
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ 10 DE FEVEREIRO DE 2010.
BOLETIM GERAL Nº 028

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2010 (QUINTA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM LUIS
Supervisor de Área CAP BM PINHEIRO

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ÁTILA
2º Turno: CAP BM RABELO

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM MARIO BRITO
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM FÁBIO
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM PINHEIRO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 37, DE 04 E FEVEREIRO DE 2010.
O Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do 

Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
em legislação peculiar.

Considerando o que preceitua o art. 70, § 1º, alínea ‘a” e art. 71, § 1º 
da Lei Estadual nº 5.251, de 31JUL1985 (ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DA 
PMPA).

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder o período de 02 (dois) meses de Licença Especial 

ao militar abaixo mencionado, no período de 10FEV2010 a 10ABR2010. Apresentação: 
11ABR2010, pronto para o expediente e serviço.

I – 3º Sgt BM ARNÓBIO PELAES DE SÁ FILHO, do QCG- Belém, 
referente ao período de 01ABR2000 a 01ABR2009, e mais 01 (um) ano de efetivo 
serviço prestado a Marinha do Brasil, já averbado.

Art. 2º - A Ajudância Geral fazer a apresentação do militar na Diretoria 
de Pessoal do CBMPA, para os tramites regulamentares à licença.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogada às disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
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1 – ATO DO PODER EXECUTIVO
LEI Nº 7.379, 8 DE FEVEREIRO DE 2010
Altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 6.439, de 14 de janeiro de 

2002, que dispõe sobre o Plano de Assistência à Saúde e dá outras providências.  

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica alterada a denominação e sigla do Plano de Assistência à 
Saúde - PAS para Plano de Assistência - Plano Assist, devendo essa mudança ser 
processada em todo o texto da Lei nº 6.439, de 14 de janeiro de 2002, quando for 
necessário.

Art. 2° O art. 1°, parágrafo único, arts. 2° e 4°, art. 5°, incisos I, II, 
alíneas “d”, “f” e “g”, §§ 1° e 2°, arts. 7°, 8° e 10, art. 11 “caput”, incisos I, II, III, IV, VII e 
XII, art. 12, §§ 1° e 2°, art. 15, incisos I a V, art. 16, incisos I a III, art. 17, “caput”, art. 20, 
“caput”, art. 20-A e 21, todos da Lei nº 6. 439, de 14 de janeiro de 2002, passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

“Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o Plano de Assistência, compreendendo 
as áreas da Saúde e da Assistência Social destinado aos servidores ativos e inativos da 
Administração Direta, de quaisquer dos Poderes do Estado do Pará, suas Autarquias e 
Fundações, aos militares ativos e inativos, aos ocupantes exclusivamente de cargos em 
comissão e funções temporárias, seus dependentes, os pensionistas do Regime Próprio 
de Previdência do Estado do Pará, mediante adesão facultativa dos interessados, 
disciplinando seus benefícios e o respectivo custeio. 

Parágrafo único. Às sociedades de economia mista e empresas 
públicas estaduais e às organizações sociais que prestam serviços ao Estado, bem como 
aos empregados desses entes, é facultada a adesão ao Plano Assist, mediante avaliação 
prévia por parte do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IASEP, 
consubstanciada em parecer atuarial e aprovação do Conselho de Administração. 

Art. 2º A assistência à saúde dos segurados e dependentes do IASEP 
prestados através de serviços próprios ou credenciados a serem definidos em 
regulamento e compreende os serviços: assistência ambulatorial, hospitalar, domiciliar, 
assistência odontológica básica e especializada.

Art. 4º O IASEP contará, na composição orçamentária, financeira e 
contábil referente aos recursos próprios advindos da contribuição do Plano Assist, com 
uma conta específica para movimentação dos recursos de  custeio  das  despesas  da  
folha de pagamento dos servidores da assistência saúde e social, vedada à transferência 
da utilização dos recursos dessa conta para outras finalidades.

Art. 5º São beneficiários do Plano Assist: 
I - na qualidade de Segurados Titulares: 
II - (...) na qualidade de segurados dependentes: 
a) (...);
b) (...);
c) (...); 
d) o enteado, desde que comprovadamente esteja sob a dependência 

econômica do segurado titular;
e) (...);
f) os filhos, até vinte e quatro anos de idade, desde que solteiros e 

sem renda própria, com contribuição adicional ao IASEP, na forma do art. 15-B; 
g) os pais, desde que não percebam, conjuntamente, renda própria 

superior a dois salários mínimos, com contribuição adicional ao Plano Assist, na forma do 
art. 15-B;

h) (...). 
§ 1º Considera-se companheiro(a) a pessoa que, não sendo casada, 

mantém união estável com o(a) segurado(a) titular solteiro(a), viúvo(a), separado(a) 
judicialmente, divorciado(a) ou separado(a) de fato, desde que habitem sob o mesmo 
teto, perfazendo núcleo familiar. 

§ 2° Equipara-se à condição de companheira ou companheiro, de que 
tratam o inciso II, alínea “a” deste artigo, os parceiros do mesmo sexo que mantenham 
relacionamento de união estável, aplicando-se para configuração desta união, no que 
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couber, os preceitos legais reguladores da união entre parceiros de diferentes sexos.
Art. 7º A inscrição dos beneficiários referidos no art. 5º se dará na 

forma prevista em regulamento.
Art. 8º Cabe ao segurado titular a promoção da inscrição dos seus 

dependentes, na forma que dispuser o regulamento. 
Parágrafo único. A inscrição dos dependentes será realizada conforme 

documentos exigidos na forma do regulamento.
Art. 10. Suspende-se a condição de segurado dos serviços e 

benefícios da assistência saúde e assistência social, os servidores que se encontrem à 
disposição ou cedidos a órgãos ou entidades federal, municipal ou privado, que deixem 
de ser remunerados pelo Estado.

Art. 11. Perderá a qualidade de beneficiário do IASEP: 
I - o segurado titular ou dependente que vier a falecer;
II - o segurado titular que for exonerado, demitido ou distratado do 

serviço público estadual;
III - o filho que alcançar a maioridade civil, ainda que antecipada 

ressalvado o direito ao benefício pelas alíneas “c” e “f”, do inciso II, do art. 5º; 
IV - o filho que alcançar vinte e quatro anos de idade, na hipótese do 

art. 5º, inciso II, alínea “f”. 
VII - o(a) companheiro(a), pela cessação da união estável com o 

segurado titular, devidamente comprovada, nos termos do regulamento.  
XII - o segurado dependente, em geral, pela perda da qualidade do 

segurado titular, em decorrência da perda do vínculo com o Estado. 
Art. 12. O período de carência é o lapso de tempo correspondente ao 

número mínimo de contribuições mensais e sucessivas, indispensáveis para que o 
segurado titular e seus dependentes percebam os benefícios na área de saúde e 
assistência social.  

§ 1º O período de carência para os segurados titulares contar-se-á a 
partir do primeiro desconto da contribuição em folha de pagamento para recolhimento ao 
IASEP.

§ 2° V E T A D O 
Art. 15. (...) 
I - contribuição mensal dos servidores civis e militares da ativa, no 

percentual de 6% (seis por cento) sobre o total de sua remuneração; 
II - contribuição mensal dos servidores civis inativos e militares da 

reserva remunerada e dos reformados no percentual de 6% (seis por cento) sobre o total 
de seus proventos ou soldos; 

III - contribuição mensal dos servidores ocupantes exclusivamente de 
cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração e dos ocupantes 
de funções temporárias, no percentual de 6% (seis por cento) sobre a remuneração; 

IV - contribuição mensal dos pensionistas com percentual de 6% (seis 
por cento) sobre o total dos proventos de pensão;

V - contribuição mensal de quaisquer dos Poderes do Estado do Pará, 
suas autarquias e fundações, no percentual de 6% (seis por cento) incidente sobre a 
folha de pagamento do total da remuneração, subsídios, proventos dos servidores civis, 
inativos, da reserva remunerada ou dos reformados, dos pensionistas, dos ocupantes 
exclusivamente de cargos em comissão e dos ocupantes de funções temporárias que 
aderirem ao Plano Assist.

Art. 16. Considera-se base de cálculo para fins de contribuição ao 
IASEP:

I - do servidor ativo, a remuneração total, assim entendida como 
vencimentos, subsídios, os soldos, acrescido das gratificações e adicionais de qualquer 
natureza, excluindo-se o 13º (décimo terceiro) salário, as indenizações e auxílios; 

II - do segurado inativo, a totalidade dos proventos ou soldos, 
excluindo-se o 13º (décimo terceiro) salário; 

III - do pensionista, a totalidade dos proventos de pensão, excluindo-se 
o 13º (décimo terceiro) salário, mesmo quando rateado entre dois ou mais beneficiários, 
hipótese em que o desconto incidirá proporcionalmente sobre cada cota-parte da pensão.

Art. 17 As contribuições ao IASEP serão descontadas de ofício pelos 
setores encarregados do pagamento dos respectivos subsídios, remunerações e 
proventos, e recolhidas ao IASEP até o 12º (décimo segundo) dia do mês subseqüente, 
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sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa do responsável pelo órgão ou 
entidade inadimplente.

Art. 20. Ato do Poder Executivo disciplinará as formas de assistência 
abrangidas pelo Plano, as restrições, os prazos, os limites, as carências e as condições 
inerentes aos benefícios assistenciais postos à disposição dos segurados, bem como as 
formas de contratação e credenciamento de profissionais e entidades para prestação dos 
serviços de saúde.  

Art. 20-A. As normas, limites, prazos carências e condições em geral, 
inclusive referentes à extensão dos serviços de saúde e de assistência social ofertados, 
serão definidos em regulamento que preservará o equilíbrio financeiro, orçamentário e 
atuarial do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará.  

Art. 21. Todas as pessoas referidas no art. 5º, inciso I desta Lei, 
habilitadas para receber a prestação de assistência à saúde e social, que almejam os 
benefícios assistenciais, deverão manifestar sua opção pela adesão como segurado ao 
Plano Assist, mediante requerimento específico dirigido ao IASEP.”

Art. 3° Ficam acrescidos os §§ 1°e 2° ao art. 2°, 2º-A, §§ 3° e 4° ao art. 
12, os arts. 15-A e 15-B, §§ 1°, 2°, 3° e 4° ao art. 16 da Lei n° 6.439, de 14 de janeiro de 
2002: 

“Art. 2° (...) 
§ 1° Os serviços de assistência saúde terão a amplitude que os 

recursos arrecadados permitirem e contarão com a contribuição dos segurados e do 
Estado, das autarquias e fundações estaduais, sendo vedado o aumento dos serviços 
sem o prévio estudo da viabilidade atuarial e a identificação da fonte de custeio. 

§ 2° Os serviços de assistência odontológica serão prestados na forma 
de seu regulamento, mediante prévio estudo de viabilidade financeira.

Art. 2°-A. A Assistência Social compreende a concessão de benefícios 
e serviços garantidos aos segurados e dependentes do IASEP, em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, com critérios a serem definidos em Resolução do 
Conselho de Administração do IASEP, homologado por decreto pelo Chefe do Poder 
Executivo Estadual. 

Parágrafo único. Os benefícios assistenciais serão custeados com 
parte dos recursos existentes advindos da contribuição patronal para o IASEP de 
quaisquer dos Poderes do Estado do Pará, suas autarquias e fundações, empresas 
públicas, sociedade de economia mista e organizações sociais, Ministério Público 
Estadual, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas dos Municípios, na forma do 
art. 15, § 2° desta Lei.  

Art. 12 (...)
§ 3° As carências para os dependentes mencionados no art. 5°, inciso 

II, alíneas “f” e “g” terão início a contar da data da inscrição com o efetivo recolhimento 
da contribuição adicional ao IASEP.   

§ 4º O prazo mínimo de permanência dos segurados no Plano Assist é 
de doze meses.

Art. 15- A Para custeio do Fundo próprio destinado a implantação da 
Política de Assistência Social serão destinadas as seguintes fontes de receita: 

§ 1º Dos recursos arrecadados da contribuição patronal para o IASEP, 
nos termos do inciso V, do art. 15, serão destinados 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 
para custeio do presente Fundo.    

§ 2º Do resultado das aplicações financeiras dos recursos do IASEP, 
quando houver 50% (cinqüenta por cento) dos rendimentos será destinado para compor o 
custeio do financiamento dos benefícios vinculados a Política de Assistência Social.    

Art. 15-B. Para inscrição dos dependentes mencionados no art. 5°, 
inciso II, alíneas “f” e “g” do segurado titular, ficam estabelecidos os seguintes valores:

a) contribuição adicional, por cada dependente filho, entre 18 e até 24 
anos de idade, incidente sobre a remuneração, no percentual de 2% (dois por cento);

b) contribuição adicional, por cada dependente genitor, até 60 anos de 
idade, incidente sobre a remuneração, no percentual de 4% (quatro por cento);  

c) contribuição adicional, por cada genitor, a partir de 60 anos de 
idade, incidente sobre a remuneração, no percentual de 6% (seis por cento).

Art. 16 (...)
§ 1° Excetuam-se da base de cálculo para incidência da contribuição 

ao IASEP: diárias, ajuda de custo, o salário-família, o auxílio fardamento e as 
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gratificações de periculosidade, de insalubridade e de risco de vida.
§ 2° No caso de acumulação legal de cargo, emprego, aposentadoria 

ou pensão, a contribuição deverá incidir sobre o total da remuneração, vencimentos, 
subsídios, proventos ou soldos conforme estabelecido em regulamento. 

§ 3º O total das contribuições ao IASEP advindas como receita própria 
principal, não será superior a R$-500,00 (quinhentos reais) dos segurados titulares e 
patronal, respectivamente, excluída as contribuições referentes aos dependentes 
adicionais.

§ 4º O valor mínimo da contribuição adicional do segurado titular, por 
dependente genitor, não será inferior a R$-50,00 (cinqüenta reais), não cabendo dispensa 
da contribuição em detrimento do tamanho do grupo familiar.

Art. 4° As normas estabelecidas pelo art. 15-B e art. 16, §§ 3° e 4° 
terão vigência após noventa dias da data de publicação desta Lei.

Art. 5° A regulamentação desta Lei deverá ocorrer no prazo de cento e 
vinte dias, por decreto do Chefe do Poder Executivo.    

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o 
disposto no art. 5°, ficando revogados os § 1°, § 2° e § 3° do art. 11 e o art. 13 da Lei nº 
6.439, de 14 de janeiro de 2002.  

PALÁCIO DO GOVERNO, 8 de fevereiro de 2010.

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA 
Governadora do Estado

MENSAGEM Nº 007/10-GG - Belém, 8 de fevereiro de 2010.
Excelentíssimo Senhor
Deputado DOMINGOS JUVENIL
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
Local
Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas,
Senhores Deputados,

Venho comunicar a Vossas Excelências que, nos termos do artigo 108, 
parágrafo 1º da Constituição Estadual, resolvi vetar parcialmente, por contrariedade ao 
interesse público, o Projeto de Lei nº 150/08, de 16 de dezembro de 2009, que “Altera e 
acrescenta dispositivos na Lei nº 6.439, de 14 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o 
Plano de Assistência à Saúde e dá outras providências.”

O dispositivo antes apontado - § 2º do art. 12 – prevê que a contagem 
do período de carência para os segurados dependentes, sem ônus adicional, iniciar-se-á 
a partir da inscrição no IASEP, no que afasta-se da regra prevista no § 1º do mesmo 
artigo, que adota como ponto inicial para a contagem do período de carência para os 
segurados titulares, o primeiro desconto da contribuição em folha de pagamento.

Assim, o veto ora oposto justifica-se pela necessidade de evitar 
discrepância entre a situação dos segurados titulares e segurados dependentes, 
relativamente ao início da contagem do período de carência.

Com efeito, em se tratando de segurados dependentes, vinculados ao 
beneficiário principal, o marco inicial para a contagem do prazo de inscrição deve ser o 
mesmo previsto em lei para o segurado principal, sob pena de, por dispor de forma 
diferente, o dispositivo em questão acarretar dificuldades no cumprimento da norma, 
criando uma situação contraditória onde o dependente teria direito ao atendimento antes 
do titular e anteriormente a qualquer desconto efetuado ao Instituto, que justifica o veto 
por contrariedade ao interesse público.

Estas, Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, 
são as razões que me levaram a vetar o parágrafo 2º do artigo 12 do Projeto de lei em 
causa, as quais ora submeto à elevada apreciação de Vossas Excelências.

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA 
Governadora do Estado
(Transc. do DOE nº 31604, de 10FEV2010)

5



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

PORTARIA Nº 031, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010.
ANEXOS:
I. Despacho do Protocolo do Subcomando Geral nº 296 de 28 de 

janeiro de 2010;
II. Cópia Autêntica nº 017/2010 do livro do fiscal de dia de 26 de 

janeiro de 2010.

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 25 de janeiro de 2010 
onde por volta das 12h30 o Sr. Sérgio Reis da Luz Ramos RG 2332893 ao manobrar no 
interior do Comando Geral o veículo modelo EcoSport marca Ford, placa NSE 8656, de 
propriedade do CAP QOBM Benjó, teria colidido com a viatura Pálio Adventure de placa 
JVA 1576 pertencente a Diretoria de Pessoal atingindo também a VTR ATP (carreta) do 
CBMPA de placa JVY 3647, ocasionando avarias em ambos os veículos.

RESOLVE
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância para apurar todas as 

circunstâncias dos fatos;
Art. 2º - Nomear o 1º TEN QOCBM ALDIRLEY BARBOSA DE 

FARIAS, pertencente atualmente ao QCG/Telemática, como Encarregado da 
Sindicância, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º - O Encarregado deverá observar as orientações formalizadas 
através do ofício n° 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 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 

2 - SOLUÇÃO DE PADS
Analisando os Autos do PADS procedida por determinação deste 

Subcomando através da Portaria nº 143/2009 – Subcomando Geral de 15 de outubro de 
2009 cujo presidente foi MAJ QOBM MARCIO VINICIUS DE LIMA PEREIRA, que teve 
por escopo apurar a possibilidade de permanência ou não do AL CFSD IVANILDO 
BARAHUNA DA COSTA RG 4131893 no respectivo Curso de Formação de Soldados 
Bombeiro Militar, devido a sua inclusão “em tese” ter ocorrido com infringência dos itens 
4.11 e 8.2.3 alínea “x” do Edital nº 02/2009 – CBMPA/CFSD de 26 de dezembro de 2007 
e do art. 3º alínea “h” da Lei de Ingresso da PMPA, bem como em decorrência do 
conteúdo da Ata nº 053 de 19 de agosto de 2009 da Junta de Inspeção de Saúde do 
CBMPA, onde consta o parecer da incapacidade física do aludido aluno para 
permanência no CFSD/2009.

RESOLVO
1) Discordar com a conclusão do oficial presidente pois conforme 

consta no bojo do processo houve uma divergência entre a avaliação médica da Junta de 
Inspeção de Saúde do CBMPA e do Instituto Movens, empresa responsável pelas fases 
do certame, contrariedade esta não ensejada pelo referido candidato que conforme folha 
nº 043 este foi considerado apto em todas as fases do concurso, portanto, o aludido 
aluno permanece no CFSD/2009 sem restrições da participação em atividades que 
exijam esforço físico;

2) Providenciar a instauração de uma Sindicância tendo como objeto a 
confirmação através do Centro de Perícia Renato Chaves dos dados constantes na Ata 
nº 053/09 de 19 de agosto de 2009 (folha 08) que apontam a baixa estatura (1,59m), 
hipotrofia do membro inferior esquerdo, desnivelamento de quadril com encurtamento do 
membro inferior esquerdo (0,6 cm), limitação para o exercício que envolva agachamento 
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e marcha com discreta disbasia apresentados pelo AL CFSD IVANILDO BARAHUNA DA 
COSTA, ressaltando que deverá ser discriminado, caso haja confirmação do quadro, 
se estas condições eram pré-existentes ao Curso de Formação de Soldado BM 2009, 
bem como a apuração do possível autor do ato irregular que permitiu o ingresso de 
candidato com infringência dos itens 4.11 e 8.2.3 alínea “x” do Edital nº 02/2009 –
CBMPA/CFSD de 26 de dezembro de 2007 e do art. 3º alínea “h” da Lei de Ingresso da 
PMPA;

3) Publicar em Boletim Geral a presente solução do PADS. A 
Ajudância Geral para providências;

4) Encaminhar uma via da solução ao Comandante do CFAE para 
conhecimento e providências administrativas necessárias. A Assistência do Subcomando 
Geral para providências;

5) Arquivar os autos do PADS na 2ª seção do EMG. A Assistência do 
Subcomando Geral para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;

Belém-Pa, 08 de fevereiro de 2010. 

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

3 – ATO DO 9º SGBM/I – CAMETÁ
PORTARIA Nº 03, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009.
ANEXOS:
1. Parte do SUBTEN BM MARCOS CÉSAR CHERMONT DE MELO, 

chefe da B/1, datado de 1ºOUT2009.
2. Ofício nº 246/2009, da Diretoria de Saúde do CBMPA, datado de 

15OUT2009.
3. Memorando nº 053/2009, do 9º SGBM/I, datado de 24SET2009.
4. Memorando nº 055/2009, do 9º SGBM/I, datado de 24SET2009.
5. Memorando nº 057/2009, do 9º SGBM/I, datado de 24SET2009.
6. Memorando nº 058/2009, do 9º SGBM/I, datado de 29SET2009.

O Comandante do 9º SGBM/I – Cametá, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e tendo tomado conhecimento dos 
documentos anexos, e com intuito de apurar a conduta do SD BM WILLY CAMPOS DA 
SILVA, RG 4410380, pertencente atualmente ao quartel do 9º SGBM/I, por ter deixado 
de homologar o atestado médico na Diretoria de Saúde, em tempo hábil e faltado os 
serviços nos dias 11, 12, 19, 20, 25 e 26SET2009, respectivamente.

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

Simplificado – PADS, para apurar todas as circunstâncias do fatos e as possíveis 
transgressões disciplinares disponibilizadas no art. 17, inciso X, art. 18, inciso XI, art. 37, 
incisos XXIV, XXVIII, XXX e L 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, podendo ser 
sancionado de acordo com o art. 106, parágrafo único da referida Lei.

Art. 2º - Nomear o SUBTEN BM ANTONIO JAIME BARBOSA COSTA, 
pertencente ao 9º SGBM/I, como presidente do PADS, delegando-lhe para esse fim as 
atribuições que me competem.

Art. 3º - O presidente deverá observar as orientações formalizadas por 
meio do Ofício nº 1671/2008, da JME, transcrito no BG nº 234, de 23DEZ2008.

Art. 4º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão 
do trabalho, em conformidade com a legislação vigente, devendo o trabalho começar 
logo após a apresentação do militar com parecer apto da Junta de Inspeção de Saúde do 
CBMPA.

Art. 5º - Publique-se em BG.
Art. 6º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – CAP QOABM
Comandante do 9º SGBM/I
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LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA, em exercício

Confere com o Original:

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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