
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL
BELÉM-PARÁ 16 DE OUTUBRO DE 2009.

BOLETIM GERAL Nº 181
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇOS PARA O DIA 17 DE OUTUBRO DE 2009 (SÁBADO)

Superior de Dia TCEL BM ANDREI 
Supervisor de Área CAP BM PALHETA 
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM VARELA 

2º Turno: CAP BM LOAIR 
Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG SUBTEN BM HENRIQUES
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM MARCOS LEÃO 
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM PINHEIRO 

SERVIÇOS PARA O DIA 18 DE OUTUBRO DE 2009 (DOMINGO)
Superior de Dia MAJ BM CAVALCANTI 
Supervisor de Área CAP BM PINHEIRO 
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM NUNES 

2º Turno: CAP BM MARQUES
Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM MARIO BRITO 
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM LUIZ ALFREDO 
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM WITTYNG 

SERVIÇOS PARA O DIA 19 DE OUTUBRO DE 2009 (SEGUNDA - FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM IDBAS 
Supervisor de Área CAP BM AFONSO 
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ALFARO 

2º Turno: CAP BM NOBRE 
Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG SUBTEN BM ADIER 
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM PATRICIA 
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM LELIS 

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 - TERMO ATO AO CONTRATO Nº 003/2009
Número de Publicação: 35232
Contrato nº 003/2009.
Partes: Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Empresa BRS COMÉRCIO 

E TRANSPORTE LTDA.
Objeto do Contrato:  Aquisição de Gêneros Alimentícios para unidades do 

CBMPA da Capital e do Interior. 
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 010/2008-CBMPA
Objeto e Justificativa do Aditamento:  acréscimo ao valor do objeto por 

necessidade da administração, conforme alínea b) e § 1º da alínea d) do inciso I  do Art. 65 da 
Lei Federal nº 8.666
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Valor do Contrato Original:  R$ 1.795.000,00 (Hum milhão setecentos e 
noventa e cinco mil reais).

Valor do Aditamento:  R$448.750,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil 
setecentos e cinqüenta reais)

Fonte do recurso: Estadual
Fórum: Belém
Data da Assinatura: 15/10/2009
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 31526 de 16/10/2009

2 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
PARECER Nº 057/2009-COJ.
INTERESSADOS: 1º TEN QOBM WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES e 

SD BM LUCIVAL DA SILVA OLIVEIRA.
ORIGEM: Diretoria de Pessoal
ASSUNTO:  Requerimento  de  Reserva  Remunerada  de  Bombeiro  Militar 

empossado em cargo público civil permanente.
ANEXO: - Ofício nº 768/2009, de 23.07.2009, da Diretoria de Pessoal.
Requerimento do  1º TEN QOBM WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES e 

seus anexos.
Ofício nº 206/2009-7º SGBM/I, de 06 de abril de 2008 e requerimento do SD 

BM MANOEL LUCIVAL DA SILVA OLIVEIRA. 

EMENTA:  PROMOÇÃO  DE  MILITAR  EM  PROCESSO  DE  REFORMA 
DISCIPLINAR. 

I – DA CONSULTA
O Senhor  Subcomandante Geral  do CBMPA encaminhou  a esta  COJ o 

Ofício  nº  126  –  Gab.  Subcmdo.,  datado  de  06  de  abril  de  2008,  para  manifestação   o 
Requerimento do 1º TEN QOBM WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES, datado de 26 de 
fevereiro de 2009, em que este solicita afastamento temporário do serviço ativo, para fins de 
freqüentar o Curso de Formação da Polícia Rodoviária Federal, fundamentando seu pedido nos 
art. 70, § 1º, alínea “b”, do Estatuto Policial Militar, art. 82, XII e XIII, art. 84, da lei nº 6688/80, 
Estatuto dos Militares e art. 14, § 1º da lei 9624/98.

II - DOS FATOS
O 1º TEN QOBM WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES foi  convocado 

através  de  Edital  nº  12  –  PRF,  DE  16.02.2009,  para  a  matrícula  no  curso  de  Curso  de 
Formação Profissional para provimento de vagas no cargo de Policial Rodoviário Federal, o 
qual terá caráter eliminatório, e realizar-se-á em Cuiabá/MT, no CESUC e em Belém/PA, no 
IESP,  no  período  de  09.03.2009  a  10.06.2009,  exigindo-se  do  aluno  tempo  integral  com 
freqüência  obrigatória  e  dedicação  exclusiva,  motivo  pelo  qual  solicita  ao  Exmo.  Sr. 
Comandante Geral do CBMPA afastamento temporário do serviço ativo, para fins de freqüentar 
o referido Curso, sendo que o mesmo não possui mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço.

III – DO DIREITO
A Constituição Federal de 1988 deu tratamento diferenciado aos militares, 

em que se inserem também neste contexto os militares dos Estados, dispondo que estes são 
regidos por lei específica, conforme se pode verificar nos dispositivos abaixo:

Art.  42  -  Os  membros  das  Polícias  Militares  e  Corpos  de  Bombeiros 
Militares,  instituições  organizadas  com  base  na  hierarquia  e  disciplina,  são  militares  dos  
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§  1º Aplicam-se  aos  militares  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos 
Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; 
e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142,  
§ 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

Art. 142 - OMISSIS
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§  3º -  Os  membros  das  Forças  Armadas  são  denominados  militares,  
aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

II - o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil  
permanente será  transferido  para  a  reserva,  nos  termos  da  lei;  (Incluído  pela  Emenda 
Constitucional nº 18, de 1998)

III  -  O militar da ativa que, de acordo com a lei,  tomar posse em  cargo, 
emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta,  
ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação,  
ser  promovido  por  antigüidade,  contando-se-lhe  o  tempo  de  serviço  apenas  para  aquela  
promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos  
ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
18, de 1998)

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a 
estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade,  os direitos, os 
deveres,  a  remuneração,  as  prerrogativas e  outras  situações  especiais  dos  militares, 
consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de 
compromissos internacionais e de guerra.

Verificamos que a situação do interessado não se enquadra na situação do 
inciso II, porque ainda não tomou posse no cargo de policial rodoviário federal, que é um cargo 
público civil permanente, o que somente ocorrerá após a conclusão com aproveitamento do 
referido curso, se assim ocorrer, ou seja, neste momento ele não poderá ser transferido para a 
reserva.

 Também não se enquadra na situação do inciso III porque, muito embora a 
condição de aluno possa ser interpretada como temporária, esta não é cargo, ou seja, também 
não poderá ser agregado por este motivo.

O Decreto nº 6781, de 19 de abril de 1990, disciplinou a desvinculação do 
Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Pará, dispondo o seguinte:

Art. 3º -  Até que sejam aprovadas leis específicas que fixem o efetivo, a 
organização básica,  o  quadro de organização  e  o  regime jurídico  do Corpo  de Bombeiros 
Militar, este adotará, provisoriamente:

IV – o regime jurídico instituído pela Lei 5.251, de 31.07.85
A Lei Estadual 5.251, de 31 de julho de 1985, Estatuto dos Policiais Militares 

da PMPA, que também se aplica aos militares do CBMPA, acerca deste assunto, dispõe o 
seguinte:

Art.  70  -  Licença é  a  autorização  para  afastamento total  do serviço  em 
caráter  temporário,  concedida  ao  Policial  Militar,  obedecidas  as  disposições  legais  e 
regulamentares.

§ 1º - A licença pode ser:
b) - Para tratar de interesse particular;
Art. 72  - A  licença para tratamento de interesse particular é a autorização 

para afastamento total do serviço, concedida ao
Policial Militar que contar mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço e que a 

requerer com aquela finalidade.
Parágrafo  -  Único:  A  licença  será  sempre  concedida  com  prejuízo  da 

remuneração e da contagem de tempo de efetivo serviço.
Verificamos que o interessado não possui mais 10 (dez) anos de efetivo 

serviço,  logo, não faz juz a este tipo de licença, na qual fundamentou seu pedido. Mas no 
mesmo diploma legal, constatamos a seguinte disposição:

Art. 88 - A agregação é a situação na qual o Policial Militar da ativa deixa de  
ocupar vaga na Escala Hierárquica do seu Quadro, nela permanecendo sem número.

§ 1º - O Policial Militar deve ser agregado quando:
III - For afastado, temporariamente, do serviço ativo por motivo de:
l)  Ter passado à disposição de Secretaria de Estado ou de outro órgão do 

Estado, da União, dos Estados ou dos Territórios para exercer função de natureza civil
m)Ter  sido  nomeado  para  qualquer  cargo  público  civil  temporário,  não 

eletivo, inclusive da administração indireta;
Para  consolidar  este  entendimento,  citamos  a  parte  conclusiva  de  um 

parecer jurídico emitido pela Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa que torna o assunto 
pacífico no âmbito das forças armadas.  O parecer  foi  publicado no Boletim do Exército Nr 
42/2006, de 20 de outubro de 2006. Segue abaixo a conclusão:

[...]
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III – CONCLUSÃO 
19. Pelo exposto, é do entendimento desta Consultoria Jurídica, na esteira 

de remansosa jurisprudência, que nos termos dos artigos 82, XII e XIII, e 84 da Lei n.º 6.880/80 
(Estatuto dos Militares), bem como do art. 14, § 1º da Lei n.º 9.624/98, a aprovação de servidor  
militar em concurso para provimento de outro cargo público, na esfera do Governo Federal,  
stadual, de Território ou Distrito Federal, assegura-lhe o direito a afastamento temporário do 
serviço ativo, para fins de freqüentar o respectivo curso de formação,  na condição de adido, 
mantendo-se  agregado  à  corporação  de  origem,  inclusive,  no  tocante  à  opção  pela 
remuneração. 

20.  Por  fim,  registramos  que  o  teor  deste  Parecer  se  aplica  à  questão  
suscitada pelo Comando do Exército na forma do Ofício n.º 112-A1.13, de 11 de maio de 2006,  
tratada  nos  autos  do  Processo  MD  n.º60150.000285/2006-91,  que  seguem  apensos  aos 
presentes,  dos  quais  constam às  fls.  25-27 a  manifestação  da Secretaria  de  Organização 
Institucional  deste  Ministério  –  com  a  qual,  respeitosamente,  não  concordamos  –  e  a  
Informação n.º 373/COJAER/2006, que aprovou o Estudo Preparatório n.º 372/COJAER/2006 
(fls. 30-34), em harmonia com a tese ora defendida.

À  apreciação  do  Senhor  Coordenador-Geral  de  Atividades  Jurídicas 
Descentralizadas. 

Brasília, 17 de julho de 2006.

ÁLVARO CHAGAS CASTELO BRANCO
Advogado da União 
Coordenador  de  Acompanhamento  e  Controle  das  Atividades  Jurídicas 

Descentralizadas
De acordo.
À apreciação da Senhora Consultora Jurídica.
Brasília, 20 de julho de 2006.
ADRIANO PORTELLA DE AMORIM
Coordenador-Geral de Atividades Jurídicas Descentralizadas
Despacho da Consultora Jurídica:
1. Aprovo, nos termos do inciso III do artigo 11 da Lei Complementar n.º 73,  

de 10 de fevereiro de 1993, e no inciso III do artigo 1º do Anexo do Ato Regimental n.º 6, de 19  
de junho de 2002, do Advogado-Geral da União.

2 Fixo o entendimento no sentido de que, nos termos dos artigos 82, XII e  
XIII, e 84 da Lei n.º 6.880/80 (Estatuto dos Militares), bem como do art. 14, § 1º da Lei n.º 
9.624/98, a aprovação de servidor militar em concurso para provimento de outro cargo público,  
na esfera do Governo Federal, Estadual, de Território ou Distrito Federal, assegura-lhe o direito 
a  afastamento  temporário  do  serviço  ativo,  para  fins  de  freqüentar  o  respectivo  curso  de 
formação, na condição de adido, mantendo-se agregado à corporação de origem, inclusive, no  
tocante à opção pela remuneração.

3.  Encaminhe-se a cópia do presente Parecer  às Consultorias Jurídicas-
Adjuntas dos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, bem como à Secretaria de  
Organização Institucional deste Ministério,  para fins de aplicação do entendimento em seus  
respectivos âmbitos de atuação. 

Brasília, 24 de julho de 2006. 

MARIANA SOARES
Advogada da União
[...] 
O art. 82, XII, XIII, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, Estatuto dos 

Militares, acima referenciado dispõe o seguinte: 
Art. 82. O militar será agregado quando for afastado temporariamente do 

serviço ativo por motivo de: 
XII  -  ter  passado à disposição de Ministério  Civil,  de órgão do Governo  

Federal,  de  Governo  Estadual,  de  Território  ou  Distrito  Federal,  para  exercer  função  de 
natureza civil; 

XIII - ter sido nomeado para qualquer cargo público civil temporário, não-
eletivo, inclusive da administração indireta; 
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Art.  84.  O  militar  agregado  ficará  adido,  para  efeito  de  alterações  e  
remuneração, à organização militar que lhe for designada, continuando a figurar no respectivo  
registro, sem número, no lugar que até então ocupava.

O  Art.  14,  §1º  da  Lei  n.º9.624/98,  de  2  de  abril  de  1998,  também 
referenciado dispõe o seguinte:

Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para  
provimento de cargos na Administração Pública Federal,  durante o programa de formação,  
farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial  
do cargo a que estiver concorrendo.

 § 1º No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal,  
ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo.

IV – DO PARECER
Do estudo apresentado, em síntese, concluímos que:
1. O  Art. 72 da Lei 5.251/85 , (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA), 

aplicável  ao  CBMPA,  em  que  se  fundamentou  o  interessado,  dispõe  que a licença  para 
tratamento de interesse particular é a autorização para afastamento total do serviço, concedida 
ao Policial Militar que contar mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço e que a requerer com 
aquela finalidade. Todavia, verificamos que o interessado não possui mais de 10 (dez) anos de 
efetivo serviço, logo não faz juz a este tipo de licença;

2. A CF, Art. 142, § 3º, II e III, dispõe o seguinte:
II - o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil  

permanente será  transferido  para  a  reserva,  nos  termos  da  lei;  (Incluído  pela  Emenda 
Constitucional nº 18, de 1998)

III  -  O militar da ativa que, de acordo com a lei,  tomar posse em  cargo, 
emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta,  
ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação,  
ser  promovido  por  antigüidade,  contando-se-lhe  o  tempo  de  serviço  apenas  para  aquela  
promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos  
ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
18, de 1998)

3. Verificamos que a situação do interessado não se enquadra na situação 
do inciso II, porque ainda não tomou posse no cargo de policial rodoviário federal, que é um 
cargo público civil permanente, o que somente ocorrerá após a conclusão com aproveitamento 
do referido curso, se assim ocorrer, ou seja, neste momento ele não poderá ser transferido para 
a reserva.  Também não se enquadra na situação do inciso III porque, muito embora a condição 
de aluno possa ser  interpretada como temporária,  esta não é cargo,  ou seja,  também não 
poderá ser agregado por este motivo.

4.  Citamos  a  parte  conclusiva  de  um  parecer  jurídico  emitido  pela 
Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa que torna o assunto pacífico no âmbito das forças 
armadas. O parecer foi publicado no Boletim do Exército Nr 42/2006, de 20 de outubro de 2006. 
Segue abaixo parte da conclusão: 

[...]

III – CONCLUSÃO
19. Pelo exposto, é do entendimento desta Consultoria Jurídica, na esteira 

de remansosa jurisprudência, que nos termos dos artigos 82, XII e XIII, e 84 da Lei n.º 6.880/80 
(Estatuto dos Militares), bem como do art. 14, § 1º da Lei n.º 9.624/98, a aprovação de servidor  
militar em concurso para provimento de outro cargo público, na esfera do Governo Federal,  
estadual, de Território ou Distrito Federal, assegura-lhe o direito a afastamento temporário do 
serviço ativo, para fins de freqüentar o respectivo curso de formação,  na condição de adido, 
mantendo-se  agregado  à  corporação  de  origem,  inclusive,  no  tocante  à  opção  pela 
remuneração.

5. Por fim, vislumbramos no art. 88, III, “l”, Lei Estadual 5.251, de 31 de julho 
de  1985,  Estatuto  dos  Policiais  Militares  da  PMPA,  uma  possibilidade  de  adequação  para 
atender este caso, muito embora, ousamos manifestar entendimento diverso que passar militar 
a  disposição  de  outro  órgão  não  represente  direito  do  militar,  e  sim  uma  prerrogativa  do 
Administrador, ou seja, uma faculdade, por ser ato discricionário. Entendemos que apenas sua 
agregação decorrente é que é obrigatória, ou seja, ato vinculado, senão vejamos:

Art. 88 - A agregação é a situação na qual o Policial Militar da ativa deixa de  
ocupar vaga na Escala Hierárquica do seu Quadro, nela permanecendo sem número.

§ 1º - O Policial Militar deve ser agregado quando:
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III - For afastado, temporariamente, do serviço ativo por motivo de:
l)  Ter passado à disposição de Secretaria de Estado ou de outro órgão do 

Estado, da União, dos Estados ou dos Territórios para exercer função de natureza civil
Face ao exposto, somos de parecer desfavorável a concessão de licença 

para tratar de assunto particular, em virtude do requerente não possuir mais de dez anos de 
serviço, contudo verificamos que existe a possibilidade do mesmo passar a disposição da PRF 
ou até mesmo do IESP para freqüentar o referido curso, sendo este um ato discricionário de V. 
Exa., não representando um direito do militar, segundo nosso entendimento, salvo melhor juízo, 
e,  assim  sendo feito,  caso  o  mesmo conclua com aproveitamento o  referido curso  e  seja 
empossado no referido cargo, este deve ser transferido para a reserva remunerada, sendo que 
não poderá acumular remuneração, devendo fazer opção. 

É o Parecer.
Quartel em Belém-PA, 05 de março de 2009.

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

DESPACHO DO COMANDO GERAL: 
1. Homologo o presente parecer;
2. Publique-se em BG;
3. Ao diretor de Pessoal para providências no sentido de passar o militar a 

disposição do(a) 

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

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – 2º GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO/GSE

PORTARIA Nº 002, DE 11 DE JULHO DE 209. 
ANEXO:  Copia Autentica nº 080/2009 – Comando Operacional de 07 de 

julho de 2009. 
O  Comandante  do  2º  GBS/GSE,  no  uso  de  suas  atribuições  legais, 

conferidas  pelo  Poder  Disciplinar,  conforme  prevê  na  lei  nº  6.833,  de  13FEV2006,  e  tendo 
conhecimento da copia autentica nº 080/2009 – Comando Operacional de 07 de julho de 2009, o 
qual informar guarnição (rendição) se apresentasse para rendê-la. 

RESOLVE: 
Art. 1º - Determinar a abertura do Procedimento Administrativo Disciplinar 

Simplificado  para  apurar  as  circunstancias  do  fato  e  possíveis  transgressões  disciplinares, 
disponibilizada no art. 17, incisos X, XVII, art. 18 XII e art. 37, incisos LV, LXI, XXIV e XXXVI da 
lei nº 6.833, de 13FEV2006, do Código de Ética da Policia Militar do Estado do Pará ora em vigor 
no CBMPA, podendo ser sancionado de acordo com o art. 106, parágrafo único da referida lei. 

Art.  2º  -  Nomear  o  ASP OF  BM NATANAEL BASTOS FERREIRA,  RG 
3747541, como Encarregado, delegando-lhe para esses fins as atribuições que me competem. 

Art. 3º - Estabelecer o prazo de 15 (quinze) dias corridas para a conclusão 
dos trabalhos, em conformidade com as normas para a elaboração vigente na corporação. 

Art.4º - Publique-se em BI, Registra-se e cumpra-se. 

RAIMUNDO MANOEL DE JESUS QUARESMA DE MIRANDA – CAP QOBM 
Comandante do 2º GBS/GSE 

PORTARIA Nº 003, DE 19 DE AGOSTO DE 209. 
ANEXO:  Memorando nº 104/2009 – 2º GBS/GSE de 18 DE AGOSTO DE 

2009. 
Participação especial, de 25 de julho de 2009 ao CAP QOBM Valtecir. 
O  Comandante  do  2º  GBS/GSE,  no  uso  de  suas  atribuições  legais, 

conferidas  pelo  Poder  Disciplinar,  conforme  prevê  na  lei  nº  6.833,  de  13FEV2006,  e  tendo 
conhecimento  da participação  especial/S/N  e  memorando nº  104,  em que  o  CB BM Carlos 
Alberto Pereira de Almeida,  faltou o serviço de 24 e 26 de julho de 2009, para qual  estava 
devidamente escalado, do serviço de Socorrista no Balneário de Mosqueiro. 

RESOLVE: 
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______________________  Vidas Alheias e Riquezas Salvar   _________________  

Art. 1º - Determinar a abertura do Procedimento Administrativo Disciplinar 
Simplificado  para  apurar  as  circunstâncias  do  fato  e  possíveis  transgressões  disciplinares, 
disponibilizada no art. 17, incisos X, XVII, art. 19 XII e no art. 37, incisos XXV e XXIV, XXVIII e L, 
da lei nº 6.833, de 13FEV2006, do Código de Ética da Policia Militar do Estado do Pará ora em 
vigor no CBMPA, podendo ser sancionado de acordo com o art. 106, parágrafo único da referida 
lei. 

Art. 2º - Nomear o 1º SGT BM DILERMANDO HENRIQUE LIMA CAMPOS, 
RG 10543,  como  presidente  do  PADS,  delegando-lhe para  esse  fim  as  atribuições  que  me 
competem. 

Art. 3º - Estabelecer o prazo de 15 (quinze) dias corridas para a conclusão 
dos trabalhos, em conformidade com as normas para a elaboração vigente na corporação. 

Art.4º - Publique-se em BI, Registra-se e cumpra-se. 

RAIMUNDO MANOEL DE JESUS QUARESMA DE MIRANDA – CAP QOBM 
Comandante do 2º GBS/GSE 

PORTARIA Nº 005, DE 19 DE AGOSTO DE 209. 
ANEXO: Copia Autentica nº 001/2009 – 2º GBS/GSE
Memorando  nº  001/2009  do  Capitão  Valtencir  –  Subcomandante  2º 

GBS/GSE. 
O  Comandante  do  2º  GBS/GSE,  no  uso  de  suas  atribuições  legais, 

conferidas  pelo  Poder  Disciplinar,  conforme  prevê  na  lei  nº  6.833,  de  13FEV2006,  e  tendo 
conhecimento da cópia autentica nº 001/2009 – Chefe da B1 do 2º GBS/GSE de 10 de agosto de 
2009, e a fim de apurar o motivo pelo qual o 3º SGT BM ORIVALDO NASCIMENTO CARRERA, 
RG 2170089, devidamente escalado, faltou o serviço no dia 10 de agosto de 2009. 

RESOLVE: 
Art. 1º - Determinar a abertura do Procedimento Administrativo Disciplinar 

Simplificado  para  apurar  as  circunstância  do  fato  e  possíveis  transgressões  disciplinares, 
disponibilizada no art. 17, incisos X, art. 37, incisos XXVIII e L, da lei nº 6.833, de 13FEV2006, do 
Código de Ética da Policia Militar do Estado do Pará ora em vigor no CBMPA, podendo ser 
sancionado de acordo com o art. 39, parágrafo único da referida lei. 

Art. 2º - Nomear o ASP OF BM DANILO RODRIGUES SILVA, RG 3862666, 
como presidente do PADS, delegando-lhe para esse fim as atribuições que me competem. 

Art.  3º  -  Estabelecer  o  prazo  legal  para  a  conclusão  dos  trabalhos,  em 
conformidades com a legislação vigente; 

Art.4º - Publique-se em BI, Registra-se e cumpra-se. 

RAIMUNDO MANOEL DE JESUS QUARESMA DE MIRANDA – CAP QOBM 
Comandante do 2º GBS/GSE 

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

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

MANOEL SILVA DE FEITAS – TCEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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