
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 06 DE SETEMBRO DE 2011.
BOLETIM GERAL Nº 159

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011 (QUARTA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM MARCOS REIS

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM FLÁVIA
2º Turno: CAP BM VARELA

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

SERVIÇO PARA O DIA 08 DE SETEMBRO DE 2011 (QUINTA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM EDIVALDO

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM CILEA
2º Turno: CAP BM ÁTILA

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

SERVIÇO PARA O DIA 09 DE SETEMBRO DE 2011 (SEXTA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM WALBER

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM VIVIAM
2º Turno: CAP BM GÓES

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

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1  –  JORNADA  FORMATIVA  DE  DIREITOS  HUMANOS,  COM  ÊNFASE  EM 

ESTUDO E PESQUISA EM SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA – DIVULGAÇÃO
O  referido  evento  será  organizado  pelo  Instituto  de  Estudos  da  Religião  –  ISER – 

entidade contratada pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas – PNUD, a fim de atender 
demanda da SENASP, o evento supracitado será realizado no período de 19 a 23 de setembro de 2011, 
para o qual estão sendo disponibilizadas 50 (cinquenta) vagas a serem destinadas aos profissionais da área 
de ensino das Polícias Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros.

OBSERVAÇÃO: As indicações do militares deverão ser enviadas a Diretoria de Ensino 
do CBMPA até o dia 02 de setembro de 2011, por meio de Ofício.

HELIEL FRANKLIN MONTEIRO – TEN CEL QOBM
Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA
(Fonte: Nota nº 56/2011 - DEI)
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3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS GERAIS
A– ALTERAÇÃO DE PRAÇA

1 – LICENÇA SAÚDE - CONCESSÃO
Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 26JUL2011.
Ao CB BM ANTONIO MARCOS SOUZA SILVA, do QCG/CEDEC, 15 (quinze) dias de 

dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 10AGO2011.
(Fonte: Corresp. Interna nº 244/2011 - CEDEC)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA

PARECER Nº 62/2011
INTERESSADO: Diretor de Apoio Logístico
ASSUNTO:  PROCESSO  LICITATÓRIO  NA MODALIDADE  PREGÃO  ELETRÔNICO 

PARA AQUISIÇÃO DE KIT SINALIZADOR VISUAL E ACÚSTICO PARA VIATURAS PARA EQUIPAR 32 
(TRINTA E DUAS) PICK UP'S MARCA FORD, TIPO RANGER, MODELO 2011, A SEREM ADQUIRIDAS 
PARA O TREM DE SOCORRO DOS QUARTÉIS OPERACIONAIS DO CBMPA.

ANEXO: PROCESSO Nº 203/2011 -= TOTAL DE 43 FOLHAS.

EMENTA:  ADMINISTRATIVO.  LICITAÇÃO.  MODALIDADE  PREGÃO  ELETRÔNICO. 
PROCESSO  LICITATÓRIO  PARA AQUISIÇÃO  DE  KIT  SINALIZADOR  VISUAL  E  ACÚSTICO  PARA 
VIATURAS, PARA EQUIPAR 32 ( TRINTA E DUAS) PICK UP`S MARCA FORD, TIPO RANGER, MODELO 
2011, À SEREM ADQUIRIDAS PARA O TREM DE SOCORRO DOS QUARTÉIS OPERACIONAIS  DO 
CBMPA.

I - DA CONSULTA: 
O CHEFE DA 4ª SEÇÃO DO EMG DO CBMPA, TEN. CEL. QOBM SÉRGIO NONATO 

BRITO DE SOUZA por  do  Ofício  nº  171/2011,  SOLICITOU  a aquisição  de  Kit  Sinalizador  Visual  e 
Acústico para Viaturas, para equipar 32 ( trinta e duas) PICK UP`S MARCA FORD, TIPO RANGER, 
MODELO 2011,  com o intuito de serem adquiridas para o trem de socorro dos quartéis operacionais do 
CBMPA

A Comissão de Justiça se manifesta por meio de parecer jurídico acerca da minuta de 
Edital e Contrato, anexos na modalidade Pregão na forma eletrônica, nos termos da Lei Federal nº 10.520 
de 17 de julho de 2002.

II - DOS FATOS:
Foi  solicitado  parecer  jurídico  quanto  ao  Edital  do  Pregão Eletrônico  e  a  Minuta  do 

Contrato, estabelecido entre as partes contratantes e contratadas.
O ofício  nº351/2011/DAL-CBMPA,  datado  de  19  de  julho  de  2011,  elaborado  pelo 

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA em exercício, TEN CEL QOBM CARLOS ALBERTO MOREIRA REIS, 
solicitou informações referentes à disponibilidade orçamentária no valor de R$ 187.000,00 ( Cento e oitenta 
e sete mil reais) para embasar a aquisição de Kit Sinalizador Visual e Acústico para Equipar 32 Viaturas 
pertencentes à frota do CBMPA

O ofício nº223/2011 – DF, datado de 26 DE JULHO de 2011, O Diretor de Finanças do 
CBMPA, TEN CEL. QOBM MANOEL SILVA DE FREITAS informou ao Diretor de Apoio Logístico do CBMPA 
que existe valor disponível na atividade 2604, no valor de R$ 187.000,00 (CENTO E OITENTA E SETE MIL 
REAIS) para atender as despesas com a contratação de empresa especializada EM FORNECIMENTO E 
MONTAGEM DE KIT SINALIZADOR VISUAL E ACÚSTICO para 32 pick  up´s  pertencentes  à  frota  do 
CBMPA

III – DO DIREITO:
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Acerca do tema licitação, dispõe o artigo 37, XXI da Constituição de Federal de 1988:
Art. 37 – “A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da  

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,  
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”

XXI  –  “ressalvados  os  casos  especificados  na  legislação,  as  obras,  serviços, 
compras  e  alienações  serão  contratados  mediante  processo  de  licitação  pública  que  assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações.”

A Lei  nº  8.666,  de 21 de junho  de 1993 que  regulamenta  o  art.  37,  inciso XXI,  da 
Constituição  Federal,  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da  Administração  Pública  e  dá  outras 
providências. Seu artigo 1º estipula o alcance de suas normas, como veremos:

“Art.  1º-  Esta  Lei  estabelece  normas  gerais  sobre  licitações  e  contratos 
administrativos  pertinentes  a  obras,  serviços,  inclusive  de  publicidade,  compras,  alienações  e 
locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

“Parágrafo  único  -  Subordinam-se  ao  regime  desta  Lei,  além  dos  órgãos  da 
administração  direta,  os  fundos  especiais,  as  autarquias,  as  fundações  públicas,  as  empresas 
públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente 
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios”.

Para aquisição DE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE KIT SINALIZADOR VISUAL E 
ACÚSTICO PARA 32 PICK UP`S PERTECENTES À FROTA DO CBMPA,  é necessário  a licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, prevista na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, mais especificamente no 
art 2º, § 1º, que foi o diploma legal que estendeu a modalidade de licitação Pregão a todas as esferas da 
Federação, passando a ser aplicável no âmbito da União, Estados, DF e Municípios, consoante ementa da 
Lei.

Obedecendo ao que dispõe o artigo 1º do referido diploma legal, essa modalidade de 
licitação destina-se à aquisição de bens e serviços comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, devendo 
adotar como critério de julgamento o menor preço da proposta. Senão vejamos:

 “Art.  1º  -  Para  aquisição  de  bens  e  serviços  comuns,  poderá  ser  adotada  a 
licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.

Parágrafo único - Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos 
deste  artigo,  aqueles  cujos  padrões  de  desempenho  e  qualidade  possam  ser  objetivamente 
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado”.

O parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 10.520/2002 prevê a possibilidade de ser realizado  
o pregão por meio de eletrônico ao dispor:

“Art. 2º - (VETADO)”.
“§  1º -  Poderá  ser  realizado  o  pregão  por  meio  da  utilização  de  recursos  de 

tecnologia da informação, nos termos de regulamentação específica”.
Nesse sentido temos ainda a Lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002, a qual  

Institui,  no  âmbito  do  Estado  do  Pará,  nos  termos  do  art.  37,  inciso  XXI,  da  Constituição  Federal,  
modalidade  de  licitação  denominada pregão,  para  aquisição  de  bens e  serviços  comuns,  e  dá  outras 
providências.

“Art.  1º  -  Para  aquisição de bens e serviços comuns,  o  Estado poderá  adotar, 
preferencialmente, licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei”.

“§ 1º - Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo,  
aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetiva e concisamente definidos 
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado”.

“Art. 2º - Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços 
comuns, promovida no âmbito do Estado, qualquer que seja o valor estimado da contratação, em 
que a disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas de preços escritas e lances verbais  
em sessão pública”.

“Parágrafo  único  -  Poderá  ser  realizado  o  pregão  utilizando-se  recursos  de  
tecnologia da informação, nos termos de regulamentação específica a ser posteriormente editada”.

O texto legal que regulamenta a modalidade pregão eletrônico é o Decreto nº 5.450/2005 
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que em seu artigo 1º, parágrafo único e artigo 2º, §§ 1º e 2º dispõem respectivamente:
“Art. 1o –  A modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, de acordo com o 

disposto no § 1  o   do art. 2  o   da Lei n  o   10.520, de 17 de julho de 2002  , destina-se à aquisição de bens e 
serviços comuns, no âmbito da União, e submete-se ao regulamento estabelecido neste Decreto”.

“Parágrafo único - Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos órgãos da 
administração pública federal direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as 
empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela União”.

“Art. 2o  -  O pregão,  na  forma eletrônica,  como modalidade de  licitação  do tipo 
menor preço, realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns for feita 
à distância em sessão pública, por meio de sistema que promova a comunicação pela internet”.

“§ 1o -  Consideram-se  bens  e  serviços  comuns,  aqueles  cujos  padrões  de 
desempenho  e  qualidade  possam  ser  objetivamente  definidos  pelo  edital,  por  meio  de 
especificações usuais do mercado”.

“§ 2o -  Para  o  julgamento  das  propostas,  serão  fixados  critérios  objetivos  que 
permitam aferir o menor preço, devendo ser considerados os prazos para a execução do contrato e 
do fornecimento, as especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade 
e as demais condições definidas no edital”.

O  pregão  eletrônico  realiza-se  mediante  disputa  à  distância,  em  sessão  pública, 
utilizando sistema que promova a comunicação pela internet.

O artigo 4º, caput do Decreto estabelece a obrigatoriedade da utilização da modalidade 
pregão para aquisição de bens e serviços comuns e o parágrafo 1º do mesmo artigo estabelece ainda que 
essa modalidade deve ser utilizada na forma eletrônica, salvo incomprovada inviabilidade. É a seguinte sua 
redação: 

“Art. 4º - Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória 
a modalidade pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica”.

“§ 1º - O  pregão  deve  ser  utilizado  na  forma  eletrônica,  salvo  nos  casos  de 
comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente”.

Nesse mesmo sentido dispõe o Decreto Estadual nº 2.069, de 20 de fevereiro de 2006, 
que dispõem:

“Art. 1º - A modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, de acordo com o 
disposto no § 1º do art. 2º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, destina-se à aquisição de 
bens e serviços comuns no âmbito do Estado e submete-se ao regulamento estabelecido neste 
Decreto”.

“Parágrafo único - Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos órgãos da 
Administração Pública Estadual direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, 
as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta  
ou indiretamente pelo Estado”.

“Art.  2º  -  O pregão,  na forma eletrônica,  como modalidade de licitação do tipo 
menor preço, realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns for feita 
à distância, em sessão pública, por meio de sistema que promova a comunicação pela internet”.

“§  1º  -  Consideram-se  bens  e  serviços  comuns  aqueles  cujos  padrões  de 
desempenho  e  qualidade  possam  ser  objetivamente  definidos  pelo  edital,  por  meio  de 
especificações usuais do mercado”.

“§  2º  -  Para o julgamento das propostas,  serão fixados critérios objetivos  que 
permitam aferir o menor preço, devendo ser considerados os prazos para a execução do contrato e 
do  fornecimento,  as  especificações  técnicas,  os  parâmetros  mínimos  de  desempenho  e  de 
qualidade, e as demais condições definidas no edital”.

Assim, ratifica-se o entendimento no sentido do que o procedimento licitatório para a 
aquisição de bens e serviços comuns deve ser feito por meio do pregão eletrônico. Cita-se também que 
conforme o art.5º, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, verifica-se as seguintes textuais:

Art. 5º -A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios básicos 
da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  igualdade,  publicidade,  eficiência,  probidade 
administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos 
princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade.

Parágrafo  Único:  As  normas  disciplinadoras  da  licitação  serão  sempre 
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interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam 
o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 O  Pregão  eletrônico,  diferencia-se  das  modalidades  tradicionais  de  licitação,  pelo 
princípio do informalismo. Referido princípio não significa que o novo procedimento seja absolutamente 
informal; Não o é, e nem poderia sê-lo, por se tratar de atividade administrativa. Mas o legislador procurou 
introduzir alguns métodos e técnicas compatíveis com os modernos meios de comunicação, sobretudo por 
meio da informática,  mas sempre respeitando o princípio da legalidade e moralidade da Administração 
Pública. 

IV – DA CONCLUSÃO:
Ante todo exposto, e com base nos autos do processo nº 203/2011 oriundo da Comissão 

Permanente de Licitação, onde foi constatada a regularidade nas Minutas que servirão como fundamento 
para seleção e posteriormente contratação da empresa para fornecimento de 32  Kit`s sinalizador e acústico 
para 32 viaturas Ranger para a Área Operacional do CBMPA, solicitação esta feita por meio do ofício nº 
171/2011 da SEÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DO CBMPA,  após serem tomadas as devidas 
cautelas quanto aos procedimentos legais previstos para a licitação na modalidade pregão eletrônico e 
ainda pela devida inserção das exigências de caráter interno previstas em Lei, quais sejam:

- Demonstração da necessidade da aquisição;
- Autorização pela autoridade competente;
- Abertura de procedimento devidamente autuado e protocolado;
- Especificação do objeto a ser licitado;
- Valor estimado;
- Indicação dos recursos.
- Condições de Participação;
A) Condições de Contratação;
CITA-SE  TAMBÉM  O  ART.30  DO  DECRETO  Nº5.450,  DE  31  DE  MAIO  DE  2005: 

ART.30-O processo licitatório será instruído com os seguintes documentos:
• JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO;
• TERMO DE REFERÊNCIA;
• PLANILHAS DE CUSTO, QUANDO FOR O CASO;
• Previsão  de  recursos  orçamentários,  com  a  indicação  das  respectivas  

rubricas;
• Autorização de abertura da licitação;
• Designação do pregoeiro e equipe de apoio;
• Edital e respectivos anexos, quando for o caso;
• Minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, ou minuta da ata de  

registro de preços,conforme o caso;
• Parecer jurídico;
• Documentação exigida para habilitação;
• Ata contendo os seguintes registros:
LICITANTES PARTICIPANTES;
PROPOSTAS APRESENTADAS
LANCES OFERTADOS NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO;
ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO;
HABILITAÇÃO; E
RECURSOS INTERPOSTOS, RESPECTIVAS ANÁLISES E DECISÕES;
XII-COMPROVANTES DAS PUBLICAÇÕES:
I- Do aviso do EDITAL
II- Do resultado da licitação
III- Do extrato do contrato; e
IV- Dos demais atos em que seja exigida a publicidade, conforme o caso.
Entendo que a Comissão Permanente de Licitação cumpriu todas as formalidades legais 
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exigidas  para  o  devido  processamento  da  licitação  modalidade  pregão  eletrônico,  quanto  aos  atos 
preliminares internos e quanto as minutas. Tal modalidade licitatória, pregão, é obrigatória para aquisição de 
bens  e  serviços  comuns,  conforme  art.  4º  do  Decreto  Federal  nº  5.450,  de  31  de  maio  de  2005.
(Regulamenta o  pregão,  na forma eletrônica,  para aquisição  de  bens e serviços  comuns,  e  dá outras  
providências). Cumpre ressaltar por fim, que este parecer limita-se às questões jurídicas, ressalvadas as 
questões técnicas e econômicas. 

Este é o parecer que, tendo em vista o que consta dos autos, respeitosamente, submeto 
à superior apreciação de Vossa Excelência.

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 31 de agosto de 2011.

Roberta Vieira de Souza Caliari-1º TEN QOCBM
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o Parecer.

CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – TEN CEL QOBM
Presidente da Comissão de Justiça

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

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

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
LEI ORDINARIA Nº 8831, DE 04 DE MAIO DE 2011
O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, estatui e eu sanciono a seguinte 

Lei:
Art. 1º - Fica proibida a utilização de telefones ou qualquer outro tipo de instrumento de 

comunicação  móvel  à  distãncia  nas  agências  bancárias  e  nos  postos  de  atendimentos  expressos, 
conhecidos como caixas rápidos,  instalados na Cidade de Belém,  que disponham de,  no mínimo,  três 
caixas ou máquinas de autoatendimento para atendimento à população.

Art  2º  -  Fica  o  serviço  de  vigilância  própria  do  resepctivo  banco  responsável  pelo 
cumprimento desta Lei, devendo em caso de resistência do usuário acionar o policiamento local,

Art. 3º - O estabelecimento bancário que não cumprir e não fazer cumprir o disposto 
nesta Lei fica sujeito a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), aplicada em dobro em caso de reincidência.

Art. 4º  O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei no prazo de sessenta  
dias a partir da data de sua publicação.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor, contados noventa dias após sua publicação.
PALÁCIO ANTONIO LEMOS, 04 DE MAIO DE 2011

DUCIOMAR GOMES DA COSTA
Prefeito Municipal de Belém
(Fonte: Diário Oficial do Municipio nº 11.853, de 12/05/2011)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - OFÍCIO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO

OFÍCIO Nº 28, DE 30AGO2011 – DIRETORIA DE PESSOAL DO CBMPA
Exmo. Senhor Comandante Geral,
Tendo  em  vista  que  este  oficial  foi  designado  por  Vossa  Excelencia  para 

proceder Conselho de Disciplina, instaurado por meio da portaria nº 271/2009-Cmdº Geral, de 25 
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de junho de 2009, a qual foi transcrita no BG nº 120, de 01 de julho de 2009, visando apurar 
conduta irregular imputada ao CB BM ROGÉRIO FIALHO DA SILVA, sob a acusação de agir com 
indignidade ou incompatibilidade para com o cargo afetando substancialmente os preceitos da 
ética, da honra pessoal, do pundonor e decoro da classe militar, infringindo o art 114, incisos III e 
IV da Lei nº 6.833, de 13 de fevereiro de 2006, do Código de Ética e Disciplina da  Policia Militar  
do Estado do Pará, ora em vigor no Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

Diante  do  exposto,  informo  a  Vossa  Excelência,  mudança  do  Gabinete  do 
Conselho  de Disciplina  do Comando do  CFAE,  para  a   Sala  da  Subdiretoria  de Pessoal  do 
Comando Geral,   sito  na Avenida Júlio  Cesar  nº  3.000,  esquina  com Avenida Pedro Álvares 
Cabral, Bairro de Val-de-Cans,

Respeitosamente,

ALEXANDRE COSTA DO NASCIMENTO – TCEL QOBM
Presidente do Conselho de Disciplina

2 - REFERÊNCIA ELOGIOSA
O TCEL QOBM ANDREI VICENTE DA COSTA, Comandante do 1º GBM, no uso da 

competencia  que  lhe  confere  o  Art.  74,  Inciso  II  da Lei  Estadual  6.833  de  13  de   Fevereiro  de  2006 
(CEDPMPA), ora em vigor para o CBMPA, resolve:

ELOGIAR:
Aos militares: CB BM JORGE LUIZ ARAÚJO NOGUEIRA, MF 5623456-1, SD BM FÁBIO 

COSTA DE PAULA, MF 57173405-1 e SD BM IVAN CARDOSO COSTA JUNIOR MF 57189092-1, por terem 
desempenhado suas funções com presteza e dedicação, por ocasião do serviço ocorrido no dia 19/07/2011, 
quando encontravam-se compondo a guarnição de salvamento e retiraram um anel de aço que estava no 
dedo de uma criança,  com risco de amputação do membro.  É com satisfação que elogio  os referidos  
militares, servindo de exemplo a seus pares e subordinados. COLETIVO.

(Fonte: Nota nº 03/2011 – 1º GBM)

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

 Boletim Geral nº 159 de 06SET2011 – E-mail ajg@bombeiros.pa.gov.br Pág 7


	Roberta Vieira de Souza Caliari-1º TEN QOCBM

