
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ 24 DE FEVEREIRO DE 2010.
BOLETIM GERAL Nº 035

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2010 (QUINTA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM NASCIMENTO
Supervisor de Área CAP BM ALBUQUERQUE

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM MÔNICA
2º Turno: CAP BM LOAIR

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM ROBERTA
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM LEIDIANE
Perito de Incêndios e Explosões TEN BM MOISES

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – QUADRO DE INSTRUÇÃO SEMANAL - APROVAÇÃO

1.1 -  Aprovo o Quadro de Instrução Semanal do Curso de Formação de 
Oficiais - 2º Ano CFO BM (Alfa), referente ao período de 01 a 07FEV2010.

1.2 - Aprovo os Quadros de Instrução Semanal do Curso de Formação de 
Soldados BM/ 2009 – Pólo Santarém, referente aos períodos de 01 a 07FEV2010 e de 08 a 
14FEV2010.

(Ref. Nota nº 07/2010 – DEI)

2 – ORDEM DE SERVIÇO - APROVAÇÃO
Aprovo a Ordem de Serviço nº 004/ 2010, referente à Caminhada, para o 

Curso de Formação de Soldados BM/ 2009 – Pólo Castanhal, nos dias 18 e19FEV2010.
(Ref. Nota nº 07/2010 – DEI)

3 – QUADRO DE TRABALHO E INSTRUÇÃO SEMANAL
Aprovo o Quadro de Trabalho e Instrução Semanal do 1º Grupamento de 

Busca e Salvamento (1º GBS), referente ao período de 15 a 19FEV2010.
(Ref. Nota nº 07/2010 – DEI)

4 – CERTIFICADO – APRESENTAÇÃO
4.1  -  O  MAJ  QOBM  Zanelli Antonio  Melo  Nascimento,  apresentou  o 

Diploma de Ordem do Mérito Cabanagem – Assembléia Legislativa do Estado do Pará ; Título 
Honorífico de Cidadão de Castanhal – Poder Legislativo - Castanhal – Pa.

4.2 - O CAP QOBM Ney Tito da Silva Azevedo, apresentou o certificado de 
Mérito  aos  Campistas,  que  Tombaram  no  Teatro  de  Operações  da  Itália  ;  Certificado  de 
Exercício  Simulado de Ameaça de Bomba - ESAB, no dia 22DEZ2009, com duração de 3 
horas/ aula.

4.3 – O 3º SGT BM Silvio Luis Lima Chaves, apresentou o certificado do 
Curso de Crime de Peculato – Dtcom, com duração de 2 horas/ aula ; Curso Crimes Contra a 
Administração Pública – Dtcom, com duração de 4 horas/  aula ;  Curso o Crime da Lei  de 
Licitações – Dtcom, com duração de 3 horas/ aula ; Curso Administração de Conflitos – Dtcom, 
com duração de 2 horas/ aula ; Curso 5S - A Base para a Qualidade – Dtcom, com duração de 
3 horas/ aula ; Curso o Crime de Corrupção – Dtcom, com duração de 3 horas/ aula

4.4 - O 2º SGT BM Joel de Jesus Silva, apresentou o certificado do Curso 
de  Capacitação  em  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado  e  Sindicância  –  7º 
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Batalhão da PMPA, no período de 25 a 28AGO2009, com duração de 32 horas/ aula ; Curso de 
Intervenção  em Emergência  com  Produtos  Perigosos  –  SENASP,  no  período  de  2JUN a 
20JUL2009,  com duração de 60 horas/  aula  ;  Curso de Direitos Humanos – SENASP,  no 
período  de  2JUN  a  09JUL2009,  com duração  de  40  horas/  aula  ;  Curso  de  Sistema  de 
Comando de Incidentes – SENASP, no período de 9SET a 27OUT2009, com duração de 60 
horas/ aula ; Curso de Crimes Ambientais – SENASP, no período de 29SET a 17NOV2009, 
com duração de 60 horas/ aula ; Curso de Emergencista Pré-Hospitalar – SENASP, no período 
de 12MAI a 30JUN2009, com duração de 60 horas/ aula.

4.5 – O CAP QOBM Luis Cláudio da Silva Farias, apresentou o certificado 
do Curso de Especialização,  Pós-Graduação Lato Sensu em Gerenciamento de Segurança 
Pública – CGESP, com Ênfase em Gestão Ambiental, Integralização – FALBE, no período de 
11AGO a 29NOV2008, com duração de 400 horas/ aula.

(Ref. Nota nº 07/2010 – DEI)

5  -  ATA  DA  PROVA  DE  AVALIAÇÃO  TEÓRICA  DO  PROCESSO 
SELETIVO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS BM – MÚSICO/ 2010

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dez, no Auditório 
do Comando Geral, no horário das 10h40 às 12h45, foi realizada a prova de avaliação teórica 
do  Processo  Seletivo  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos  BM  –  Músico/2010,  com  os 
seguintes participantes:

Nº Nome do candidato UBM Total de acertos % Situação
01 LEONARDO RAIMUNDO DE MELO MOURA QCG 32 / 80% Classificado
02 DANIEL DOS SANTOS GURJÃO QCG 30 / 75% Classificado
03 FRANCY ROBERT ROCHA DA COSTA 5º SGBM 30 / 75% Classificado
04 ELIELSON LUIS DA SILVA PEREIRA 2º GBM 29 / 73% Classificado
05 MANOEL MARINALDO V. DE OLIVEIRA 2º GBM 27 / 68% Classificado
06 MÁRCIO AUGUSTO BARBOSA BICHIRÃO 2º GBM 26 / 65% Classificado
07 JOSÉ MARIA MENEZES RABELO 7º SGBM/I 24 / 60% Classificado
08 SINVAL RINALDO PEREIRA MONTEIRO QCG 22 / 55% Classificado
09 WILSILVALDO VIANA DE SOUSA 4º GBM 22 / 55% Classificado
10 ÁLVARO LUIS RAMOS BARROS CSM/Mop 21 / 53% Classificado
11 TONY EVERTON MENDONÇA DA SILVA CFAE 17 / 43 % Classificado
12 JOSENILDO DE JESUS FREITAS CFAE 17 / 43% Classificado
13 MARCELO DOS SANTOS GIMENES 2º SGBM/I 14 / 35% Não Classificado

O CB BM WILSILVALDO Viana de Sousa, realizou a referida prova no seu 
Quartel  de origem (4°GBM), sob a fiscalização do MAJ BM TAVERNARD, Comandante da 
Unidade, o qual remeteu por meio eletrônico às 13h00 o resultado do CARTÃO RESPOSTA do 
referido candidato.

O CB BM Edivaldo Melo  DE OLIVEIRA,  da 1ª  SBM/ I,  faltou à  referida 
prova.

Durante  o  encerramento  da  avaliação  permaneceram  no  interior  do 
Auditório os três últimos candidatos a seguir: CB BM Marcelo dos Santos GIMENES, CB BM 
JOSENILDO  de  Jesus  Freitas  e  o  CB  BM  SINVAL Rinaldo  Pereira  Monteiro,  os  quais 
presenciaram o lacre do envelope que continha as provas, pelo Sr. Maj BM Adir. 

Nada mais a registrar, dou por encerrada a presente ATA, que vai assinada 
pelo  Sr.  MAJ QOEBM  Adir Guimarães de Farias  – Presidente  da Comissão;  CAP QOBM 
Antônio  Bentes da Silva Filho – Membro da Comissão, 1º TEN QOEBM  Clerison Lima da 
Costa  –  Membro  da  Comissão;  2º  TEN  QOABM  Santino  Contes Loureiro  –  Membro  da 
Comissão  e  por  mim,  SUBTEN  BM  José  Augusto Ferreira  dos  Santos  –  Secretário  da 
Comissão, que a lavrei.

(Ref. Nota nº 07/2010 – DEI)

6 – PROCESSO SELETIVO INTERNO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE 
SARGENTOS  BOMBEIRO  MILITAR-CFS  MÚSICO/2010  –  CONVOCAÇÃO  DE 
CANDIDATOS PARA EXAME PRÁTICO

Os  candidatos  aprovados  na  prova  intelectual,  juntamente  com  os 
candidatos que foram selecionados pelo critério de antiguidade, conforme publicação em BG 
Nº 217, de 17 de dezembro de 2009, ficam convocados para participarem do Exame prático de 
conhecimento técnico-profissionais, que será realizado no Auditório do Comando Geral, no dia 
22 de fevereiro de 2010 (segunda-feira), no horário de 8 às 12h.
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(Ref. Nota nº 07/2010 – DEI)

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

1 – LICENÇA SAÚDE - CONCESSÃO
Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 22JAN2010.
Ao 2º SGT BM IVO DOS SANTOS FRANCO, do QCG, 15 (quinze) dias de 

dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 06FEV2010.
A contar do dia 22FEV2010.
Ao CB BM CARLOS EDÍLSON DE SOUZA, do QCG, 15 (quinze) dias de 

dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 08MAR2010.

2 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
REPUBLICAÇÃO DE PORTARIA
Número de Publicação: 72113
Port. RE  nº.1257 de 01 de Outubro de 2009
Proc. nº. 2009/68555
Assunto: Reserva “Ex-officio”
Interessado (a): SEBASTIÃO GOMES SILVA
Matricula nº. 57189357/1
Patente: SD BM
Lotação: 6º Grupamento de Bombeiros
Sem Proventos mensais
Por ter saído com incorreção no DOE nº 31.514 de 29/09/2009
(Transc. do DOE nº. 31610, de 23/02/2010)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
RESOLUÇÃO E INSTRUÇÃO NORMATIVA
Número de Publicação: 70689
RESOLUÇÃO DIREX/IGEPREV Nº001/2010

LOCAL Belém PROCESSO

DATA 11/02/2010 
08:00 APENSO

Assunto Instrução Normativa
A Diretoria Executiva do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 

Pará – DIREX/IGEPREV, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 6º da Lei Estadual 
nº 6.564, de 01 de agosto de 2003, bem como pelo disposto no art. 12, I, do Decreto Estadual 
nº 1.751, de 30 de agosto de 2005, que trata do Regimento Interno do IGEPREV;

RESOLVE:
APROVAR  a  Instrução  Normativa  nº001/2010,  que  dispõe  sobre  os 

documentos obrigatórios para instrução de processos de benefícios previdenciários do Regime 
Próprio de Previdência Social do Estado do Pará.

Walter Silveira Franco
Presidente
Deivison Cavalcante Pereira
Procurador-Chefe
Ivana Ramos do Nascimento
Diretora de Administração e Finanças
Marlon José Ferreira de Brito
Diretor de Previdência
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010 – IGEPREV-PA
Dispõe sobre os documentos obrigatórios para instrução de processos de 
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benefícios previdenciários do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará.
O Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, no 

uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 25, inciso XII, do Decreto nº 1.751, de 30 de 
agosto de 2005, considerando as disposições do referido decreto e na Lei nº 6.564, de 1º de 
agosto de 2003, expede a presente Instrução Normativa, com as seguintes orientações:

Art.  1º.A  remessa  de  requerimentos  de  concessão  de  aposentadorias  e 
pensões pelo IGEPREV, em colaboração com os órgãos da Administração Direta e Indireta, 
deverão obedecer o disposto nesta Instrução Normativa.

CAPÍTULO I: 
DA CAPA DOS EXPEDIENTES
Art. 2º.O Processo Administrativo, com vista à concessão de benefício de 

aposentadoria e pensão por morte, deverá conter em suas respectivas capas as seguintes 
informações:

I.número do processo de benefício previdenciário (ProBen);
II.nome do segurado;
III. nome do requerente ou interessado ou beneficiários;
III.ano e número do processo de origem;
IV.órgão de origem e de investidura;
V.número do PIS / PASEP do servidor segurado;
VI.data da concessão do benefício, se houver.
VII.tipo de benefício previdenciário, podendo ser:
a) pensão por morte de servidor ativo;
b)pensão por morte de servidor inativo;
c) aposentadoria voluntária por idade e contribuição;
d) aposentadoria voluntária por idade;
e) aposentadoria por invalidez;
f) aposentadoria compulsória; ou
g) aposentadoria especial no magistério;
h) reserva;
i) reforma;
j)abono de permanência (benefício social);
k)auxílio funeral (benefício assistencial).
VIII.assunto de interesse, podendo ser:
a)requerimento inicial de benefício previdenciário;
b)revisão de benefício;
c)recurso;
d) juntada em processo existente.
IX.quadro de Informações de controle e andamento do processo.

CAPÍTULO II: 
DOCUMENTOS  NECESSÁRIOS  À  INSTRUÇÃO  PROCESSUAL  DE 
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Art.  3º  Os  processos  de  concessão  deverão  conter  os  documentos 

elencados  nesta  instrução  normativa  e  será  de  responsabilidade  dos  sujeitos  a  seguir 
elencados o fornecimento dos mesmos:

I. pelo órgão de origem do Servidor, em caso de aposentadoria, Abono de 
Permanência em Serviço, reserva ou reforma, conforme artigos 5º e 6º;

II.pelo  dependente  apto  ou  interessado,  em caso  de  pensão  por  morte, 
conforme artigo 7º; e

III.pelo IGEPREV, conforme art. 8º.
Art.  4º Os documentos exigidos para a instrução processual deverão ser 

originais, autenticados em cartório ou por carimbo próprio do IGEPREV, quando o interessado 
deverá  apresentar  as  devidas  cópias,  sendo  necessária  a  clara  identificação  pessoal  e 
funcional do servidor  que reconhecer a autenticidade e originalidade dos documentos, com 
nome legível, cargo que ocupa, carimbo e assinatura do mesmo.

Parágrafo único. No caso de Certidão de Tempo de Contribuição do Regime 
Geral de Previdência Social, fornecida pelo INSS ou por outro órgão previdenciário próprio ou 
órgão público competente, os documentos deverão ser originais, sendo vedada a aceitação de 
cópias autenticadas, podendo ainda, o IGEPREV, em caso de dúvida, ratificar a autenticidade 
das Certidões originais junto ao órgão expedidor.
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SEÇÃO I: 
DOCUMENTOS FORNECIDOS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM
Art. 5º O processo de  APOSENTADORIA  e ABONO DE PERMANENCIA 

EM SERVIÇO,  do  servidor  público  da  administração  direta,  autárquica  e  fundacional  dos 
Poderes do Estado, do Ministério Público, dos Tribunais de Contas, do Ministério Público de 
Contas, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos Municípios e dos membros da 
Magistratura deve ser instruído com os seguintes documentos, quando for o caso:

I.requerimento de aposentadoria, se voluntária, constando informação se o 
servidor  aguardou  em exercício  a  publicação  do  ato  ou  indicando  a  data  do  afastamento 
preliminar;

II.documento comprobatório da idade;
III.ato de nomeação no serviço público;
IV.histórico funcional e financeiro;
V.último contracheque;
VI.laudo médico oficial, se por invalidez, contendo Código Internacional da 

Doença CID, nomes, assinaturas e CRM dos integrantes da junta médica do órgão pericial 
competente, indicando se a invalidez foi ou não decorrente de acidente em serviço, moléstia 
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, definidas em lei;

VII  -  certidão  de  tempo de  serviço  (antes  da  Emenda Constitucional  nº 
20/1998);

VIII -certidão de tempo de contribuição (após a Emenda Constitucional nº 
20/1998);

IX.certidão da remuneração contributiva de acordo com o art. 1º da Lei nº 
10.887, de 18.06.2004;

X.certidões expedidas por órgãos/entidades municipais, estaduais, federais 
e  pelo  Instituto  Nacional  de  Seguridade  Social  INSS,  discriminando  o  tempo  de 
serviço/contribuição do servidor, contendo as respectivas datas de averbação;

XI.informação do setor de pessoal do órgão, ou entidade de origem, dos 
tempos averbados para fins de aposentadoria e adicionais;

XII.certidões  ou  documento  hábil  comprobatórios  da  percepção  de 
gratificações,  incorporáveis  na  forma  da  lei,  com  os  respectivos  atos  de  nomeação  e 
exoneração;

XIII.título  declaratório  do  direito  à  continuidade  de  percepção  da 
remuneração  de  cargo  em  comissão  ou  função  gratificada  ou  certidão  comprobatória  do 
exercício do referido cargo ou função, se não ocorreu a exoneração;

XIV.demonstrativo de cálculo da vantagem pessoal;
XV.termo de opção, na forma da lei;
XVI.certidão  de  decisão  judicial  transitada  em  julgado,  de  parcelas 

incorporadas aos proventos;
XVII.cálculo de vantagem decorrente de decisão judicial;
XVIII.declaração da autoridade competente e do servidor sobre acumulação, 

ou não,  de cargos,  empregos ou funções na Administração Pública,  ou de proventos com 
aqueles,ressalvadas as acumulações permitidas na forma da Constituição Federal;

§1º O histórico funcional do servidor ou documento equivalente deve conter:
I.nome, sexo, CPF, número do registro ou matrícula, cargo/função, classe, 

símbolo de vencimento, cargos e/ou funções exercidas, promoções, enquadramentos e outros;
II. o tempo de efetivo exercício prestado ao órgão de lotação do servidor, ou 

nele averbado, com base em certidões passadas por outros órgãos/entidades estaduais;
III.tempo ficto e data de aquisição do direito à contagem do referido tempo;
IV.total dos dias de licenças concedidas especificando-se o tipo, períodos, 

faltas descontadas e outros afastamentos dedutíveis, nos termos da lei;
V.cargos comissionados e funções gratificadas exercidas;
VI.natureza das vantagens percebidas;
VII.promoções,  ascensões,  transposições e transformações referentes ao 

cargo efetivo;
VIII.penalidades.
§2º A certidão a que se refere o inciso XII do Art. 5º deve indicar:
a) a função e/ou cargo comissionado exercido;
b) fundamento legal para a concessão;
c) período exercido.
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Art. 6º O processo de  RESERVA REMUNERADA e  REFORMA deve ser 
instruído com os seguintes documentos:

I. ato de nomeação no serviço público;
II.certidão  de  tempo  de  serviço  (antes  da  Emenda  Constitucional  nº 

20/1998);
III.  certidão  de  tempo  de  contribuição  (após  Emenda  Constitucional  nº 

20/1998);
IV.certidões comprobatórias da percepção de gratificações, incorporáveis na 

forma da lei, com os respectivos atos de nomeação e exoneração;
V.contracheque de pagamento relativo à última remuneração percebida;
VI.ato indicando o posto ou a graduação relativos à ultima promoção;
VII.certidões passadas por órgãos/entidades municipais, estaduais, federais 

e  pelo  INSS,  discriminando  o  tempo  de  serviço/contribuição  do  servidor,  contendo  as 
respectivas datas de averbação;

VIII.ficha funcional do militar;
IX.decisão  do  Conselho  de  Disciplina,  em  se  tratando  de  reforma 

compulsória por incapacidade moral ou profissional;
X.laudo  médico  oficial  contendo  CID,  nomes,  assinaturas  e  CRM  dos 

integrantes da junta médica do órgão pericial competente, indicando se o militar faz jus aos 
proventos integrais ou proporcionais, em se tratando de reforma por incapacidade física;

XI.sentença e respectivo acórdão do recurso, transitado em julgado, em se 
tratando de reforma em cumprimento de decisão judicial;

XII.Memorial  de  encaminhamento  e  de  prévia  análise,  indicando  os 
fundamentos legais para a concessão.

Art. 7º Para PENSÃO será de responsabilidade do requerente beneficiário 
dependente ou interessando à pensão, ofertar as cópias ou originais dos documentos a seguir 
elencados, quando do requerimento: 

I. requerimento(s) da pensão;
II.prova hábil da condição de beneficiário(s), nos termos da lei;
III.certidão de óbito ou declaração judicial em caso de morte presumida;
IV.  demonstrativo de pagamento de proventos relativo ao mês anterior à 

data do óbito, em se tratando de servidor aposentado ou militar da reserva ou reformado;
V. demonstrativo de pagamento referente à última remuneração percebida, 

caso o servidor ou militar tenha falecido em atividade;
§  1º  Em se  tratando  de  servidor  ou  militar  falecido  em atividade,  deve 

constar, ainda:
I.a documentação indicada nos incisos III a V e VII a XVIII do art. 5º ou nos 

incisos I a X do art. 6º, respectivamente; e
II.declaração do órgão competente de que o óbito decorreu de acidente em 

serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável especificadas em lei, 
quando for o caso.

SEÇÃO II:
DOCUMENTOS A CARGO DO IGEPREV
Art. 8. Será de responsabilidade do IGEPREV apresentar os documentos:
I.Na concessão de aposentadoria: 
a) nota de conferência dos documentos necessários para a instrução do 

processo, conforme anexos e Ofício de encaminhamento de retorno ao órgão de origem para 
saneamento, se for o caso;

b) demonstrativo do tempo de contribuição utilizado no benefício;
c)comprovante  de  ratificação  junto  ao  INSS  de  certidão  de  tempo  de 

contribuição emitida, em caso de dúvida fundada;
d) atestado de contribuições;
e) em caso de benefício concedido em cumprimento de decisão judicial, 

sentença e respectivo acórdão, se houver recurso transitado em julgado;
f) manifestação técnica decorrente da análise do requerimento;
g) demonstrativo de cálculo do benefício; 
h) ato concessório;
i) comprovante de publicação no DOE.
II.Na concessão de pensão:
a) análise e conferência de documentação do processo;
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b)  confirmação  do  provento  ou  comprovante  de  rendimentos, 
correspondente ao período imediatamente anterior ao óbito do ex-servidor;

c) manifestação técnica;
d) demonstrativo de cálculo da pensão, em original, com os dados do ato de 

pensão, contendo as parcelas que integravam os proventos que percebia o servidor ou militar 
inativo ou os proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, 
indicando os percentuais e a fundamentação legal;

e) ato concessório; 
f) comprovação de publicação no DOE.
§1º O demonstrativo do tempo de contribuição previsto no Inciso I, b, deste 

Artigo, deve discriminar:
I. o tempo de efetivo exercício estadual;
II.  o  tempo  de  serviço  prestado  a  órgãos/entidades  estaduais  com 

contribuição para o INSS;
III.o tempo de serviço prestado a órgãos/entidades municipais,  de outros 

Estados e federais;
IV.o tempo de serviço prestado à iniciativa privada (INSS);
V.o  tempo  ficto  adquirido  antes  de  16  de  dezembro  de  1998,  data  da 

publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, com a indicação da legislação pertinente.
§  2º.  Nas  aposentadorias  fundamentadas  no  art.  3º  da  Emenda 

Constitucional nº 41, de 31 de dezembro de 2003, para fins de adicionais, o tempo de serviço 
deve ser computado até a data da publicação do Ato concessório no Diário Oficial do Estado.

§3º Nas aposentadorias concedidas com base no art. 8º da EC nº 20, de 
1998, art. 2º da EC nº 41, de 2003 e naquelas fundamentadas no art. 40, § 1º, da Constituição 
Federal, de 5 de outubro de 1988, o demonstrativo de tempo de contribuição deve especificar:

I. o tempo de serviço até 16/12/98 em conformidade com o disposto no art. 
4º da EC nº 20, de 1998;

II.o tempo de contribuição após 16/12/1998, computado até a data da última 
contribuição na atividade;

III.o tempo de contribuição referente aos órgãos/entidades para os quais o 
aposentando contribuiu e respectivos períodos;

IV.o tempo de efetivo exercício no serviço público, se for o caso;
V.o tempo de efetivo exercício no cargo em que se deu a aposentadoria;
VI.o tempo ficto previsto nos §§ 3º e 4º do art. 8º da Emenda Constitucional 

nº 20, de 1998, e nos §§ 3º e 4º do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, se for o 
caso;

VII.o período adicional de contribuição a que se refere o inciso III, "b" ou § 
1º, I, "b" do art. 8º da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, se for o caso;

VIII.o período adicional de contribuição a que se refere o inciso III, “b” do art. 
2º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, se for o caso;

IX.férias e licença prêmio não gozadas, adquiridos antes de 16 de dezembro 
de 1998, com a indicação da legislação que prevê as referidas contagens.

§ 4º Nas aposentadorias concedidas com base nos art. 40, § 5º, da CF, de 
1988,  art.  8º,  §  4º,  da  Emenda Constitucional  nº  20,  de  1998  e  art.  2º  §  4º  da  Emenda 
Constitucional nº 41, de 2003, além da indicação dos tempos especificados nos incisos I a IX 
do § 3º deste Artigo, deve constar, na certidão para fins de aposentadoria, o tempo de efetivo 
exercício das funções de magistério, na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

§  5º  Nas  aposentadorias  concedidas  com  base  no  art.  6º  da  Emenda 
Constitucional nº 41, de 2003, o demonstrativo de tempo de contribuição deve especificar:

I.o  tempo  de  contribuição  computado  até  a  data  da  publicação  do  ato 
concessório no Diário Oficial do Estado;

II. o tempo de contribuição referente aos órgãos ou entidades para os quais 
o aposentando contribuiu e respectivos períodos;

III. o tempo de efetivo exercício no serviço público;
IV. o tempo de efetivo exercício na carreira;
V. o tempo de efetivo exercício no cargo em que se deu a aposentadoria;
VI. férias e licença prêmio não gozadas adquiridos antes de 16 de dezembro 

de 1998, com indicação da legislação que prevê as referidas contagens;
VII. tempo e efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil 

e no ensino fundamental e médio.
§ 6º O demonstrativo de cálculo dos proventos do benefício, previstos no 
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Inciso I, alínea G deste Artigo deverá conter:
I.vencimento  base  correspondente  àquele  estabelecido  pela  última  lei 

publicada anteriormente à aposentadoria, observada a sua vigência, indicando a mencionada 
lei, bem como a proporcionalidade, quando for o caso;

II.  os  adicionais  e  as  gratificações,  indicando  a  legislação  que  prevê  a 
concessão e incorporação e respectivos percentuais;

III.  total  dos  proventos,  observado  o  disposto  no  art.  40,  §  11,  da 
Constituição Federal, de 1988;

IV. o valor do subsídio, segundo o previsto nos arts. 39, §§ 4º e 8º e 144, § 
9º, da Constituição Federal, de 1988.

§7º No caso das Reservas e Reformas, o cálculo deverá conter:
I.soldo  correspondente  àquele  estabelecido  pela  última  lei  publicada 

anteriormente à reforma, observada a sua vigência, indicando a mencionada lei, bem como a 
proporcionalidade, quando for o caso;

II.  os  adicionais  e  as  gratificações,  indicando  a  legislação  que  prevê  a 
concessão e incorporação, respectivos percentuais;

III.total dos proventos.

CAPÍTULO III: 
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.  9º.Em caso de inobservância  dos artigos  5 º  e  6º,  o  processo será 

autuado e indeferido de pronto, sendo imediatamente devolvido ao representante do órgão de 
origem.

Art. 10º Em caso de inobservância do artigo 7º desta Instrução Normativa, o 
Setor  de  Atendimento  autuará  o  processo  e,  ato  contínuo,  expedirá  carta  de  exigências 
explicitando  a  documentação  ausente,  franqueando  prazo  de  15  (quinze)  dias  para  sua 
apresentação, sob pena de indeferimento, em caso de não atendimento.

Art.  11.  Para  efeito  de  concessão  de  aposentadoria,  reforma  e  reserva 
remunerada constitui-se em incumbência do órgão de origem do servidor a instrução completa 
do processo de inativação, inclusive com a juntada de certidão que comprove a legalidade das 
promoções e vantagens concedidas (Lei Complementar 39/2002, Artigo 53)

Art. 12.Os documentos devem ser encaminhados devidamente datados e 
assinados pelas autoridades competentes, numerados, rubricados e acompanhados de ofício 
do responsável pelo órgão/entidade e da Nota de Conferência da Documentação, conforme 
anexos desta Instrução Normativa.

Art. 13.Em lacuna desta Instrução Normativa, aplica-se subsidiariamente, no 
que couber, a legislação referente ao RGPS.

Art.  14.Esta  Instrução  Normativa  entrará  em  vigor  na  data  de  sua 
publicação, revogando disposições em contrário.

Belém, 10 de fevereiro de 2010.

Walter Silveira Franco
Presidente
Deivison Cavalcante Pereira
Procurador-Chefe
Ivana Ramos do Nascimento
Diretora de Administração e Finanças
Marlon José Ferreira de Brito
Diretor de Previdência
(Transc. do DOE nº. 31607, de 18/02/2010)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – REFERÊNCIA ELOGIOSA

O CAP QOBM Comandante do Centro de Suprimento e Manutenção de 
Viaturas e Materiais Operacionais – CSMV/MOp, no uso da competência que lhe confere o art. 
74, parágrafo 1º da Lei Estadual nº 6.833, de 13FEV2006, do Código de Ética e Disciplina da 
PMPA, ora em vigor para o CBMPA, resolve:

ELOGIAR:
Ao  SD  BM  ANDREY  DA  SILVA  PANTOJA,  por  ter  doado  sangue 
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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 01/2010 – CSMV/MOp)

2 – ATO DO SUBCOMANDO GERAL
PORTARIA Nº 34, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2010.
ANEXO:
1. Ofício nº 04, de 08FEV2010 – PADS.
2. Ofício nº 30, de 05FEV2010 – DS BM.

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 Ofício nº 04/2010- PADS, referente a solicitação de sobrestamento do Processo 
Administrativo  Disciplinar  Simplificado  instaurado  por  meio  da  portaria  nº  160,  de  12  de 
novembro  de  2009  –  Subcomando Geral,tendo  como encarregado  o  SUBTEN BM  CILAS 
SOUZA DO NASCIMENTO.

RESOLVE:
Art. 1º - Sobrestar no período de 19JAN2010 a 08JFEV2010, com base no 

art. 265, inciso V do CPC, O PADS instaurado pela portaria nº 160/2009- Subcomando, para 
abertura imediata no dia 09FEV2010.

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

MARIO AVELINO WANZELER DE MATOS – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

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

Confere com o Original:

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