
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 02 DE MAIO DE 2011.
BOLETIM GERAL Nº 078

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 03 DE MAIO DE 2011 (TERÇA-FERIA)

Superior de Dia TCEL BM NAHUM
Supervisor de Área MAJ BM AFONSO

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM VIVIAN
2º Turno: CAP BM JÚNIOR

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM ALEXANDRE
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM CLEDSON
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM FIGUEIREDO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - INSTITUTO DE ENSINO DE SEGURANÇA DO PARÁ – IESP – CONVOCAÇÃO
O Diretor do Instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará, no uso de suas 

atribuições legais.

RESOLVE:
Convocar  os  professores/instrutores  inscritos  nos  anos  de  2000  a  2009,  no  Banco  de 

Cadastro de Professores/IND, do Instituto de Ensino de Segurança do Pará – IESP, para, caso seja de seu 
interesse, resgatar às cópias de seus documentos de cadastros (curriculum vitaee e outros). Uma vez que  
esses documentos se encontram em processo de incineração, conforme Resoluçãol nº 7, de 20/04/1997, do 
Conselho Nacional de Arquivos.

Estabelecemos o prazo de 30 dias,  a contar  da data  da publicação desta  Nota,  para os  
interessados comparecerem ao Núcleo de Informação e Documentação – NID, no horário das 08h00 às  
14h00, de segunda a sexta, sito IESP, Rodovia BR- 316, km 13, Município de Marituba, Estado do Pará. 

CARLOS EMILIO DE SOUSA FERREIRA – TEN CEL QOPM
Diretor do IESP

2 - NOTA DE INSTRUÇÃO nº003/2011
1 - FINALIDADE:

Especializar bombeiros no Curso de Atendimento Pré-Hospitalar e Resgate - CAPHR, 
refletindo  na  boa  prestação  do  serviço  público,  em  nome  da  supremacia  dos  interesses  da 
população paraense.

2 – REFERÊNCIA:

2.1 - Constituição Estadual do Pará;

2.2 - Legislação de Ensino do CBMPA.

3 - OBJETIVOS:
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3.1 – GERAL:

§ Preparar  e  habilitar  o  profissional  bombeiro  militar  em  conhecimentos  e  técnicas  no 
atendimento pré-hospitalar, para que o mesmo exerça a função de resgatista nas viaturas de resgate.

3.2 – ESPECÍFICOS:

Formar e especializar o corpo discente, dando-lhe competência para:

Proporcionar as Unidades do interior qualificação técnica do bombeiro que atua na viatura de 
resgate de acordo como que preconizado pelo Ministério da Saúde;

Participar de operações de busca, salvamento e resgate em geral;

Esclarecer o profissional bombeiro quanto aos direitos e deveres no atendimento; 

Ensinar Técnicas básicas e avançadas no atendimento pré-hospitalar;

Demonstrar novas tecnologias e padrões de atendimento nas ocorrências;

4 – EXECUÇÃO:

4.1 - LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CURSO:

2º Grupamento de Busca e Salvamento/ Grupamento de Socorro de Emergência – 2º GBS/GSE.

4.2 - PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: 30/05 a 30/06/2011 (4ª edição).

- Obs 1:  O curso funcionará em dois períodos, sendo 05 (cinco) tempos matutino e 05 
(cinco) tempos vespertino, totalizando 10 (dez) tempos diários de 50 min. cada um.

- Obs 2: Excepcionalmente, em casos de reposição de aulas e/ou eventos extraordinários, 
a Coordenação do Curso poderá programar atividades aos sábados e/ou domingos.

4.3 - UNIFORME:

3.3.1 – Instrutores e Monitores: de acordo com o previsto pela coordenação.

3.3.2 – Instruendos: de acordo com o previsto pela coordenação.

3.3.2.1 - Para Instrução teórica: de acordo com o previsto pela coordenação.

3.3.2.2 – Para instruções práticas: de acordo com o previsto pela coordenação.

4.4 – CARGA HORÁRIA e PROGRAMAÇÃO:

O curso terá carga horária de 325  h/aula e a programação será de acordo com o quadro de 
trabalho pela coordenação do curso e aprovado.

5 – DESENVOLVIMENTO:

5.1 - QUANTIDADE DE PARTICIPANTES:

O curso funcionará com 40 alunos militares (Oficiais/Praças) do CBMPA.

5.2 - DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS: 

Nº UNIDADE VAGAS

1 BELÉM O4

2 2º GBM - CASTANHAL O4

3 12º GBM - S. IZABEL O4

4 11º GBM - BREVES O4
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5 12º SGBM - BRAGANÇA O4

6 9º SGBM - CAMETÁ O4

7 4º SGBM - SALINÓPOLIS O4

8 5º SGBM - CAPANEMA O4

9 14º GBM – TAILÂNDIA O4

10 15º GBM – ABAETETUBA O4

TOTAL 40

Obs 1: As vagas serão redistribuídas entre os militares das UBM’s supramencionadas; 

Obs 2:  Oficiais e Praças do CBMPA, preferencialmente aqueles oriundos das unidades que 
possuem viaturas de resgate;

6. INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO: 

Período de inscrição de 29/04 a 11/05 de 2011, a ser realizada na DEI;

O candidato deverá formalizar seu interesse em participar do curso sem ônus para o Estado.

7. PROCESSO SELETIVO:

a) EXAME MÉDICO: 

 Após a inscrição ter sido homologada e publicada em BG, o candidato deverá apresentar os 
seguintes exames na POLIBOM:

O candidato  deverá apresentar  laudo médico que comprove suas condições de saúde para 
freqüentar  o  curso,  o  qual  exigirá  esforço  físico do aluno,  sendo este  laudo  apresentado  no ato  de sua 
inscrição, anexado a sua ficha;

A partir da entrega do referido laudo, em que for verificado que o candidato tem condições de 
frequentar o curso, sua inscrição será homologada para que possa realizar o teste de aptidão física.

Obs: Os candidatos, deverão realizar o TESTE ERGOMÉTRICO E ECOCARDIOGRAMA.

b) EXAME FÍSICO (ver tabela de TAF):

Após os resultados de aptidão dos exames médicos serem publicadas em BG, o candidato 
deverá se apresentar nos dias determinados para realização de TAF, conforme segue:

1.CORRIDA: 2.600 metros (masculino) / 2.200 metros (feminino) no tempo de 12 minutos;

2.FLEXÃO DE BRAÇO na barra fixa (masculino/feminino) – 10 repetições;

3.FLEXÃO DE BRAÇO no solo (masculino) – 31 repetições / (feminino) – 25 repetições;

4.ABDOMINAL 45º (masculino) – 40 repetições / (feminino) – 34 repetições, em um minuto;

9. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CURSO:

Coordenação Geral do Curso: Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA;

Coordenação Operacional do Curso: Cap QOBM Alyne Giselle Camelo Louzeiro.
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Supervisão de curso: 3º SGT BM Rubenita Trindade de Souza 

10 - ATRIBUIÇÕES DIVERSAS:

10.1 - AO CFAE:

Providenciar alojamento para 30 alunos do curso.

10.2 - DIRETORIA DE ENSINO E INSTRUÇÃO:

Providenciar matrícula dos candidatos no curso.

10.3 – DAL:

Providenciar  materiais  de  expediente,  informática,  alimentação,  manutenção  (limpeza), 
eletrodomésticos (para confecção e conservação de alimentos) e combustíveis.

10.4 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO:

Providenciar divulgação do curso no site do CBMPA.

Providenciar cerimonial e equipamentos multimídia.

10.5 - POLIBOM:

Realizar inspeção de saúde nos candidatos conforme solicitação.

10.6 - AJUDÂNCIA GERAL:

Publicação em Boletim Geral.

11- PRESCRIÇOES DIVERSAS:

11.1 - Documentos necessários para inscrição no curso:

Ficha de inscrição;

Xérox da Identidade Funcional;;

Autorização do CMT da Unidade;

Não será disponibilizado pagamento de diárias aos alunos no período do curso, em virtude da 
pousada e alimentação serem custeadas pela Corporação aos militares das UBMs do 11º GBM, 12º SGBM, 9º 
SGBM, 5º SGBM, 14º GBM, 4º SGBM e 15º GBM.

11-2 - A Coordenação Geral do Curso estará sob responsabilidade da Diretoria de Ensino e 
Instrução do CBMPA.

Belém-PA, 26 de abril de 2011

Marco Antônio Gomes – TEN. CEL. QOBM

Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA 

3  - CURSO  DE  COMBATE  A INCÊNDIO  URBANO  E  CURSO  DE  ATENDIMENTO  PRÉ-
HOSPITALAR E RESGATE – PERÍODO DE INSCRIÇÃO, EXAME MÉDICO E TAF:

3.1 - CCIU – Encontram-se abertas as inscrições para o provimento de 20 vagas do Curso de 
Combate  a  Incêndio  Urbano,  onde  terá  como  Público  Alvo  os  Oficiais  Subalternos  e  SUB  Tenentes, 
Comandantes de Socorro, o cronograma ocorrerá da seguinte forma:

• Período de Inscrição: 28ABR2011 a 06MAI2011;
• Exame Médico: 10 a 12MAI2011 e
• Teste de Aptidão Física: 20MAI2011.  
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3.2 - CAPHR – Encontram-se abertas as inscrições para o provimento de 40 vagas para o 
Curso de Atendimento Pré-Hospitalar e Resgate, onde terá como Público Alvo, Oficiais e Praças que 
atuam nos Quartéis das seguintes localidades do Estado do Pará: BELÉM, CASTANHAL, SANTA 
IZABEL, BREVES, BRAGANÇA, CAMETÁ, SALINÓPOLIS E CAPANEMA, onde o cronograma 
transcorrerá da seguinte forma:

• Período de Inscrição: 29ABR2011 a 11MAI2011;
• Exame Médico: 17 a 19MAI2011 e
• Teste de Aptidão Física: 24 e 25MAI2011.

4 – CERTIFICADOS -PUBLICAÇÃO
4.1 - O 1º SGT BM Edson Cardoso Fernandes Junior apresentou o Certificado de Conclusão do 

Curso de Identificação Veicular, promovido pela Rede Nacional de Educação a Distância Para a Segurança 
Pública, ocorrido no período de 23/02/2011 a 13/04/2011, com carga horária de 60 h/a.

Marco Antônio Gomes – TEN CEL QOBM
Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA
(Fonte: Nota p/ BG nº. 29/2011-DEI)

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

1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
Parecer nº 27/2011
Objeto: Solicitação de Pagamento de Auxílio Funeral
Interessado: Comando Geral do Corpo de Bombeiros
Assunto: Manifestação a respeito da negação em conceder o auxílio-funeral por parte 

da Consultoria Jurídica da Polícia Militar do Pará -CONJUR/DV e pela Procuradoria Geral do Estado

EMENTA:  ADMINISTRATIVO.  AUXÍLIO-FUNERAL,  REQUERIDO  POR  PARTE  DA 
ESPOSA DO MILITAR FALECIDO-JERÔNIMO SAMPAIO SOARES. POSSIBILIDADE COM BASE NA LEI 
Nº 6.346 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2000

I - DA CONSULTA: 
COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS, encaminhou à esta Comissão de 

Justiça, a solicitação da Senhora Sulamita Dos Santos Lima, a respeito do auxílio-funeral  do Associado da 
FAS/CESO-PMPA, 1º SGT RER JERONIMO SAMPAIO SOARES, com o intuito desta Comissão exarar uma 
manifestação  à respeito  da  negativa  de  provimento  deste  pedido  por  parte  da Polícia  Militar  do  Pará-
CONJUR/DV e pela Procuradoria Geral do Estado-PGE. 

II - DOS FATOS:
A Srª  SULAMITA DOS  SANTOS  LIMA,  solicitou  junto  ao  CESO-PMPA (  CENTRO 

SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ), o direito ao auxílio -funeral,  referente ao falecimento de seu  
marido, o 1º SGT BM R/R JERÔNIMO SAMPAIO SOARES.Diante dos anexos tanto do parecer Consultor 
-Chefe da Polícia Militar, quanto da Procuradora Geral do Estado, manifestam-se no sentido de não poder 
ser concedido o auxílio-funeral à esposa do militar, pelo fato de não estar expresso na lei à concessão ao 
Bombeiro Militar e somente ao Policial militar

III – DO DIREITO
CONSTITUIÇÃO FEDERAL:
Art.5º-Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

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, 
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impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”
A  Administração Pública também deverá estar pautada no princípio da igualdade ou 

isonomia.O princípio da isonomia está consagrado no art. 5º, caput, da CF “todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza”. Também está disperso por vários outros dispositivos constitucionais, 
tendo em vista a preocupação da Carta Magna em concretizar o direito a igualdade. Cabe citar os mais  
importantes: a) igualdade racial (art. 4º, VIII); b) igualdade entre os sexos (art. 5º, I); c) igualdade de credo 
religioso (art. 5º, VIII); d) igualdade jurisdicional (art. 5º, XXXVII); e) igualdade de credo religioso (art. 5º,  
VIII); f) igualdade trabalhista (art. 7º, XXXII); h) igualdade tributária (art. 150, II); h) nas relação internacionais 
(art. 4º, V); i) nas relações de trabalho (art. 7º, XXX, XXXI, XXXII e XXXIV); j) na organização política (art.  
19, III); l)  na administração pública (art. 37, I). A isonomia deve ser efetiva com a igualdade da lei (a lei 
não poderá fazer nenhuma discriminação) e o da igualdade perante a lei (não deve haver discriminação na 
aplicação da lei).  Fundamento:  todos nascem e vivem com os mesmos direitos e obrigações perante o 
Estado. Conceito: consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais.

Cita-se abaixo o art.42 da Constituição Federal de 1988-
Art.  42-Os  membros  das  Polícias  Militares  e  Corpo  de  Bombeiros  militares, 

instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios

Conforme acima citado, pode-se perceber que a Constituição Federal foi clara ao tratar 
igualmente tanto os Policiais Militares como os Bombeiros Militares, já que são instituições regidas pelo 
militarismo,  apresentando,  portanto,  o  mesmo  tipo  de  regramento,  como  a  disciplina  a  hierarquia,  a 
obediência à ordens lícitas, dentre tantas outras similitudes, a diferença destas Instituições está apenas em 
suas atividades -fins,  ou seja,  no objetivo final  de seus trabalhos,  tanto é prova disso que o Corpo de 
Bombeiros utiliza-se do Código de Ética e Disciplina da PM, LEI Nº  6.833, de 13 de fevereiro de 2006.

Cita-se a Lei nº 6.346, de 28 de Dezembro de 2000- Lei de Remuneração da Polícia  
Militar

Art.  66-O Estado assegurará sepultamento condigno ao policial  militar falecido, 
através de recursos alocados com exclusividade no orçamento do Fundo de Assistência Social da 
Polícia Militar, de acordo com o disposto no artigo anterior.

Art.67-O  policial  militar  falecido  em  serviço,  terá  todas  as  despesas  com  os 
serviços funerários custeados integralmente pelo Estado, inclusive as referentes ao traslado do local 
do  óbito  para  o  local  de  sepultamento  e  as  decorrentes  da  necessidade  de  urnas  e  serviços 
especiais

Art.  68-Ao policial  militar que vier  a falecer fora da situação prevista no artigo 
anterior,  o Estado pagará,  através de Fundo de Assistência Social  da Polícia Militar,  um auxílio-
funeral, correspondente a 02 ( dois) soldos do posto de capitão

É bem sabido que esta lei não trata expressamente dos Bombeiros Militares, mas neste 
caso convêm aplicar o princípio da analogia. Cita-se portanto que a analogia é análise pela semelhança. 
Seria aplicar a alguma hipótese não prevista especialmente em lei, disposição relativa a caso semelhante. 
Os Princípios Gerais do Direito são postulados extraídos da cultura jurídica, fundando o próprio sistema da 
ciência jurídica. São ideais ligados ao senso de justiça. Emanam do Direito Romano, sintetizados em três 
axiomas: honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere (viver honestamente, não lesar ninguém e 
dar a cada um aquilo que é seu). Segundo o artigo 4º da LICC (Lei de Introdução ao Código Civil) “quando a  
lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de 
direito”, Tanto a Analogia quanto os Princípios Gerais do Direito são fontes secundárias do direito juntamente 
com a eqüidade e os costumes, as fontes primárias são: a Lei, a Jurisprudência e a Doutrina. Diante desta  
situação cabe não somente ao julgador observar os casos em que se aplicam este princípio como também 
ao intérprete.

Dentre  os  documentos  em anexo,  verificou-se  que  no  contra-cheque  ,  emitido  pelo 
IGEPREV, 1º SGT BM R/R JERÔNIMO SAMPAIO SOARES, que quando se refere ao desconto rà respeito 
do pagamento do CESO, vêm nitidamente escrito CENTRO SOCIAL PM/BM,  então, não resta dúvidas de 
que os Bombeiros, que contibuam para o CESO, tenham também garantidos os seus direitos de assistência 
social aos militares estaduais e seus dependentes.

A lei de Remuneração dos Policiais Militares-Nº 6.346/2000, é bem clara na possibilidade 
de se estender tal situação também para os bombeiros militares, segue abaixo:

Art. 64-As despesas decorrentes dos serviços de assistência social prestados aos 
policiais militares e seus dependentes serão providas pelo Fundo de Assistência Social da Polícia 
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Militar, cujos recursos, provenientes do Tesouro do Estado, de contribuições dos policiais militares, 
de  transferências  Federais  e  de  Convênios,  serão alocados no Orçamento  Geral  do Estado,  em 
unidade orçamentária criada especificamente para esse fim

§ 4º A participação no Fundo de Saúde da Polícia Militar  é extensiva aos bombeiros 
Militares, obedecidas as condições previstas nesta Lei e nos atos reguladores previstos no art.62

IV-PARECER
Conforme  todo  o  exposto  acima,  levando-se  em  consideração  mais  uma  vez  que 

Bombeiros e Policiais Militares,  possuem diversas similitudes  por estarem regidos pelo mesmo tipo de 
regime jurídico que é o Militarismo e que afora a ausência de previsibilidade expressa, não há como os  
Bombeiros deixarem de ser abrangidos por esta lei, aplicando-se o princípio da isonomia e da analogia. Esta  
Comissão  de  Justiça,  portanto,  é da  posição  favorável  à  concessão deste  auxílio-funeral.  Cumpre 
ressaltarmos  que  seja  encaminhado  à  DIRETORIA  DO  FUNSAL  PARA  QUE  SEJA  FEITO  UMA 
REAVALIAÇÃO DO PLEITO.

É o Parecer, Salvo melhor juízo
Quartel em Belém-PA, 07 de abril de 2011.

ROBERTA VIEIRA DE SOUZA CALIARI –1º TEN QOCBM
MEMBRO DA COMISSÃO DE JUSTIÇA

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Ratifico o Parecer.

JOSÉ RIBAMAR SILVA DE FREITAS – MAJ QOBM
Presdiente da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer.
2. Publique-se em BG. Providenci a Ajudância gEral do CBMPA.,
3.  A  Assessoria  do  Comando  para  que  às  devidas  providências  quanto  ao 

encaminhamento para a Diretoria do Funsau.

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

2 - ATO DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 78, DE 26 DE ABRIL DE 2011
Disciplina a utilização, pela administração pública direta e indireta, de meio eletrônico 

para movimentação financeira perante o Banco do Brasil.
O  GOVERNADOR  DO  ESTADO  DO  PARÁ,  usando  das  atribuições  que  lhe  são 

conferidas pelo art. 135, incisos V e VII, alínea “a”, da Constituição Estadual, e
Considerando os termos do Parecer nº. 173/2011 da Consultoria Geral do Estado,

DECRETA:
Art. 1º Fica a administração pública direta e indireta do Estado autorizada, a partir de 1º 

de março de 2011, a utilizar meio eletrônico para movimentação financeira perante o Banco do Brasil.
Parágrafo  único.  A  eventual  impossibilidade  de  uso  do  meio  eletrônico,  conforme 

regulamentado neste Decreto, será submetida à aprovação e deliberação do Banco do Brasil, em conjunto 
com a Secretaria de Estado da Fazenda.

Art. 2º A movimentação financeira de que trata este Decreto é a transferência de recursos 
entre contas de mesma titularidade dos órgãos da administração direta e indireta, por intermédio da rede  
mundial de computadores.

Art. 3º A movimentação financeira será realizada pelos agentes públicos responsáveis, de 
acordo com as respectivas competências e atribuições.

§ 1º A movimentação financeira dar-se-á por meio de senhas eletrônicas, preservando-se 
o respectivo sigilo, sob pena de responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da legislação em 
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vigor.
§  2º  A senha eletrônica  equipara-se,  para os efeitos  deste  Decreto,  à  assinatura de 

próprio punho do agente público.
§ 3º Os agentes públicos referidos no caput deste artigo serão designados por ato próprio 

do titular dos órgãos e entes da administração pública estadual.
Art. 4º Deverão ser realizados contratos específicos com o Banco do Brasil, instituição 

bancária  oficial  detentora  das  contas  por  meio  das  quais  são  movimentados  os  recursos  públicos, 
regulando-se, de forma detalhada, a operacionalização do sistema eletrônico, inclusive os poderes inerentes 
a cada senha.

Art. 5º As mensagens que trafegaram entre os sistemas eletrônicos dos bancos oficiais e 
da administração pública deverão ser criptografadas e protegidas por forma que garanta a segurança dos 
dados.

Art. 6º As regulamentações aqui definidas têm por objetivo adequar os procedimentos 
utilizados  pela  Administração  Pública  Estadual  às  normas  e  orientações  do  Banco  do  Brasil,  que 
disponibilizará o Sistema de Autoatendimento Setor Público como ferramenta para o processamento das 
transferências.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 26 DE ABRIL DE 2011.
SIMÃO JATENE
Governador do Estado
 
DECRETO
O GOVERNADOR DO ESTADO RESOLVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso II, da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, 

MARCINHO DOS SANTOS MORAES para  exercer  o  cargo  em comissão  de  Assessor  Especial,  com 
lotação na Governadoria do Estado, a contar de 1º de março de 2011.

PALÁCIO DO GOVERNO, 26 DE ABRIL DE 2011.
SIMÃO JATENE
Governador do Estado 
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº. 31902 de 27/04/2011)

3 - DIÁRIAS
Diária
Número de Publicação: 225299
Portaria: 124/2011
Objetivo: Realizarem Busca e Resgate de Pessoa desaparecida. Processo: 111130/2011
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): 
Oriximiná/PA – Brasil
Servidor(es): 
5823978/Marcelo  Augusto  Lopes  Magalhães  (CB  BM)  /  3.0  diárias  (Completa)  /  de 

09/02/2011 a 12/02/2011
5609771/Pedro Jorge Sousa Tapajós (SGT BM) / 3.0 diárias (Completa) / de 09/02/2011 

a 12/02/2011
Ordenador: LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA

Diária
Número de Publicação: 225317
Portaria: 125/2011
Objetivo:  Realizarem  montagem  e  desmontagem  dos  Hospitais  de  Campanha  por  

ocasião da Operação Carnaval 2011. Processo; 111166/2011
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
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Destino(s): 
Nova Timboteua/PA – Brasil
Santa Luzia/PA – Brasil
Servidor(es): 
5399815-1/ALBERTO  PEREIRA CORDEIRO  (CB  BM)  /  4.0  diárias  (Completa)  /  de  

04/03/2011 a 08/03/2011
5399815-1/ALBERTO  PEREIRA CORDEIRO  (CB  BM)  /  1.0  diárias  (Completa)  /  de  

09/03/2011 a 10/03/2011
5162114-1/EDIMILSON MORAES DE ASSUNÇÃO (CB BM) / 4.0 diárias (Completa) / de  

04/03/2011 a 08/03/2011
5162114-1/EDIMILSON MORAES DE ASSUNÇÃO (CB BM) / 1.0 diárias (Completa) / de  

09/03/2011 a 10/03/2011
5428580-1/ELIAS DA SILVA RIBEIRO JÚNIOR (SGT )  /  4.0  diárias  (Completa)  /  de  

04/03/2011 a 08/03/2011
5428580-1/ELIAS DA SILVA RIBEIRO JÚNIOR (SGT )  /  1.0  diárias  (Completa)  /  de  

09/03/2011 a 10/03/2011
5601746-1/FRANCISCO AFONSO SANTOS DA SILVA (CB BM) / 4.0 diárias (Completa) /  

de 04/03/2011 a 08/03/2011
5601746-1/FRANCISCO AFONSO SANTOS DA SILVA (CB BM) / 1.0 diárias (Completa) /  

de 09/03/2011 a 10/03/2011
5621011-1/GILVANDRO PEREIRA DE MIRANDA (CB BM) / 4.0 diárias (Completa) / de  

04/03/2011 a 08/03/2011
5621011-1/GILVANDRO PEREIRA DE MIRANDA (CB BM) / 1.0 diárias (Completa) / de  

09/03/2011 a 10/03/2011
5210216-1/LEONILDO A ALBUQUERQUE DE SOUZA (CB BM) / 4.0 diárias (Completa) /  

de 04/03/2011 a 08/03/2011
5210216-1/LEONILDO A ALBUQUERQUE DE SOUZA (CB BM) / 1.0 diárias (Completa) /  

de 09/03/2011 a 10/03/2011
5210577-1/MARCIO LUIZ ARAÚJO BOTELHO (CB BM) /  4.0 diárias (Completa) /  de  

04/03/2011 a 08/03/2011
5210577-1/MARCIO LUIZ ARAÚJO BOTELHO (CB BM) /  1.0 diárias (Completa) /  de  

09/03/2011 a 10/03/2011
5609143-1/MOISÉS PEREIRA DE QUEIROZ (CB BM)  /  4.0  diárias  (Completa)  /  de  

04/03/2011 a 08/03/2011
5609143-1/MOISÉS PEREIRA DE QUEIROZ (CB BM)  /  1.0  diárias  (Completa)  /  de  

09/03/2011 a 10/03/2011
Ordenador: LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº. 31902 de 27/04/2011)

4 - OFÍCIO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO
OFÍCIO Nº 34/2011 – DA ACADEMIA PARAENSE DE LETRAS
Exmo Sr. Cel QOBM LUÍS CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará

Senhor Comandante,
De ordem do Exmo Sr. Presidente da Academia Paraense de letras, Acadêmico Antonio 

José Matos, tenho a elevada satisfação de dirigir-me a V. Exa. para oficializar o reconhecido agradecimento  
da Instituição e de todos os Acadêmicos, pela generosa participação do valoroso Corpo de Bombeiros – 
sempre parceiro do Silogeu Paraense -, unindo-se às homenagens prestadas ao saudoso Acadêmico e Ex-
Presidente da Casa, Poeta Alonso Rocha, quando de suas exéquias.

De modo particular registramos a mais profunda gratidão ao Sargento Eliel, designado 
para a execução do “Toque Fúnebre”,  cumprindo à saída do Silogeu e na Necrópole de Santa Izabel,  
levando-o  a  termo  no  mais  nobre  padrão  profissional,  sem  recompensas  outras  que  não  a  do  dever 
desempanhado com o selo da hombridade e da fraternidade.

Com o sincero penhor de reconhecimento por mais essa manifestação de generosidade, 
disponibilizamos esta Academia nos eventos de sua abrangência, ao tempo em que renovamos votos de 
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profundo apreço e distinta consideração.

EDY-LAMAR DE OLIVEIRA
1ª Secretária

OFÍCIO  CIRCULAR  Nº.  016/2011  –  DA  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE 
ADMINISTRAÇÃO

Exmo. Senhor CEL QOBM LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará

ASSUNTO: Tramitação de documentação

Senhor Coronel,
Ao  cumprimentá-lo  (a)  e  conforme  é  do  conhecimento  de  Vossa  Excelência  toda  e 

qualquer  documentação  dos  Órgãos  do  Governo  do  Estado  do  Pará  são  registrados  no  Sistema  de 
Documentaçãodo  Poder  Executivo,  e,  nenhum documento  deve  sair  do  órgão  sem estar  devidamente 
cadastrado no sistema no qual é efetuado o acompanhamento da respectiva tramitação/andamento.

Atualmente,estão  em  uso  dois  Sistemas  de  Documentação  do  Poder  Executivo: 
“Protocolo Geral”e “Eprotocolo”, sendo o segundo a versão para a Internet, o qual já vem sendo utilizado por 
esta SEAD desde dez/2009.

Ocorre que, órgãos que possuem o sistema de protocolo ativo, continuam mandando 
sem  cadstro  dificultando  o  controle  de  seu  andamento,  a  prestação  de  informação  ao  interessado  e 
comprometendo a utilização do sistema como ferramenta de gestão do órgão.

Diante  o  exposto,  solicitamos  que  os  documentos  encaminhados  a  SEAD  sejam 
cadastrados, unicamente, no Sistema de Documentação do Poder Executivo: Protocolo Geral e Eprotocolo 
utilizado pelo Órgão de Origem.

Na oportunidade, informamos que os processos originados no órgão deverão receber 
numeração, em todas as folhas, que se inicia a partir da primeira após a capa, em algarismo arábico, na 
borda superior.

Contando com a compreensão e colaboração desse órgão, colocamos à disposição para 
os  esclarecimentos  eventuais  e  informamos  ainda,  que  a  implantação  do  Sistema  de  Protocolo  é,  
atualmente, de responsabilidade da PRODEPA, para qual deve ser diretamente solicitado, pelo telefone (91) 
3344-5330.

ALICE VIANA SOARES MONTEIRO
Secretária de Estado de Administração

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – REFERÊNCIA ELOGIOSA

O TEN CEL QOBM – Comandante do 2º GBM – Castanhal, no uso da compentência 
que lhe confere os Artigos 72 e e73, Item I e Art. 74,  § 1º, da Lei 6.833, de 13 de fevereiro de 2006, 
Resolve:

ELOGIAR:
O  SUBTEN BM  GERSON  CHAGAS  PALHETA,  pertencente  à  Banda  de  Música  do 

CBMPA, pelo tempo em que esteve compondo o efetivo do 2º GBM – Castanhal, desempenhando suas 
atividades profissionais com seriedade, compromisso e superação, realizando com êxito as missões que lhe 
foram atibuídas. Seu caráter proativo e disciplinado é qualidade imprescindível ao serviço bombeiro militar.  
Que seus modos de proceder e agir sejam motivos de orgulho aos seus superiores e exemplo aos seus 
pares e subordinados, pois engrandecem solenemente, diante da sociedade, o ilustre nome da Instituição.

É com dever de justiça, que reconheço os excelentes trabalhos realizados pelo militar em 
prol da corporação. INDIVIDUAL. 

ELOGIAR:
O 3º SGT BM LUIZ  PAULO SILVA DA CUNHA, por ter  confeccionado uma caixa de 
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captura de animal, o que facilitou consideravelmente, este tipo de serviço. Vale ressaltar que o sargento BM 
em  questão  arcou  com  todos  os  custosde  confecção  de  tal  material,  mostrando  comprometimento  e 
entusiasmo exemplar  por parte  deste militar.  Que seus atos proativossejam motivos de orgulho a seus 
superiores e exemplo a seus pares e subordinados, pois engrandecem sobremaneira, diante da sociedade, 
o altivonome deste CBMPA. INDIVIDUAL.

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM
Comandante Operacional do CBMPA
(Fonte: Nota p/ BG nº. 05/2011-Gab. COP)

2 – AGRAVAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR
O CEL QOBM Comandante Operacional do CBMPA, no uso da competência que lhe 

confere o art. 60, inciso V da Lei Estadual nº 6.833, de 13FEV2006, resolve:

AGRAVAR:

De 04 (quatro)  dias de  DETENÇÃO para 11 (onze)  dias de  DETENÇÃO,  a  punição 
disicplinar imposta pelo CAP QOBM – Comandante do 12º SGBM/I – Bragança, ao CB BM EDIVALDO 
MELO DE OLIVEIRA,  publicado no BG Nº.  068,  de 13ABR2011.  Transgressão  MÉDIA.  Permanece no 
comportamento “BOM”. A referida punição deverá ser cumprida na sua Unidade de origem, após o prazo 
recursal.

AGRAVAR:

De 08 (oito) dias de DETENÇÃO para 08 (oito) dias de PRISÃO, a punição disicplinar 
imposta pelo CAP QOBM – Comandante do 12º SGBM/I – Bragança, ao SD BM GEBERSON DE FREITAS 
GONÇALVES,  publicado  no  BG  Nº.  068,  de  13ABR2011.  Transgressão  MÉDIA.  Permanece  no 
comportamento “BOM”. A referida punição deverá ser cumprida na sua Unidade de origem, após o prazo 
recursal.

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM
Comandante Operacional do CBMPA
(Fonte: Nota p/ BG nº. 04/2011-Gab. COP)

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

Confere com o Original:

ANTONIO ULISSES LOPES DE OLIVEIRA – TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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