
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL
BELÉM-PARÁ 22 DE OUTUBRO DE 2009.

BOLETIM GERAL Nº 185
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇOS PARA O DIA 23 DE OUTUBRO DE 2009 (SEXTA - FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM ROGER
Supervisor de Área CAP BM ROCHA
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM LOAIR

2º Turno: CAP BM VARELA
Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG SUBTEN BM AGUIAR
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM JEFERSON
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM CASTRO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – ATO DESTE COMANDO

PORTARIA Nº 475, DE 20 DE OUTUBRO DE 2009
O Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas atribuições legais, e;
Considerando  a  realização  do  Curso  de  Adaptação  de  Cabos  BM  aos 

integrantes da Corporação que preenchem os requisitos estabelecidos pela Lei nº 6.669, de 27 
de julho de 2004 e Decreto nº 2.115 de 23 de fevereiro de 2006;

Considerando a necessidade de normatizar o Curso de Adaptação de Cabos 
BM, a ser realizado no âmbito deste Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

RESOLVE:
Art. 1º -  Aprovar a NORMA REGULADORA DO CURSO DE ADAPTAÇÃO 

DE CABOS BOMBEIRO MILITAR (CAC BM), constante do anexo desta.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação..
Art. 3º - Revogada às disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

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

NORMA REGULADORA DO CURSO DE ADAPTAÇÃO DE CABOS 
BM

• – IDENTIFICAÇÃO:
Nome: CURSO DE ADAPTAÇÃO DE CABOS BM - CAC BM
Instituições Envolvidas: 
Ι− Corpo de Bombeiros Militar do Pará;
ΙΙ− Instituto de Ensino de Segurança do Pará.

2 – CARACTERIZAÇÃO DO CURSO:

Tipo / Modalidade: Presencial
Público Alvo: Cabos Bombeiros Militares possuidores de, no mínimo, dez 

anos de efetivo serviço na Corporação, promovidos conforme Lei 6.669 de 27 de julho de 2004 
e, que estejam APTOS em inspeção Médica de Saúde e Testes de Aptidão Física.

Funcionamento:  O  curso  funcionará  nas  unidades  do  CBMPA  ou  do 
IESP,em dias e horários estabelecidos no quadro de instrução semanal.

____________________________________________________________________________________
Boletim Geral Nº 185 de 22OUT2009 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág 1471

mailto:ajgcbmpa@yahoo.com.br


______________________  Vidas Alheias e Riquezas Salvar   _________________  

3 - DURAÇÃO DO CURSO/ CARGA HORÁRIA:
O curso terá duração de no mínimo 02 Semanas e máximo de 02 meses, 

distribuídas em disciplinas que compõem o curso e, carga horária de acordo com o projeto 
pedagógico.

4 - COMPOSIÇÃO E APLICAÇÃO DA CARGA HORÁRIA:
As  horas/aula  estarão  vinculadas  às  ações  de  t ransmissão 

dos  conteúdos  das  discip l inas ,  apl icadas  em  at ividades  exclusivas  em  sala  e 
extra-sala  de  acordo  com  o  plano de  aula  do  docente,em conformidade  com  o 
projeto pedagógico do curso.

As  horas/atividades  operacionais  são  dest inadas  a  vis i tas  e 
palestras e outras at ividades desenvolvidas durante o curso.  

5 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO DA APRENDIZAGEM:
Ao final do Curso o Aluno do CAC BM deverá realizar uma verificação da 

aprendizagem contendo todo o conteúdo disciplinar ministrado ,em forma de Prova Escrita.
As verificações de aprendizagem passam ater as seguintes denominações e 

características:
5.1 - Verificação final (VF).
O aluno que obtiver nota igual  ou superior a 7,0 (sete),será considerado 

“aprovado”.
5.2 – 2º Verificação final (2 º VF).
O aluno que obtiver  nota superior  a 2  (dois)  e  inferior  a 7,0 (sete)  será 

submetido à 2º verificação final.
5.3 – Aprovação.
a) Será aprovado o aluno que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete) na 

V.F;
b) O aluno será aprovado se a média aritmética calculada entre a nota da 

V.F. e a nota da 2º V.F.for igual ou superior a 6,0 (seis);
c)  A  nota  final  do  curso  será  igual  à  nota  da  V.F;  Caso  o  aluno  seja 

submetido a 2º V.F a média final será obtida utilizando-se a seguinte fórmula :

Média Final = M1 – 6   +  6,  onde M1 = VF + 2ª VF
       2    2

A conversão da média final do curso em conceito obedecerá as seguintes 
condições:

0,000 a 4,999 ------------- Insuficiente (I);
5,000 a 6,999 ------------- Regular (R);
7,000 a 8,499 ------------- Bom (B);
8,500 a 10,00 ------------- Muito Bom (MB)

5.4 – Classificação.
Para  efeito  de  classificação  geral  do  curso  serão  considerados  e 

consignados os valores numéricos até 02 (duas) casas decimais das notas obtidas e como 
critério de desempate prevalecerá a antiguidade na graduação.

6 - REVISÃO DE NOTAS, CONCEITOS E 2ª CHAMADA:
6.1 - O Aluno que se sentir  prejudicado terá direito à revisão de notas e 

conceitos.
6.2 - Em grau de recurso, até 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação 

oficial  do  resultado,  por  meio  de  requerimento  escrito  ao  Coordenador  do  Curso, 
fundamentando sua solicitação e indicando onde estão suas discordâncias com a correção e 
grau obtido. A inobservância do prazo previsto neste item implicará no indeferimento sumário 
do pleito.

6.3 - A verificação e o recurso serão encaminhados à Diretoria de Ensino e 
Instrução,  que  juntamente  com  a  Coordenação,  analisará  a  contagem  de  pontos  e  os 
questionamentos, emitindo parecer. 

6.4 –  A  Coordenação,  recebendo  de  volta  toda  a  documentação, 
determinará o retorno da mesma ao aluno que deverá dar o "CIENTE”.

6.5 - Após a decisão prevista no item anterior, não caberá mais recurso.
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6.6 –  Terá  direito  a  realização  de 2ª  chamada,  o  aluno que,  faltando a 
qualquer verificação, tenha sua falta justificada.

6.7 - Será considerada falta justificada aquela decorrente de:
a) Ato de serviço extraordinário determinado ou assim considerado pelo 

Comandante Geral do CBMPA ou dirigente do órgão a que pertence o 
aluno,  devidamente  comprovado  por  documento  expedido  pelas 
aludidas autoridades;

b) Atendimento à convocação da Justiça;
c) Doença ou incapacidade física temporária devidamente comprovada por 

Laudo ou Atestado Médico e, homologado pela Junta de Saúde da Corporação.
6.8 - A solicitação de 2ª chamada deverá ser encaminhada até 48 (quarenta 

e  oito  horas)  horas  após  a  data  da  realização,  por  meio  de  requerimento  escrito  ao 
Coordenador Acadêmico, acompanhado do documento de justificativa.

6.9 -  Em caso de deferimento, a verificação de 2ª chamada será realizada 
num período máximo de até 08 (oito) dias após o deferimento, por meio de Prova Escrita, na 
qual será exigida, necessariamente, toda a matéria ministrada.

6.10 -  O aluno deverá ser informado da data de realização de prova de 2ª 
chamada com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.

7  - FREQÜÊNCIA
7.1 - É  obrigatória  a  freqüência  e  a  pontualidade  do  aluno  a  todas  as 

atividades escolares;
7.2 - O  Professor/Instrutor  NÃO está  autorizado a  dispensar  o  aluno de 

qualquer atividade escolar;
7.3 - Para ser considerado aprovado, o aluno não poderá perder mais de 

25% do total de horas-aulas do curso;
7.4 – Deverá o aluno ter no mínimo de 75 % (setenta e cinco) de efetivo 

comparecimento às atividades escolares. A ultrapassagem da tolerância de 25% (vinte e cinco) 
de faltas, ensejará o desligamento do aluno do curso.

1. – O controle da freqüência será realizado diariamente pela coordenação 
do curso por meio de ficha de freqüência.

8 – DESLIGAMENTO:
Será desligado o Cabo Aluno que:
a) Obtiver deferimento do seu requerimento de desligamento;
b) For reprovado ;
c) Ultrapassar o limite percentual de faltas no Curso;
d) For condenado a pena restritiva de liberdade por sentença transitada em 

julgado;
e) Utilizar-se de meios fraudulentos para realização da Verificação Final;
f) For punido disciplinarmente por ter cometido falta de natureza GRAVE, 

conforme estabelecido no Código de Ética e Disciplina da PMPA, após 
parecer favorável ao desligamento do Conselho de Ensino. 

g) For considerado desertor; 
h) Falecer.

9 – TRANCAMENTO DE MATRÍCULA:
Incidir  em  situação  de  incapacidade  física  que  o  impossibilite  para  o 

prosseguimento  do  curso,  devidamente  comprovado  pela  junta  de  inspeção  de  saúde  da 
Corporação.

10  - REGIME DE TRABALHO
10.1 - O aluno deverá comparecer obrigatoriamente a todas as atividades 

programadas pela Coordenação do Curso. 
10.2 - No Regime Regular de Trabalho Diário as instruções serão realizadas 

no horário, em uma das UBM´S definidas pela DEI.

11 –   ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO CURSO:
A  supervisão  geral  do  curso  será  exercida  pela  Diretoria  de  Ensino  e 

Instrução do CBMPA.
Compete à Diretoria de Ensino:
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I – Propor a criação do Curso.
II – Avaliar a composição do corpo docente adequado ao projeto pedagógico 

do Curso.
III – Cumprir e fazer cumprir a presente norma.
IV – Decidir, em grau de recurso, sobre requerimentos dos alunos.

Compete ao CFAE:
I – Avaliar as atividades desenvolvidas pelos docentes no curso.
II  –  Avaliar  a  composição  do  corpo  docente  adequado  à  proposta 

pedagógica do curso.
III  –  Suprir  os  instrutores  dos  recursos  didáticos  previstos  para  o 

desenvolvimento das palestras.
IV – Acompanhar, controlar e coordenar o desenvolvimento das atividades 

de ensino do curso.
V – Cumprir e fazer cumprir o presente projeto.
VI – Decidir, em grau de recurso, sobre requerimentos dos alunos.

12 – DA COORDENAÇÃO DO CURSO
a) - Coordenação Executiva: Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA;
b) - Coordenação Acadêmica: Comandante do CFAE;
c) –  Coordenador  Pedagógico:  Coordenador  de Ensino Profissional  do 

IESP;

13 – DO CONSELHO DE ENSINO:
O Conselho de Ensino terá a seguinte composição:

a) Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA - Presidente;
b) Coordenador Acadêmico - Membro;
c) Coordenador Pedagógico – Membro;
d) 01 (um) professor ou Instrutor, designado pelo Presidente do Conselho de 

Ensino, se for o caso;
f) 01 (um) Aluno do CAC BM representante da turma, se for o caso;

14 – SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ENSINO APRENDIZAGEM:
14.1 - Avaliação do Docente: conforme previsto no Regimento do IESP.
14.2 - Avaliação do Discente:
Compreenderá  em  apenas  UM  momento:  1)  avaliação  conceitual  por 

intermédio de Verificação Especial.
Este momento será realizado através de instrumento avaliativo que conterá 

questões extraídas das disciplinas curriculares do Curso.

15 - DEVERES DOS DISCENTES:
São deveres do corpo discente, além dos previstos na legislação em vigor:
15.1 - Do Representante da Turma
a) Apresentar-se,sempre que determinado,aos coordenadores do curso;
b)  Providenciar  a  apresentação  da  turma  nos  dias,  locais  e  horários 

previstos;
c)  Fiscalizar  a  correção  de  atitudes  e  uniformes  previstos  para  cada 

atividades;
d) Não permitir a saída de sala de aula nos horários não previstos;
e) Providenciar os Meios Auxiliares de Ensino e Instrução para as aulas com 

antecedência necessária;
f) Servir de ligação com a coordenação do curso;
g)  Comunicar  de  imediato,  sempre  que  possível  qualquer  alteração  de 

pessoal ou material;
h) O representante da turma será o aluno mais antigo presente na instrução.

15.2 - Do Aluno
I)Colaborar da melhor forma possível com o representante de turma;
II)Cumprir  todas as ordens previstas para cada atividade escolar;
c)  Apresentar-se  com  o  uniforme  previsto,  impecável  para  todas  as 

atividades do curso;
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d) Ser pontual a todas as atividades;

e)  Colaborar  com  a  Coordenação  do  Curso  visando  a  melhor  interação 
possível no processo ensino-aprendizagem;

f) freqüentar as atividades escolares;
g) participação nos exercícios e nas apresentações internas e externas;;
h) obedecer cuidadosamente os horários das instruções;
i) dirigir-se ao local de instrução munido do material didático indispensável à 

sessão de ensino programada;
j) cooperar para a boa conservação dos imóveis do estabelecimento, do seu 

material escolar, móveis e utensílios diversos;
k) apresentar-se, quando em trajes civis, de forma decente;
l) aguardar, no local de instrução, a chegada do professor ou instrutor;
m) obedecer às ordens do chefe de turma e do instrutor, tratando-os sempre 

com respeito;
n) ser assíduo e pontual no cumprimento de seus trabalhos;
o) dirigir-se aos órgãos administrativos escolares percorrendo os trâmites 

regulamentares;
p) justificar a falta ou atraso a qualquer atividade de serviço ou instrução;
q) não usar meio ilícito na produção de trabalho intelectual ou em avaliação;
r) devolver, no tempo devido, os livros que retirar da biblioteca ou outros 

meios auxiliares;
s) tratar com urbanidade os pares e os subordinados;
t) levar ao conhecimento de seu superior imediato qualquer irregularidade 

que tenha conhecimento;
u) atendimento às convocações e determinações de autoridade competente.
v) É vedado ao aluno:
v.1 - atendimento a telefone celular durante as instruções;

v.2 - atendimento a telefone convencional durante as atividades escolares, 
exceto em caso de urgência comprovada;

v.3 - Fumar em sala de aula;

v.4 - Solicitar a utilização de servidores, militares ou civis, da coordenadoria 
do curso para a execução de tarefas particulares ou trabalhos escolares;

16 – EXCEPCIONALIDADE:
Os Alunos somente serão empregados na execução de serviços externos 

nos  casos  de  grave  perturbação  da  ordem,  calamidade pública,  desastre  ou  eventos  de 
extraordinária necessidade.

17 - DO REGIMENTO DO COMPORTAMENTO ESCOLAR
O Regimento do comportamento escolar será cumprido em conformidade 

com prescrito no Código de Ética em vigor na Corporação.

18 – DISPOSIÇÕES FINAIS:
18.1 – Os casos omissos na presente Norma Reguladora serão decididos 

pelo  Diretor  de  Ensino  e  Instrução  do  CBMPA,  CFAE,  Conselho  de  Ensino,  nos  que  lhe 
couberem e pelo Comandante Geral do CBMPA, em última instância.

18.2 - Aplicam-se a esta Norma Reguladora, subsidiariamente, o Código de 
Ética em vigor no CBMPA e os Regimentos do CFAE e IESP.

18.3  –  Ao  Ingressar  no  Curso  de  Adaptação  de  Cabos  do  Corpo  de 
Bombeiros Militar do Pará, o Cabo Aluno para efeito de hierarquia será considerando superior 
ao Aluno do Curso de Formação de Cabos BM;

18.4 – A classificação final do CAC BM não influenciará na hierarquia BM 
dos  alunos,  já  definida  anteriormente,  conforme  antiguidade  na  graduação  prevista  na 
legislação em vigor na corporação.

Belém, 20 de outubro de 2009

João Hilberto Sousa de Figueiredo – Cel BM
Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA
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3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I - ASSUNTOS GERAIS
A – ALTERAÇÃO DE OFICIAL

1 – AUTORIZAÇÃO
Autorizo o  Cel João Hilberto Sousa de Figueiredo,  Diretor de Ensino e 

Instrução, a viajar para o Distrito Federal no período de 26 a 31 de outubro, a fim de participar 
do II Encontro de Áreas Educativas em Segurança Pública- DEPAID/SENASP, sem ônus para 
o Estado do Pará.

II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – RESULTADO DE INSPEÇÃO

A) Realizada pela JIS deste CBMPA, em Sessão Permanente de nº 39, 
datada de 14OUT2009, com os seguintes pareceres:

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA.
MARCIO  DENNES  MACHADO  RODRIGUES,  SD  BM  do  QCG,  RG 

2827514.PARECER:Apto ao trabalho bombeiro militar com restrições temporárias.Necessita de 
57 (cinquenta e sete ) dias de dispensa de esforço físico e serviço a partir de 16SET2009. até 
11NOV2009. Responde expediente no quartel.

OBS: Necessita de controle ambulatorial permanente.
Promoção de dispensa

READAPTAÇÃO FUNCIONAL
JOSÉ ELIAS SANTOS DA SILVA, B BM, do 2° GBS/GSE, RG: 2405244. 

Parecer: Apto ao trabalho bombeiro militar com restrições permanentes. Necessita de dispensa 
permanente de esforço físico  e serviço,  a partir  de 15OUT2009. Pode realizar  serviços de 
vistoria técnica pelo CAT. Responde expediente no quartel

OBS.; Necessita de controle ambulatorial permanente.

PRORROGAÇÃO DE DISPENSA
LEONARDO  HORÁCIO  LEANDRO  BUSCAOS,  SB  BM,  do  2°  SBM, 

(ICOARACI)  RG:  4676952.  Parecer:  Apto  ao  trabalho  bombeiro  militar  com  restrições 
temporárias. Necessita de mais 033 (trinta e três dias) dias de dispensa de esforço físico e 
serviço a partir de 015OUT2009 até 016OUT2009 até 016NOV2009. Responde expediente no 
quartel.

JOSÉ RIBAMAR DAMASCENO DA SILVA CB BM, do 1° SGBM – Infraero, 
RG 1853406. Parecer: Apto a serviço bombeiro militar com restrições temporárias. Necessita 
de mais  036 (trinta e seis)  dias de Dispensa de esforço físico a partir  de 15OUT2009 até 
09NOV2009. Responde expediente no quartel.

OBS: Necessita de acompanhamento ambulatorial.

CONCLUSÃO DE LICENÇA 
JOÃO PAULO BRITO DE ESPINDOLA, SD BM, 12° SGBM/I – Bragança, 

RG 3869186. Parecer: Apto ao trabalho bombeiro militar com restrições temporárias, Necessita 
de 110 (cento e dez) dias de dispensa de esforço físico e serviço, a partir de 15OUT2009 até 
01FEV2010. Responde expediente no quartel.

Faltou a JISBM

RIVALDO FREITAS DAS CHAGAS, 1° SGT BM, do QCG/DP, RG 1899710. 
Parecer: Faltou inspeção de saúde no dia 140UT2009. Remarcado para o dia 26OUT2009. 
Solicitamos apresentação do mesmo na data supracitada.

(Ref. Of. nº 411/2009 – Diretoria de Saúde do CBMPA)

2 – OFÍCIO RECEBIDO TRANSCRIÇÃO
OF. N° 1031/2009 – GAB.IESP

Honrado  em cumprimentá-lo,  na oportunidade venho agradecer  a  Vossa 
Senhoria em nome do instituto de Ensino de Segurança do Pará, pela significativa, honrosa e 
valorosa contribuição nas atividades da semana de aniversário do 10° ano de criação do IESP, 
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do  Cap  BM  João  José  da  Silva  Júnior,  Subcomandante  dessa  OBM,  que  conduziu  a 
organização do Torneio Integrado de Natação. Salientando que a participação do referido oficial 
bombeiro  militar  foi  de  suma  importância  para  êxito  e  sucesso  de  nossa  atividade 
comemorativa.

Atenciosamente,

 Marcos Aurélio Aquino Lopes – Cel BM RR
Diretor do IESP

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – ATO DESTE COMANDO

Revisão de Ato Administrativo Disciplinar 
O Comandante Geral do CBMPA em conformidade com o estabelecido no 

item II do Art. 67 da Lei nº 6.833, de 13 de fevereiro de 2006 e, 
Considerando o pedido de revisão de Ato Administrativo requerido pelo Cad. 

do 3º  ano do CFO Christiano Wanderley Couceiro  Costa,  motivado pelo indeferimento  da 
Reconsideração de Ato, referente a punição disciplinar imposta pelo Comando da Escola de 
Formação de Oficiais, publicada no Boletim Interno Escolar nº 026, de 09OUT2009.

RESOLVO:
1. Indeferir; 
2. Manter a punição disciplinar (10 dias de detenção) aplicado ao Cad/ BM/3 

Christiano, por não ter apresentado fatos novos capaz de modificar o ato do Comando da EFO;
3. Registre-se, publique-se e Cumpra-se .

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

Revisão de Ato Administrativo Disciplinar 
O Comandante Geral do CBMPA em conformidade com o estabelecido no 

item II do Art. 67 da Lei nº 6.833, de 13 de fevereiro de 2006 e, 
Considerando o pedido de revisão de Ato Administrativo requerido pelo Cad. 

do 3º  ano do CFO Hiparco  Nicholas  Xavier  de Aquino,  motivado pela solução dada pelo 
Comando  da  Escola  de  Formação  de  Oficiais,  na  Reconsideração  de  Ato,  publicada  no 
Boletim Interno Escolar nº 026, de 09OUT2009, 

RESOLVO:
1. Indeferir; 
2. Manter a punição disciplinar (05 dias de detenção) aplicado ao Cad/ BM/3 

Hiparco Nicholas Xavier de Aquino, por não ter apresentado fatos novos capaz de modificar o 
ato do Comando da EFO;

3. Registre-se, publique-se e Cumpra-se.

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

2 – PUNIÇÃO DISCIPLINAR 
O Major QOBM ZANELLI ANTÔNIO MELO NASCIMENTO Comandante do 

2° GBM no uso de sua Competência que lhe confere o Art. 6, inciso VII da lei n° 6.833 de 
13FEV2006 – Código de Ética e Disciplinar da PMPA, ora em vigor CBMPA, resolve:

PUNIR:
Com 02 (dois) dias de DETENÇÃO, O CB BM Elielson Luiz da Silva Pereira, 

tendo em vista que com base nas informações contidas nos autos do Processo Administrativo 
Disciplinar Simplificado, mandado instaurar por este Comando por meio da portaria n° 001, de 
30ABR2008, onde foi confirmada a falta de serviço do referido na função de comunicante no dia 
16ABR2008, para o qual estava escalado e, ao ser dado o direito de defesa e do contraditório 
por  meio  de  PADS,  não  apresentou  meios  ou  provas  plausíveis  que  justificasse  tal  ato. 
Conforme  o  Inciso  L  do  Art.  37,  dispositivo  do  Código  de  Ética  e  Disciplina  da  PMPA. 
Transgressão LEVE. Permanece no comportamento BOM.

(Ref. Nota de Punição n° 01, de 02FEV2009.)
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______________________  Vidas Alheias e Riquezas Salvar   _________________  

2 – REFERÊNCIA ELOGIOSA  
O Cap QOBM Comandante do Centro Suprimento e Manutenção de Viaturas 

e Materiais Operacionais (CSMV/MOp), no uso da competência que lhe confere o § 1° do Artigo 
74 da Lei Estadual nº 6.833, de 13 de fevereiro de 2006, do Código de Ética e Disciplina da 
PMPA, ora em vigor para o CBMPA, resolve:

ELOGIAR:
O 3º SGT BM DAILTON FARIAS DA SILVA e SD BM LUIS OTÁVIO DE 

SOUZA MACIEL,ambos do CSMV/MOP, por  terem doado sangue voluntariamente  à  pessoa 
necessitada, no banco de sangue do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMOPA. 
Ato de amor à vida que enobrece a Corporação. INDIVIDUAL.

(Ref. Nota nº 01 e 02/2009 – CSMV/MOP)

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

Confere com o Original:

MANOEL SILVA DE FEITAS – TCEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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