
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 31 DE AGOSTO DE 2011.
BOLETIM GERAL Nº 155

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 01 DE SETEMBRO DE 2011 (QUINTA-FEIRA)

Superior de Dia TCEL BM ROGER

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

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM CLERISSON
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM ELILDO
Perito de Incêndios e Explosões A CARGO DO CAT

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - NOTA DE SERVÇO Nº 015/2011 – COMANDO OPRACIONAL DO 

CBMPA - SEMANA DA PÁTRIA
“DESFILE CÍVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO DE 2011”
I – FINALIDADE:
Regular  e estabelecer  as tarefas e  procedimentos básicos,  quanto à  participação do 

Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no Desfile Cívico-Militar do Dia 07 de setembro de 2011, alusiva ao 
189° Aniversário da Independência do Brasil, cuja coordenação será de responsabilidade do  EXÉRCITO 
BRASILEIRO, a quem caberá o Comando do desfile.

II– OBJETIVOS:
Atender ao planejamento delineado pela Coordenação Geral do Desfile Militar do Dia 07 

de Setembro exercida pelo EXÉRCITO BRASILEIRO.

III-REFERÊNCIAS:
 Regulamento de Continência, Honras e Sinais de Respeito (R-2);
 Cerimonial Militar das Forças Armadas;
 Normas do Cerimonial Público;
 Instrução de Comando para o desfile Cívico Militar de 07set10 - I COMAR;
 Manual de Campanha/C22-6; Inspeção, Revistas e Desfiles;
 RUCBM;

IV – UBM’S ENVOLVIDAS:
QCG, 1° GBM, 3° GBM, 1° GBS, 2º GBS/GSE, 2º SGBM/I, 7° SGBM/I, 11º SGBM/I, 1º 

SGBM/I, 5ª SBM/I, ABM, CFAE, POLIBOM, CAT e CSMV/MOP.

V – PROGRAMAÇÃO:
LOCAL: Av. Presidente Vargas;
DATA: 07 de Setembro de 2011 (quarta-feira).
HORÁRIO: 07h30min. Dispositivo pronto

VI – COMPOSIÇÃO DA TROPA DO CBMPA:
VI.1 – ESTADO MAIOR GERAL DO DESTACAMENTO DE PARADA:
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TEN CEL QOBM A CARGO DA BM1
CONDUTOR DO JEEP
SGT BM A CARGO DA BM1

VI. 2 – GRUPAMENTO PARA O DESFILE A PÉ FIRME:
(COMANDANTE DA TROPA)
TEN CEL QOBM A CARGO DA BM1

VI. 3 – ESTADO MAIOR:
1) MAJ QOBM – A CARGO DA BM1;
2) MAJ QOBM – A CARGO DA BM1;
3) MAJ QOBM – A CARGO DA BM1;
4) MAJ QOBM – A CARGO DA BM1;
5) MAJ QOBM – A CARGO DA BM1;
6) MAJ QOBM – A CARGO DA BM1.

VI. 4 – BANDA DE MÚSICA:
TCEL QOEBM ADIR GUIMARÃES FARIAS;

VI. 5 – PORTA SÍMBOLO:
A) SD BM A CARGO DA BM1;

VI. 6 – GRUPO DE APOIO AO COMANDANTE DO GRUPAMENTO:
B) MENSAGEIROS: SD’S BM A CARGO DO BM1;
C) SUBTEN. BM. CARLOS ALBERTO LIMA DOS SANTOS (Corneteiro);
D) SGT BM ELIEL RIBEIRO SOARES (Corneteiro).

VI. 7 – GUARDA BANDEIRA:
 Bandeira Nacional: TEN QOBM A CARGO DA BM1;
 Bandeira do Pará: TEN QOBM A CARGO DA BM1;
 Bandeira do CBMPA: TEN QOBM A CARGO DA BM1;
OBS: Os demais  membros da guarda bandeira ficarão a cargo da  ABM (07 Alunos 

Oficiais).
VI. 8 – GRUPAMENTO PARA O DESFILE:

VI. 8.1 – 1ª COMPANHIA (composta por alunos do CFO, total de 60 militares):
COMANDANTE: 
CAP QOBM A CARGO DA BM/1.
ESTADO MAIOR:
 TEN QOBM A CARGO DA BM/1;
 TEN QOBM A CARGO DA BM/1;
 TEN QOBM A CARGO DA BM/1;
 TEN QOBM A CARGO DA BM/1;
 TEN QOBM A CARGO DA BM/1;
 TEN QOBM A CARGO DA BM/1;

VI. 8.2 – 2ª COMPANHIA (Composta por alunos do CFAE, total de 60 militares)
COMANDANTE:
CAP QOBM A CARGO DA BM/1; 
ESTADO MAIOR:
 TEN QOBM A CARGO DA BM/1;
 TEN QOBM A CARGO DA BM/1;
 TEN QOBM A CARGO DA BM/1;
 TEN QOBM A CARGO DA BM/1;
 TEN QOBM A CARGO DA BM/1;
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 TEN QOBM A CARGO DA BM/1;

VI. 8.3 – 3ª COMPANHIA (composta por 40 militares do 1° GBM, 20 do 3º GBM, total de 
60 militares) 

COMANDANTE:
CAP QOBM A CARGO DA BM/1; 
ESTADO MAIOR
 TEN QOBM A CARGO DA BM/1;
 TEN QOBM A CARGO DA BM/1;
 TEN QOBM A CARGO DA BM/1;
 TEN QOBM A CARGO DA BM/1;
 TEN QOBM A CARGO DA BM/1;
 TEN QOBM A CARGO DA BM/1;

VI. 8.4 – 4ª COMPANHIA (composto por 60 militares do 1° GBS):
COMANDANTE:
CAP QOBM A CARGO DA BM/1; 
ESTADO MAIOR
 TEN QOBM A CARGO DA BM/1;
 TEN QOBM A CARGO DA BM/1;
 TEN QOBM A CARGO DA BM/1;
 TEN QOBM A CARGO DA BM/1;
 TEN QOBM A CARGO DA BM/1;
 TEN QOBM A CARGO DA BM/1;

VI. 8.5 – 5ª COMPANHIA (composta por 50 militares do GSE/NOPP, 10 do 7º SGBM, 
total de 60 militares):

COMANDANTE:
CAP QOBM A CARGO DA BM/1; 
ESTADO MAIOR
 TEN QOBM A CARGO DA BM/1;
 TEN QOBM A CARGO DA BM/1;
 TEN QOBM A CARGO DA BM/1;
 TEN QOBM A CARGO DA BM/1;
 TEN QOBM A CARGO DA BM/1;
 TEN QOBM A CARGO DA BM/1;

OFICIAIS RESERVAS PARA COMPANHIAS:
1) TEN QOBM A CARGO DA BM/1;
2) TEN QOBM A CARGO DA BM/1;
3) TEN QOBM A CARGO DA BM/1;

OBSERVAÇÃO 1: O Grupamento do CBMPA será formado por Companhias em colunas 
de 06 (seis), com o mínimo de 10 (dez) e o Maximo de 14 (quatorze) linhas.

Cada companhia  será composta da seguinte  maneira  (testa  –  Sargento,  seguida de 
Cabos, Soldados e Cabos – cerra-fila), com exceção da 1ª companhia e 2ª companhia.

OBSERVAÇÃO 2:  Cada UBM deverá escalar 02 (dois) militares de reserva, os quais 
deverão participar de todos os treinamentos e deverão estar presentes em condições no dia do desfile 

VI. 8.6 – 6ª COMPANHIA MOTORIZADA (Viaturas empregadas):
COMANDANTE:
MAJ QOBM A CARGO DA BM/1;

VI. 8.6.1 – VIATURAS ENVOLVIDAS NO EVENTO.
06 (SEIS) MOTOS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (a cargo do GSE).
06 (SEIS) MOTOS DE ATENDIMENTO P/ INCÊNDIO (a cargo da BM/4).
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03 (TRÊS) MOTOS VISTORIA (a cargo da DST/CAT).
01 (UMA) VTR DE VISTORIA (a cargo da DST/CAT).
01 (UMA) VTR ADMINISTRATIVA (a cargo da BM/4).
01 (UMA) UNIDADE DE RESGATE - UR (a Cargo do GSE).
01 (UM) ÔNIBUS ODONTOLÓGICO (a cargo da POLIBOM).
LANCHAS DE RESGATE E COMBATE A INCÊNDIO (a cargo do GMAF).
01 (UM) AUTO RÁPIDO – AR (a cargo do CSMV-MOP).
01 (UM) AUTO BUSCA E SALVAMENTO - ABS (a cargo do GBS).
01 (UM) AUTO BUSCA SALVAMENTO RAPIDO - ABSR (a cargo do 1º GBM).
01 (UM) AUTO BOMBA TANQUE – ABT (a cargo do CSMV-MOP).
01 (UM) AUTO TANQUE - AT (A Cargo do 1º GBM).
01 (UMA) AUTO ESCADA MECÂNICA – AEM (a cargo do 1º GBM).
01 (UMA) AUTO PLATAFORMA MECÂNICA - APM (a cargo do 11º SGBM).
01 (UM) AUTO – ATP (a cargo do 11º SGBM).

OBSERVAÇÃO 1:  As guarnições das viaturas acima serão formadas no mínimo de 01 
(um)  SUBTEN ou  SGT Condutor  e  Operador  de  Viaturas,  01  (um)  SUBTEN ou  SGT Combatente  ou 
Socorrista e 02 (dois) Soldados BM, ficando a cargo da UBM a que as viaturas pertencem a escalação 
deste efetivo.

Observação 2: Com exceção das motocicletas, participarão do desfile apenas uma VTR 
de cada nomenclatura (ABT, AT, etc..), em um trem de socorro completo organizado da VTR mais leve para  
a mais pesada.

VI. 8.7 – MEMBRO DA COORDENAÇÃO GERAL E PREVENCIONAL DO EVENTO:
I- MAJ QOBM A CARGO DA BM/1;
II- CAP QOBM A CARGO DA BM/1;

VII – POSTO DE COMANDO:
MAJ QOBM A CARGO DA BM/1;

VII – UNIFORME
A) Estado Maior  Geral  do Destacamento de Parada:  3º  C (Quepe,  camisa bege 

escuro meia manga, camisa de malha meia manga vermelha, calça cinza pérola escura, cinto NA vermelho, 
meias sociais pretas, sapato preto, espada e medalhas).

B) Estado Maior Geral do Desfile:  4º A (uniforme de instrução caqui, coturno com 
cadarço preto, capacete de incêndio, camisa vermelha, cinto NA vermelho, luva preta e espada).

C) Comandante da tropa, Guarda Bandeira, Corneteiros, Estado Maior Geral do 
CBMPA, Mensageiros, Porta Símbolo e Motorista do Comandante do Grupamento do CBMPA:  4º A 
(uniforme de instrução caqui, coturno com cadarço preto, capacete de incêndio, camisa vermelha, cinto NA 
vermelho, luva preta e espada).

D) Banda de Música:  2º  A (Quepe,  túnica cinza pérola  escuro,  camisa branca de 
colarinho duplo, gravata vertical preta, calça cinza pérola escuro, cinto vermelho, meias sociais pretas e 
sapato preto).

E) 1ª  Companhia:  8°  A  (Platina  rígida  vermelha,  camisa  de  malha  meia-manga 
vermelha, calça vermelha de parada, cinto vermelho, cinto de galão vermelho; meias sociais pretas, sapatos 
pretos, polainas brancas, luva branca).

F) 2ª Companhia:  4º A (Capacete Galett, blusa de prontidão cáqui, camisa de malha 
meia-manga  vermelha;  calça  de  prontidão  cáqui.  cinto  vermelho,  meias  pretas,  coturnos  pretos  com 
bombachas).

G) 3ª Companhia: Uniforme de aproximação.
H) 4ª Companhia: 4º F (Capacete de salvamento, blusa de prontidão laranja, camisa 

de malha meia-manga vermelha, calça de prontidão laranja, cinto vermelho, cinto prontidão, meias pretas, 
coturnos pretos com bombachas, cinto NA e equipamentos de busca e salvamento).

I) 5ª Companhia: 4º  H (Gorro  com pala  azul,  macacão azul  marinho com manga 
comprida, camisa de malha meia-manga vermelha, meias pretas; coturnos pretos com bombachas.

J) 6º  Companhia (motorizada):  4°  A (Uniforme  de  instrução  caqui,  coturno  com 

 Boletim Geral nº 155 de 31AGO2011 – E-mail ajg@bombeiros.pa.gov.br Pág 4



cadarço preto, gorro com pala e camisa de malha vermelha).
K) Assistente (Palanque): 2° B com medalhas (Quepe, túnica branca, camisa branca 

de colarinho duplo, gravata vertical preta, calça cinza perola escuro, cinto vermelho meias sociais pretas e 
sapato preto).

VIII – ARMAMENTO:
OFICIAIS: Espada
GUARDA BANDEIRA:
OFICIAIS: Espada;
AL OF. BM: Metralhadora.

IX – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:
10 05h30 Apresentação do efetivo no QCG para posterior deslocamento para o local 

de concentração das tropas;
11 06h30 Deslocamento da tropa do CBMPA para o local de concentração das tropas;
12 07h30 Dispositivo Pronto;
13 07h40 Concentração do Comandante-Geral da Tropa e de seu EM, no ponto de 

reunião do EM Combinado (1º BPM);
14 07h45 Deslocamento  do  Comandante-Geral  e  de  seu  EM  para  o  local  de 

concentração das tropas;
15 07h55 Prontificação dos grupamentos de desfile no dispositivo de parada;
16 08h00 Assunção do Comando e passagem em Revista à Tropa pelo Comandante-

Geral;
17 08h20 Chegada do Comandante do I Comando Aéreo Regional;
18 08h25 Chegada do Comandante da 8ª Divisão de Exército;
19 08h30 Chegada do Comandante do 4º Distrito Naval;
20 08h35 Chegada do Prefeito de Belém;
21 08h40 Chegada da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará;
22 08h45 Chegada do Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Pará;
23 08h50 Chegada do Exm° Sr. Governador do Estado do Pará;
24 08h55  Apresentação  do  Comandante-Geral  da  Tropa  à  Exm°.  Senhor 

Governador do Estado do Pará, ou ao Vice-Governador, ou, ainda, ao Comandante-Geral do Desfile e  
solicitação de autorização para o início do desfile.

25 9h00 Início do desfile.

OBSERVAÇÕES
A) No  camarote  “PRINCIPAL”,  estarão  posicionadas  as  Autoridades  em  ordem  de 

precedência e cerimonial.
B) Serão prestadas honras militares ao Exmº Sr. Governador do Estado, quando da 

sua chegada.
C) As honras militares serão comandadas pelo Comandante-Geral da Tropa.

X - DESLOCAMENTO DO COMBOIO DO CBMPA:

XI - POSICIONAMENTO DO GRUPAMENTO DO CBMPA:
 Avenida Gentil Bittencourt, com a testa formada a altura do cruzamento com a 

Travessa 14 de Março;
 O posicionamento inicial dos grupamentos poderá sofrer alterações em função do 

efetivo de desfile.
 Cada grupamento dispor-se-á em companhias, deixando o necessário espaçamento 

frontal de pista para proporcionar os deslocamentos de viaturas engajadas no desfile e na Revista da Tropa.
 A distância entre os grupamentos será de 200 metros.
 A distância entre as viaturas que compõem os Grupamentos Motorizados será de 5 

metros.
 Os Comandantes de grupamentos se posicionarão à frente  de seus respectivos 

grupamentos, tendo a sua retaguarda o seu EM, com as espadas embainhadas.
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 Os  componentes  do  EM manterão  suas  espadas  embainhadas  durante  todo  o 
desfile, devendo prestar continência quando for dado o toque de “Apresentar-Arma”.

 Comandante-Geral  da  Tropa  e  os  Comandantes  dos  grupamentos  manterão  as 
espadas desembainhadas e executarão os movimentos correspondentes aos toques de ordem. 

 O Comandante-Geral  da Tropa e os Comandantes dos Grupamentos de Desfile 
cumprirão a Sistemática do Desfile e o Cronograma de Eventos, constantes no item “IX” e “XII” da presente  
nota.

 Os veículos/viaturas que participarem do desfile posicionar-se-ão na  Travessa 14 
de Março, a altura do cruzamento com a Avenida Gentil Bittencourt;

XII – ASSUNÇÃO DO COMANDO GERAL DO DESFILE E REVISTA A TROPA:
 O Comandante-Geral da Tropa (Coronel) se deslocará em sua viatura em direção 

aos grupamentos de desfile, posicionando-se a 5 (cinco) metros da testa de cada grupamento. Em seguida, 
o Comandante de cada grupamento, a partir do 4º DN, dará ordem de “Sentido”, “Ombro-Arma” e “Olhar à  
Direita”, deslocando-se até o Comandante-Geral da Tropa para apresentar-lhe o Grupamento. O corneteiro 
e o mensageiro do Grupamento de Apoio do Comandante-Geral da Tropa permanecerão junto ao palanque.

 Em  seguida,  o  Comandante-Geral  da  Tropa  se  deslocará  para  o  próximo 
grupamento  e  os  militares  deverão  acompanhar,  com  movimento  de  cabeça,  a  sua  passagem, 
permanecendo olhando para a esquerda até o toque de “Olhar em Frente”. 

 Ao  término  da  revista  em  cada  grupamento  (MB,  EB,  FAB,  PM  e  BM)  serão 
executadas as ordens de “Olhar em Frente”, “Descansar Arma” e “Descansar” pelos próprios comandantes.

 O  Grupamento  do  Estado-Maior  do  Comandante-Geral,  o  Grupamento  dos  Ex-
Combatentes, Grande Loja Maçônica do Pará, Grupamentos de Projetos Especiais da SEEL, Grupamento 
Escolar,  Grupamento  da  Polícia  Rodoviária  Federal  e  Grupamento  da  Cavalaria  da  Polícia  Militar  não 
participarão da Revista à Tropa.

 Após o pronto dos grupamentos, o Comandante-Geral da Tropa deslocar-se-á com 
a viatura até a área do Palanque (camarote “PRINCIPAL”), onde, após as honras à maior autoridade, ela  
embarcará e passará em revista às tropas, a partir do Grupamento do Estado-Maior Combinado. Ao avistar 
a viatura, com a autoridade embarcada, o Comandante de cada tropa (MB, EB, FAB, PM, BM), com a 
espada perfilada, comandará o toque de “Sentido”, “Ombro-Arma” “Apresentar Arma” e “Olhar-à-Direita”.

 Após a passagem do Comandante-Geral  do Desfile  (maior autoridade militar),  o 
comandante de cada força comandará “Olhar em Frente”, “Ombro Arma”, “Descansar Arma” e “Descansar”.  
Se, assim o desejar, poderá comandar o “à vontade” logo após a passagem de retorno da autoridade.

 Feita a Revista às tropas, o Comandante-Geral da Tropa retornará ao palanque com 
o Comandante-Geral do desfile e aguardará a chegada da Exm°. Sr. Governador do Estado do Pará na 
posição prevista, anunciada pelo locutor.

XIII – INICIO DO DESFILE:
• Após a chegada da Exm°. Sr. Governador do Estado do Pará, o Comandante-Geral  

da Tropa comandará ao corneteiro de seu Grupamento de Apoio os toques de “Sentido”, “Ombro-Arma” e 
“Em  continência,  Apresentar-Arma”  (“Presença  de  Autoridade”).  A Banda  de  Música  da  Polícia  Militar 
executará o exórdio correspondente. O Comandante-Geral da Tropa deslocar-se-á, com sua viatura, em 
direção ao palanque, com a espada desembainhada, em posição de sentido, estando o mensageiro e o 
corneteiro a pé, à esquerda da viatura.

• Ao chegar ao palanque, a viatura manobrará para ficar frontalmente ao mesmo. O 
mensageiro e o corneteiro permanecerão parados enquanto a viatura faz o deslocamento conforme Anexo 
C.

• Posicionado,  o  Comandante-Geral  apresentará  arma  e  pedirá  à  Autoridade  que 
preside o desfile autorização para iniciá-lo.

• Recebida a permissão, o Comandante-Geral desfará o movimento e permanecerá 
em posição de sentido com a espada desembainhada.

• A viatura deslocar-se-á em marcha-à-ré, posicionando-se sobre a calçada oposta da 
Av.  Pres. Vargas,  frontalmente ao palanque, deixando à esquerda o espaçamento a ser ocupado pelas 
Bandas de Música. O mensageiro e o corneteiro se posicionarão à esquerda da viatura. Em seguida, o 
Comandante-Geral embainhará a espada e dará a ordem, por meio do corneteiro, para iniciar o desfile,  
permanecendo embarcado, na posição de sentido.
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• Ao toque de iniciar o desfile, o EM do Comando-Geral do desfile, em viaturas, abrirá  
o mesmo. Os oficiais do EM do Comando-Geral desfilarão sentados, com a espada embainhada, fora do 
talim, colocada em posição vertical entre os joelhos. Os demais Comandantes de Grupamentos, à vista da 
movimentação das viaturas do EM do Comando-Geral e do Grupamento que o antecede, darão as devidas  
ordens de movimentação para os grupamentos. 

XIV – VELOCIDADE DO DESFILE:
• A tropa a pé desenvolverá a velocidade cadenciada para 118 passos por minuto.
• As  viaturas  desenvolverão  uma  velocidade  compatível  com  o  deslocamento  da 

tropa a pé.

XV – CONTINÊNCIA À AUTORIDADE:
1 Os  comandos  e  a  execução  da  seqüência  de  movimentos  em  continência  à 

Autoridade que presidirá o desfile obedecerão aos balizamentos físicos do trajeto, assim estabelecido:
2 1ª  bandeirola,  de  cor  branca,  posicionada  30  passos  aquém  do  camarote 

“PRINCIPAL”,
3 Início dos dobrados pela Banda de Música;
4 Toque de “Sentido! Em Continência à Direita!”; e
5 O Comandante do Grupamento de Desfile, seu EM e Comandantes de Companhias 

perfilarão suas espadas.
6 2º  bandeirola,  de  cor  azul,  posicionada  a  20  passos  aquém  do  camarote 

“PRINCIPAL”,
7 O mais antigo do Grupamento de Viaturas, se aquela em que estiver embarcado 

permitir, levantar-se-á e permanecerá olhando em frente.
8 3º  bandeirola,  de  cor  vermelha,  posicionada  a  10  passos  antes  do  camarote 

“PRINCIPAL”,
9 O corneteiro tocará o comando de “Olhar à Direita”;

10 Os oficiais do EM do Comando Geral de Desfile permanecerão sentados, olhando 
para frente, com as espadas embainhadas, na posição vertical, fora dos talins;

11 O mais antigo do grupamento de viaturas, se aquela em que estiver embarcado 
permitir, fará a continência e olhará à direita;

12 A Bandeira Nacional será desfraldada e os Estandartes abatidos;
13 Os  Comandantes  das  Companhias  componentes  dos  grupamentos  de  desfile 

abaterão as espadas e olharão à direita, encarando a Autoridade no camarote “PRINCIPAL”. Os demais  
oficiais permanecerão com as espadas perfiladas, exceto os componentes dos EM dos grupamentos, que, 
com as espadas embainhadas, prestarão a continência individual, olhando para frente; e

14 Os  componentes  da  Guarda-Bandeira,  músicos,  corneteiros  e  tamboneiros, 
condutores  de Porta-Símbolo  e  mensageiros  não  prestarão  continência  individual,  tampouco olharão  à 
direita.

15 4ª  bandeirola,  de  cor  vermelha,  posicionada  a  10  passos  após  o  camarote 
“PRINCIPAL”,

16 O corneteiro tocará “Olhar em Frente”;
17 Os Comandantes do grupamento de desfile e companhias perfilarão suas espadas; 

e
18 A Bandeira Nacional e os Estandartes voltarão a posição de “Ombro-Arma”.
19 5ª bandeirola, de cor azul, a 20 passos após o camarote “PRINCIPAL”,
20 O mais antigo do grupamento de viaturas, se for o caso, sentar-se-á; e
21 Os  Comandantes  dos  grupamentos  de  desfile  e  de  companhias  trarão  suas 

espadas à posição de marcha.

XVI – ESCOAMENTO DA TROPA:
1) Após passar pela 6ª bandeirola, de cor branca, 30 passos após o camarote 

“PRINCIPAL”, o Comandante do grupamento de desfile seguirá a via de escoamento para sua tropa, 
de acordo com o Anexo “D” desta NS:

OBS: O Subten BM __________ e o Subten BM __________ serão os responsáveis 
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pela  manutenção do livre  acesso e  trânsito  das  vias,  por  ocasião  do  deslocamento  da  tropa e 
viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

Para tanto deverão utilizar-se de pessoal escalado pela Ajudância Geral (01 SGT, 04 
CB/SD’s) que deverão apresentar-se aos mesmos para execução da missão às 07h30, no local (Av. Pres. 
Vargas, esquina com Av. Marechal Hermes), contando com o auxilio do pessoal da PM e CTBEL.

XVII – CONTROLE DE TRÂNSITO:
 VIAS DE ESCOAMENTO (VE):

2) Conforme Anexo “D”

B. ESTACIONAMENTOS:
3) A  CTBel  deverá  manter  livre  para  uso  dos  convidados  os  seguintes 

logradouros:
 Autoridades: Estacionamento interno da Aldeia Amazônica; e 
 Demais convidados: Trav. Pirajá e Enéas Pinheiro.
 No estacionamento da Aldeia Amazônica serão reservadas 11 (onze) vagas 

para  atender  as autoridades designadas pelo  chefe  da  Comissão de  Recepção e Cerimonial  do 
Governo do Estado.

Observação:
1. Ao término do desfile, as viaturas das Autoridades sairão pela Trav. Pirajá;
2. Somente as viaturas com Cartão de Trânsito e Estacionamento,  fornecidos 

pelo  Cerimonial  do  Governo  do  Estado,  poderão  transitar  pelas  vias  de  acesso  e  escoamento 
indicadas, bem como utilizar os estacionamentos supracitados;

3. Somente as viaturas com Cartão de Trânsito e Estacionamento em que estiver 
impresso o nome “PRINCIPAL”, estacionarão na Aldeia Amazônica; e

4. As  vias  de  escoamento  selecionadas  serão  isoladas  por  20(vinte)  minutos 
após a saída da Autoridade que presidirá o Desfile Cívico-Militar, sendo após deste tempo liberadas 
para o trânsito normal.

XVIII – COMISSÃO DE RECEPÇÃO DAS AUTORIDADES PARA 07 DE SETEMBRO:
 TEN BM A CARGO DO SUBCMDO GERAL DO CBMPA;
 TEN BM A CARGO DO SUBCMDO GERAL DO CBMPA;
 TEN BM A CARGO DO SUBCMDO GERAL DO CBMPA;
 TEN BM A CARGO DO SUBCMDO GERAL DO CBMPA;
 TEN BM A CARGO DO SUBCMDO GERAL DO CBMPA;
OBS: A Comissão de recepção deverá se apresentar ao TEN CEL_______, as 07h15 

do dia 07 de setembro de 2011 em frente ao camarote principal.

XIX – TREINAMENTOS:
A - Treinamento para o Estado Maior do destacamento de Parada
A) O Comandante Geral do Desfile, seu Estado-Maior, Comandantes de Grupamentos 

de Desfile, Coordenador Geral e Regentes das Bandas de Músicas dos Grupamentos reconhecerão os 
itinerários de desfile e seus posicionamentos no local de parada, no dia 01 de setembro de 2011, às 10h00,  
devendo estar concentrados em frente ao camarote “PRINCIPAL” na Aldeia amazônica às 08h30 desse dia.

B) O Comandante Geral  do desfile fará um treinamento no dia 02 de setembro de 
2011, às 20h00, na área frontal ao Camarote PRINCIPAL, com manobra de viatura;

B   – Treinamento para a tropa do CBMPA:  
Data: 01 e 02 de Setembro de 2011 (quinta-feira e sexta-feira);
Hora: 08h00min;
Local: Comando Geral do CBMPA
Coordenação: TCEL QOBM e TCEL QOBM 

XX – PRESCRIÇÕES DIVERSAS:
A – SUBCOMANDO DO CBM/PA:
 Informar até dia 26 de agosto de 2011 o nome de cinco Oficiais para compor a 

comissão de recepção, no Palanque Oficial das Autoridades
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B – AJUDANCIA GERAL:
 Divulgação em BG a presente nota;
 Manter as respectivas Vias de escoamento livre, fazendo a necessária coordenação 

com a PM e CTBel;
 Escalar Militares, a fim de orientarem o estacionamento de veículos no interior do 

Comando Geral nos dias de treinamentos e no dia do desfile;
 Providenciar uma sala para os militares da POLIBOM, a fim de que sirva de posto 

de atendimento médico para os militares que participarão dos treinamentos.

C – DST:
 Deverá realizar a vistoria técnica no Palanque e Arquibancadas montadas para 

o evento, até o dia 03 de setembro de 2011, e remeter o laudo ao Excelentíssimo Sr. Comandante 
Geral para posterior encaminhamento para o Exercito Brasileiro;

 Deverá escalar uma equipe para o dia 06 de Setembro de 2011 com a finalidade de 
verificar se as exigências foram atendidas com relação à segurança contra Incêndio e pânico no local onde 
ocorrerá o desfile;

 Deverá  disponibilizar  militares  para  controlar  a  lotação  de cada  arquibancada e 
camarote juntamente com a Guarda Municipal e a PM no dia do evento.

D – CHEFE DA 2ª SEÇÃO DO EMG:
A) Deverá providenciar a segurança ostensiva e velada para todo o efetivo do desfile;
B) Prover  a  Segurança  do  perímetro  dos  camarotes  e  estacionamentos,  em 

coordenação com a Polícia Militar, Marinha do Brasil e com a Guarda Municipal, a ser detalhado na Reunião 
de Coordenação de Segurança.

E – 5ª SEÇÃO DO EMG: 
 Deverá providenciar a banda e o sistema de som para os dias de treinamento;
 Enviar  do histórico do CBMPA, bem como histórico resumido das unidades que 

participarão do desfile até o dia 24 de agosto de 2011, para ser lido durante a passagem do destacamento e 
divulgação na mídia por meio de “Vinhetas” dos trabalhos do CBMPA;

 Apresentar  ao  coordenador  Geral  até  a  2ª  reunião  de  coordenação,  dia  24  de 
agosto de 2011, as 14h00min, a constituição do Grupamento (Discriminar efetivo e tempo de passagem) e o 
texto a ser lido durante a passagem de cada Grupamento

 Prover Locutores para o dia do Evento.

F – DAL: 
A) Deverá  providenciar  o  café  (reforçado)  a  ser  pago  para  todo  o  contingente 

empregado no desfile, às 05h30min, do dia 07SET2011, no QCG e ônibus para transportar todo o efetivo  
para levar e trazer no dia do desfile militar;

B) Providenciar água e refrigerantes para os convidados do palanque do CBMPA para 
ser servido no dia 07SET2011;

C) Providenciar 01 (uma) equipe de militares para realizar distribuição de água para o 
grupamento do CBMPA, que estará em forma na Av. Pres. Vargas (pista central), esquina com a Tv. 14 de 
março – 1000 (mil) granadas ou copos com água;

D) Providenciar 01 (uma) equipe de militares para realizar distribuição de água para o 
do CBMPA que participará do desfile;

E) Providenciar, bebedouro, água mineral,  copos descartáveis e lixeiras para serem 
utilizados pelo efetivo nos dias de treinamentos;

G – CHEFE DO ALMOXARIFADO GERAL:
Deverá  informar  em tempo hábil  a  disponibilidade  de uniformes a serem usados no 

desfile, bem como solicitar caso necessário a aquisição dos mesmos;
Deverá  providenciar  materiais  para  o  dia  dos  treinamentos:  bandeirolas,  púlpitos, 

material da Guarda Bandeira e o que for necessário.
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H – OS COMANDANTES DOS GRUPAMENTOS E SEÇÕES:
Serão responsáveis pela perfeita apresentação do seu efetivo e a escalação da Porta 

Símbolo de sua UBM;

I – DIRETOR DA POLIBOM:
1) Deverá providenciar uma equipe para pronto atendimento, nos dias de treinamento 

e para o dia do evento sendo que deverá escalar 01 (um) médico e 03 (três) enfermeiros para o dia 07 de  
setembro de 2011, que deverão atender os casos de urgência e emergência nas unidades de resgates que 
estarão a disposição no complexo Aldeia Cabana;

2) Deverá Providencia o ônibus Odontológico para o desfile e colocar a disposição do 
Chefe do CSMV-MOP.

3) Deverá providenciar todo material  necessário para o funcionamento do posto de 
atendimento que funcionará na barraca montada pela CEDEC;

J – COMANDANTE DA PREVENÇÃO:
• Deverá Elaborar um Plano de Contingência para atender a magnitude do evento 

em consonância com as normas vigentes de segurança.

K – GRUPAMENTO MOTORIZADO:
• Deverá desfilar com a composição a ser definida durante os treinamentos, todas as 

viaturas  do  desfile  deverão  ser  apresentadas  no  QCG,  dia  06  de  setembro  de  2011,  às  20h 
devidamente limpas, ficando sob responsabilidade do Comandante do Grupamento Motorizado.

L – CHEFE DO CSMV/MOP:
• Deverá providenciar todos os materiais necessários para limpeza e polimento das 

viaturas que desfilarão, além de uma equipe de mecânicos (no dia 06 de setembro de 2011), pronta 
para fazer reparos antes do desfile e ainda escalar o motorista com o caminhão para ficar à disposição  
da DST, caso seja necessário;

• Escalar uma equipe de mecânicos para o dia 07 de setembro de 2011, a fim de 
ficarem a postos para qualquer eventualidade com as VTR´s;

M – COORDENADOR DE OPERAÇÕES:
1. Deverá atender em sua integra o plano de contingência elaborado pelo comandante 

da prevenção;
2. Deverá providenciar o deslocamento de uma UR para Av. Gentil Bittencourt esquina 

com a Trav. 14 de março, a fim de fazer o atendimento necessário ao efetivo do Corpo de Bombeiros; 
3. Deslocar uma VTR de INCÊNDIO para Esquina da Rua Osvaldo Cruz com a Av. 

Pres. Vargas.

N – POSTO DE COMANDO:
A) Será estabelecido um Centro de Coordenação Geral para o desfile na Av. Pres. 

Vargas sob a direção do Coordenador Geral do Desfile, CEL Carlos Edir de Almeida Sobreira e será 
composto pelo I COMAR, 4º DN, 8ª DE, ABIN-PA, Policia Federal, PMPA,CBMPA, Casa militar e Casa 
Civil do Governo do Estado, DETRAN, Guarda Municipal, SESPA, SESMA,CTBel e SECON.

O – A CAPELÂNIA CATÓLICA DO CBMPA:
B) Devera disponibilizar a Vtr JEEP com condutor para participar do evento.

P) CEDEC:
C) Deverá providenciar a montagem de (01) uma barraca para servir como PB para o 

efetivo da POLIBOM;

XXI –DISPOSIÇÕES FINAIS:
A – AOS COMANDANTES DE UBM:
1 Remeter  a  relação  nominal  dos  militares  escalados  para  o  Desfile  de  07  de 

setembro de 2011, até o dia 31 de agosto de 2011, a BM/1 do COp para que a mesma possa efetivar o 
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controle da presença, nos treinamentos e no desfile;
2 Providenciar que os militares envolvidos no desfile de 07 de setembro de 2011, 

participem efetivamente dos treinamentos dos dias 01 e 02 de Setembro de 2011; para tanto,  deverão 
substituir  antes  dos treinamentos aqueles  que  estão saindo de  serviço,  bem como aqueles que estão 
entrando de serviço, fazerem a rendição após os treinamentos;

3 Deverão  Providenciar  para  o  dia  do  desfile  a  substituição  dos  Oficiais 
Comandantes de Socorro empenhados no desfile por SUBTEN BM até o retorno dos referidos oficiais para  
as funções de Comandante de Socorro das respectivas UBMs.

4 Deverão adequar suas Escala a presente NS.

B – OS COMANTES DE COMPANHIAS: 
A) Deverão  procurar  o  BM1 do  COP para  solicitar  a  relação  dos  militares  de  sua 

companhia, a fim de apurar e solucionar os problemas de falta do efetivo;
B) Fica proibida a utilização de fumaça de qualquer cor durante o desfile;
C) Observar a distancia regulamentar entre cada companhia.

C –  TODA E QUALQUER SITUAÇÃO NÃO PREVISTA NA PRESENTE NOTA SERÁ 
VERIFICADA E SOLUCIONADA DURANTE O PERÍODO DOS TREINAMENTOS.

D – CMT DO 1º GBS:
Prover Gerador para o sistema de som, como fonte de energia alternativa.
Belém-Pa, 16 de agosto de 2011.

Marcio Elias Frânces Brito – MAJ QOBM
Chefe da 3ª Seção do Comando Operacional

2 – XV CONGRESSO NACIONAL DA UMCEB – UNIÃO DE MILITARES 
CRISTÃOS EVANGÉLICOS DO BRASIL

DATA: 29SET a 02OUT2011.
LOCAL:  Templo  Central  da  Assembléia  de  Deus,  TV.  14  de  março,  1511, 

esquina com Avenida Governmador José Malcher.
TEMA: Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a 

batalha? I Co. 148.
INFORMAÇÃO: Fone: 32574818 ou 8804380

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

COMISSÃO DE JUSTIÇA
PARECER: nº 56/2011 – COJ
INTERESSADO: SD BM Marcelo Carneiro Lopes
ORIGEM: Gabinete do Comandante Geral do CBMPA.
ASSUNTO: Solicitação de emissão de parecer jurídico pela Comissão de justiça sobre a 

requisição do SD BM MARCELO CARNEIRO LOPES, de averbação de férias e licença especial,  assim 
como, pagamento de quinquênio, mudança de comportamento, auxílio fardamento e promoção à graduação 
de cabo bombeiro militar,  em virtude da reinclusão do referido militar  nas fileiras da Corporação, após 
decisão judicial.

EMENTA:  ADMINISTRATIVO.  REINTEGRAÇÃO  EM  CARGO  PÚBLICO  DE  EX-
MILITAR. AVERBAÇÃO DE FÉRIAS E LICENÇA ESPECIAL. AUXÍLIO FARDAMENTO. PAGAMENTO DE 
QUINQUENIO.  MUDANÇA  DE  COMPORTAMENTO.  PROMOÇÃO  EM  RESSARCIMENTO  DE 
PRETERIÇÃO.  ATO  ADMINISTRATIVO  NULO.  EFEITOS  EX  TUNC.  DEFERIMENTO  COM 
CONDICIONANTES.
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I – INTRODUÇÃO:
DOS FATOS E DA CONSULTA
O Comandante Geral do CBMPA encaminhou a Comissão de Justiça do CBMPA a parte 

especial  do SD BM MARCELO CARNEIRO LOPES datada de 26 de julho de 2011 que versa sobre a 
requisição de averbação de férias e licença especial, assim como, pagamento de quinquênio, mudança de 
comportamento,  auxílio  fardamento  e  promoção  à  graduação de  cabo  bombeiro  militar,  em virtude  da 
reinclusão do referido militar as fileiras da Corporação, após decisão judicial.

A documentação traz em seu conteúdo que o SD BM MARCELO CARNEIRO LOPES foi  
incluído nas fileiras da Corporação, na data de 25ABR1990 (Boletim Geral nº 003/1990), sendo excluído da 
Corporação no dia 12MAI1995 (Boletim Geral  nº  089/1995),  em decorrência  da solução da sindicância 
publicada no Boletim Geral nº 066 de 05ABR1995, instaurada pela portaria nº 062/95-BM/1 de 04MAR1995.

Após ser  excluído da Corporação,  o  militar  ajuizou ação na Justiça em desfavor  do 
Corpo de Bombeiros Militar do Pará, visando a reintegração em cargo público, objetivando a declaração de 
nulidade do ato administrativo demissionário, bem como a sua reintegração às fileiras da Corporação.

No dia  27ABR2011 foi  publicado  no Diário  de  Justiça  o  Acórdão 96.813  do Egrégio 
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Pará,  o  qual  declarou  a  nulidade  do  ato  administrativo  viciado  
determinando a reintegração do autor ao Corpo de Bombeiros Militar,  sendo reexaminada e mantida a  
sentença proferida em 1º grau.

A reinclusão  do  militar  as  fileiras  da  Corporação  foi  efetivada  com a  publicação  no 
Boletim Geral nº 126 de 13 de julho de 2011 da portaria nº 314 de 07 de julho de 2011 do Gabinete do  
Comandante Geral do CBMPA.

Diante do exposto na documentação inicial o militar requer:
Averbação de férias não gozadas referentes aos anos de 1994 a 2010, conforme dispõe 

art. 133 inciso V §2º da Lei Estadual nº 5.251/85 (Estatuto dos Policiais Militares);
Averbação  de  duas  licenças  especiais  referentes  aos  decênios  de  25ABR1990  a 

25ABR2000 (1º decênio) e 25ABR2000 a 25ABR2010 (2º decênio), baseado no art. 71 §3º do Estatuto;
Pagamento de quatro  quinquênios,  nos termos do art.20 da Lei  nº  4.491/73 (Lei  de 

Remuneração), referente ao período de 20 (vinte) anos de efetivo serviço;
Pagamento de auxílio fardamento, nos termos do art. 78 da Lei de Remuneração e art.  

52 inciso IV alínea “i” da Lei nº 5.251/85;
Melhoria de Comportamento, em virtude de haver completado 16 (dezesseis) anos, 02 

(dois) meses e 01 (um) dia sem ter sofrido qualquer punição, conforme artigo 69 incisos I a IV da Lei nº  
6.833/2006, e;

Promoção  em  ressarcimento  de  preterição  à  graduação  de  cabo  BM  a  contar  de 
25SET2004, devido preencher os requisitos do artigo 4º da Lei 6.669 de 27JUL2004 e possuir 21 (vinte e 
um) anos e 02 (dois) meses de serviço.

II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:
DO DIREITO
O acórdão 96.813 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará publicado no dia 

27ABR2011 declarou a nulidade do ato administrativo viciado determinando a reintegração do autor ao 
Corpo de Bombeiros Militar, sendo reexaminada e mantida a sentença proferida em 1º grau.

Observa-se que se tratando de ato desprovido de formalidade legal, a exclusão do militar 
fora abolida por definitiva nulidade, já que a inobservância do devido processo legal e do direito de defesa 
tem a marca de nulidade, já que infringe forma “ad substantiam” do ato, sendo nulo de pleno direito. Os 
efeitos desta nulidade são  ex tunc, já que descaracterizam a aparência de liceidade que o ato assumiu 
enquanto vigente. Assim, o ato formalizado sem observância dos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição 
Federal está fulminado de nulidade desde a origem.

Em  regra,  a  eficácia  dos  atos  nulos  é  desconstituída  na  invalidação  por  nulidade,  
devendo a situação material  anterior  ser  restaurada.  Daí se dizer  que a invalidação por  nulidade tem 
eficácia ex-tunc, quando o provimento inválido era, evidentemente, ineficaz.

Nessa mesma linha de intelecção é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
STJ  -  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO.  EXONERAÇÃO.  ATO  NULO. 

EFEITOS. VENCIMENTOS. O reconhecimento, em juízo, da nulidade do ato de exoneração opera efeitos 
ex tunc, razão pela qual o servidor tem direito ao tempo de serviço e aos vencimentos que lhe seriam pagos  
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no período em que ficou afastado. Recurso conhecido e provido." (REsp 293.840/RS, 5ª Turma, Rel. Min.  
FELIX FISCHER, DJ de 01/07/2002.).  STJ -  "SERVIDOR PUBLICO -  REINTEGRAÇÃO NO CARGO - 
VENCIMENTOS ATRASADOS. RECONHECIDA A NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO E O DEVER DE 
O ESTADO REINTEGRAR O SERVIDOR, IMPÕE-SE O PAGAMENTO, A TITULO DE INDENIZAÇÃO, DOS 
VENCIMENTOS  A  QUE  ESTE  FARIA  JUS,  NÃO  HOUVESSE  SIDO  ILEGALMENTE  EXONERADO. 
REINTEGRAÇÃO SEM RESSARCIMENTO, E MERA READMISSÃO." (REsp 5.955/SP, 1ª Turma, Rel. Min. 
HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ de 21/09/1992).

A data de inclusão do militar nas fileiras da Corporação ocorreu no dia  25 de abril de 
1990, sendo licenciado a bem da disciplina na data de 12 de maio de 1995, e no dia 27 de abril de 2011 foi 
declarada  a nulidade  do ato  administrativo  viciado determinando a  reintegração do autor  ao Corpo  de 
Bombeiros Militar. Nestes termos, até a presente data, o militar já completou 21 (vinte e um) anos de tempo 
de serviço no CBMPA, já que a declaração de nulidade do ato administrativo possui efeitos ex tunc, e a data 
de início da contagem começa a partir da data de inclusão, conforme prevê art. 130 da Lei nº 5.251 de 31 de 
julho de 1985 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA):

“Art. 130 - Os Policiais Militares começam a contar tempo de serviço na Polícia Militar a  
partir da data de sua inclusão, matrícula em órgãos de formação do Policial Militar ou nomeação para posto  
ou graduação na Polícia Militar.  

§ 1º - Considera-se como data de inclusão, para fins deste artigo, a do ato de inclusão 
em uma Organização Policial  Militar;  e de matrícula em qualquer órgão de formação de Oficiais ou de  
Praças ou de apresentação para o serviço, em caso de nomeação.”

Neste mesmo diploma legal, discrimina em relação às férias e a licença especial:
“Art.  66 -  Férias  são  afastamentos  totais  do  serviço  anual  e  

obrigatoriamente concedidos aos Policiais Militares para descanso, a partir do último mês do ano a que se 
referem, e durante todo o ano seguinte.”(grifo nosso)

“Art. 133 - “Anos de Serviço” é a expressão que designa o tempo de efetivo serviço a  
que se refere o artigo 133 e seus parágrafos, com os seguintes acréscimos:

[...]
V - Tempo relativo a férias não gozadas, contando em dobro;
[...]
§  2º -  Os acréscimo  a  que  se  referem os  incisos  II,  III,  IV  e  V  deste artigo,  serão 

computados somente  no  momento  da  passagem do  Policial  Militar à  situação  de  inatividade  e,  nessa  
situação, para todos os efeitos legais, inclusive quanto à percepção definitiva da gratificação de tempo de  
serviço.”

“Art. 71 - Licença Especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a 
cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao Policial Militar que a requerer sem que 
implique em qualquer restrição para sua carreira.(grifo nosso)

[...]
§ 3º - Os períodos de Licença Especial não gozados pelo Policial Militar são computados  

em dobro para fins exclusivos de contagem de tempo para a passagem para a inatividade e, nesta situação  
para todos os efeitos legais.”

No que tange ao auxílio fardamento, prevê:
Art. 52 - São direitos dos Policiais Militares:
[...]
IV  -  Nas  condições  ou  nas  limitações  impostas  na  legislação  ou regulamentação 

específica;
[...]
i)  O fardamento,  constituindo-se no conjunto  de uniformes,  roupa branca e roupa de 

cama, fornecido ao Policial Militar, na ativa, de graduação inferior a 3º Sargento e, em casos especiais, a 
outros Policiais Militares.

Corroborando  sobre  a  questão  do  auxílio  fardamento  a  Lei  nº  4.491/73  -  Lei  de 
Remuneração da PMPA estabelece:

“Art. 78 - O aluno da Escola de Formação de Oficiais e praças de graduação inferior a  
terceiro (3°) sargento, têm direito, por conta do Estado, ao uniforme, roupa branca e de cama, de acordo  
com as tabelas de distribuição fixadas pelo Comando Geral da Polícia Militar.”

Esta mesma lei elenca em seu bojo a gratificação de tempo de serviço:
“Art. 19 - A gratificação do Tempo de Serviço é devida ao policial-militar por quinquênio  
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de tempo de serviço prestado. 
Art. 20 - Ao completar cada quinquênio do tempo de efetivo serviço, o policial-militar  

percebe a Gratificação de tempo de serviço, cujo valor é de tantas cotas de 5% (cinco por cento) do soldo  
do seu posto ougraduação acrescido do valor  das Gratificações e Indenizações incorporáveis,  quantos  
forem os qüinqüênios.”

Percebe-se que referente a solicitação de averbação de férias não gozadas, averbação 
de licenças especiais; pagamento de qüinqüênios e auxílio fardamento, são direitos do militar originários 
pelo  decurso  do  prazo  temporal  (tempo de  serviço  no CBMPA),  não  suscetíveis  a  critérios  subjetivos,  
fazendo jus o militar as averbações e pagamentos acima referidos, tendo em vista seu licenciamento ser 
decorrente de ato irregular.

Resta consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “que os efeitos da anulação do ato  
administrativo operam ex tunc, ou seja, retroage às suas origens. Mister, portanto, haver o restabelecimento  
do status quo ante. In casu, sendo declarado nulo o ato de exclusão do servidor, policial militar, tem ele o  
direito de perceber os vencimentos que lhe seriam pagos no período em que ficou ilegalmente afastado”  
(REsp 261.005/MT, 5ª Turma, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ de 16/06/2003).

No  que  se  refere  as  solicitações  de  melhoria  de  comportamento  e  promoção  em 
ressarcimento de preterição, vale destacar que aos ser reincluído  nas fileiras do CBMPA, o militar retorna 
nas mesmas condições em que se encontrava antes de ser excluído, pois o que foi tornado nulo foi o ato  
administrativo demissionário, conforme portaria de reinclusão do militar publicada no Boletim Geral nº 126 
de 13 de julho de 2011:

ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 314 DE 07 DE JULHO DE 2011.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual  

de Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar e;
Considerando a decisão do Exmº Sr. Juiz de direito militar titular da JME/PA, Drº José  

Roberto  Pinheiro  Maia  Bezerra  Júnior,  o  qual  oficializou  a  determinação  da  imediata  reintegração  de  
MARCELO CARNEIRO LOPES, proferida pela Desembargadora Eliana Rita Daher Abufaiad, da 4ª Câmara  
Cível Isolada, através do acórdão nº 96.813, publicado no Diário da Justiça, edição de 27/04/2011, referente  
ao processo nº 2011.3.000447-1.

Considerando a Inspeção de saúde, sessão nº 036/2011, procedida pela Diretoria de  
Saúde do CBMPA, no militar em pauta, dando parecer APTO ao fim que se destina, conforme BG nº 122 de  
06 de julho de 2011.

RESOLVE:
Art.  1º  Reincluir  nas  fileiras  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Pará,  MARCELO  

CARNEIRO  LOPES,  no  cargo  de  Soldado  BM,  em  cumprimento  a  decisão  judicial.  O  mesmo  será 
reincluído no comportamento MAU. (grifo nosso)

Art.  2º  A Diretoria  de  Pessoal  do  CBMPA,  fazer  a  inclusão  do  militar  na  folha  de  
pagamento do CBMPA.

Art.  3º  Esta  portaria  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogada  as  
disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

Nota-se  que  o  militar  SD  BM  MARCELO  CARNEIRO  LOPES  retornou  no 
comportamento MAU, sendo esta  situação  excludente para promoção a graduação de Cabo Bombeiro 
Militar,  conforme Decreto nº 4.242 de 22 de janeiro de 1986 que regulamenta a Lei  de Promoções de 
Praças, bem como a Lei nº 6.669, de 27 de julho de 2004, que dispõe sobre as carreiras de Cabos e 
Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará:

Decreto nº 4,242/86
“Art.  14 – Por qualquer dos critérios, ressalvados os de por ato de bravura e “Post-

Mortem”, são condições imprescindíveis para a promoção a graduação superior.
[...]
4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;”
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Lei nº 6.669/04
“Art. 4º São condições básicas para o Soldado ser promovido à graduação de Cabo, na  

qualificação de Combatente, que: 
[...]
II - esteja classificado, no mínimo, no comportamento BOM” 
Todavia o militar poderia ter tido a mudança em seu comportamento do MAU para o 

BOM, antes de ter completado o interstício para a promoção, o que não ocorreu em virtude de ter sido 
licenciado da Corporação por um ato administrativo irregular, ficando o requerente afastado no período de 
12 de maio de 1995 a 13 de julho de 2011. 

III – CONCLUSÃO:
DO PARECER
Diante do exposto, esta comissão conclui nestas condições, pelo deferimento do pleito 

do militar no que tange a averbação das férias e licenças especiais não gozadas, pagamentos do auxílio  
fardamento e cada qüinqüênio completado.

O deferimento  da  promoção em ressarcimento  de  preterição  do  SD BM MARCELO 
CARNEIRO LOPES, está condicionada, a priori, pela publicação da mudança, retroativa, do comportamento 
do militar do MAU para BOM, como também o militar deve ser considerado apto em inspeção de saúde e 
teste de aptidão física, e está em consonância com os demais pré-requisitos estabelecidos nas legislações 
que norteiam os trabalhos da Comissão de Promoção de Praças.

É o parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 23 de agosto de 2011.

Flávia Siqueira Corrêa – CAP QOBM
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o parecer.

CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI-TCEL QOBM
Presidente da Comisão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente parecer.
2. Publique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral.
3. Ao Diretor de Pessoal do CBMPA para conhecimento e providências, no que tange a 

averbação de férias e licenças especiais não gozadas, pagamentos de auxílio fardamento e quinquênio 
completados, bem como a efetivação retroativa da mudança de comportamento do militar.

4. Ao Presiente da Comissão de Promoção de Praças para conhecimento e providências 
cabíveis.

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - CONTRATO

Número de Públicação: 275934
Contrato: 20
Exercício: 2011
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição de Uniformes de prontidão, passeio, educação, física aos militares das 

SBM/SCI - INFRAERO (Belém, Marabá, Altamira e Santarém).
Valor Total: 451.994,28
Data Assinatura: 25/08/2011
Vigência: 25/08/2011 a 25/08/2012
Pregão Eletrônico: 6/2011
Orçamento:
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Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso    Origem do Recurso
06181118425890000    339030              0101000000          Estadual
Contratado: MANDALA CONFECÇÕES LTDA EPP
Endereço: R Pedro Celestino, 1696
CEP. 79004-560 - Campo Grande/MSTelefone: 6733826399 
Ordenador: HEGESIPO DONATO TEIXEIRA JUNIOR
(Fonte: Diário Oficial Nº. 31988 de 30/08/2011)

2 - ASSESSORIA DO COMANDO – INFORMAÇÃO
Informo a todas as Unidades do CBMPA que estão abertas às inscrições no Torneio 

Interno de Futebol,  os interessados procurarem o Subten BM RR Nascimento, fone: 88610009, informo 
ainda que, o torneio início será realizado no campo de futebol do Quartel do Comando Geral, no horário de 
08h00 do dia 02 de setembro de 2011 – Sexta-feira.

(Fonte: Nota nº 01/2011 – Assessoria do Comando)

3 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Diária
Número de Publicação: 276754
Portaria: 579/2011-DG
Objetivo: Fazer a condução veicular da equipe técnica da SEGUP.
Fundamento Legal: Decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 419/2007-SEAD.
Origem: BELÉM/PA – BRASIL
Destino(s): 
Tucuruí/PA – Brasil
Servidor(es): 
52112631/Lucivaldo da Silva Gomes Junior (CB/BM-Motorista) / 2.0 diárias (Alimentação) 

/ de 19/07/2011 a 20/07/2011
52112631/Lucivaldo da Silva Gomes Junior (CB/BM-Motorista) / 1.0 diárias (Pousada) / 

de 19/08/2011 a 20/08/2011
Ordenador: Cláudio Jorge da Costa Lima
(Fonte: Diário Oficial Nº. 31989 de 31/08/2011)

4 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Cria o Grupo de Acompanhamento da Letalidade e Mortalidade do CONSEP
CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
RESOLUÇÃO Nº 173 /11 -CONSEP
EMENTA: Cria o Grupo de Acompanhamento da Letalidade e Mortalidade do CONSEP

O  Conselho  Estadual  de  Segurança  Pública  –  CONSEP,  no  uso  das  atribuições 
conferidas pelo Art. 4º da Lei nº 5.944, de 02/02/96, e alterações posteriores, c/c os Artigos 2º, 6º, 8º, inciso 
VII, 17, incisos I, III, IV, V, e VII e 22 do Regimento Interno, homologado pelos Decretos nº 1.555/96 e nº 
0294/03, respectivamente, e

CONSIDERANDO o  compromisso  do  Governo  do  Estado  de  promover  ações 
permanentes para defesa e proteção da sociedade, em busca da paz social;

CONSIDERANDO que  o  Sistema  Estadual  de  Segurança  Pública  tem  a  missão 
institucional de assegurar a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, 
por intermédio dos órgãos que o compõem; 

CONSIDERANDO o  estabelecimento  da  redução  dos  indicadores  da  violência  e  da 
criminalidade  como  meta  principal  do  Sistema  Estadual  de  Segurança  Pública,  através  da  integração 
institucional das forças de segurança e articulação dos recursos e meios que previnam tais eventos;

CONSIDERANDO  o Plano Nacional de Direitos Humanos – 3, em sua Diretriz 14 que 
versa sobre o combate à violência institucional,  com ênfase na erradicação da tortura e na redução da 
letalidade  policial  e  carcerária,  tendo  como  um  dos  objetivos  estratégicos  o  Combate  às  execuções 
extrajudiciais realizadas por agentes do Estado; 

CONSIDERANDO a PORTARIA INTERMINISTERIAL No- 4.226, DE 31 DE DEZEMBRO 
DE 2010,  que estabelece as Diretrizes sobre o Uso da Força e amas de fogo pelos Agentes de Segurança 
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Pública  e, na qual consta no item nº 23 que estabelece”  Os órgãos de segurança pública deverão criar  
comissões internas de controle e acompanhamento da letalidade, com o objetivo de monitorar o uso efetivo  
da força pelos seus agentes;

CONSIDERANDO  a missão atribuída da Ouvidoria do SESP constante do Art.  2º  da 
Resolução nº 165, de 27/04/2011, publicada no DOE nº 39.904, de 29/04/2011;

CONSIDERANDO finalmente,  que  a  matéria  objeto  desta  Resolução,  submetida  à 
discussão e julgamento do Plenário do CONSEP na 229ª Reunião Ordinária, realizada dia 24 de agosto de 
2011, mereceu aprovação unânime dos Conselheiros presentes.

RESOLVE:
Art. 1º - Criar, no âmbito do Conselho Estadual de Segurança Pública do Pará-CONSEP, 

o Grupo de Acompanhamento da Letalidade e Mortalidade, de natureza permanente, com vistas a identificar 
os fatores que aumentam o risco de ocorrências dessa natureza e, se necessário, propor a adoção de 
medidas para a sua prevenção, redução e aprimoramento das estruturas investigativas.

Art. 2º - O Grupo de Acompanhamento será composto por até dois representantes da 
Ouvidoria  do  SESP-PA,  um  representante  da  Corregedoria  da  Polícia  Civil,  um  representante  da 
Corregedoria  da  Polícia  Militar,  um  representante  da  Corregedoria  da  SUSIPE,  um  representante  da 
Corregedoria do CPC- Renato Chaves, um representante do Corpo de Bombeiros Militar,um representante 
da Corregedoria do DETRAN, um representante do CEI/SESP, um representante da Promotoria de Direitos 
Humanos do Ministério Público Estadual, um representante no Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria 
Pública, um representante da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, um representante da 
Comissão de Direitos Humanos da OAB

§1º  -  Poderão  ainda  integrar  o  Grupo  de  Acompanhamento,  como  convidados  pela 
Ouvidoria  do  SESP/PA,  representantes  de  Comissões  de  Direitos  Humanos  de  entidades  públicas  e 
privadas  de  estudos  e  pesquisas  sobre  assuntos  de  interesse  da  segurança  pública,  devidamente 
autorizada pelo Plenário do CONSEP.

§2º - A coordenação dos trabalhos do Grupo de Acompanhamento será exercida por um 
dos  representantes da Ouvidoria do SESP-PA, eleito pelos demais membros que o constitui,  para  um 
mandato anual, podendo ser reconduzido

Art. 3º - São atribuições do Grupo de Acompanhamento:
I – Levantar dados e organizar séries históricas disponíveis dos indicadores referentes 

aos casos de letalidade e mortalidade em ações envolvendo os servidores civis e militares do Sistema de 
Segurança do Estado do Pará.

II – Identificar os fatores que aumentam o risco de letalidade em operações policiais.
III – Propor a adoção de medidas para a redução da letalidade e do aperfeiçoamento das 

estruturas investigativas. 
IV – Organizar e manter atualizado, na Ouvidoria do SESP, banco de dados referente às 

ocorrências verificadas com base nas informações fornecidas pelas instituições policiais e outras fontes no 
que se refere aos seguintes itens que lhes sejam pertinentes:

a) número de pessoas mortas em confronto com servidores civis e militares do Sistema 
Estadual de Segurança Pública do Pará, especificando se em folga ou em serviço;

b) número de pessoas vitimadas por homicídios dolosos praticados por servidores civis e 
militares, especificando se em folga ou em serviço;

c) número de pessoas vitimadas por homicídios culposos praticados por servidores civis 
e militares, especificando se em folga ou em serviço;

d)  número  de  pessoas  feridas  em  confronto  com  servidores  civis  e  militares, 
especificando se em folga ou em serviço;

e) número de pessoas feridas em outras situações, que não confronto ou operações, por 
servidores civis e militares, especificando se em folga ou em serviço;

f) número de servidores civis e militares mortos em serviço, especificando se em virtude 
de confronto, homicídio doloso, homicídio culposo, latrocínio, combate a incêndios, salvamento, resgate, 
operações da Defesa Civil, acidente de trânsito ou outra causa;

g)  número de profissionais  civis  e  militares mortos em situação de folga  de serviço, 
especificando  se  em  virtude  de  confronto,  homicídio  doloso,  homicídio  culposo,  latrocínio,  combate  à 
incêndios, salvamento, resgate, operações da Defesa Civil, acidente de transito ou outra causa;

h) número de profissionais civis e militares ferido em serviço em confronto ou operação 
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de bombeiro;
III - Os agentes de segurança pública deverão preencher um relatório individual todas as 

vezes  que  dispararem  arma  de  fogo  e/ou  fizerem  uso  de  instrumentos  de  menor  potencial  ofensivo, 
ocasionando lesões ou mortes.  O relatório deverá ser encaminhado ao Grupo de Acompanhamento de 
Letalidade  e  Mortalidade  e  deverá  conter  no  mínimo  as  seguintes  informações,  em consonância  com 
PORTARIA INTERMINISTERIAL No- 4.226, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010  que estabelece Diretrizes 
sobre o Uso da Força e Armas de fogo pelos Agentes de Segurança Pública:

a. circunstâncias e justificativa que levaram o uso da força ou de arma de fogo por parte  
do agente de segurança pública;

b. medidas adotadas antes de efetuar os disparos/usar instrumentos de menor potencial 
ofensivo, ou as razões pelas quais elas não puderam ser contempladas;

c. tipo de arma e de munição, quantidade de disparos efetuados, distância e pessoa 
contra a qual foi disparada a arma;

d. instrumento(s) de menor potencial ofensivo utilizado(s), especificando a freqüência, a 
distância e a pessoa contra a qual foi utilizado o instrumento;

e. quantidade de agentes de segurança pública feridos ou mortos na ocorrência, meio e 
natureza da lesão;

f. quantidade de feridos e/ou mortos atingidos pelos disparos efetuados pelo(s) agente(s) 
de segurança pública;

g.  número  de  feridos  e/ou  mortos  atingidos  pelos  instrumentos  de  menor  potencial 
ofensivo utilizados pelo(s) agente(s) de segurança pública;

h. número total de feridos e/ou mortos durante a missão;
i.  quantidade de projéteis disparados que atingiram pessoas e as respectivas regiões 

corporais atingidas;
j. quantidade de pessoas atingidas pelos instrumentos de menor potencial ofensivo e as 

respectivas regiões corporais atingidas;
k. ações realizadas para facilitar a assistência e/ou auxílio médico, quando for o caso; 
l. se houve preservação do local e, em caso negativo, apresentar justificativa.
Art. 4º - No desempenho de suas atribuições, o Grupo de Acompanhamento poderá:
I – Solicitar informações e documentos aos órgãos das Policias Civil e Militar, do Corpo 

de Bombeiros Militar, DETRAN, CPC- Renato Chaves e SUSIPE;
II – Visitar as repartições acima especificadas e realizar entrevistas para complementar 

as informações e documentos recebidos.
Art.  5º  -  Para  o  desempenho  das  atribuições  do  Grupo  de  Acompanhamento,  as 

instituições policiais, o Corpo de Bombeiros, CPC-Renato Chaves, DETRAN, SUSIPE tomarão as medidas 
necessárias  para  que  os  dados  e  informações  solicitados  pelo  Grupo  de  Acompanhamento  sejam 
prontamente atendidos para possibilitar estudos visando à prevenção e redução da letalidade e mortalidade 
policial.

Art. 6º - Caberá à Polícia Civil encaminhar ao Grupo de Acompanhamento, cópias  dos 
boletins  de  ocorrências  com  resultado  letal  envolvendo  profissionais  civis  ou  militares  em que  conste 
número, data, horário e local dos fatos, horário da comunicação, histórico, nomes das partes envolvidas,  
indicação da Delegacia em que foi lavrada e relação dos exames periciais, porventura, requisitados.

1º  -  A  autoridade  policial  presidente  do  Inquérito  encaminhará  ao  Grupo  de 
Acompanhamento, no prazo de 30 (trinta) dias, cópia da Portaria, dos depoimentos colhidos, dos laudos 
periciais e, se houver, do relatório final.

2º - O mesmo procedimento mencionado no parágrafo anterior será adotado se surgirem 
indícios  do  envolvimento  de  policiais  no  curso  das  investigações  de  homicídio  de  autoria  inicialmente 
desconhecida.

Art. 7º - Caberá à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar encaminhar ao Grupo 
de  Acompanhamento  cópias  de  todos  os  boletins  de  ocorrências  com  resultado  letal  envolvendo  os 
profissionais civis e militares,  em que conste data, horário, local e histórico dos fatos e pessoas envolvidas.

Parágrafo  único  –  O  oficial  responsável  pelo  IPM,  quando  tratar-se  de  policial  ou 
bombeiro  militar,  encaminhará ao Grupo de Acompanhamento,  no prazo de 30 dias da instauração do 
procedimento, cópia da Portaria, dos depoimentos colhidos, dos laudos periciais e, se houver do relatório 
final.

Art.  8º - Caberá ao CPC-Renato Chaves encaminhar ao Grupo de Acompanhamento, 
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quando solicitado por seus Coordenadores, cópias de laudos periciais.
Art. 9º - As Polícias Civil e Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, a SUSIPE, o DETRAN e  

o  CPC-  Renato  Chaves  encaminharão  ao  Grupo  de  Acompanhamento  cópias  de  portarias  iniciais  e 
relatórios  ou  despachos  conclusivos  dos  procedimentos  administrativos  instaurados,  bem  como  das 
decisões administrativas finais, no prazo de 10 (dez) dias úteis da produção de tais documentos, sempre 
que as ocorrências se referir ao uso de armas de fogo por parte de seus respectivos servidores.

Art. 10 - O Grupo de Acompanhamento reunir-se-á mensalmente, na sede da Ouvidoria 
do SSP-PA, e deverá, a cada 90 (noventa) dias,  encaminhar ao  CONSEP Relatório de suas atividades.

Art. 11 – O Grupo de Acompanhamento, quando  solicitado, poderá repassar aos Órgãos 
de  Controle  das  Polícias  e  dos  Bombeiros,  e  demais  Instituições  do  Sistema  Estadual  de  Segurança  
Pública,  Fórum Nacional  de  Ouvidores  de  Polícia,  Secretaria  de  Direitos  Humanos da Presidência  da 
República  e  Secretaria  Nacional  Segurança  Pública  do  Ministério  da  Justiça;,  Comissões  de  Direitos 
Humanos de entidades e órgãos de estudos e pesquisas, públicos e privados, sobre assuntos de interesse 
da  segurança  pública;  informações  constantes  de  seu  banco  de  dados,  desde  que  necessários  ao 
desempenho de suas respectivas atribuições legais.

Art. 12 – O Grupo de Acompanhamento poderá convidar para participar de suas reuniões 
representantes  de  entidades e  órgãos públicos  federais,  estaduais  e  municipais,  bem como entidades 
privadas de defesa dos direitos humanos, quando autorizado pelo Plenário do CONSEP.

Art. 13 – O desempenho das funções de Coordenador e dos demais membros do Grupo 
de Acompanhamento não será remunerado, sendo porém, consideradas serviço publico relevante.

Art.  14 – O Delegado-Geral da Policia Civil, o Comandante-Geral da Policia Militar,  o 
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar, o Diretor do CPC-Renato Chaves, o Diretor do DETRAN 
e o Superintendente da SUSIPE,  baixarão  normas internas necessárias ao cumprimento desta Resolução.

Art.15º- Esta Resolução, após homologação pelo Chefe do Poder Executivo, entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

Plenário do CONSEP/Belém, 25 de agosto de 2011

LUIZ FERNANDES ROCHA
Conselheiro /Presidente do CONSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

OUTORGAR a Medalha do Mérito de Ensino Integrado de Segurança
Número de Publicação: 276633
CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 
Portaria nº. 005/CONSEP - Belém, 25 de agosto de 2011.

O Presidente do Conselho Estadual de Segurança Publica – CONSEP, no uso de suas 
atribuições legais, e

CONSIDERANDO que a “Medalha do Mérito” de Ensino Integrado de Segurança, tem a 
finalidade de distinguir  e  galardoar,  servidores integrantes do  Sistema Estadual  de Segurança Pública, 
personalidades civis e militares nacionais e estrangeiras, organizações públicas e privadas, que tenham 
contribuído  de  forma  decisiva  e  relevante,  prestando  assinalados  serviços  ao  Instituto  de  Ensino  de 
Segurança Pública do Pará-IESP/SESP, conforme dispõe a Resolução nº 086/CONSEP, de 14 de setembro 
de 2004;

CONSIDERANDO  que a proposição formalizada pelo Diretor do IESP – Ten. Cel PM 
Carlos Emilio de Souza Ferreira, através do oficio nº 520/2011, DE 19/08/2011, submetida a julgamento do 
Plenário do CONSEP, recebeu aprovação unânime dos Conselheiros presentes na 229ª Reunião Ordinária 
em 24 de agosto de 2011.

RESOLVE
Art. 1º. OUTORGAR a Medalha do Mérito de Ensino Integrado de Segurança, conforme 

faculdade prevista no Art. 1º da Resolução nº 086 de 14 de setembro de 2004, aos servidores do Sistema 
Estadual de Segurança Pública e personalidade abaixo nominadas, como distinção e reconhecimento por 
suas contribuições prestadas ao Instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará – IESP/SESP:

Mário Alfredo Souza Solano;
Alessandra de Fátima Vasconcelos Pinheiro;
Telma Alves Avelar;
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Palmira de Fátima Hachem Franco;
Soliane Fernandes Guimarães
Art.  2º.  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as 

disposições em contrário.
Gabinete da Presidência do CONSEP, em 25 de agosto de 2011; 
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

LUIZ FERNANDES ROCHA
Conselheiro/Presidente do CONSEP
Secretario de Estado de Segurança Pública 
Republicado por incorreção no DOE 31.987
(Fonte: Diário Oficial Nº. 31989 de 31/08/2011)

5 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Indicação da Ouvidora do Sistema Estadual de Segurança Pública/a/SESP.
Número de Publicação: 276608
RESOLUÇÃO Nº 172 /11 -CONSEP
EMENTA: Indicação da Ouvidora do  Sistema Estadual de Segurança Pública/a/SESP.

O Conselho Estadual de Segurança Pública – CONSEP, no uso das atribuições legais, 
conferidos pela Lei nº 5.944/96, e, Leis posteriores, c/c os Arts. 2º e 8º, inciso VII e 17, incisos I, IX e X do 
Regimento Interno homologado pelos Decretos nº 1.555/96 e nº 0294/03, respectivamente, e.

CONSIDERANDO o  que  dispõe  a  Resolução  004/96-CONSEP,  de  24/10/1996, 
homologada pelo Decreto nº 1.799 de 11/01/1996, sobre mandato da Ouvidora do Sistema de Segurança 
Pública;

CONSIDERANDO o previsto no inciso IX do Art. 17 do Regimento Interno do CONSEP, a 
conclusão do mandato da atual Ouvidora do SESP –  Cibele Kuss, no dia 28/08/2011, e a manifestação 
favorável  dos Conselheiros presentes na 229ª Reunião Ordinária  deste  Colegiado, realizada em 24 de 
agosto  de 2011,.

RESOLVE:
Art.  1º -  Aprovar  a  indicação  de   ELIANA FONSECA PEREIRA,  pelas  Entidades  da 

Sociedade Civil que integram o CONSEP -  Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, Centro 
de  Defesa da Criança e Adolescente,   Centro de Estudos e Defesa do Negro no Pará e da Ordem dos 
Advogados  do  Brasil  –  Secção  Pará,  para  assunção  do  cargo  de  Ouvidora  do  Sistema  Estadual  de 
Segurança Pública/SESP.

Art. 2ª -  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário

Plenário do CONSEP/Belém,   25   de agosto de 2011

LUIZ FERNANDES ROCHA
Conselheiro /Presidente do CONSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social
(Fonte: Diário Oficial Nº. 31989 de 31/08/2011)

6 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PRORROGAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
Número de Publicação: 276583
PORTARIA Nº 0799/2011 - GS DE 30 DE AGOSTO DE 2011

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por lei,

CONSIDERANDO que  o  Decreto  nº  94,  de  6  de  junho  de  2011,  dispõe  sobre  a 
atualização dos dados pessoais e funcionais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo 
Estadual, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Administração; e,

CONSIDERANDO a necessidade da adoção de medidas que permitam o acesso da 

 Boletim Geral nº 155 de 31AGO2011 – E-mail ajg@bombeiros.pa.gov.br Pág 20



totalidade dos servidores ativos no processo de que trata o referido Decreto,

RESOLVE:
I – Fica prorrogado o período para a realização da Atualização Cadastral dos servidores 

públicos ativos civis e dos militares do Poder Executivo Estadual, até o dia 15 de setembro de 2011, não 
havendo prorrogação deste prazo.

II – A Atualização Cadastral é realizada  via internet, através do Portal do Servidor, no 
seguinte endereço eletrônico: www.portaldoservidor.pa.gov.br.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, 30 de agosto de 2011.

ALICE VIANA SOARES MONTEIRO 
Secretária de Estado de Administração
(Fonte: Diário Oficial Nº. 31989 de 31/08/2011)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - REFERÊNCIA ELOGIOSA

a) O MAJ QOBM Comandante do 12º SGBM/I-Bragança, no uso da competência que lhe 
confere o Art. 74 § 1º da Lei Estadual nº. 6.833 de fevereiro de 2006, (Código de Ética e Disciplina da  
PMPA), ora em vigor para o CBMPA, resolve: 

ELOGIAR:
O SD BM  HYGSON DA SILVA RODRIGUES, SD BM  JEAN MAURÍCIO ARAÚJO DA 

SILVA, SD BM LENO SALES DA GAMA E SILVA, SD BM GERBSON DE FREITAS GONÇALVES, SD BM 
JOSÉ DA SILVA  RIBEIRO,  SD BM EDSON JÚNIOR DA SILVA  MARTINS,  SD BM KIDNEY  SAMUEL 
ALMEIDA CUNHA, SD BM GEORGE COELHO DE ALENCAR NETO, SD BM TADEU COSTA BARBOSA e 
SD  BM  JOSÉ  ALAN  COSTA  RISUENHO,  por  terem  conquistado  o  torneio  de  futebol  de  campo, 
demonstrando dedicação, empenho e eficiência quando na representação do 12º SGBM/I no torneio alusivo 
ao  Dia  do  Soldado  promovido  pelo  Exército  Brasileiro  (TG).  Estes  militares  foram  comprometidos,  
dedicados, íntegros, motivados, disciplinados, e eficientes na atuação no torneio. É com dever e orgulho 
que  reconheço  o  excelente  desempenho  dos  militares  e  que  sirvam  de  exemplos  a  seus  pares  e 
subordinados. COLETIVO.

(Fonte: Nota nº 04/2011 – 12º SGBM/I)

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

Confere com o Original:

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