
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ 25 DE FEVEREIRO DE 2010.
BOLETIM GERAL Nº 036

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2010 (SEXTA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM VINICIUS
Supervisor de Área CAP BM FARIAS

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ADRIANA
2º Turno: CAP BM NUNES

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG SUBTEN BM AGUIAR
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM LUIS ALFREDO
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM CASTRO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 – AUTORIZAÇÃO
Foi  autorizo  por  este  Comando,  o  SD  BM  RENATO  DA  SILVA 

RODRIGUES,  do  6º  SGBM/I  –  Mosqueiro,  a  deslocar-se  ao  Estado  do  Amapá,  no  dia 
21FEV2010, onde participou do Processo Seletivo  do Concurso de Admissão ao Curso de 
Formação de Oficiais da Polícia Militar daquele Estado.

2 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
PARECER Nº 005/2010 - COJ.
INTERESSADO: 1º SGT BM ANTÔNIO BISPO DOS SANTOS.
ORIGEM: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ.
ASSUNTO: PLEITO A PROMOÇÃO PARA OCUPAR VAGA NO QUADRO 

DE OFICIAIS CAPELÃES BOMBEIROS MILITARES.
ANEXO:  PROTOCOLO  Nº  2009/0000410986;  OFÍCIO  Nº  263/2009  – 

GABJS, DE 21 DE OUTUBRO DE 2009; CÓPIA IDENTIDADE DO MILITAR; CÓPIA DA LEI Nº 
7.057/2007; CÓPIA DA CERTIDÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO 
PARÁ;  CÓPIA  DO BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE NOTAS DA FACULDADE DE 
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO PARÁ; PROTOCOLO Nº 2009/410986; OFÍCIO Nº 959, DE 
17 DE NOVEMBRO DE 2009; E PROTOCOLO Nº 09/410986 (TOTAL 11 FLS.).

EMENTA:  SOLICITAÇÃO  DE  PROMOÇÃO  DO  1º  SGT  BM  ANTÔNIO 
BISPO  DOS  SANTOS  PARA  OCUPAR  VAGA  NO  QUADRO  DE  OFICIAIS  CAPELÃES 
BOMBEIROS MILITARES, (ARTIGO 2º DA LEI Nº 7.057, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2007). 
IMPOSSIBILIDADE.

I – DA CONSULTA
O Exmo. Sr. Comandante Geral do CBMPA solicita a esta comissão de 

justiça manifestação acerca do teor do ofício nº 263/2009 – GABJS, de 21 de outubro de 2009 
que pleiteia a promoção do 1º Sargento BM Antônio Bispo dos Santos para ocupar uma vaga 
no Quadro de Oficiais Capelães Bombeiros Militares.

Fato este que motivou a remessa dos documentos à comissão de justiça do 
CBMPA para submissão do pleito a análise e emissão de parecer.  
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II - DOS FATOS
Pela análise dos documentos podemos depreender que o 1º Sargento BM 

Antônio  Bispo  dos  Santos  pleiteia  promoção para  ocupar  uma vaga  no quadro  de oficiais 
capelães bombeiros militares, haja vista que o mesmo é bacharel em teologia.

Para  tanto  junta  certidão  de  conclusão  do  curso  de  bacharelado  em 
teologia, bem como boletim de acompanhamento de notas. 

Em  razão  do  pedido,  o  Exmo.  Sr.  Comandante  Geral  do  CBMPA 
encaminhou a esta  comissão de justiça  documentos para submissão do pleito  a análise  e 
emissão de parecer.

III – DO DIREITO
Os  militares  são  pessoas  físicas  que  prestam  serviços  às  Forças 

Armadas,  incluindo-se  às  polícias  militares  e  corpos  de  bombeiros  militares  dos 
Estados, Distrito Federal e dos Territórios, já que possuem vínculo estatutário sujeito a 
regime  jurídico  próprio,  conforme  disposição  dos  artigos  142,  X  e  144,  V,  §  6º  da 
Constituição Federal, in verbis:

“Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e 
pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base  
na  hierarquia  e  na  disciplina,  sob  a  autoridade  suprema  do  Presidente  da  República,  e  
destinam-se à defesa da Pátria,  à garantia dos poderes constitucionais e,  por iniciativa de  
qualquer destes, da lei e da ordem”.

“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”. 

“Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, através dos seguintes órgãos:

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares”.
“§  6º  -  As  polícias  militares  e  corpos  de  bombeiros  militares,  forças  

auxiliares  e  reserva  do  Exército,  subordinam-se,  juntamente  com  as  polícias  civis,  aos 
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”.

No que tange ao ingresso na Corporação, primeiramente devem ser 
observados  os  princípios  constitucionais  da  administração  pública  previstos  da 
Constituição Federal no artigo 37, caput, incisos I e II:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes  
da União,  dos Estados,  do Distrito  Federal  e  dos  Municípios obedecerá aos princípios de  
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

I -  os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros  
que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da  
lei; 

II  -  a  investidura  em cargo  ou  emprego  público  depende  de  aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a  
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para  
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”. 

No tocante ao inciso I do artigo 37 da Carta Magna definiu no que se refere 
ao ingresso no serviço público, o princípio da ampla acessibilidade aos cargos, empregos e 
funções públicas.

Nos termos do artigo 37, II com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19: “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo 
ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.

Por sua vez, a exigência dos provimentos de cargos ou empregos públicos 
mediante  concurso  público  deve  ser  feita  com absoluto  rigor,  observando-se  os  princípios 
estipulados no artigo 37,  caput,  constituindo-se em ato vinculado,  sob pena de nulidade e 
punição na forma do § 2º da Carta Magna de 1988.

Nesse sentido temos ainda as disposições da Constituição do Estado do 
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Pará que dispõe em seu artigo 34, parágrafo 1º: 
“Art.  34.  Os  cargos,  empregos  e  funções  públicas  são  acessíveis  aos 

brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 
forma da lei”.

“§ 1º - A investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação  
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a  
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, respeitada, rigorosamente, a 
ordem de classificação, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei  
de livre nomeação e exoneração”.

Também  no  caso  dos  militares,  o  ingresso  em  qualquer  dos  quadros 
existentes  se  dá  através  do  concurso  público,  conforme dispõe  o  artigo  142,  caput,  X  da 
Constituição Federal e artigo 49, I da Constituição Estadual que aduz:

“Art. 142. (...)”.
“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”. 

“Art. 49. Aplicam-se, mais, aos militares as seguintes disposições:
I  -  investidura,  através  de  concurso  público,  respeitados  a  ordem  de 

classificação e o aproveitamento em curso ou estágio de formação e adaptação;”.
Aliado  as  disposições  da  Constituição  Federal  e  Constituição  Estadual, 

temos ainda  os  preceitos  presentes  na Lei  nº  6.626,  de  03 de  fevereiro  de 2004  (Lei  de 
Ingresso da PMPA), que em seu artigo 19 dispõe:

“Art. 19 - O ingresso na Polícia Militar ocorrerá por meio de incorporação ou  
nomeação, após aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, o qual se  
regerá pelas regras que forem estabelecidas no respectivo edital, observadas as normas do  
inciso X do § 3°  do art.  142 da Constituição Federal  e as constantes desta Lei  e de seu  
regulamento”.

Além disso, temos ainda as disposições do artigo 20, §§ 1º, 2º e 3º da Lei nº 
5.251, de 31 de julho de 1985, Estatuto da PMPA, ora aplicado aos Bombeiros Militares: 

“Art. 20 - O ingresso no Quadro de Oficiais será por promoção do aspirante-
a-oficial  PM/BM  para  o  Quadro  de  Oficiais  e  Combatentes  e,  mediante  concurso  entre 
diplomados por Faculdades reconhecidas pelo Governo Federal, para os Quadros que exijam  
este requisito”.

“§ 1° - O ingresso no Quadro de Oficiais especialistas e de administração,  
será regulado por legislação específica”.

Desta  forma,  para  o  exercício  de  cargo  ou  emprego  é  imprescindível  a 
aprovação em concurso público, o qual pode ser de provas ou de provas e títulos, conforme 
sua complexidade.

O militar pleiteia uma vaga no quadro de oficiais capelães do CBMPA, haja 
vista possuir curso de bacharel em teologia, porém tal requisito resta não ser suficiente para 
que o mesmo ingresse no quadro de oficiais daquela especialidade, por ir de contra ao que 
dispõe  nosso  texto  fundamental  e  legislação  correlata  que  são  claros  ao  afirmar  que  a 
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público 
de provas ou de provas e títulos, excetuando-se alguns casos.

IV – CONCLUSÃO
Dessa feita, por expressa condição constitucional presente nos supracitados 

dispositivos,  esta  comissão se manifesta  no sentido da impossibilidade de atendimento do 
pleito do requerente pelas razões já expostas.

Ante o exposto,  esta  Comissão de Justiça é de parecer  contrário  ao do 
pleito  do requerente,  haja  vista  que seu pedido vai  de contra  aos ditames legais  em tela, 
conforme podemos depreender dos dispositivos em análise.

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 18 de fevereiro de 2010.

THAIS MINA KUSAKARI - 1º TEN QOCBM
Auxiliar da Comissão de Justiça do CBMPA
DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
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Concordo com o parecer.

CLÁUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM
Presidente da Comissão de Justiça

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer.
2. Publique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral do CBMPA.

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

3 – EXTRAVIO DE DOCUMENTO – PARTICIPAÇÃO
O  SUBTEN  BM  R/R  FABRICIANO  DE  CARVALHO,  participou  a  este 

comando, que foi extraviada em via pública sua Carteira porta-cédulas contendo sua Carteira 
de  Identidade  Militar,  expedida  pelo  Setor  de  Identificação  do  CBMPA,  fato  registrado  na 
Delegacia de Polícia, conforme Boletim de Ocorrência de nº 00277/2010019692-7.

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

RESOLUÇÃO Nº 145/2010-CONSEP
O Conselho Estadual de Segurança Pública – CONSEP, no uso de suas 

atribuições legais que lhe confere o Art. 4º da lei nº 5.944/96, alterada por leis posteriores, c/c 
os Art. 2º, 8º inciso VII e 17, incisos I, II, XVII e XXI do Regimento Interno, homologado pelos 
Decretos nº 1.555/96 e nº 0294/03, respectivamente, e

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 5.944, de 02 de fevereiro de 1996, 
definindo  como  missão  institucional  do  CONSEP,  “decidir  acerca  da  política  e  ação  de 
segurança pública” no Estado do Pará;

CONSIDERANDO a competência regimental  deste Colegiado para opinar 
sobre projeto público ou privado que implique na política de segurança pública;

CONSIDERANDO a  solicitação  da  Assembléia  Legislativa  do  Estado, 
através do Deputado Estadual Carlos Alberto Barros Bordalo, requerendo a manifestação do 
CONSEP sobre o Projeto de Lei nº 207/2009, de autoria do Deputado Estadual Arnaldo Jordy, 
propondo alteração do parágrafo 1º do Art. 4º da lei nº 5.944/96, para inclusão como membro 
representante da sociedade civil no Colegiado, a Pastoral Carcerária da CNBB;

RESOLVE:
Art.  1º  -  Aprovar,  pela  decisão  unânime  dos  membros  do  CONSEP, 

presentes na 206ª Reunião Ordinária deste Colegiado,  realizada no dia 10 de fevereiro de 
2010,  o  parecer  técnico-jurídico  constante  do  anexo,  apresentado  e  assinado  pelos 
representantes das organizações não governamentais que integram o Plenário do Conselho, 
com manifestação contrária a proposta legislativa constante do Projeto de Lei nº 207/2009, em 
tramitação na Assembléia Legislativa do Estado.

Art.  2º  -  Encaminhar  ao  Gabinete  do  Deputado  Estadual  Carlos  Alberto 
Barros Bordalo, o parecer julgado e aprovado pelo Plenário do CONSEP, para as medidas 
pertinentes.

Art.  3º  -  Esta  Resolução  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente do CONSEP, em 18 de fevereiro de 2010.

GERALDO ARAÚJO
Presidente do CONSEP
(Transc. do Diário Oficial nº. 31611 de 24/02/2010)

2 - OFÍCIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Secretaria Nacional de Segurança Pública
Ofício Circular nº. 253/09-DEPAID/SENASP/MJ
Brasília, 16 de outubro de 2009.

Ao Exmº. Senhor Dr. GERALDO JOSÉ DE ARAÚJO 
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Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Pará
Diretor da Polícia Civil
Assunto:  Rede  Nacional  de  Altos  Estudos  em  Segurança  Pública  – 

RENAESP

Excelentíssimo Senhor Secretário,
O Ministério da Justiça por intermédio da Secretária Nacional de Segurança 

Pública/SENASP,  dentro  da  política  de  valorização  do  profissional  da  área  de  Segurança 
Pública,  desde  2007  vem  envidando  esforços  para  implantar  de  Rede  Nacional  de  Altos 
Estudos em Segurança Pública-RENAESP.

Esta  ação  consiste,  dentre  outras  no  oferecimento  de  cursos  de 
especialização para os profissionais de segurança pública das diferentes corporações, e são 
financiados integralmente pelo Governo Federal.

Hoje, a RENAESP é formada por 73 cursos presenciais e a distância com 
mais de 5.000 alunos oriundos das mais diversas instituições: Policiais Militares, Policiais Civis, 
Bombeiros  Militares,  Polícia  Federal,  Polícia  Rodoviária  Federal,  Agentes  Penitenciários  e 
Guardas Municipais. Tais profissionais de diferentes graduações e postos, têm a oportunidade 
de ter acesso ao ensino técnico-acadêmico de qualidade que o Governo Federal acredita ser 
útil para a melhoria da qualidade da ação de segurança pública nos seus diferentes níveis de 
competência.

A SENASP entende que o investimento no capital intelectual e humano do 
profissional da área de segurança pública é fundamental para a execução de uma política de 
segurança  pautada  no  conhecimento,  abandonando  as  idéias  empirísticas  que  em  nada 
contribuíram na mudança do cenário atual.

Procurou-se  quebrar  paradigmas  que  diziam  que  o  profissional  de 
segurança uma vez formado não necessitaria mais de atualização ao longo de sua trajetória 
profissional.

Dado ao dinamismo da nossa sociedade e da evolução do quadro criminal 
percebe a evolução da criminalidade nos últimos anos, sendo que na área da segurança, para 
fazer frente a este cenário faz-se necessário utilizar-se do aperfeiçoamento do conhecimento.

Como medida de enfrentamento o Governo Federal, por meio da RENAESP 
disponibiliza aos profissionais de segurança pública, sem distinção hierárquica, a todos aqueles 
que estiverem interessados nos cursos de especialização,  latu senso, na área de segurança 
pública,  sem nenhum custo  para o  beneficiário,  bem como para o  ente  federado,  a  única 
contrapartida exigida é a freqüência e aproveitamento nos cursos.

Sucintamente, o ingresso destes profissionais ao curso se faz mediante a 
realização de processo seletivo realizado pelas Instituições de Ensino Superior – IES do país, 
credenciadas pelo Ministério da Justiça por meio de edital público e contratadas para ministrar 
cursos de pós-graduação lato sensu com carga horária mínima de 360 horas.

Por  meio  das  avaliações  realizadas  junto  as  Instituições  de  Ensino  por 
intermédio  de  consultoria  externa,  bem  como  por  meio  das  avaliações  periódicas 
encaminhadas  pelos  coordenadores  dos  cursos,  percebemos  um  número  significativo  de 
profissionais  de segurança evadidos e desistentes,  o que nos forçou a tentar identificar os 
possíveis motivos.

Por meio da análise dos dados e entrevistas realizadas verificou-se que as 
desistências e evasões eram frutos da incompatibilidade das jornadas de trabalho com os 
horários de aula nos cursos de especialização.

Em que pese esta Secretaria ter tido o cuidado para que os cursos não 
fossem realizados durante os horários de expedientes administrativos, muitos dos desistentes 
justificaram-se alegando que suas jornadas de trabalho não foram flexibilizadas, apesar de toda 
documentação comprobatória nos cursos.

Em  muitas  situações,  recebemos  em  nossos  e-mails  institucionais 
informações de que alunos tiveram que evadir por razões de escala e transferência seja no 
início do curso ou, até mesmo, em situações mais graves, quando estão prestes a defender 
suas monografias. Mesmo tendo sido previamente autorizado por seu chefe imediato.

A conseqüência da não participação do bolsista gera um grande número de 
evasões  dos  cursos,  culminando não só com um prejuízo  ao erário,  além de um prejuízo 
técnico qualitativo para a segurança pública.

A SENASP procura ombrear com as políticas de segurança que defendem a 
capacitação e o aperfeiçoamento de seus profissionais, razão pela qual sempre contamos com 
apoio de Vossa Excelência na operacionalização dessas questões.
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A RENAESP constitui-se um empreendimento inovador no Brasil que exige 
ampla pactuação federal, por esta razão, dirige-nos a Vossa Excelência para pedir o apoio e o 
engajamento  necessário  com vistas  a  garantir  a  presença  dos  profissionais  de  segurança 
pública de seu Estado que, por mérito, conseguiram uma vaga como bolsista integral em um 
dos  Cursos  que  integram  nossa  Rede,  por  meio  da  flexibilização  dos  horários  junto  as 
instituições pertencentes dos alunos bolsistas.

Na oportunidade,  esperando contar  com a vossa compreensão e com o 
apoio dessa renomada Instituição, reafirmamos os nossos agradecimentos, dentro do espírito 
de pareceria com que pautamos as Ações de Valorização,  Formação e Capacitação desta 
Secretária.

Atenciosamente,

RICARDO CRISOLLA BALESTRERI
Secretário Nacional de Segurança Pública

3 – ATO DO PODER EXECUTIVO
DECRETO N° 2.130, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2010
A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelo art. 135, parágrafo único, da Constituição Estadual, e
Considerando  que  as  exonerações  e  nomeações  para  cargos 

comissionados  de  Direção  e  Assessoramento  Superior-DAS,  bem como de  servidores  em 
geral, da administração direta do Estado são atos administrativos de rotina;

Considerando  a  necessidade  de  agilizar  as  ações  administrativas  do 
Estado, 

 
DECRETA:
Art.  1º Fica delegada competência ao titular da Secretaria de Estado de 

Governo para, respeitada a legislação em vigor, praticar os atos relativos a: 
a) nomeação e exoneração dos cargos em comissão integrantes do Grupo 

de Direção e Assessoramento Superior-DAS da administração direta do Estado.
b) exoneração, a pedido, de funcionário ocupante de cargo de provimento 

efetivo da administração direta e indireta do Estado;
c)  nomeação e exoneração dos cargos em comissão não-integrantes do 

Grupo  de  Direção  e  Assessoramento  Superior-DAS,  após  aprovação  do  Chefe  do  Poder 
Executivo, excetuados os cargos dos Grupos Assessoria Especial e Assessoria de Gabinete.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial as contidas no 

Decreto nº 2.163, de 06 de abril de 2006.
PALÁCIO DO GOVERNO, 24 DE FEVEREIRO DE 2010

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA
Governadora do Estado
(Transc. do DOE nº 31612, de 25/02/2010)

4 – RESUMO DE PORTARIA
Diária
Número de Publicação: 73124
Portaria: 443
Objetivo:  Conceder  aos  militares  diárias  completas  por  terem  seguido 

viagem ao Município de Castanhal no período de 30 de setembro a 01 de outubro de 2009 a 
fim  de  realizar  Vistoria  Técnica  nas  revendas  de  GLP,  através  do  Convênio  04/08-
ANP-014,335, firmado entre o CBMPA e a ANP Fundamento Legal: Considerando o Decreto 
Estadual nº 2.539, de 20 de maio de 1994 e a Portaria nº 419 de 11 de julho de 2007 – SEAD.

Origem: BELÉM/PA – BRASIL
Destino(s): Castanhal/PA – Brasil.
Servidor(es):  5539161/EDER ZORRILLO E SILVA (SGT BM) / 1.0 diárias 

(Completa)  /  de  30/09/2009  a  01/10/2009  5044154/GERALDO  PANTOJA  DE  MENEZES 
(TENCEL BM) / 1.0 diárias (Completa) / de 30/09/2009 a 01/10/2009 5602114/HEDEM FRANK 
GOMES  DO  CARMO  (CB  BM)  /  1.0  diárias  (Completa)  /  de  30/09/2009  a  01/10/2009 
5420644/JULIO CEZAR MONTEIRO PINHEIRO (SUBTEN BM) / 1.0 diárias (Completa) / de 
30/09/2009 a 01/10/2009 5608880/LUIS CLÁUDIO PINTO DIAS (SUBTEN BM) / 1.0 diárias 
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______________________  Vidas Alheias e Riquezas Salvar   _________________  

(Completa)  /  de  30/09/2009  a  01/10/2009  5420830/PALMESTON  LOPES  ALVES  FILHO 
(SUBTEN BM) / 1.0 diárias (Completa) / de 30/09/2009 a 01/10/2009

5211875/RONALDO  FEIO  DA  COSTA  (SUBTEN  BM)  /  1.0  diárias 
(Completa) / de 30/09/2009 01/10/2009

Ordenador: Paulo Gerson Novaes de Almeida – CEL QOBM
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA
(Transc. do DOE nº 31612, de 25/02/2010)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
SEM ALTERAÇÃO

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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