oficio nº 1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008;

Art. 4º Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos 
trabalhos, em conformidades com a legislação vigente;

Art. 5º Publique-se em Boletim geral, registre-se e cumpra-se.

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM 
Chefe do EMG e subcomandante Geral do CBMPA.

PORTARIA Nº 096, DE 17 DE JUNHO DE 2009
ANEXOS:
Uma  via  as  solução  da  Sindicância  instaurada  por  meio  da  Portaria  nº 

118/2007 – Subcomando Geral de 22 de novembro de 2007, publicada no BG nº 109, de 16 de 
junho de 2009.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral  do CBMPA, no uso  de suas 
atribuições legais e com intuito de apurar o fato ocorrido no dia 19 de outubro de 2007, onde o 
2º SGT BM AIRTON MARQUES MARINHO RG: 12588 estaria com a viatura administrativa da 
Assessoria de Comunicação do CBMPA, placa JUX 1909, em frente a um bar na praia da 
Brasília em Outeiro/PA, sem autorização da autoridade competente, utilizando- a em proveito 
próprio para a execução de atividades diversas daquelas destinadas ao veiculo.

RESOLVE:
Art.  1º  -  Determinar  a  abertura  de  Processo  Administrativo  Disciplinar 

Simplificado  (PADS),  para  apurar  todas  às  circunstâncias  dos  fatos  e  as  possíveis 
transgressões disciplinares disponibilizadas no art. 18, inciso VII e art. 37, incisos XVI, XCIX e 
CV da Lei nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, Código de Ética e Disciplina da Policia Militar do 
Pará, ora em vigor no Corpo de Bombeiros Militar do Pará, podendo o militar ser sancionado, 
de acordo com o art. 106, parágrafo único, da referida Lei;

Art.  2º  -  Nomear  o  1º  TEN BM QOCBM DANIELE MOREIRA GOMES, 
pertencente atualmente a POLIBOM, como presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições 
que me competem;

Art. 3º - O presidente deverá observar as orientações formalizadas por meio 
do oficio nº 1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008;

Art.  4º  O  presidente  deverá,  caso  necessário,  solicitar  uma  via  da 
Sindicância instaurada pela portaria nº 118/2007 – Subcomando Geral, de 22 de novembro de 
2007, ao Chefe da BM/2, local onde se encontra arquivado, para auxiliar na elucidação dos 
fatos;

Art. 5º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos 
trabalhos, em conformidades com a legislação vigente;
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Art. 6º Publique-se em Boletim geral, registre-se e cumpra-se.

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM 
Chefe do EMG e subcomandante Geral do CBMPA.

PORTARIA Nº 097, DE 17 DE JUNHO DE 2009
ANEXO:
Oficio nº 009/2009 – PADS de 18 de maio de 2009. 

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral  do CBMPA, no uso  de suas 
atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar e tendo tomado conhecimento do fato 
narrado no Oficio nº 009/2009 – PADS, referente à solicitação de sobrestamento do Processo 
Administrativo Simplificado instaurado pela portaria nº 053/2009 – Subcmdº Geral,  de 13 de 
abril de 2009, tendo como presidente o ASP OF BM MARCIO ROGÉRIO SCIENZA.

RESOLVE:
Art. 1º - Sobrestar, no período de 18MAIO2009 a 05JULHO2009, com base 

no art.  265, inciso V do CPC, o PADS instaurado pela portaria nº 053/2009 – Subcomando 
Geral, para reabertura imediata no dia 06JULHO2009;

Art. 2º - Publique-se em Boletim geral, registre-se e cumpra-se.

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM 
Chefe do EMG e subcomandante Geral do CBMPA.
PORTARIA Nº 098, DE 17 DE JUNHO DE 2009
ANEXOS:
Despacho do Subcomando Geral nº 1355 de 12 de junho de 2009.
Oficio nº 131/BM/2 de 19MAIO2009;
Termo de Declaração prestado pelo Sr. Rui Sergio Assunção Barros.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral  do CBMPA, no uso  de suas 
atribuições legais e tendo tomado conhecimento dos documentos anexos, onde o Sr. Rui Sérgio 
Assunção Barros, relata que o SGT BM R/R CÁSSIO CARLOS NASCIMENTO DE SOUSA RG: 
15336 teria se comprometido a facilitar o ingresso do declarante e sua esposa nas fileiras da 
Policia Militar do Pará, mediante o repasse antecipado do valor individual de R$ 1.500.00 (Hum 
mil e quinhentos reais), porém após a efetivação do pagamento não houve a concretização do 
acordo por parte do militar,  bem como este não arcou com a devida devolução da quantia 
anteriormente recebida. 

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de INQUÉRITO POLICIAL MILITAR para 

apurar todas as circunstâncias dos fatos.
Art. 2º - Nomear o 2º TEN QOABM MARCELINO PEREIRA DE SOUZA RG: 

2136133, pertencente ao 1º SGBM/I, como Encarregado do IPM, delegando-lhe as atribuições 
que me competem;

Art.  3º -  O encarregado deverá observar as orientações formalizadas por 
meio do Oficio nº 1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234, de 23 de dezembro de 
2008;

Art.  4º  -  Estabelecer  o  prazo  legal  para  a  conclusão  dos  trabalhos,  em 
conformidade com a legislação vigente; 

Art. 5º - Publique-se em Boletim geral, registre-se e cumpra-se.

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM 
Chefe do EMG e subcomandante Geral do CBMPA.

PORTARIA Nº 099, DE 17 DE JUNHO DE 2009
ANEXO:
Oficio nº 002/2009 – PADS de 05 de junho de 2009. 

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral  do CBMPA, no uso  de suas 
atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar, tendo tomado conhecimento do fato 
narrado no Oficio nº 002/2009 – PADS, referente à solicitação de sobrestamento do Processo 
Administrativo Disciplinar Simplificado, instaurado pela portaria nº 071/2009 – Subcmdº Geral, 
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de  18  de  maio  de  2009,  tendo  como  presidente  o  ASP  OF  BM  GUILHERME  DEL  IMA 
TORRES.

RESOLVE:
Art.  1º -  Sobrestar,  no período de 05JUNHO2009 a 28JUNHO2009, com 

base no art. 265, inciso V do CPC, o PADS instaurado pela portaria nº 071/2009 – Subcomando 
Geral, para reabertura imediata no dia 29JUNHO2009;

Art. 2º - Publique-se em Boletim geral, registre-se e cumpra-se.

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM 
Chefe do EMG e subcomandante Geral do CBMPA.

2 – MELHORIA DE COMPORTAMENTO
Fica melhorado o comportamento dos militares abaixo mencionados, 

conforme o que dispõe o  Art.  69,  da  Lei  Estadual  nº.  6.833/2006 (Código  de  Ética e 
Disciplina da PMPA), ora em vigor para o CBMPA.

DO BOM PARA O EXCEPCIONAL
CB BM JORGE LUIZ DE  ARAÚJO NOGUEIRA ,  MF:  5623456-1, do 1º 

GBM – Belém.
SD BM DILCINEI LIMA DE BRITO, MF: 5826969-1, do 1º GBM – Belém.
(Ref. Nota nº 26/2009 – DP)

3 – OFÍCIOS RECEBIDOS - TRANSCRIÇÕES
Of. nº. 056/09 - Belém, 19 de maio de 2009
Ao: Ilmo. Sr. CEL BM Cmt Geral do CBMPA

Senhor Comandante,
Solicito de Vossa Senhoria o comparecimento do CB BM EDUARDO LUIS 

MESQUITA GAMA no dia  08/06/2009 às 10h à Central de Atendimento Multidisciplinar das 
Varas dos Juizados de Crimes de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher situada à 
Rua Tomázia Perdigão, nº. 310, Fórum Criminal (Largo São João), 1º Andar, Sala 108.

Atenciosamente,

Ricardo Salame Guimarães
Juíza de Direito da 2ª Vara do Juizado de Violencia
Doméstica e Familiar Contra a Mulher 

DESPACHO DO SUBCOMANDANTE GERAL: Ao Diretor de Pessoal para 
apresentar o militar em Juízo.

Of. nº. 0492/09 - Belém, 12 de maio de 2009
Ao: Exmo. Sr. CEL BM Cmt Geral do CBMPA

Senhor (a),
Pelo  presente,  solicito  a  Vossa  Senhoria  que  apresente  no  próximo  dia 

08/06/09  às  09:30  horas o(s)  policial(is)  militar(es)  —  bombeiro(s),  CARLOS  ANTONIO 
SOUZA DA CUNHA, Carteira Funcional n° 11947 PM / PA — Corpo de Bombeiros; a fim de 
ser(em) inquirido(s) como testemunha nos autos do processo n° 2005.2051064-2, em que é 
(são) denunciado(s) ELIAS JOSE LIRA JUNIOR (réu preso). 

Atenciosamente,

EVA DO AMARAL COELHO
Juíza de Direito da 3ª Vara criminal da Capital

DESPACHO DO SUBCOMANDANTE GERAL: Ao Diretor de Pessoal tomar 
providências quanto à apresentação do militar na Justiça, para ser ouvido como testemunha.

Of. nº 520/2009 - Belém(PA), 18 de maio de 2009. 
Ao: Ilmo. Sr. CEL BM Comandante Geral do CBMPA

Senhor Comandante,
Solicito de V.  Sa. as necessárias providências,  no sentido de apresentar 

neste Juízo o(s) funcionário(s) público(s) estadual(is):
1. SUBTEN BM MARCO ANTONIO BASTOS
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Para  no  dia  09  de  junho  de  2009.  às  14:00  horas,  a  fim  de  se 
fazer(em)presente(s) à audiência, de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, inquiridas na qualidade 
de Testemunhas de Defesa, nos autos do Processo-Crime n° 2004.2.003385-1, pelo(s) crime 
de lesão corpora grave, que a Justiça Pública move contra o AMARILDO DE JESUS ALVES 
RAMOL. 

Atenciosamente,

ELDER LISBOA FERREIRA DA COSTA
Juiz de Direito da 6ª Vara Penal da Capital

DESPACHO DO SUBCOMANDANTE GERAL:  Ao Diretor de Pessoal 
tomar providências quanto à apresentação do militar em juízo.

(Ref. Nota nº 26/2009 – DP)

4 – CITAÇÃO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
6° VARA DE FAMÍLIA DA CAPITAL
Palácio da Justiça, Pça. Felipe Patroni, s/n, 1° Andar, Sala 121, Cidade 

Velha, Belém/PA

MANDADO DE CITAÇÃO 11ª     ÁREA  
O Dr. ADEMAR SOMES EVANGELISTA, Juiz de Direito Titular da 6 Vara da 

Família, na forma da lei e etc. 
MANDA ao senhor Oficial de Justiça a quem for apresentado que, em seu 

cumprimento,  extraído  dos  autos  da  AÇÃO  DE  SEPARAÇÃO  LITIGIOSA (Execução  de 
Sentença) N° 20051003881-0,  proposta  por  MARIA ASSUNÇÃO DOS SANTOS CRUZ em 
face do CB BM JORGE LUIZ ALVES CRUZ, residente e domiciliado no Quartel de Val-de-cães 
do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, na Av.  Julio Cezar,  esquina da Av.  Pedro Álvares 
Cabral, bairro Val-de-cães; dirija-se  AO REQUERIDO,  no endereço especificado, e sendo aí, 
depois de observadas as formalidades legais, CITE-O do inteiro teor do despacho proferido nos 
seguintes termos: 

”‘R.H.  1-  Considerando  o  pedido  de  fls.  131,  proceda-se  as  retificações  
necessárias, para inclusão do novo patrono da requerente e republique-se o despacho de fIs.  
130, para fins de intimação. 2- Tendo em vista as alegações de fls. 133/134 dos autos, em que  
pese  o  acordo  de  fls.  88  não  especificar  o  colégio  no  qual  o  requerido  Jorge  Luiz,  se  
responsabilizaria quanto as mensalidades escolares, não deveria o mesmo, simplesmente, sem 
comunicar a outra parte, mudar a instituição de ensino do menor, matriculando-o desde logo. 
Dessa forma, por se tratar de interesse de menor, e de que a mudança repentina da situação 
escolar só lhe trará prejuízos, nos termos das declarações da requerente fls. 133/13 4, cite-se o 
requerido Jorge Luiz Alves Cruz, pessoalmente, a proceder a matrícula do menor R.B.S.C, no 
Centro Educacional Paradigma, no prazo de 15 dias, devendo mantê-lo na referida instituição  
até a 4” Série, nos termos do art. 247do CC e art. 633 do CPC. Sem custas, 3-Int. Belém, 16 de 
fevereiro de 2009”

Dado o passado nesta cidade de Belém(PA), aos 09 dias do mês de março 
de 2009. Eu, Ricardo Souza da Paixão, Diretor de Secretaria do 6° Ofício de Família, por ordem 
por MM. Juiz Ademar Gomes Evangelista, digitei e assinei. 

RICARDO SOUZA DA PAIXÃO
Diretor de Secretaria do 6º Ofício de Família

DESPACHO DO SUBCOMANDANTE GERAL: Ao Diretor de Pessoal tomar 
providências quanto à citação pessoal do militar, encaminhar a citação devidamente assinada à 
Justiça e tomar mediada para o cumprimento da citação bem como as informações ao Poder 
Judiciário. 

(Ref. Nota nº 26/2009 – DP)
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PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmte Geral do CBMPA 

Confere com o Original:

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO DA SILVA – TCEL QOCBM
Ajudante Geral do CBMPA, em exercício
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