
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 22 DE NOVEMBRO DE 2010.
BOLETIM GERAL Nº 198

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2010 (TERÇA-FEIRA)
Superior de Dia TCEL BM CAVALCANTI
Supervisor de Área CAP BM SILVA JUNIOR

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

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG CAP BM RÊGO
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM DANILO
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM PINHEIRO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 – ATO DO PODER EXECUTIVO
LEI N° 7.480, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2010
Revogam-se  as  Leis  nº  6.005,  de  23  de  dezembro  de  1996  e  nº  7.057,  de  22  de 

novembro de 2007, e alteram os dispositivos dos arts. 1º, 2º e 8º da Lei nº 5.729, de 10 de dezembro de 
1992 e acrescenta o art. 9º que dispõe sobre o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e dá outras 
providências.

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

Art. 1º Os arts. 1º, 2º, 8º e 9º da Lei nº 5.729, de 10 de dezembro de 1992, passam a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º O efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Pará é fixado em 4.984 (quatro mil 
novecentos e oitenta e quatro) Bombeiros Militares”.

“Art. 2º O efetivo constante do artigo anterior será distribuído nos postos e graduações,  
conforme os Quadros de Organização, da seguinte forma:

I - Quadro de Oficiais Combatentes Bombeiros Militares: (QOBM)
Coronel 10
Tenente-Coronel 40
Major 59
Capitão 67
Primeiro-Tenente 69
Segundo-Tenente 75
Total 320
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II - Quadro de Oficiais Complementares Bombeiros Militares (QOCBM)
Coronel 03
Tenente-Coronel 08
Major 08
Capitão 10
Primeiro-Tenente 10
Total 39

III - Quadro de Oficiais de Saúde Bombeiros Militares (QOSBM)  
a) Quadro de Oficiais BM Médicos (QOSBM/ Méd.)
Coronel 02
Tenente-Coronel 02
Major 02
Capitão 03
Primeiro-Tenente 05
Total 14

b) Quadro de Oficiais BM Cirurgiões Dentistas (QOSBM/ Dent.)
Coronel 02
Tenente-Coronel 05
Major 03
Capitão 05
Primeiro-Tenente 05
Total 20

IV- Quadro de Oficiais de Administração Bombeiros Militares (QOABM)  
Coronel 01
Tenente-Coronel 01
Major 03
Capitão 10
Primeiro-Tenente 22
Segundo-Tenente 53
Total 90

V- Quadro de Oficiais Músicos Bombeiros Militares (QOBM/Mus.)  
Coronel 01
Tenente-Coronel 01
Major 01
Capitão 02
Primeiro-Tenente 03
Segundo-Tenente 05
Total 13

VI- Quadro de Oficiais Capelães Bombeiros Militares (QOCABM)
Coronel 01
Tenente-Coronel 01
Major 01
Capitão 01
Primeiro-Tenente 01
Total 05

VII - Praças Bombeiros Militares: (Praças BM)  
a) Qualificação Bombeiro Militar Geral Combatente (QBMG-O)
1. Praças Combatentes (QBMP-O)
Subtenente 191
Primeiro-Sargento 143
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Segundo-Sargento 201
Terceiro-Sargento 501
Cabo 853
Soldado 1.667
Total 3.556

b) Qualificação Bombeiro Militar Geral Especialista (QBMG-1)
1. Praças Condutores e Operadores de Viaturas (QBMP-1)
Subtenente 169
Primeiro-Sargento 180
Segundo-Sargento 150
Terceiro-Sargento 214
Total 713

2. Praças Músicos (QBMP-2)
Subtenente  51
Primeiro-Sargento 32
Segundo-Sargento 30
Terceiro-Sargento 40
Total 153

3. Praças Auxiliares de Saúde (QBMP-3)
Subtenente 07
Primeiro-Sargento 13
Segundo-Sargento 20
Terceiro-Sargento 20
Cabo 01
Total 61
Total Geral 4.984

“Art.  8º  Esta  Lei  será revisada  no 1º  trimestre  de cada  biênio,  a  contar  da data  da 
publicação.”

“Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.” 

Parágrafo  único.  O  Quadro  de  Oficiais  Capelães  Bombeiros  Militares  (QOCABM), 
constante  do  item  VI  deste  artigo,  ficará  limitado  apenas  ao  preenchimento  de  duas  vagas,  em 
conformidade com a Lei Estadual nº 6.099, de 31 de dezembro de 1997.    

Art. 2º V E T A D O.
PALÁCIO DO GOVERNO, 17 de novembro de 2010.

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA 
Governadora do Estado
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº. 31794 de 19/11/2010)

MENSAGEM Nº 045/10-GG/Belém, 17 de novembro de 2010.
Excelentíssimo Senhor
Deputado DOMINGOS JUVENIL
Presidente da Assembleia 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 inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 130/10, de 
26 de outubro de 2010, que “Revoga as Leis nº 6.005, de 23 de dezembro de 1996 e nº 7.057, de 22 de  
novembro de 2007, altera os dispositivos dos arts. 1º, 2º e 8º da Lei nº 5.729, de 10 de dezembro de 1992 e 
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acrescenta  o  art.  9º,  que  dispõe  sobre  o  efetivo  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Pará  e  dá outras 
providências”.

A proposição legislativa em pauta, de iniciativa do Poder Executivo, fixou o efetivo do 
Corpo de Bombeiros Militar do Pará e o distribuiu nos postos e graduações dos Quadros de Organização, 
na forma da nova redação conferida ao artigo 2º da mencionada Lei. 

Além disso, em seu artigo 2º, o Projeto de Lei definiu o termo inicial de vigência da lei, 
fixando-o a partir de 1º de janeiro de 2011. Veja-se a redação original do citado dispositivo:

“Art. 2º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2011, revogadas as Leis nº 
6.005, de 23 de dezembro de 1996 e 7.057, de 22 de novembro de 2007.”

Ocorre  que  durante  a  tramitação  do  Projeto  de  Lei,  o  artigo  2º  sofreu  emenda 
modificativa, passando a vincular a vigência da lei à data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos a 
contar de 10 de junho de 2010, conforme se vê da atual redação do citado dispositivo:

“Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar de 
10 de junho de 2010, revogadas as Leis nº 6.005, de 23 de dezembro de 1996 e nº 7.057, de 22 de  
novembro de 2007.”

Ao  consignar  efeitos  retroativos  à  ampliação  quantitativa  do  efetivo  do  Corpo  de 
Bombeiros Militar do Pará, a referida emenda parlamentar propicia a efetivação de promoções gerais na 
carreira, retroativas a setembro do corrente ano, com o que acarreta notório acréscimo de despesa em 
projeto de lei de iniciativa exclusiva do Poder Executivo.

Em análise comparativa do teor da proposta de lei encaminhada pelo Poder Executivo e 
do Projeto de Lei  aprovado nessa Assembleia,  a Secretaria  de Estado de Planejamento,  Orçamento e 
Finanças -  SEPOF,  em Nota  Técnica (em anexo),  destaca  o impacto financeiro  resultante  da emenda 
parlamentar: 

“O quadro abaixo demonstra que o impacto dessa alteração, em relação à minuta de 
Projeto  de  Lei  encaminhada  pela  Excelentíssima  Senhora  Governadora,  é  de  R$-846.419,10, 
mensalmente.”

Denota-se, pois, que a emenda legislativa acarretou evidente acréscimo de despesa em 
proposta de lei de iniciativa reservada do Poder Executivo, configurando hipótese vedada pelo art.  106,  
inciso I, da Constituição Estadual, que assim estabelece:

“Art. 106. Não será admitido aumento da despesa prevista:
I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador, salvo se se tratar de emenda ao 

projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem, de emendas ao projeto de lei de  
diretrizes orçamentárias, observado o disposto no art. 166, §§ 3°. e 4°, da Constituição Federal.”

Cumpre notar que tal dispositivo reproduz o artigo 63, inciso I, da Constituição Federal, 
que constitui  preceito  básico relativo  ao processo legislativo  federal,  de observância  compulsória  pelos 
Estados-Membros, pois tais normas decorrem da aplicação do princípio fundamental de independência e 
harmonia dos poderes do Estado, consoante parâmetros fixados na Constituição da República.

Assim,  considerando  que  a  inovação  decorrente  de  emenda  parlamentar  acarreta 
despesa  em  projeto  de  lei  de  iniciativa  privativa  do  Executivo,  incidindo  em  hipótese  de  vedação 
constitucional,  tem-se  que  esta  previsão  encontra-se  eivada  de  vício  oriundo  do  processo  legislativo, 
atraindo o veto por inconstitucionalidade.

Neste sentido o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, conforme se vê 
das ementas de decisões a seguir transcritas:

“Processo  legislativo:  projeto  do  Governador,  em matéria  de  iniciativa  reservada  ao 
Poder  Executivo,  aprovado  com  emendas  de  origem  parlamentar  que  —  ampliando  o  universo  dos 
servidores beneficiados e alargando os critérios da proposta original — acarretaram o aumento da despesa 
prevista: inconstitucionalidade formal declarada.” (ADI 2.170, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 
17-8-05, DJ 9-9-05). No mesmo sentido: ADI 1.124, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 2-3-05, DJ 8-4-05).

“A iniciativa  de projetos de lei  que  disponham sobre vantagem pessoal  concedida  a 
servidores  públicos  cabe  privativamente  ao  Chefe  do  Poder  Executivo.  Precedentes.  Inviabilidade  de 
emendas que impliquem aumento de despesas a projetos de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.” 
(ADI 1.729, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 28-6-06, DJ de 2-2-07).

Vale mencionar que além da inconstitucionalidade apontada, a emenda legislativa gera 
despesa além dos limites orçamentários previstos para o exercício, o que importa a nulidade do ato, na 
forma dos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Portanto, diante da ofensa ao artigo 106, inciso I, da Constituição do Estado do Pará e 
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da contrariedade à Lei de Responsabilidade Fiscal, cumpre-me opor veto ao artigo 2º do Projeto de Lei em 
referência.

Cumpre-me destacar  que o veto  ora oposto não acarreta  prejuízo  à vigência  da lei, 
sendo aplicável, neste caso, o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Civil – Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de 
setembro de 1942, que determina, salvo disposição contrária, que a lei começa a vigorar 45 (quarenta e 
cinco) dias depois de oficialmente publicada.

Estas, Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, são as razões 
que me levaram a vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 130/10, de 26 de outubro de 2010, as quais ora 
submeto à elevada apreciação de Vossas Excelências.

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA 
Governadora do Estado
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº. 31794 de 19/11/2010)

2 - DIÁRIAS
A) Portaria: 325
Objetivo:  Estágio  Básico  de  Operações  Bombeiro  Militar  em  Área  de  Selva  – 

EBOPS/2001.
Fundamento  Legal:  Lei  nº  5.119  de  16/05/1984.  Decreto  Estadual  nº  2.539,  de 

20/05/1994 e Portaria nº 419 de 11/07/2007 - SEAD. 
Origem: BELÉM/PA – BRASIL
Destino(s): 
Benevides/PA – Brasil
Servidor(es): 
5414856/ALESSANDRA DE  FATIMA VASCONCELOS  PINHEIRO  (CAP  BM)  /  12.0 

diárias (Alimentação) / de 13/10/2010 a 24/10/2010
5427138/ANTONIO FLAVIO PRISCA DA SILVA (CB BM) / 6.0 diárias (Alimentação) / de 

13/10/2010 a 18/10/2010
57217747/ARINILSON  DOS  SANTOS  NASCIMENTO  (SD  BM)  /  12.0  diárias 

(Alimentação) / de 13/10/2010 a 24/10/2010
5122503/CAETANO PEREIRA (CB BM) / 12.0 diárias (Alimentação) / de 13/10/2010 a 

24/10/2010
5420814/CLEBER ALCIR TAVARES BAÍA (CAP BM) / 12.0 diárias (Alimentação) /  de 

13/10/2010 a 24/10/2010
57173388/DIEGO  BATISTA  ARAUJO  (SD  BM)  /  12.0  diárias  (Alimentação)  /  de 

13/10/2010 a 24/10/2010
5162190/EDNELSON DA LUZ BARBOSA (SGT BM) / 12.0 diárias (Alimentação) /  de 

13/10/2010 a 24/10/2010
5037433/FRANCISCO  DAS  CHAGAS  CARVALHO  FILHO  (SGT  BM)  /  12.0  diárias 

(Alimentação) / de 13/10/2010 a 24/10/2010
57175072/HERYEWRTON REGO PAULA (SD BM)  /  12.0  diárias  (Alimentação)  /  de 

13/10/2010 a 24/10/2010
5608716/IZAIAS  GATINHO  BARROSO  (SGT  BM)  /  12.0  diárias  (Alimentação)  /  de 

13/10/2010 a 24/10/2010
5623456/JORGE LUIS ARAUJO NOGUEIRA (CB BM) / 12.0 diárias (Alimentação) / de 

13/10/2010 a 24/10/2010
5452619/JOSE WILSON DOS SANTOS GAIA (CB BM) / 12.0 diárias (Alimentação) / de 

13/10/2010 a 24/10/2010
57189276/LEONARDO  BENTES  DE  ALBUQUERQUE  (SD  BM)  /  6.0  diárias 

(Alimentação) / de 13/10/2010 a 18/10/2010
5211646/LUIS CARLOS DA SILVA CASTRO (SUBTEN BM) / 12.0 diárias (Alimentação) / 

de 13/10/2010 a 24/10/2010
54185004/LUIZ  CARLOS  MARTINS  DA  SILVA  JUNIOR  (SD  BM)  /  6.0  diárias 

(Alimentação) / de 13/10/2010 a 18/10/2010
57173367/MARCELO FRANCO DE ARAÚJO (SD BM) / 6.0 diárias (Alimentação) / de 

13/10/2010 a 18/10/2010
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54185159/MARCELO  PANTOJA  BARBOSA  DA  SILVA  (SD  BM)  /  6.0  diárias 
(Alimentação) / de 13/10/2010 a 18/10/2010

57175250/MARCO ROGÉRIO SCIENZA (TEN BM)  /  12.0  diárias  (Alimentação)  /  de 
13/10/2010 a 24/10/2010

51855689/MICHELA DE PAIVA CATUABA (TEN BM) / 12.0 diárias (Alimentação) /  de 
13/10/2010 a 24/10/2010

5124255/MISACH CORDEIRO DOS SANTOS (SGT BM) / 12.0 diárias (Alimentação) / 
de 13/10/2010 a 24/10/2010

57189419/MOISES  ABRAÃO  PENNA  DA  CONCEIÇÃO  (SD  BM)  /  12.0  diárias 
(Alimentação) / de 13/10/2010 a 24/10/2010

57174025/NELSON MONTEIRO AMADOR (SD BM) /  12.0 diárias (Alimentação) /  de 
13/10/2010 a 24/10/2010

5420768/OLIMPIO  AUGUSTO  COELHO  DE  OLIVEIRA  (CAP  BM)  /  1.0  diárias 
(Alimentação) / de 13/10/2010 a 13/10/2010

5833523/PABLO  CRUZ  DE  OLIVEIRA (TEN  BM)  /  12.0  diárias  (Alimentação)  /  de 
13/10/2010 a 24/10/2010

33899359/SERGIO LOBATO DE SOUZA (SGT BM) /  12.0 diárias (Alimentação) /  de 
13/10/2010 a 24/10/2010

5406749/SILVESTRE ARAÚJO FILHO (SUBTEN BM) / 12.0 diárias (Alimentação) / de 
13/10/2010 a 24/10/2010

54184964/VALTER OLIVEIRA DA SILVA FILHO (SD BM) / 6.0 diárias (Alimentação) / de 
13/10/2010 a 18/10/2010

5824079/WAGNER  ALIPO  ESPIRITO  SANTO  DA  SILVA  (TEN  BM)  /  12.0  diárias 
(Alimentação) / de 13/10/2010 a 24/10/2010

54185304/WILLAMES  FLORENTINO  DE  ANDRADE  (TEN  BM)  /  12.0  diárias 
(Alimentação) / de 13/10/2010 a 24/10/2010

5833566/WILLIAM ROGÉRIO SOUZA DA SILVA (TEN BM) / 12.0 diárias (Alimentação) /  
de 13/10/2010 a 24/10/2010

Ordenador: Paulo Gerson Novaes de Almeida

B) Portaria: 304
Objetivo: Participarem da Solenidade de inauguração do 8º GBM
Fundamento  Legal:  Lei  nº  5.119  de  16/05/1984,  Decreto  Estadual  nº  2.539,  de 

20/05/1994 e Portaria nº 11/07/2007 – SEAD
Origem: BELÉM/PA – BRASIL
Destino(s): 
TUCURUI/PA – Brasil
Servidor(es): 
5043654/CELSO BARROS DA SILVA (SUBTEN BM) /  2.0  diárias (Alimentação)  /  de 

12/08/2010 a 13/08/2010
5159350/CLERISSON  LIMA DACOSTA (TEN  BM)  /  2.0  diárias  (Alimentação)  /  de 

12/08/2010 a 13/08/2010
5159067/CLEUDSON  LIMA DA COSTA (SGT  BM)  /  2.0  diárias  (Alimentação)  /  de 

12/08/2010 a 13/08/2010
5063329/FRANCISCO  EDMAR  DA  SILVA  VIEIRA  (SUBTEN  BM)  /  2.0  diárias 

(Alimentação) / de 12/08/2010 a 13/08/2010
5159241/GILVANDRO CARDOSO CORREA (SUBTEN BM) / 2.0 diárias (Alimentação) / 

de 12/08/2010 a 13/08/2010
5398649/ISAIAS  DE  SOUSA  ALVES  (SGT  BM)  /  2.0  diárias  (Alimentação)  /  de 

12/08/2010 a 13/08/2010
5159059/ISANILDO DA ROCHA MONTEIRO (SUBTEN BM) / 2.0 diárias (Alimentação) / 

de 12/08/2010 a 13/08/2010
5177618/JAIRO COSTA PAIVA (SUBTEN BM) / 2.0 diárias (Alimentação) / de 12/08/2010 

a 13/08/2010
5159385/JAZIEL OLIVEIRA DA ROCHA (SUBTEN BM) / 2.0 diárias (Alimentação) / de 

12/08/2010 a 13/08/2010
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5158958/LUCIVALDO DE SOUZA GUEDES (SUBTEN BM) / 2.0 diárias (Alimentação) / 
de 12/08/2010 a 13/08/2010

5159270/MANOEL DO  CARMO  FURTADO  DA COSTA (SUBTEN  BM)  /  2.0  diárias 
(Alimentação) / de 12/08/2010 a 13/08/2010

5193621/MOISÉS FREITAS GONÇALVES (SGT BM) /  2.0 diárias (Alimentação) /  de 
12/08/2010 a 13/08/2010

3392163/PEDRO PAULO PEREIRA DE MIRANDA (SGT BM) / 2.0 diárias (Alimentação) / 
de 12/08/2010 a 13/08/2010

5124476/SALOMÃO DA SILVA BARROS (SGT BM)  /  2.0  diárias  (Alimentação)  /  de 
12/08/2010 a 13/08/2010

5064163/SILVIO  ALDEMIRO  PEREIRA  MONTEIRO  (SUBTEN  BM)  /  2.0  diárias 
(Alimentação) / de 12/08/2010 a 13/08/2010

5158893/URIEL  LIMA  DE  AZEVEDO  (SGT  BM)  /  2.0  diárias  (Alimentação)  /  de 
12/08/2010 a 13/08/2010

5193613/VALTER SANTOS  DE  MOURA (SGT BM)  /  2.0  diárias  (Alimentação)  /  de 
12/08/2010 a 13/08/2010

5159202/VITOR  FERREIRA ALVES  (SUBTEN  BM)  /  2.0  diárias  (Alimentação)  /  de 
12/08/2010 a 13/08/2010

5159393/WALDEMAR CABRAL FERREIRA (SGT BM) / 2.0 diárias (Alimentação) / de 
12/08/2010 a 13/08/2010

5159210/WANDERLEY BEZERRA VILA NOVA (SUBTEN BM) / 2.0 diárias (Alimentação) 
/ de 12/08/2010 a 13/08/2010

Ordenador: Paulo Gerson Novaes de Almeida

C) Portaria: 327
Objetivo: Realizar combate a incêndio florestal.
Fundamento  Legal:  Lei  nº  5.119  de  16/05/1984.  Decreto  Estadual  nº  2.539,  de 

20/05/1994 e Portaria nº 419 de 11/07/2007 - SEAD. 
Origem: MARABÁ/PA – BRASIL
Destino(s): 
Juruti/PA – Brasil
Terra Santa/PA – Brasil
Servidor(es): 
5421993-1/Aurino  de  Souza  Almeida  (SGT  BM)  /  11.0  diárias  (Alimentação)  /  de 

10/08/2010 a 21/08/2010
57190086-1/Benito Tiago Ramos dos Santos (SD BM) / 10.0 diárias (Alimentação) / de 

11/08/2010 a 21/08/2010
57218239-1/Cleonivaldo  Gomes  Ventura  (SD  BM)  /  10.0  diárias  (Alimentação)  /  de 

11/08/2010 a 21/08/2010
5399645-1/Edinaldo Rios Teixeira (SGT BM) / 4.0 diárias (Alimentação) / de 11/08/2010 a 

15/08/2010
5607590-1/Emivaldo  da  Silva  Coelho  (CB  BM)  /  14.0  diárias  (Alimentação)  /  de 

07/08/2010 a 21/08/2010
5055032-1/Francisco Cantuária Moutinho Júnior (Maj BM) / 2.0 diárias (Alimentação) / de 

14/08/2010 a 16/08/2010
5607523-1/Francisco  Soares  Pontes  (SGT  BM)  /  1.0  diárias  (Alimentação)  /  de 

07/08/2010 a 08/08/2010
5267528-1/Frederico Augusto Corrêa Pamplona (Maj BM) / 8.0 diárias (Alimentação) / de 

13/08/2010 a 21/08/2010
5826675-1/Gedeon  José  Bispo  da  Silva  (CB  BM)  /  8.0  diárias  (Alimentação)  /  de 

13/08/2010 a 21/08/2010
57214140-2/Geovanne  Assunção  Dias  (SD  BM)  /  10.0  diárias  (Alimentação)  /  de 

11/08/2010 a 21/08/2010
5421918-1/Gilmar de Souza Pinheiro (CB BM) / 5.0 diárias (Alimentação) / de 16/08/2010 

a 21/08/2010
57190075-1/Jeferson Carlos Rodrigues Pereira (SD BM) / 10.0 diárias (Alimentação) / de 
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11/08/2010 a 21/08/2010
5607485-1/José  Arnaldo  Pereira  da  Silva  (CB  BM)  /  11.0  diárias  (Alimentação)  /  de 

10/08/2010 a 21/08/2010
52113361/José  Constantino  da  Conceição  (CB  BM)  /  5.0  diárias  (Alimentação)  /  de 

16/08/2010 a 21/08/2010
5209501-1/José Marcelo de Freitas Coutinho (CB BM) / 9.0 diárias (Alimentação) / de 

07/08/2010 a 16/08/2010
57189216-1/Lourivan  Carneiro  de  Souza  (SD  BM)  /  8.0  diárias  (Alimentação)  /  de 

13/08/2010 a 21/08/2010
57190099-1/Omério  dos  Santos  Souza  (SD  BM)  /  1.0  diárias  (Alimentação)  /  de 

13/08/2010 a 14/08/2010
5607361-1/Otoniel Araújo Cabral (CB BM) / 11.0 diárias (Alimentação) / de 10/08/2010 a 

21/08/2010
57190666-1/Paulo Roberto Ferreira dos Santos (SD BM) / 5.0 diárias (Alimentação) / de 

16/08/2010 a 21/08/2010
5422051-1/Raimundo Nonato Lopes de Oliveira (SGT BM) / 2.0 diárias (Alimentação) / 

de 14/08/2010 a 16/08/2010
5623669-1/Sandro Vínicius Gomes de Melo (CB BM) /  7.0 diárias (Alimentação) /  de 

11/08/2010 a 18/08/2010
5826691-1/Sílvio Luis Lima Chaves (SGT BM) / 1.0 diárias (Alimentação) / de 13/08/2010 

a 14/08/2010
54185299-1/Thiago Santiaelle de Carvalho (TEN BM) /  9.0 diárias (Alimentação) /  de 

07/08/2010 a 16/08/2010
57190096-1/Vanderson dos Santos Oliveira  (SD BM) /  8.0 diárias (Alimentação) /  de 

13/08/2010 a 21/08/2010
54185005-1/Wellington  Santos  Matos  (SD  BM)  /  1.0  diárias  (Alimentação)  /  de 

07/08/2010 a 08/08/2010
Ordenador: Paulo Gerson Novaes de Almeida
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº. 31794 de 19/11/2010)

3 - CONTRATO
Contrato: 15
Exercício: 2010
Objeto: Este Contrato tem como objeto Aquisição de peças automotivas para o CBMPA, 

adjudicado a contratada conforme especificado em sua proposta financeira que doravante e parte integrante 
do presente contrato.

Valor Total: 179.265,00
Data Assinatura: 18/11/2010
Vigência: 18/11/2010 a 17/11/2011
Pregão Eletrônico: 8/2010
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso    Origem do Recurso
06182118426040000           339030                      0101000000               Estadual
Contratado: EMPRESA POSTO VIRGEM DE FÁTIMA LTDA
Endereço: Av Pedro Miranda, 1670
CEP. 66080-000 - Belem/PATelefone: 9132333877 
Ordenador: Paulo Gerson Novaes de Almeida
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº. 31794 de 19/11/2010)

4 - TERMO ADITIVO A CONTRATO
Número de Publicação: 179429
Errata da Publicação: 170461
Termo Aditivo: 1
Data de Assinatura: 19/10/2010
Valor: 13.371,60
Vigência: 19/10/2010 a 23/04/2011
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Justificativa:  O  Contrato  Nº  005/2010,  que  formaliza  a  contratação  de  serviços  de 
impressão, que visando otimizar os processos de impressão, há a necessidade de adquirir mais 02 (duas) 
impressoras multifuncionais Lexmark x654dtn e 01 (uma) impressora Lexmark T654dtn,  cujo o contrato 
original apresenta o valor global de R$ 53.486,40 o qual sofrerá um acréscimo de 25% no valor global,  
passando para o valor de R$ 66.858,00

Contrato: 5
Exercício: 2010
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso    Origem do Recurso
06122012545340000            339039                      0101000000             Estadual
Contratado: CSI SERVICE LTDA-MATRIZ
Endereço: Av Genrl Deodoro, Bairro: Nazaré, 1683
CEP. 66040-140 – Belém/PA
Telefone: 9132129711 
Ordenador: Paulo Gerson Novaes de Almeida
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº. 31794 de 19/11/2010)

5 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
INSTRUÇÃO NORMATIVA
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2010 – IGEPREV – PA
Dispõe sobre os requisitos para emissão de Certidão de Tempo de Contribuição 

pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV.
A Diretoria Executiva do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, no 

uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso XI, 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. As emissões de Certidões de Tempo de Contribuição requeridas junto ao Igeprev 
deverão obedecer ao disposto nesta Instrução Normativa. 

DA CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 
CAPÍTULO I
Da Certidão de Tempo de Contribuição
Art. 2º. Será permitida a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição aos segurados 

que acumulem cargos públicos na administração federal, distrital, municipal ou RGPS, desde que obedeçam 
ao artigo 41 da Constituição do Estado do Pará.

§ 1º.  O tempo de contribuição para Regime Próprio de Previdência Social - RPPS ou 
RGPS deverá ser provado com CTC fornecida pelo Igeprev, mediante apresentação de histórico funcional,  
expedido pelo órgão de origem do servidor.

§ 2º. A CTC será única, devendo constar o período integral de contribuição ao Regime 
de  Previdência  Estadual  e  consignar  ao  Regime  de  Previdência  a  que  se  destinam,  bem  como  os 
respectivos períodos a serem alocados a cada um, segundo a indicação do requerente. 

§ 3º. O Igeprev expedirá a CTC mediante requerimento formal do interessado, no qual 
esclarecerá o fim e a razão do pedido.

Art. 3º. Para fins de concessão de aposentadoria, na forma de contagem recíproca, só 
poderá ser aceita CTC emitida por regime de previdência social, geral ou próprio, observados os requisitos 
previstos no art. 9º desta Instrução Normativa.

Art. 4º. Para períodos fracionados, a CTC poderá ser emitida, a pedido do segurado, na 
forma estabelecida nesta IN, devendo constar a informação de todo o tempo de contribuição ao Regime de 
Previdência Estadual e a indicação dos períodos que o segurado deseja averbar no Regime de Previdência  
ao qual estiver vinculado.

Art. 5º. O tempo de contribuição ao Regime de Previdência Estadual que constar da 
CTC, mas que não tenha sido indicado para ser aproveitado no regime de previdência a que a certidão se 
destina, poderá ser utilizado para fins de benefício junto ao Igeprev, mesmo que de forma concomitante com 
o de contribuição daquele regime, independentemente de existir ou não aposentadoria.
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Parágrafo Único. Entende-se por tempo a ser aproveitado o período de contribuição 
indicado pelo interessado para utilização junto ao Regime de Previdência ao qual estiver vinculado.

Art.  6º.  Não  será  emitida  CTC com  conversão  de  tempo  de  serviço  exercido  em 
atividade sujeita  a  condições especiais,  em tempo de contribuição  comum, bem como a contagem de 
qualquer tempo de serviço fictício.

Art.  7º. Em hipótese alguma será expedida certidão de tempo de contribuição se o 
mesmo já tiver sido utilizado para efeito de concessão de qualquer aposentadoria, em qualquer regime de 
previdência social.

Art. 8º. O Igeprev deverá promover o levantamento do tempo de contribuição para o 
respectivo regime próprio de previdência social à vista dos assentamentos funcionais.

Art. 9º. Após as providências de que trata o art. 8º, o Igeprev deverá emitir CTC, sem 
rasuras, constando, obrigatoriamente:

I - órgão expedidor;
II - nome do servidor, seu número de matrícula, RG, CPF, sexo, data de nascimento,  

filiação, número do PIS ou PASEP, e, quando for o caso, cargo efetivo, lotação, data de admissão e data de 
exoneração ou demissão; 

III - período de contribuição, de data a data, compreendido na certidão;
IV - fonte de informação;
V - discriminação da freqüência durante o período abrangido pela certidão, indicadas as 

várias alterações, tais como faltas, licenças, suspensões e outras ocorrências;
VI - soma do tempo líquido;
VII  -  declaração  expressa  do  servidor  responsável  pela  certidão,  indicando o  tempo 

líquido de efetiva contribuição em dias, ou anos, meses e dias;
VIII - assinatura do responsável pela certidão e do dirigente do órgão expedidor;
IX - indicação da lei que assegure, aos servidores do Estado, do Distrito Federal ou do 

Município, aposentadorias por invalidez, idade, tempo de contribuição e compulsória, e pensão por morte, 
com  aproveitamento  de  tempo  de  contribuição  prestado  em  atividade  vinculada  ao  Regime  Geral  de 
Previdência Social.

X  -  documento  anexo  contendo  informação  dos  valores  das  remunerações  de 
contribuição, por competência, a serem utilizados no cálculo dos proventos da aposentadoria.

Art. 10.  A certidão de tempo de contribuição deverá ser expedida em duas vias, das 
quais a primeira será fornecida ao interessado, mediante recibo passado na segunda via, implicando sua 
concordância quanto ao tempo certificado.

§ 1º. A primeira via original da CTC deverá compor o processo de averbação de tempo 
de contribuição perante o regime de previdência do benefício, bem como o processo da aposentadoria em 
que houver a contagem recíproca de tempo de contribuição.

§ 2º. A segunda via da certidão, com recibo do interessado, deverá ser arquivada no 
Igeprev, para fins de controle.

Art.  11. Quando  solicitado  pelo  segurado  que  exerce  cargos  constitucionalmente 
acumuláveis, é permitida a emissão de certidão única com destinação do tempo de contribuição para, no  
máximo, dois órgãos distintos, devendo constar o período integral de contribuição ao RPPS, bem como os 
períodos a serem aproveitados em cada um dos regimes instituidores, segundo indicação do requerente.

Parágrafo único. A CTC de que trata o caput deverá ser expedida em três vias, das 
quais a primeira e a segunda serão fornecidas ao interessado, mediante recibo passado na terceira via, 
implicando sua concordância quanto ao tempo certificado.

Art.  12.  O  Igeprev  deverá  efetuar,  respectivamente,  no  registro  individualizado  do 
participante no Regime de Previdência Estadual e nos assentamentos funcionais do servidor,  anotação 
contendo, no mínimo, os seguintes dados:

I - número da CTC e respectiva data de emissão;
II - o tempo líquido de contribuição somado na certidão expresso em dias e em anos, 

meses e dias; e
III - os períodos certificados.
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Parágrafo  único. As  anotações  a  que  se  refere  o  caput  deste  artigo  devem  ser 
assinadas pelo servidor responsável e conter o visto do dirigente do órgão.

Art. 13. A CTC só poderá ser fornecida para os períodos de efetiva contribuição para o 
Regime de Previdência Estadual, observado o art. 14, inciso III desta Instrução Normativa.

Parágrafo único. Poderão ser certificados os períodos de afastamento, desde que o 
cômputo seja autorizado por lei e tenha havido a correspondente contribuição ao RPPS.

Art. 14. São vedadas:
I - a contagem de tempo de contribuição de atividade privada com a de serviço público 

ou de mais de uma atividade no serviço público, quando concomitantes;
II  -  a emissão de CTC para período que já tiver sido utilizado para a concessão de 

aposentadoria, em qualquer regime de previdência social;
III - a emissão de CTC para período fictício, salvo se o tempo fictício tiver sido contado 

até 16 de dezembro de 1998 como tempo de serviço para efeito de aposentadoria, conforme previsão legal;  
e

IV - a emissão de CTC com conversão de tempo de serviço exercido sob condições 
especiais em tempo de contribuição comum.

§  1º. Entende-se  como  tempo  fictício  aquele  considerado  em  lei  como  tempo  de 
contribuição para fins de concessão de aposentadoria  sem que tenha havido,  por  parte  do servidor,  a 
prestação de serviço ou a correspondente contribuição.

§ 2º. O tempo de serviço considerado para efeito de aposentadoria por lei e cumprido até 
16 de dezembro de 1998 será contado como tempo de contribuição.

Art. 15. A CTC só poderá ser emitida para ex-servidor.
Parágrafo Único. No caso de acumulação lícita de cargos efetivos no âmbito estadual, 

só poderá ser emitida CTC relativamente ao tempo de contribuição no cargo do qual o servidor se exonerou  
ou foi demitido.

Art.  16. Na  apuração  das  remunerações  de  contribuições  deverá  ser  observada  a 
legislação vigente em cada competência a ser discriminada, bem com as alterações das remunerações de 
contribuições que tenham ocorrido, em relação às competências a que se referirem.

Parágrafo  único.  Entende-se  como  remuneração  de  contribuição  os  valores  da 
remuneração ou subsídio utilizado como base para o cálculo da contribuição do servidor ao RPPS a que 
esteve vinculado.

Art. 17. Concedido o benefício, caberá ao órgão concessor comunicar o fato, por ofício,  
ao Igeprev, para os registros e providências cabíveis.

Art.  18. O  Igeprev  fornecerá  ao  servidor  detentor  exclusivamente  de  cargo  de  livre 
nomeação  e  exoneração,  e  ao  servidor  titular  de  cargo,  emprego  ou  função  amparado  pelo  RGPS, 
documento comprobatório do vínculo funcional, para fins de concessão de benefícios ou para emissão de 
CTC pelo RGPS, sem prejuízo da apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP.

Parágrafo  único. Para  os  fins  deste  artigo,  o  Igeprev  deverá  fornecer,  também, 
Declaração de Tempo de Contribuição na forma do formulário constante no Anexo III.

Art. 19. É vedada a contagem de tempo de contribuição de atividade privada com a do 
serviço público ou de mais de uma atividade no serviço público, quando concomitantes, ressalvados os 
casos de acumulação de cargos ou empregos públicos admitidos pela Constituição. 

CAPÍTULO II
Da Revisão da CTC
Art. 20. Se a CTC, uma vez emitida, não tiver sido utilizada para fins de averbação no 

Regime de Previdência a que se destina ou se, uma vez averbada, o tempo certificado comprovadamente 
não  tiver  sido  utilizado  para  obtenção  de  qualquer  direito  ou  vantagem naquele  regime,  e  desde  que 
devolvido o original, caberá sua revisão, inclusive para fracionamento de períodos.

§ 1º. Quer para revisão, quer para emissão de segunda via, o IGEPREV providenciará 
nova análise dos períodos, de acordo com as regras agora vigentes, para reformulação, manutenção ou 
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exclusão dos períodos certificados e conseqüente cobrança das contribuições devidas, se for o caso.
§ 2º.  Caberá revisão da CTC, inclusive de ofício, quando constatado erro material, e 

desde que tal revisão não importe em dar à certidão destinação diversa da que lhe foi dada originariamente. 
Tal  revisão será precedida de ofício esclarecedor ao RPS de destino,  para verificar  a  possibilidade de 
devolução da CTC original. Em caso de impossibilidade de devolução, caberá ao Igeprev encaminhar uma 
nova CTC, cancelando os efeitos da anteriormente emitida.

Art.  21. Poderá haver revisão da CTC pelo Igeprev, inclusive para fracionamento de 
períodos, desde que previamente devolvida a certidão original.

Parágrafo único. Observado o disposto no art. 15, será admitida revisão da CTC para 
fracionamento de períodos somente quando a certidão comprovadamente não tiver sido utilizada para fins 
de aposentadoria no RGPS ou para fins de averbação ou de aposentadoria em outro RPPS, ou ainda, uma  
vez averbado o tempo, este não tiver sido utilizado para obtenção de qualquer direito ou vantagem no 
RPPS.

Art. 22. Para possibilitar a revisão da CTC, o interessado deverá apresentar:
I - requerimento escrito de cancelamento da certidão, no qual esclarecerá o fim e a razão 

do pedido;
II - a certidão original, anexa ao requerimento; e
III  -  declaração  emitida  pelo  regime  previdenciário  a  que  se  destinava  a  certidão 

contendo informações sobre a utilização, ou não, dos períodos lavrados na certidão e, em caso afirmativo, 
para que fins foram utilizados.

Art. 23. No caso de solicitação de 2ª via da CTC, o requerimento deverá expor as razões 
que justificam o pedido, observando-se o disposto nos incisos I e III do art. 22.

Art. 24. Caso a CTC não tenha a veracidade confirmada ou caso seja retificada pelo 
Igeprev, eventual concessão de benefício ou vantagem já ocorrida com base na certidão deverá ser revista,  
de ofício, pelo regime destinatário.

Parágrafo Único. Após a conclusão do processo de revisão de que trata o caput, o 
resultado deverá ser comunicado ao Igeprev para eventual revisão de compensação previdenciária, caso 
esta já tenha sido requerida e concedida.

Art. 25. Para revisão da CTC que tenha sido utilizada no RGPS ou em outro RPPS, 
aplica-se  o  prazo  decadencial  estabelecido  para  esse  fim  na  forma  da  legislação  estadual,  salvo 
comprovada má-fé.

Parágrafo  único. No  caso  de  ausência  de  lei  estadual  que  estabeleça  prazo 
decadencial para revisão da CTC, aplica-se o prazo decadencial de dez anos, contados da data de emissão 
da certidão, salvo comprovada má-fé.

Art. 26. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação. 
Belém, 04 de agosto de 2010.

Walter Silveira Franco Ivana Ramos do Nascimento
Presidente/IGEPREV Diretora de Administração e Finanças

Marlon José Ferreira De Brito Deivison Cavalcante Pereira
Diretor de Previdência Procurador-Chefe

SUPERVISIONADO POR:
Marlon José Ferreira de Brito

ELABORADO POR:
Bianca Mota
Grace Ramos Cardoso
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ANEXO I
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

 Nº
 

ÓRGÃO EXPEDIDOR: CNPJ:
 

NOME DO SERVIDOR:
 

SEXO: MATRÍCULA:

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:
 

CPF: PIS/PASEP:

FILIAÇÃO:
 

DATA DE NASCIMENTO:

ENDEREÇO:
 
CARGO EFETIVO:
 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO:
 
DATA DE ADMISSÃO:
 

DATA DE EXONERAÇÃO/DEMISSÃO:

PERÍODO DE CONTRIBUIÇÃO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO:
 
DE ____/____/_______ A ____/____/_______

FONTE DE INFORMAÇÃO:
 
DESTINAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO:
 
PERÍODO DE ___/___/____ A ___/___/____ PARA APROVEITAMENTO NO ___________(ÒRGÃO A QUE SE DESTINA)______
 
PERÍODO DE ___/___/____ A ___/___/____ PARA APROVEITAMENTO NO ___________(ÒRGÃO A QUE SE DESTINA)______

    

FREQÜÊNCIA

ANO TEMPO 
BRUTO FALTAS LICENÇAS LICENÇA SEM 

VENCIMENTOS SUSPENSÕES DISPONIBI
LIDADE OUTRAS TEMPO LÍQUIDO

         
         
         
TOTAL =  
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CERTIFICO, em face do apurado, que o interessado conta, de efetivo exercício prestado neste Órgão, o 
tempo de contribuição de ____ dias, correspondente a ____ anos, ____ meses e ____ dias.
CERTIFICO  que  a  Lei  nº  ___,  de  ___/___/___,  assegura  aos  servidores  do  Estado/Município  de  __________  aposentadorias 
voluntárias, por invalidez e compulsória, e pensão por morte, com aproveitamento de tempo de contribuição para o Regime Geral de 
Previdência Social ou para outro Regime Próprio de Previdência Social, na forma da contagem recíproca, conforme Lei Federal nº  
6.226, de 14/07/75, com alteração dada pela Lei Federal nº 6.864, de 01/12/80.

Lavrei a Certidão que não contém emendas nem rasuras.
 
Local e data: __________________________

 
 

Assinatura e carimbo do servidor

Visto do Dirigente do Órgão
 

Data: ____/____/_______
 
 

Assinatura e carimbo

 
ANEXO II

RELAÇÃO DAS REMUNERAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES
REFERENTE À CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO Nº ___, DE ___/___/____.

 
ÓRGÃO EXPEDIDOR:
 

CNPJ:

NOME DO SERVIDOR:
 

MATRÍCULA:

NOME DA MÃE:
 

DATA DE NASCIMENTO:

DATA DE INÍCIO DA 
ONTRIBUIÇÃO/ADMISSÃO:
 

DATA DA EXONERAÇÃO: PIS/PASEP CPF:

Mês

Ano:
 

Ano: Ano: Ano: Ano:

Valor Valor Valor Valor Valor

JANEIRO      
FEVEREIRO      

MARÇO      
ABRIL      
MAIO      

JUNHO      
JULHO      

AGOSTO      
SETEMBRO      
OUTUBRO      

NOVEMBRO      
DEZEMBRO      

LOCAL e DATA: CARIMBO MATRÍCULA E ASSINATURA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL:
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IGEPREV

 
HOMOLOGO o presente documento e declaro que as informações nele constantes correspondem com a verdade.
 
Local e data: ________________________________________________

 
______________________________________________

Carimbo e assinatura do dirigente da unidade gestora
do Regime Próprio de Previdência Social

ESTE DOCUMENTO NÃO CONTÉM EMENDAS NEM RASURAS
 

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

PARA FINS DE OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO JUNTO AO INSS
ÓRGÃO EXPEDIDOR:
 

CNPJ:

 
DADOS PESSOAIS

NOME:
 
RG:
 

ÓRGÃO EXPEDIDOR: DATA DE EXPEDIÇÃO:

CPF:
 

TÍTULO DE ELEITOR: PIS/PASEP:

DATA DE NASCIMENTO:
 

NOME DA MÃE:

ENDEREÇO:
 

 
DADOS FUNCIONAIS

CARGO EM COMISSÃO EXERCIDO:
 
Nº DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO:

DATA DA ENTRADA EM EXERCÍCIO:     

DATA DE PUBLICAÇÃO:

DATA DE ENCERRAMENTO / AFASTAMENTO:
 
Nº DA PORTARIA DE EXONERAÇÃO/DEMISSÃO: DATA DA PUBLICAÇÃO:

 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
 

NOME/MATRÍCULA/CARGO: 

VISTO DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO DE PESSOAL
 

NOME/MATRÍCULA/CARGO:

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

LOCAL e DATA:

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:

ESTA DECLARAÇÃO NÃO CONTÉM EMENDAS NEM RASURAS
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº. 31794 de 19/11/2010)
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4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - SOLUÇÃO DE PADS

Analisando os Autos do PADS procedido por determinação deste comando, por meio da 
Portaria nº 006/Gab Cmdo do 6º SGBM/I – Mosqueiro, de 20 de abril de 2010, cujo oficial encarregado foi o  
ASP A OF BM RODRIGO DE ARAÚJO MONTEIRO, que teve por escopo apurar a conduta do CB BM 
MARCELO OTÁCIO BARBOSA FERREIRA RG 2243979, que teria se ausentado do serviço de componente 
da guarnição no quartel do 6º SGBM/I – Mosqueiro, no dia 06 de março de 2010, das 00h00 às 05h00, sem 
autorização da autoridade competente, conforme relatado em Parte especial do 1º Sgt BM RAIMUNDO 
DAMASCENO DA SILVA. 

RESOLVO
1) Concordar com a conclusão do Encarregado do Procedimento  Apuratório Disciplinar Simplificado, sobre 
a existência de indícios de crime de natureza militar de acordo com o Art. 195 do com e transgressão da  
disciplina, infringindo em tese os Art. 17, inciso X, XVII, XX e XXV, parágrafos 2º e 4º, Art 18, incisos IV, VII,  
VIII, IX, XI, XXXVII, Art. 36, incisos II e V, Art. 37, incisos LV, LIX, LX, LXI, CXLIX, da Lei nº 6833 de 13 de 
fevereiro de 2006, Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar, ora em vigor no CBMPA, por parte dop CB 
BM  MARCELO  OTÁVIO  BARBOSA  FERREIRA,  RG  2243979,  mesmo  havendo  a  necessidade  do 
reconhecimento por força pericial,  se em razão da dependência química enfrentada pelo referido cabo, 
relatada  em  termo  pelo  militar  (fls  18)  e  documentação  do  Centro  de  Prevenção  e  Recuperação  de 
Dependentes de Drogas (CEPREN constante nos autos do procedimento (Fls 031, 032 e 033), onde houve  
acompanhamento nos anos de 2007 e 2008, se este apresentava, à época do fato, a plena capacidade de 
entender o caráter ilícito de sua conduta, conforme dispões a Lei nº 11.343 de 23 de agosto de 2006, que 
prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes 
de drogas;
2) Punir o CB BM MARCELO OTÁVIO BARBOSA FERREIRA com oito dias de DETENÇÃO pelo crime e 
transgressões acima citadops, de acordo com o observado no com e CEDPM, ora em vigor no CBMPA;
3)  Encaminhar ao Subcomandante Geral  do CBMPA os Autos do PADS para conhecimento e superior 
apreciação, adotando as providências que forem necessárias. Providencie a B/1 do 6º SGBM/I – Mosqueiro. 
4) Publicar em boletim interno a presente solução do PADS, após apreciação do Subcmt Geral do CBMPA e 
publicação em Boletim Geral. B/2 do 6º SGBM/I – Mosqueiro provindenciar;
5) Cumpra-se.

Mosqueiro – PA, 30 de maio de 2010

EDUARDO CELSO DA SILVA FARIAS – CAP QOBM
Comandante do 6º SGBM/I - Mosqueiro

2 - HOMOLOGAÇÃO DE SINDICÂNCIA Nº 056/2010 – DFNSP
O Sr. Diretor do Departamento da Força Nacional de Segurança Pública – DFNSP no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 16, Anexo I do Decreto nº 6061, datado de 15 de março  
de 2007.

I – CONSIDERANDO:
A instauração da Sindicância de Portaria 056/2010, que buscou apurar as circunstâncias 

em  que  se  deu  o  óbito  do  CB  BMPA  Silvio  Alessandro  Moreira,  em  decorrência  de  acidente 
automobilístico ocorrido na data de 25 de maio do corrente, na via de ligação entre o Eixo L Norte e a Ponte  
do Bragueto, na cidade de Brasília, DF, envolvendo motocicleta marca Honda, modelo NXR 150 BROS KS,  
placa  NKS  7517,  pilotada  pelo  CB  PMPA Amilton  Almeida  Feitosa,  e  o  ônibus,  da  empresa  Rápido 
Planaltina, de placa LCS 4533 – DF. 

II – RESOLVE:
a) Concordar com a conclusão apresentada pela encarregada da Sindicância, CAP PSI 

PMERJ Juliana Ferreira da Silva, na qual consta que após sair do serviço,  CB PMPA Silvio Alessandro 
Moreira, deslocava-se a uma unidade da Universidade Católica de Brasília, afim de participar de um curso  
de  Traumatologia  e  Atualizações  de  Atendimento  Pré-Hospitalar,  que  seria  coordenado  pelo  Comitê 
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Internacional da Cruz Vermelha.
b) Deixar de imputar qualquer responsabilidade pelo acidente automobilístico, ao piloto 

da motocicleta CB PMPA Amilton Almeida Feitosa, conforme ficou comprovado nos autos, sendo o óbito do 
CB BMPA Silvio Alessandro Moreira, consequência das lesões sofridas em decorrência do fatídico acidente.

III – DETERMINA:
a) A ARH do DFNSP, para publicação da presente homologação, bem como a elaboração 

do processo para possível indenização acerca dopagamento de seguro aos integrantes do DFNSP, previsto 
no art. 7º, da lei 11.473 de 10 de maio de 2007.

b) A inspetoria Geral do DFNSP o encaminhamento de cópia dos autos para o Corpo de 
Bombeiros Militar doPará.

c) O arquivamento dos autos na Inspetoria Geral do DFNSP, visando futuras consultas.
Brasília (DF), 27 de outubro de 2010.

LUIZ ANTÔNIO FERREIRA – CEL PMERJ
Diretor do Departamento da Força Nacional de Segurança Pública.

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

Confere com o Original:

MARIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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