
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 25 DE JULHO DE 2011.
BOLETIM GERAL Nº 132

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 26 DE JULHO DE 2011 (TERÇA-FEIRA)

Superior de Dia TCEL BM REIS
Supervisor de Área MAJ BM MURILO

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

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM QUEIROZ
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM WAGNER
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 OFICIAL

1 - SEGUIMENTO E REGRESSO
Seguiu no dia 15JUL2011 e regressou no dia 18JUL2011, da Cidade de São Paulo/SP, a 

CAP QOBM CILÉA SILVA MESQUITA, do QCG, onde se encontrava participando do Curso de Avaliação de  
Personalidade no Contexto Clínico, Organizacional e em Concurso Público por meio da Bateria Fatorial de 
Personalidae, sem ônus para o Estado.

(Fonter: Nota nº 06/2011 – DAL)

B - ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – ATO DESTE COMANDO

PORTARIA Nº. 266 DE 10 DE JUNHO DE 2011
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual  

Defesa Civil, no uso de suas atribuições legais que são conferidas e considerando o disposto no Art. 3º da  
Lei Estadual nº. 5.250 de 29 de julho de 1985 (Lei de Promoções de Praças da PMPA), Art. 85 do Decreto  
nº. 4.242 de 22 de janeiro de 1986 (Regulamento da Lei de Promoções de Praças da PMPA), combinado 
com o Art. 49, inciso III da Constituição do Estado do Pará.

I � Considerando o disposto no § 3º do Art. 4º da Lei Promoção de Praças da PMPA, § 2º 
do Art. 4º e Art. 10 do Decreto da Lei de Promoção de Praças da PMPA.

II � Considerando Parecer nº. 002/2011 � COJ

RESOLVE
PROMOVER POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO
À GRADUAÇÃO DE 2º  SARGENTO  DYEMES HAROLDO JOSÉ RODRIGUES DOS 

SANTOS retroativo a data de 25 de setembro de 2008.

 Boletim Geral nº 132 de 25JUL2011 – E-mail ajg@bombeiros.pa.gov.br Pág 1



Art. 2º � Esta Portaria enrartá em vigor na data de publicação.
Art. 3º � Revogada as disposiçoes em contrário.
Art. 4º � Registre-se, publique-se e cumpra-se

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA � CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

2 - SEGUIMENTO E REGRESSO
Seguiram  ao  município  de  São  João  de  Pirabas-Pa,  no  dia  29  de  abril  de  2011  e 

regressaram no dia 04 de maio de 2011, os militares do 4º SGBM/I – Salinópolis-PA, abaixo relacionados, a  
fim de fazerem a busca e salvamento de pessoa desaparecida em alto mar no município supracitado.

3º SGT BM ISAIAS SANTOS DE JESUS
CB BM VINICIUS ALMEIDA ANDRADE
CB BM SALOMÃO CARDOSO TAVARES
CB BM JOSÉ ROBERTO LOPES DE MATOS
CB BM MARCO ANTÔNIO SILVA ROCHA
SD BM LUIS GUILHERME ARAÚJO DOS SANTOS
SD BM BRUNO DIAS DE OLIVEIRA
SD BM MARCEL ELLAIN DOS SANTOS DIAS 
SD BM JOSÉ ALFREDO ALMEIDA RODRIGUES
(FONTE: NOTA Nº 49/2011 - COP)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA

A) PARECER Nº 51/2011 - COJ.
INTERESSADO:Tcel QOBM Carlos Alberto Moreira Reis 
ORIGEM: Diretoria de Apoio Logístico.
ASSUNTO: Aditamento de contrato.
ANEXO: Ofício nº 311/2011 – DAL e seus anexos; ofício nº  283/2011 – CSMV/MOp; 

Ofício nº 260/2011 – CSMV/MOp.

EMENTA: ADITAMENTO DE CONTRATO. LIMITE DE 25%. OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 
65, §1º DA LEI 8.666/93. POSSIBILIDADE.

I – INTRODUÇÃO:
DOS FATOS E DA CONSULTA
O Ilmo.  TCEL QOBM REIS, diretor de apoio logístico do CBMPA, enviou o ofício nº 

311/2011 – DAL a esta comissão de justiça, com o intuito de ser confeccionado parecer jurídico acerca da 
possibilidade de ser feito termo aditivo ao contrato nº 015/2010 – Pregão Eletrônico nº 008/2010 – CBMPA – 
Empresa POSTO VIRGEM DE FÁTIMA LTDA.

O Comandante do CSMV/MOp enviou o ofício nº 260/2011  ao Diretor de Apoio Logístico 
explicando que necessita do aditivo para aumentar em 25% o valor inicial do contrato para manter em 
continuidade o serviço público, e esclarece que já esta sendo providenciada nova licitação para atender à 
administração de forma imediata após o término do contrato em tela, que limita-se ao mês de novembro.

Por intermédio do ofício nº 310/2010 – DAL, o Tcel Carlos Alberto Moreira Reis  solicita 
informações referentes à disponibilidade orçamentária para efetuar o aditamento, no valor de R$ 44.816,25 
(Quarenta e quatro mil oitocentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos).

Em resposta, o Diretor de finanças confeccionou  o ofício nº 186/2011 – DF, e esclareceu 
que existem recursos orçamentários, conforme discriminado abaixo:

06 182 1148 4534 -Operacionalização das ações administrativas.
Elemento de despesa: 33 90 30 – Material de consumo.
Valor disponível:  R$ 44.816,25 (Quarenta e quatro mil oitocentos e dezesseis reais e 

vinte e cinco centavos).
É de extrema relevância destacar o ofício nº 283/2011-CSMV/MOp, onde o Maj QOBM 

Fabiano da Costa Sarquis, aliado às argumentações elencadas inicialmente, informa o motivo do valor do 
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contrato com a empresa POSFAMA ser insuficiente para as novas demandas não programadas pelo Centro 
de Manutenção, que foram:

A) A reforma de 05 (cinco) viaturas de combate a incêndio, marca Mercedes-Benz, 
modelos variados, sendo que a empresa responsável ficou incumbida de proferir manutenção apenas no 
motor, sistema elétrico e outros, porém coube ao CBMPA a manutenção do corpo de bomba;

B) A aquisição, pelo CBMPA, de 40 (quarenta) novos veículos, sendo 30 (trinta) Ford 
Ranger XL 13P e 10 (dez) Ford Fiests Sedan 1.6 Flex.

II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:
DO DIREITO
O  contrato  administrativo  diferencia-se  do  contrato  privado,  pelo  fato  de  não  haver 

igualdade entre os contratantes, pelo contrário, nos contratos administrativos são asseguradas condições 
mais favoráveis a administração pública. 

É  relevante  atentar  que  o  contrato  nº  015/2010,  referente  ao  pregão  eletrônico  nº 
008/2010-CBMPA, em seu item 10.1.12 previu tal possibilidade, onde consta:

1. A  contratada  é  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os 
acréscimos ou supressões que se fizerem, necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato.

Os contratos celebrados na seara administrativa, seguem um regime jurídico próprio, 
notadamente tendo em vista a presença das denominadas cláusulas exorbitantes, previstas no art. 58 da 
Lei 8.666/93, que admitem, entre outras hipóteses, a possibilidade de alteração unilateral do ajuste, com 
vistas ao atendimento do interesse público colimado. Se não vejamos:

Art. 58.  O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à 
Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:

I  -  modificá-los,  unilateralmente,  para  melhor  adequação  às  finalidades  de  interesse 
público, respeitados os direitos do contratado;

Atentando para a Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993, que regulamenta o art. 37, inciso  
XXI,  da Constituição Federal,  institui  normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá  
outras providências, podemos, de maneira pertinente ao assunto deste estudo, extrair o seguinte teor legal: 

SEÇÃO III
DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS
Art.  65.   Os  contratos  regidos  por  esta  Lei  poderão  ser  alterados,  com as  devidas 

justificativas, nos seguintes casos: 
§1º   O  contratado  fica  obrigado  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras,  até 25% (vinte e cinco por 
cento)  do  valor  inicial  atualizado  do  contrato,  e,  no  caso  particular  de  reforma  de  edifício  ou  de 
equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.       

O art. 65, caput, da Lei 8.666 estabelece a possibilidade de promover-se modificação em 
contratos administrativos, nas hipóteses (não exaustivas) lá previstas. O §1º do art. 65 estipula limites para 
as modificações contratuais: 25% do valor original atualizado do contrato e, para os casos de reforma de  
edifício ou equipamento, 50% do valor da contratação.

Trata-se  de  regras  que  acentuam  a  característica  da  mutabilidade  dos  contratos 
administrativos. Por outro lado, buscam limitar as modificações de modo a se evitar o afastamento da regra 
da licitação (art. 37, inc. XXI, da Constituição). Pretende-se impedir que a contratação abranja objeto distinto 
daquele veiculado no certame precedente. 

Sempre que ocorre análise de algum tema relacionado à licitação, faz-se necessário 
expor  quais  princípios  estão  ligados diretamente  à  conduta  do  administrador,    estando tais  preceitos 
contidos no texto constitucional da seguinte maneira:

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 da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”    

III – CONCLUSÃO:
DO PARECER
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Ante o exposto, considerando as disposições contidas nos textos legais analisados, esta 
comissão de justiça é de parecer  favorável ao pleito formulado, haja vista estar em conformidade com o 
que determina a Lei n.º 8.666/1993, mais especificamente em seu artigo 65, §1º, obedecendo ao princípio 
da legalidade e da moralidade, visto que a medida é paliativa, visando primordialmente o interesse público,  
e de acordo com a exposição de motivos apresentada pelo Diretor de Apoio Logístico, o setor competente já  
está  trabalhando  na  execução  de  novo  processo  licitatório  para  respaldar  as  atividades  do  CBMPA, 
preservando a continuidade do serviço público prestado à sociedade.

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 07 de julho de 2011.

Paulo Sérgio Martins Costa - 1º TEN. QOCBM
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Ratifico o presente Parecer

JOSÉ RIBAMAR SILVA DE FREITAS – TEN CEL QOBM
Presidente da Comissão de Justiça

DESPACHO DO COMANDNATE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer;
2. Publique-se em BG. Providencie a Ajudãncia Geral;

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

B) PARECER Nº 52/2011 - COJ.
INTERESSADO:Tcel QOBM Carlos Alberto Moreira Reis 
ORIGEM: Diretoria de Apoio Logístico.
ASSUNTO: Termo aditivo de prorrogação de prazo.
ANEXO:  Ofício nº 339/2011 – DAL e seus anexos; Ofício nº  266/2011-DAL e seus 

anexos.

EMENTA: ADITAMENTO DE CONTRATO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. Art. 57, § 1º, 
II DA LEI 8.666/93. POSSIBILIDADE.

I – INTRODUÇÃO:
DOS FATOS E DA CONSULTA
O Ilmo.  TCEL QOBM REIS, Diretor de Apoio Logístico do CBMPA, enviou o ofício nº 

266/2011 ao Comandante Geral do CBMPA, expondo uma série de motivos e solicitando parecer jurídico da  
Comissão de Justiça, acerca da possibilidade do 1º  Termo Aditivo, referente à prorrogação de prazo de 
contrato, para não prejudicar o andamento da obra do prédio do CAT.

Esta Comissão de Justiça, afim de munir-se de informações sobre o caso em tela, de 
confeccionou o ofício nº 172/2011 e solicitou resposta a uma série de indagações.

Por fim, o Diretor de Apoio Logístico remeteu à COJ o ofício nº  339/2011-DAL com a 
documentação solicitada em anexo.

II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:
DO DIREITO
No bojo dos autos, esta Comissão de Justiça levantou uma série de questionamentos 

acerca das responsabilidades sobre a perda de prazo para conclusão da obra em análise, e foi esclarecido 
pela Comissão de acompanhamento, fiscalização e recebimento da obra que sua atribuição era apenas de 
fiscalizar a execução da obra, porém o controle de prazo seria atribuição da Diretoria de Apoio Logístico, e 
que não houve  nenhuma comunicação oficial por parte da construtora sobre pedido de prorrogação de 
prazo.

Levando em consideração que o princípio da motivação determina que a autoridade 
administrativa deve apresentar as razões que a levaram a tomar uma decisão, e que a motivação é uma 
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exigência do Estado de Direito, ao qual é inerente, entre outros direitos dos administrados, o direito a uma 
decisão  fundada,  motivada,  com explicitação  dos  motivos,  esta  Comissão  de  Justiça  solicitou  também 
esclarecimentos à comissão fiscalizadora sobre os fatos apresentados pela empresa no ofício nº 079/2011, 
questionando se o argumentos apresentados são plausíveis e coerentes para que haja uma prorrogação do 
contrato por mais 180 dias (cento e oitenta dias).

Em  resposta  a  tais  indagações  a  Comissão  fiscalizadora  informou  que  os  motivos 
apresentados pela construtora para a prorrogação do prazo de entrega da obra são plausíveis e coerentes,  
pois todos os fatos apresentados sempre ocasionam atrasos em obras de um modo geral em nossa cidade,  
como: chuvas, falta de material e adequação de projetos complementares. Portanto, a necessidade, com 
base nas justificativas da empresa, em uma dilação de prazo são aceitáveis, mas a comissão se manifesta 
que entende ser suficiente o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão dos serviços.

O princípio da razoabilidade é uma diretriz de senso comum, ou mais exatamente, de 
bom senso, aplicada ao Direito. Esse bom senso jurídico se faz necessário à medida que as exigências  
formais que decorrem do princípio da legalidade tendem a reforçar mais o texto das normas. O princípio da 
proporcionalidade tem o objetivo de coibir excessos desarrazoados, por meio da aferição da compatibilidade 
entre os meios e os fins da atuação administrativa, para evitar restrições desnecessárias ou abusivas. Visa-
se, com isso, a adequação entre os meios e os fins, vedando-se a imposição de obrigações, restrições e 
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público.

No contrato  nº  022/2010,  que  diz  respeito  à  tomada de  preço  nº  001/2010-CBMPA, 
consta cláusula referente a prazo, da seguinte maneira:

CLÁUSULA  VII – PRAZOS
– O prazo para a conclusão da obra será de 180 (CENTO E OITENTA DIAS) dias, 

contados a partir da data de assinatura do contrato.
- Somente serão processados, recebidos e decididos pedidos de prorrogação de prazo 

nos  casos  previstos  no  art.  57,  §  1º,  incisos  I  a  VI,  da  lei  nº  8.666/93  e  alterações  subsequentes, 
regularmente comprovado e que venham impedir ou retardar a execução da obra.

Vejamos os dispositivos acima mencionados da lei 8.666/93:
Art.  57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos 

respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
§ 1º  Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 

prorrogação,  mantidas as demais  cláusulas  do contrato  e  assegurada a manutenção de seu equilíbrio 
econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
II  - superveniência de fato excepcional ou imprevisível,  estranho à vontade das 

partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato  ;  
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e 

no interesse da Administração;
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos 

por esta Lei;
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 

Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos 

pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato,  
sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

Percebe-se  o enquadramento dos fatos expostos pela  empresa MD Construtora no 
artigo 57, § 1º, II, visto que a própria comissão fiscalizadora da obra, composta por integrantes do CBMPA 
atesta que os argumentos, em específico condições climáticas atrasam obras em nossa cidade.

III – CONCLUSÃO:
DO PARECER
Ante o exposto, considerando as disposições contidas nos textos legais analisados, e no 

contrato  firmado entre  o CBMPA e a empresa MD Construtora,  esta  comissão de justiça é de parecer 
favorável à prorrogação, atentando sempre para o interesse e continuidade do serviço público, porém 
opina que sejam apuradas as responsabilidades administrativas pela falta de controle do prazo e cobrança 
de informações junto à empresa, e também expõe que o prazo a ser dado deve ser o de 180 (cento e  
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oitenta dias), porém contados a partir do término do prazo inicialmente dado. Por fim, é válido ressaltar que 
caso o prazo de prorrogação, que já é suficientemente satisfatório, seja extrapolado, deve ser aplicada a 
Cláusula XI do contrato, que versa sobre penalidades e aplicação de multa por dias de atraso da obra.

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 12 de julho de 2011.

Paulo Sérgio Martins Costa - 1º TEN. QOCBM
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA
DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Ratifico o presente Parecer

JOSÉ RIBAMAR SILVA DE FREITAS – TEN CEL QOBM
Presidente da Comissão de Justiça

DESPACHO DO COMANDNATE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer;
2. Publique-se em BG. Providencie a Ajudãncia Geral;

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

C) PARECER Nº 53/2011 - COJ.
INTERESSADO: 2º SGT'S BM JOCÉLIO HARLEY NAVEGANTES, PAULO ROBERTO 

RODRIGUES PATROCA, AGNALDO MARQUES COSTA DE ASSUNÇÃO, MARCOS CLEISON BARROS 
MARTINS, ARCELINO PEREIRA AMORIM JUNIOR, OCIVAL DO CARMO DE VASCONCELOS BARROS 
E GENILSON CHAVES QUARESMA,JOÃO FIEL DA COSTA NASCIMENTO.

ORIGEM: GABINETE DO SUBCOMANDO GERAL DO CBMPA.
ASSUNTO:  PARECER SOBRE PEDIDO DE PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO DE 1º 

SARGENTO BM COMBATENTE, COM REDUÇÃO DE 1/3 DE INTERTÍCIO
ANEXO: PROTOCOLO Nº 1106(ofício 656/2011-DP, parte s/nº de 20/07/2011), Oficio 

nº 204/2011 –  Gab Cmdo, PROTOCOLO Nº 1135 (correspondência interna nº220/2011, parte s/nº  de 
20/06/2011) 

EMENTA: “PEDIDO DE PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO DE 1º SGT BM COMBATENTE 
QBMP-00 , REDUÇÃO DE 1/3 DO INTERSTÍCIO, LEI 5.250 DE 25/07/1985, IMPOSSIBILIDADE."

I – INTRODUÇÃO
 DOS FATOS E DA CONSULTA:
Os militares acima mencionados, estão requerendo junto ao Ilmº Sr. Subcomandante do 

CBMPA e Presidente da Comissão de Promoção de Praças CEL QOBM MARIO AVELINO WANZELR DE 
MATOS, promoção a graduação imediata de 1º SGT, por redução de 1/3 no interstício. Uma vez que o  
numero de vagas para primeiro sargento combatente (QBMP-00), é de 143 (cento e quarenta e três), porém 
existem  apenas  44  (quarenta  e  quatro),  1º's  SGT's  no  quadro  mencionado  para  um  universo  de  40 
(quarenta) Unidades Bombeiros em todo o Estado do Pará, concorrendo a uma escala de 24 por 48 horas e 
que seria necessário 03 (três) sargentos em cada unidade totalizando um quantitativo de 120 (cento e vinte) 
1º Sargentos, sem levar em consideração fastamentos temporários como: férias, licença especial licença 
médica e outros.

Alegam também que já possuem aproximadamente 20 (vinte) anos de efetivo serviço e 
com a média de 40 (quarenta) anos de idade e que almejam ascensão profissional no quadro de oficiais  
QOABM, que já passaram pelas graduações de soldado, cabo e 3°sargentos, estando hoje na graduação 
de 2° sargento, com vasta experiencia na carreira bombeiro militar,  ressaltando ainda que possuem 2/3 
completos do interstício para promoção.

Continuam em suas alegações de que a redução de interstício não é fato 
inédito no CBMPA, o que já ocorreu, conforme publicação em BG nº 116 de 24 de junho 

de 1994, estando os requerentes em situação semelhante, com 2/3 do interstício completos, que o impacto 
financeiro sobre a folha de pagamento seria de R$ 3.605,23 (três mil seiscentos e cinco reais e vinte três  
centavos), portanto finalizam solicitando que a comissão verifique a possibilidade de promoção a graduação 
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imediata em 25 de setembro de 2011, o que não prejudicará nenhum militar sendo que só existe uma turma  
em condições de ser promovida ate a data de 21 de abril de 2012.

II-FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
DO DIREITO:
A lei 7.480 de 17 de novembro 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, 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 Para e da outras providencias, então vejamos:

"Art. 1º O efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Para e fixado     em 4.984 (quatro mil  
novecentos e oitenta e quatro) Bombeiros Militares".

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

I - (..);
VII - Praças Bombeiros Militares: (Praças BM)
a) Qualificação Bombeiro Militar Geral Combatente (QBMG-O) 
1. Praças Combatentes (QBMP-O)
Subtenente 191
 Primeiro-Sargento 143
Segundo-Sargento 201
Terceiro-Sargento 501
Cabo 853
Soldado 1.667
Total 3.556
Podemos observar que há vagas em aberto uma vez que nem todas foram preenchidas 

porem, por mais que tenha ocorrido a redução de interstício para a promoções de  praças conforme afirmam 
os requerentes, atos eivados de vícios que os tornem ilegais não geram direitos. As promoções no âmbito 
do CBMPA, serão de acordo com as disposições estabelecidas em lei, qual seja 5.250 de 29 de julho de 
1985, garantindo o acesso gradual e sucessivo na hierarquia,  obedecendo o fluxo regular e equilibrado  
através do ato do Comandante Geral do CBMPA.

A antiguidade e o interstício dos graduados para efeito de promoção, são contados a 
partir da data em que foram promovidos a graduação que ocupam, para fins de quadro de acesso, para o 2º 
Sargento o mesmo deverá ter completado na atual graduação 03 (três) anos.

III- CONCLUSÃO
DO PARECER:
No  Direito  Administrativo,  o  princípio  da  legalidade  determina  que,  em  qualquer 

atividade, a Administração Pública está estritamente vinculada à lei. Assim, se não houver previsão legal, 
nada pode ser feito. A diferença entre o princípio genérico e o específico do Direito Administrativo tem 
que  ficar  bem claro.  Naquele,  a  pessoa  pode  fazer  de  tudo,  exceto  o  que a lei  proíbe.  Neste,  a 
Administração Pública  só pode fazer  o  que a lei  autoriza,  estando engessada,  na ausência  de tal 
previsão. Seus atos têm que estar sempre pautados na legislação. 

Repare na importância que a legislação tem na vida do Estado, Tudo tem que estar 
normatizado, e cada um dos agentes públicos estará adstrito ao que a lei determina. Então, é expressão do 
princípio  da  legalidade  a  permissão  para  a  prática  de  atos  administrativos  que  sejam  expressamente 
autorizados pela lei, ainda que mediante simples atribuição de competência, pois esta também advém da 
lei. 

O princípio da legalidade representa uma garantia para os administrados, pois, qualquer 
ato  da  Administração  Pública  somente  terá  validade  se  respaldado  em  lei.  Em  sua  acepção  ampla, 
representa um limite para a atuação do Estado, visando à proteção do administrado em relação ao abuso de 
poder.

Concluindo, esta Comissão de Justiça opina pelo indeferimento,  por falta de amparo 
legal, e que as promoções  devem ser gradual e sucessivas na hierarquia, obedecendo o fluxo regular e  
equilibrado através do ato do Comandante Geral do CBMPA, na data prevista para promoção.

É o parecer, salvo melhor juízo. 
Quartel em Belém-PA, 13 de Julho de 2011
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JOSÉ RIBAMAR SILVA DE FREITAS – TEN CEL QOBM
Presidente da Comissão de Justiça

DESPACHO DO COMANDNATE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer;
2. Publique-se em BG. Providencie a Ajudãncia Geral;
3. A DP para as providências.

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

2 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
OFÍCIO Nº 211/2011 – COJ.- Belém-PA, 19 de julho de 2011.
ANEXOS: 
a) Protocolo 391/06 – Comando Geral
b) Correspondência Interna nº 211/2011
c) Cópia da minuta do termo de cooperação e plano de trabalho

Exmo. Senhor Comandante Geral
Honrado em cumprimentá-lo,  atendendo o despacho de Vossa Excelência para análise 

acerca da minuta do termo de cooperação técnica e operacional a ser  firmada entre o CBMPA/CEDEC e a  
Secretaria de Estado de Obras Públicas, expomos os seguintes entendimentos:

Considerando o que o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar acumula o 
cargo de Coordenador Estadual de Defesa Civil no Estado do Pará;

Considerando que a Constituição do Estado do Pará  qualifica o Corpo de Bombeiros 
Militar como instituição permanente, força auxiliar e reserva do Exército, organizado com base na hierarquia 
e disciplina militares, subordinando-se ao Governador do Estado e competindo-lhe serviço de prevenção e 
extinção de  incêndios,  de proteção,  busca e salvamento,  execução de atividades técnico-científicas 
inerentes ao seu campo de atuação, dentre outras  atribuições previstas em lei;

Considerando  que a partir da Constituição Estadual de 1988 o Corpo de Bombeiros 
Militar passou a ter a competência de coordenar, executar e planejar as ações de Defesa Civil em nível de 
Estado, corroborado pela Lei nº 5774 de 30 de novembro de 1993 que define a composição organizacional  
e cria cargo na CEDEC.

Considerando  que  a  Defesa  Civil  do  estado  atua  em conformidade com a  Política 
Nacional  de  Defesa  Civil  que  preconiza  a  redução  de  desastres,  pela  intensificação  de  suas  ações,  
principalmente no que diz respeito a prevenção,  além de fortalecer as demais ações quais sejam a 
preparação para emergências e desastres, resposta aos desastres e reconstrução de cenários atingidos.

Considerando que o Corpo de Bombeiros Militar, a Coordenadoria de Defesa Civil e a 
Secretaria de Obras Públicas do Estado integram a Administração Pública Direta do Estado do Pará, ou 
seja, o núcleo de cada Administração Pública Estadual, que corresponde à própria pessoa jurídica política e  
seus órgãos despersonalizados.

Considerando que  foram  atendidos  requisitos  importantes  na  minuta  do  termo  de 
cooperação, tais como obrigações dos cooperados, fiscalização técnica, vigência, rescisão, publicação e 
foro;

Assim, esta Comissão não verificou ilegalidade na minuta do Termo de Cooperação, por 
entender  que  trata-se  de  integração  de  forças  no  próprio  seio  da  Administração  para  melhorar  o 
atendimento ao cidadão no que diz respeito à prevenção qualificada de possíveis desastres que possam 
futuramente assolar o bem estar no Município de Ourém.

Respeitosamente, 

JOSÉ RIBAMAR SILVA DE FREITAS – TCEL QOBM
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA 

3 - DIÁRIAS
Número de Publicação: 258055
Portaria: 412/2011
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Objetivo: EXECUTAR TRABALHOS DURANTE A OPERAÇÃO VERANEIO/2011
Fundamento Legal: DECRETO Nº 2.819/1994 E PORTARIA Nº 419/2007-SEAD
Origem: BELEM/PA – BRASIL
Destino(s): 
SALINOPOLIS/PA – Brasil
Servidor(es): 
5601789013/JOSÉ  CARLOS  MONTEIRO  DE  ALMEIDA JR  (CB/BM)  /  16.0  diárias 

(Alimentação) / de 30/06/2011 a 15/07/2011
5601789013/JOSÉ  CARLOS  MONTEIRO  DE  ALMEIDA JR  (CB/BM)  /  15.0  diárias 

(Pousada) / de 30/06/2011 a 15/07/2011
Ordenador: Cláudio Jorge da Costa Lima

Número de Publicação: 258197
Portaria: 428/2011
Objetivo: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PUBLICA
Fundamento Legal: DECRETO Nº 2.819/1994 E PORTARIA Nº 419/2007-SEAD
Origem: BELÉM/PA – BRASIL
Destino(s): 
MOSQUEIRO/PA – Brasil
Servidor(es): 
50643841/HAILTON  SANTOS  DE  LIMA  (CB/BM)  /  1.0  diárias  (Alimentação)  /  de 

28/06/2011 a 28/06/2011
Ordenador: Cláudio Jorge da Costa Lima

Número de Publicação: 258188
Portaria: 418/2011
Objetivo: FAZER CONDUÇÃO VEICULAR PARA TÉCNICOS DA DRS
Fundamento Legal: DECRETO Nº 2.819/1994 E PORTARIA Nº 419/2007-SEAD
Origem: BELÉM/PA – BRASIL
Destino(s): 
SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA – Brasil
Servidor(es): 
5399491/CHARLES  DE  JESUS  SOUSA (CB/BM)  /  1.0  diárias  (Alimentação)  /  de 

22/06/2011 a 22/06/2011
Ordenador: Cláudio Jorge da Costa Lima

Número de Publicação: 258203
Portaria: 432/2011
Objetivo: CONDUÇÃO VEICULAR DE TÉCNICOS DA DRS/SSP
Fundamento Legal: DECRETO Nº 2.819/1994 E PORTARIA Nº 419/2007-SEAD
Origem: BELÉM/PA – BRASIL
Destino(s): 
MOSQUEIRO/PA – Brasil
Servidor(es): 
541849991/ROGERIO SARMENTO FERNANDES (SD/BM) / 1.0 diárias (Alimentação) / 

de 28/06/2011 a 28/06/2011
Ordenador: Cláudio Jorge da Costa Lima

Número de Publicação: 258210
Portaria: 433/2011
Objetivo: FAZER CONDUÇÃO VEICULAR DE TÉCNICOS DA DRS
Fundamento Legal: DECRETO Nº 2.819/1994 E PORTARIA Nº 419/2007-SEAD
Origem: BELÉM/PA – BRASIL
Destino(s): 
SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA – Brasil
Servidor(es): 
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53981691/MARCELO DE SOUSA MALHEIROS (SGT/BM) / 1.0 diárias (Alimentação) / 
de 18/05/2011 a 18/05/2011

Ordenador: Cláudio Jorge da Costa Lima
(Fonte: Diário Oficial Nº. 31959 de 19/07/2011)

4 - HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2011
Considerando  o  resultado  do  Pregoeiro  Oficial  do  CBMPA,  referente  à  licitação,  na 

modalidade Pregão Eletrônico nº 06/2011 para Aquisição de uniformes de prontidão, passeio, educação 
física para os militares da INFRAERO em conformidade com Convênio nº 011- CI/  2010/0162, de 
acordo com a Ata e análise das documentações e das propostas de preços, resolvo:

HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 06/2011 para a empresa abaixo descriminadas:

GRUPO CNPJ EMPRESA

1 24.658.825/0001-66 MANDALA CONFECÇÕES LTDA EPP
Belém – Pa, 14 de julho de 2011.

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – Cel QOBM
Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do CBMPA
(Fonte: Diário Oficial Nº. 31959 de 19/07/2011)

5 - TRANSFERÊNCIA DE MATERIAIS
Foi transferido para a carga do 11º SGBM/I, responsável – MAJ QOBM Márcio Elias 

Francês Brito,  o  material  descriminado abaixo,  pertencente  à  carga  da  Ajudância  Geral  do  CBMPA - 
responsável  –  TCEL QOCBM Antônio  Ulisses  Lopes de  Oliveira,  conforme Guia  de Movimentação 
Interna de Bens Móveis encaminhadas a DAL devidamente assinada pelos respectivos responsáveis das 
UBM’s:

ITE
M DESCRIÇÃO RP QTD DATA 

TRANSFE.
ESTADO 

CONSERVAÇÃO
01 Freezer horizontal 521L com 2 tampas 4520 01 01/07/2011 BOM
02 Aparelho de forno micro-ondas eletrolux 17233 01 01/07/2011 COM DEFEITO

(Fonte: Nota nº 37/2011 - DAL)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - REFERÊNCIA ELOGIOSA

A) O Capitão QOBM Ney Tito da Silva Azevedo, Camandante do 7º Grupamento de 
Bombeiros Militar de Itaituba, no uso da competência que lhe confere o Art. 47 § 2º da Lei Estadual 
nº. 6.833 de 13 de fevereiro de 2006 (Código de Ética e Disciplina da PMPA), ora em vigor no CBMPA, 
resolve:

ELOGIAR:
Aos bombeiros militares abaixo relacionados que atuarem de forma decisiva no desastre 

no  Distrito  de  Mitirituba,  demonstrando  dedicação,  empenho  e  responsabilidade,  desenvolvendo  ações 
coordenados  em  conjunto  em  prol  de  várias  vítimas,  demonstrando  ainda  comprometimento  com  a 
Corporação Militar e com o próximo.

Militares  comprometidos  com  seus  deveres,  responsáveis,  dedicados,  imparciais, 
íntegros, imbuídos de suas responsabilidades, motivados, disciplinados e eficientes no cumprimento das 
missões que lhe foram atribuídas, abdicando de momentos com seus familiares e arriscando a própria vida 
em prol de seus semelhantes, elevando o bom nome do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

É com dever que este Oficial Comandante reconhece o excelente trabalho prestado por 
estes bravos militares e que sirva de exemplo para seus pares e subordinados. É com muito orgulho que 
elogio os militares envolvidos no resgate das vítimas do Distrito de Miritituba. COLETIVO.

1º SGT BM EDSON Agnaldo Correa Martins, 1º SGT BM Raimundo WILSON de Jesus 
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Silva, 3º SGT BM Haroldo BRITO Barbosa, 3º SGT BM LINO da Silva Vieira, 3º SGT BM ROSENILSON 
Rodrigues Pereira, 3º SGT BM Lamilson DA SILVA Costa, 3º SGT BM Manoel Domingos DO VALE Lima, 
CB BM Gilberto de Moraes PANTOJA, CB BM Francelino Souza de Sousa, SD BM RONEID Rafael da 
Silva, SD BM EMERSON Pedroso, SD BM BENIKS Silva Souza, SD BM Everson DIAS Rebelo, SD BM 
Roberto MARTINS de Souza, SD BM DÁRIO Ferreira da Silva, SD BM José SARMENTO da Costa Filho, 
SD BM JORGE LUIZ Cavalcante Assunção, SD BM Jucianei LOPES Duarte, SD BM RUBENS dos Santos 
Ribeiro,  SD BM George Luiz  de ABREU, SD BM Atailde Nascimento RODRIGUES, SD BM RAILSON 
Gonçalves de Souza, SD BM JARDSON Araújo da Silva , SD BM Abinoan SOARES de Oliveira, SD BM 
Carlos Helinio LOBATO Alves, SD BM Francisco Junior PINHEIRO Lucio, SD BM JEZIEL Souza, SD BM 
Francisco GOMES Moreno, SD BM ANDRÉ dos Santos Vieira, SD BM EZEQUIEL Ferreira de Brito, SD BM 
Elessandro QUEIROZ de Alexandria, SD BM ALEX Gonçalves de Oliveira, SD BM Thiago Paulo AMORIM 
da Silva, SD BM JONAS Augusto Mello Ribeiro, SD BM Gesaias RAMOS Simão, SD BM JONATAS Batista, 
SD BM Izaias Alves MUNIZ, SD BM DORINALVA Aureliano de Araújo, SD BM José RIBEIRO da Cruz, SD 
BM HIJAOEKES Silva Souza, SD BM GARDÊNIA da Silva Frazão, SD BM Jeferson Silva da PAZ, SD BM 
Leonilson BEZERRA Rosa, SD BM UÍLIANE Pereira de Sousa, SD BM Alex BARBOSA dos Santos, SD BM 
Julian VICTOR Mathews Marinho Mafra, SD BM MAX Willian Mendes, SD BM ORLANDO Lima Júnior, SD 
BM Janilson FURTADO Barros e SD BM IVANI da Rosa Pinheiro.

B) O TEN CEL QOBM Ajudante Geral do CBMPA, no uso da competência que lhe 
confere  o  Art.  47 §  1º  da  Lei  Estadual  nº.  6.833 de 13 de  fevereiro  de 2006 (Código de Ética  e 
Disciplina da PMPA), ora em vigor no CBMPA, resolve:

ELOGIAR:
O militar:  2º SGT BM PEDRO GULHERME NASCIMENTO GOMES, do QCG, por ter 

doado sangue voluntariamente à pessoal necessitadan no banco de sangue do Centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará – HEMOPA. Ato de amor à vida que enobrece a Corporação. INDIVIDUAL.

2 - ATO DO 6º GBM - BARCARENA
PORTARIA Nº. 04, DE 07 DE MAIO DE 2011.
ANEXO:
Ofício nº. 38/2011 DAL/4 e Ofício nº. 93/2011 CMD 6ºGBM

O  Comandante  do  6º  Grupamento  Bombeiro  Militar  de  Barcarena,  Maj  QOBM 
REGINALDO PINHEIRO DOS SANTOS, no uso de suas atribuições legais e com o intuito de apurar todas 
as alterações referentes à Carga Patrimonial do 6º GBM � Barcarena, as quais foram detectados no dia  
15/03/2011, por ocasião de ter assumido o Comando do 6º GBM.

RESOLVE:
Art. 1º � Determinar a abertura de SINDICÂNCIA, para apurar todas as circunstâncias dos 

fatos;
Art.  2º  � Nomear  o  2º  TEN  QOBM  ESDRAS  PEREIRA  LEMOS  � RG:  4606561, 

pertencentes quartel do 6º GBM, como presidente da SINDICÂNCIA, delegando-lhe todas as atribuições 
que me competem.

Art. 3º � O presidente deverá observar as orientações formalizadas por meio do ofício nº. 
1671/2008 � JME, transcrito no Boletim Geral nº 234, de 23DEZ2008.

Art. 4º � Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos, em 
conformidade com a legislação vigente.

Art. 5º � Publique-se em Boletim Geral e cumpra-se.

REGINALDO PINHEIRO DOS SANTOS � MAJ QOBM
Comandante do 6º GBM/Barcarena

2 - PRORROGAÇÃO DE PADS
Prorrogo em 07(sete) dias, nos temos do Art. 110 da Lei da Estadual nº 6.833 de 13-

FEV2006, o prazo de conclusão de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS), instaurado pela 
Portaria nº 002/2011-Comando Operacional, de 12 de abril de 2011, a fim de serem feitas as diligências 
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indispensáveis para a conclusão do processo, pelo CAP QOBM KLEBSON LOAIR LÁZARO MANSOS BEN-
TES, presidente do PADS.

(Fonte: Nota nº 49/2011 - COP)

3 - SOLUÇÃO DE IPM
Analisando os  Autos do Inquérito Policial Militar,  procedido por determinação deste 

Subcomando, por meio da portaria nº 058/2011 – Subcmdº Geral,de 23MAR2011, cujo o presidente foi o 2º 
TEN QOBM FERNANDO VARELA CAMARINHA, instaurado com o intuito de apurar os fatos constantes no 
despacho  do  CEL  QOBM  HILBERTO,  que  encaminhou  o  ofício  nº  042/2011  –  Gab  Cmdº  -  1º 
SGPA/Paragominas, que versa à respeito do 1º SGT BM LOURENÇO CARLOS SARMENTO FIGUEIREDO 
encontrar-se ausente da Diretoria de Pessoal  e do 1º SGPA/Paragominas. 

RESOLVO:
1) Concordar com a conclusão a que chegou o encarregado do Inquérito Policial Militar 

de que não há indícios de crime de natureza civil ou militar cometida pelo 1º SGT BM LOURENÇO CARLOS 
SARMENTO FIGUEIREDO. No entanto, discordar da conclusão a que chegou o Encarregado do Inquérito 
Policial Militar de que há transgressão disciplina bombeiro militar cometida pelo indiciado, sendo que os 
atestados médicos constantes nas fls 40 e 44, bem como o ofício nº 238/2010 – Gab Cmdº do 1º SGPA – 
Paragominas datado de 30 de novembro de 2010, constante na fl. 43 dos autos, documento este assinado  
pelo próprio Comandante do indiciado, justificam a ausência do mesmo do 1º SGPA/ Pararominas. Cabe 
ressaltar que a Diretoria de Pessoal deveria ter apresentado de forma documentada o militar no quartel de 
Paragominas.  

2) Encaminhar a 1ª via dos autos do IPM à Justiça Militar Estadual do Pará, conforme 
preconiza  o  disposto  no  art.  23  do  Código  de  Processo  Penal  Militar.  Providencie  a  Assistência  do 
Subcomando Geral;

3) Arquivar  a  2ª  via  dos  Autos  do  IPM  na  2ª  seção  do  EMG.  A  Assistência  do 
Subcomando para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;

4)  Publicar  em  Boletim  Geral  a  presente  solução  de  IPM.  A Ajudância  Geral  para 
providências

5) Cumpra-se
Belém-Pa, 14 de julho de 2011. 

MARIO AVELINO WANZELER DE MATOS – CEL QOBM
CHEFE DO EMG E SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA

4 – ATO DO SUBCOMANDO GERAL
PORTARIA Nº 136, DE 19 DE JULHO DE 2011.
O  Chefe  do  EMG  e  Subcomandante  Geral  do  CBMPA,  atendendo  solicitação 

disponibilizada por meio do ofício nº 017/2011 – PADS, datado de 21 de junho de 2011, do 2º TEN QOABM  
ANTÔNIO JAIME BARBOSA COSTA, no qual requisita DEFENSOR DATIVO para exercer a defesa do CB 
BM  EDINALDO  PINHEIRO DA SILVA,  no  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado  instaurado 
através da Portaria n° 106/2011 – Subcmdo Geral de 23 de maio de 2011.

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear com fulcro no artigo 71 do CPPM e artigo 5° inciso LV da CF/88 o 2º 

TEN QOABM OZIEL DO CARMO MELO como Defensor Dativo do acusado, com o intuito de acompanhar o 
Processo, apresentar defesa escrita e adotar as demais providências que se tornarem necessárias em favor  
do acusado CB BM EDINALDO PINHEIRO DA SILVA.

Art.  2º  - Esta  Portaria  entrará em vigor  na data  de  sua publicação e  revogando as 
disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

MÁRIO AVELINO WANZELER DE MATOS – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA
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PORTARIA Nº 147, DE 19 DE JULHO DE 2011.
ANEXO: 
Despacho do Protocolo do Subcomando Geral nº 1176, de 13JUL2011;
Ofício nº 019/2011 – PADS, de 13JUL2011, do 2º TEN QOABM JAIME.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas em legislação peculiar, tendo tomado conhecimento do fato narrado no Ofício nº 019/2011 – 
PADS,  referente  à  solicitação  de  sobrestamento  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado 
instaurado  por  meio  da  Portaria  nº  106/2011  –  Subcmdº  Geral  de  23  de  maio  de  2011,  tendo  como 
encarregado o 2º TEN QOABM ANTÔNIO JAIME BARBOSA COSTA.

RESOLVE
Art.  1º -  Sobrestar,  no período de 29JUN2011 a 07AGO2011,  com base no art.  265 

inciso V do CPC, o Processo Administrativo Disciplinar Simplificado instaurado pela Portaria nº 106/2011 – 
Subcmdº Geral de 23 de maio de 2011, para reabertura imediata no dia 08AGO2011.

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

MÁRIO AVELINO WANZELER DE MATOS – CEL QOBM
CHEFE DO EMG E SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA

PORTARIA Nº 148, DE 19 DE JULHO DE 2011.
ANEXO: 
Despacho do Protocolo do Subcomando Geral nº 1189, de 19JUL2011;
Ofício nº 003/2011 – SIND, de 14JUL2011, do MAJ QOBM CLAÚDIO.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas em legislação peculiar, tendo tomado conhecimento do fato narrado no Ofício nº 003/2011 – 
SIND, referente à solicitação de sobrestamento da Sindicância instaurada por meio da Portaria nº 108/2011 
– Subcmdº Geral de 27 de maio de 2011, tendo como encarregado o MAJ QOBM LUÍS CLAÚDIO RÊGO 
DOS SANTOS.

RESOLVE:
Art. 1º - Sobrestar, no período de 24JUN2011 a 27JUL2011, com base no art. 265 inciso 

V do CPC, a SINDICÂNCIA instaurada pela Portaria nº 108/2011 – Subcmdº Geral de 27 de maio de 2011,  
para reabertura imediata no dia 28JUL2011.

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

MÁRIO AVELINO WANZELER DE MATOS – CEL QOBM
CHEFE DO EMG E SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA

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

Confere com o Original:

ANDRÉ LUIZ NOBRE CAMPOS – CAP QOBM
Ajudante Geral do CBMPA, em exercício
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