
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 25 DE OUTUBRO DE 2011.
BOLETIM GERAL Nº 189

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 26 DE OUTUBRO DE 2011 (QUARTA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM BENTES
Supervisor de Área CAP BM MARQUES

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM FABRÍCIO
2º Turno: CAP BM MOISÉS

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM ARRAES
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM ARTEAGA
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM CASTRO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - ORDEM DE SERVIÇO – APROVAÇÃO

Aprovo a Ordem de Serviço de nº 01/2011, elaborada pelo 1º Grupamento de Busca e 
Salvamento, concernente aos procecimentos básicos quanto a participação do efetivo daquela Unidade na 
demonstração  técnica  e  Operacional  para  as  crianças  do  Hosipital  OPHIR LOYOLA,  realizada  no  dia 
19OUT2011, no Quartel do Comando Geral do CBMPA.

  
3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

I – ASSUNTOS GERAIS
A – ALTERAÇÃO DE PRAÇA

1 – TRANSFERÊNCIA
De acordo com o que preceitua o art. 5º do Decreto Estadual nº. 2.400/1982, que 

trata da Movimentação de Pessoal do CBMPA.
a) POR INTERESSE PRÓPRIO
Da AJG/QCG- Belém para o 10º SGBM/I- Parauapebas.
CB BM ALEXSANDRO BAGUNDES BARATA
(Fonte: Ofício nº 240/2011 – Subcomando Geral)

Do 1º SBM – Infraero para o 14º GBM – Tailândia
CB BM José Humberto Ramos Correa MF 5607302-1
(Fonte: Nota nº 70/2011 – COP)

b) SEM EFEITO
Torno sem efeito a transferência da SD BM NELCIONE ROXO XAVIER MF 57189327-1 

do 3º GBM – Ananindeua para o QCG – Belém, transcrito no BG nº. 173 de 28 de setembro de 2011.
(Fonte: Nota nº 70/2011 – COP)
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II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Aprova o Relatório da Comissão Especial, referente a escolha dos Coordenadores Geral 
e Adjunto do Colegiado dos Corregedores do Sistema de Segurança Pública.

Número de Publicação: 296455
CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

RESOLUÇÃO Nº 176/11 – CONSEP
EMENTA:  Aprova o Relatório da Comissão Especial criada pela Resolução nº 174/11-

CONSEP,  de  08/09/2011,  referente  a  escolha  dos  Coordenadores  Geral  e  Adjunto  do  Colegiado  dos 
Corregedores do Sistema de Segurança Pública.

O Conselho Estadual de Segurança Pública – CONSEP, no uso de suas atribuições 
legais conferidas pelo Art. 4º da Lei Nº 5.944/96 e alterações posteriores, c/c Art. 2º, 8º inciso VII e 17, 
incisos  I,  II  e  IV  do  Regimento  Interno,  homologado  pelos  Decretos  nº  1.555/96  e  nº  0294/03, 
respectivamente, e

CONSIDERANDO   a  conclusão  dos  trabalhos  da  Comissão  Especial,  criada  pela 
Resolução n. 174/11-CONSEP, de 08/09/11; 

CONSIDERANDO a manifestação favorável dos Conselheiros presentes no Plenário da 
231ª. Reunião Ordinária do CONSEP, realizada no dia 06 de outubro de 2011.

RESOLVE
Art. 1º. Aprovar o Relatório Conclusivo da Comissão Especial instituída pela Resolução 

nº 174, de 08/09/2011 (ANEXO), sob a presidência da Dra. Luanna Tomaz de Souza – Vice-Presidenta do 
CONSEP, que coordenou o pleito  eleitoral da escolha dos Coordenadores Geral e Adjunto do Colégio dos 
Corregedores do Sistema de Segurança Pública – DPC Nilma Maria  Nascimento Lima - Corregedora Geral 
da  Policia  Civil  e  Cel.  PM  Raimundo  de  Brito  e  Silva  Filho  -  Corregedor  Geral  da  Policia  Militar, 
respectivamente, para o biênio 21/09/2011 a 21/09/2013.

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

Plenário do CONSEP, em   06     de  outubro   de 2011.

LUIZ FERNANDES ROCHA
Presidente do CONSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32023 de 21/10/2011)

2 - DIRETORIA DE SAÚDE DO CBMPA – SUGESTÃO
Para TODOS OS CURSOS INTERNOS E PROMOÇÃO no CBMPA,  sugerimos os 

seguintes exames:
1. Laboratoriais
a) Hemograma;
b) Urina (EAS);
c) Fezes (DFB);
d) Glicemia de jejum;
e) TGO e TGP;
f) Uréia;
g) Creatinina;
h) Colesterol total e frações;
i) Triglicerídios 
j) Sorologia: HIV, Sífilis, doenças Chagas, Hepatite B e C;
k) Dosagem de carabinóides (sangue);
l) Dosagem de opiónides (sangue);
m) Dosagem de cocaína (sangue);
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n) BHCG (mulheres); 
o) PCCU (mulheres);

2. Radiologia
a) Raio x Tórax: AP e Perfil Esquerdo;
b) Raio x dos seios da face;
c) Tomografia do crânio com laudo
d) Tomografia computadorizada

3. Outros exames
a)Eletroencefalograma 
b) Teste ergométrico;
c) Ultrassom pélvico (mulheres);
d) Audiometria;
e) Canabióde
f) Opiáceos para cocaína

4. Laudos
a) Cardiologia: descrevendo a saúde cardiovascular do candidato;
b) Oftalmologia: descrevendo a saúde oftalmológica do candidato;
c) Otorrinolaringologia: descrevendo a saúde otorrinolaringológia do candidato;
d) Odontologia: descrevendo a saúde bucal do candidato;
e) Neurologia: descrevendo a saúde neurológica do candidato;
f) Psiquiatria: descrevendo a saúde mental do candidato;

Para  concurso  de  ADMISSÃO  ao  quadro  funcional  CBMPA,  sugerimos  os 
seguintes exames:

1. Laboratoriais
a) Hemograma;
b) Urina (EAS);
c) Fezes (DFB);
d) Glicemia de jejum;
e) TGO e TGP;
f) Uréia;
g) Creatinina;
h) Colesterol total e frações;
i) Triglicerídios 
j) Sorologia: HIV, Sífilis, doenças Chagas, Hepatite B e C;
k) Dosagem de carabinóides (sangue);
l) Dosagem de opiónides (sangue);
m) Dosagem de cocaína (sangue);
n) BHCG (mulheres); 
o) PCCU (mulheres);

2. Radiologia
a) Raio x Tórax: AP e Perfil Esquerdo;
b) Raio x dos seios da face;
c) Tomografia do crânio com laudo
d) Tomografia computadorizada

3. Outros exames
a)Eletroencefalograma 
b) Teste ergométrico;
c) Ultrassom pélvico (mulheres);
d) Audiometria (curso de mergulho);
e) ultrasson próstata (homens > 40 anos)
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f) Opiáceos para cocaína

3 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº. 474, DE 18 DE OUTUBRO DE 2011.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei.

RESOLVE:
Art.  1º  –  Nomear  o  2º  SGT  BM  Pedro  Guilherme  Nascimento  Gomes  auxiliar 

administrativo da Diretoria de Apoio Logístico do CBMPA, como Fiscal e Gestor do Contrato administrativo 
nº. 027/2011, referente ao Pregão Eletrônico nº. 002 – SEAD/DGL/SRP, para acompanhar e fiscalizar sua 
execução em obediência ao art. 67 da Lei nº. 8.666/93.

Art. 2º – O fiscal do contrato será o responsável por sua perfeita execução, cabendo-lhe 
atestar o recebimento dos serviços prestados mediante termo de recebimento circunstanciado, conforme 
Art. 67 e 73 da Lei nº. 8.666/93.

Art.  3º – O objeto deste contrato é o fornecimento da ÁGUA MINERAL NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE BELÉM PARA OS QUARTÉIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ.

Art. 4º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Hegésipo Donato teixeira Júnior – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

4 - COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA
PARECER nº 082/2011 – COJ
INTERESSADO: Presidente da Comissão Permanente de Licitação
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação do CBMPA
ASSUNTO: Solicitação de análise jurídica do processo nº 222/2011 – pregão eletrônico 

que versa sobre a aquisição de 700 (setecentos) colchões de espuma para utilização nos grupamentos,  
subgrupamentos e seções operacionais do CBMPA.

ANEXO: Processo nº 222/2011 - pregão eletrônico (043 folhas)

EMENTA:  ADMINISTRATIVO.  LICITAÇÃO.  MODALIDADE  PREGÃO  ELETRÔNICO. 
AQUISIÇÃO  DE  700  (SETECENTOS)  COLCHÕES  DE  ESPUMA  PARA  UTILIZAÇÃO  NOS 
GRUPAMENTOS,  SUBGRUPAMENTOS  E  SEÇÕES  OPERACIONAIS  DO  CBMPA.  ANÁLISE  DAS 
MINUTAS DO EDITAL E CONTRATO REFERENTES AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 222/2011. LEI Nº 
8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993. LEI Nº 10.520 DE 17 DE JULHO DE 2002. DECRETO Nº 5.450 DE 31  
DE MAIO DE 2005. OBSERVÂNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS.

 
I – INTRODUÇÃO:
Foi solicitado a Comissão de Justiça do CBMPA a emissão de parecer jurídico sobre o 

constante no processo nº 222 - pregão eletrônico (minutas de edital e contrato), que versa sobre a aquisição 
de 700 (setecentos)  colchões de  espuma para  utilização  nos grupamentos,  subgrupamentos  e  seções 
operacionais do CBMPA.

Em 28 de setembro de 2011, conforme ofício nº 420/2011/DAL - CBMPA, o diretor de 
apoio  logístico,  solicitou  ao  Exmº  Sr.  Comandante  Geral  a  abertura  de  procedimento  licitatório  para 
aquisição  700  (setecentos)  colchões  de  espuma  para  utilização  nos  grupamentos,  subgrupamentos  e 
seções operacionais do CBMPA, bem como requisitou a Diretoria de Finanças da Corporação (ofício nº 
387/2011/DAL – CBMPA de 27 de setembro de 2011) informações referentes à disponibilidade orçamentária 
para aquisição dos referidos materiais, no valor de R$ 152.000,00 (cento e cinqüenta e dois mil reais).

No ofício nº 270/2011, de 27 de setembro de 2011, O Diretor de Finanças do CBMPA 
informou a existência de recursos orçamentários disponíveis na atividade 2604, no valor de R$ 152.000,00 
(cento e cinqüenta e dois mil reais).

 
II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:
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DO DIREITO
Inicialmente, cumpre informar que a análise dos aspectos técnicos da presente licitação 

não se mostra tarefa afeta a este órgão de assessoramento jurídico. 
Presume-se,  então,  que  as  especificações  técnicas  contidas  no  presente  processo, 

inclusive  quanto  ao  detalhamento  do  objeto  da  contratação,  suas  características,  quantidades, 
requisitos,  especificações, etc.,  bem  como  quanto  a  pesquisa de preços,  tenham sido regularmente 
apuradas e conferidas pela autoridade responsável.

A Constituição Federal Brasileira prevê:
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 institui normas para licitações e contratos da  
Administração  Pública  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. 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”.

No art. 38 do referido diploma legal prevê:
“Art.  38.  O  procedimento  da  licitação  será  iniciado  com  a  abertura  de  processo  

administrativo,  devidamente  autuado,  protocolado  e  numerado,  contendo  a  autorização  respectiva,  a  
indicação  sucinta  de  seu  objeto  e  do  recurso  próprio  para  a  despesa,  e  ao  qual  serão  juntados  
oportunamente:

[...]
Parágrafo  único.  As  minutas  de  editais  de  licitação,  bem  como  as  dos  contratos,  

acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da  
Administração.”

Primeiramente, o caput do art. 38 estabelece um procedimento a ser seguido quando da 
realização de uma licitação. Há um marco claramente definido que dá início ao processo: sua autuação, a 
descrição sintética de seu objeto e a comprovação de recursos orçamentários, vinculando desta forma os 
atos  do  administrador.  Em  consonância  com  o  parágrafo  único  do  referido  artigo  o  órgão  jurídico,  
igualmente, não poderá se abster de examiná-los. 

A modalidade licitatória ora adotada para aquisição de serviços é o pregão eletrônico,  
conforme prevê o  artigo 4o  do decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005 onde dispõe que “nas licitações 
para aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial  a  
utilização da sua forma eletrônica.”

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,  
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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”.

 
Quanto ao aspecto formal do processo, cumpre relacionar as exigências previstas nos 

arts. 8º, 9º e 30 do Regulamento do Pregão Eletrônico (Decreto nº  5.450, de 31 de  maio  de  2005):
 Art. 8o  À autoridade competente, de acordo com as atribuições previstas no regimento  

ou estatuto do órgão ou da entidade, cabe:
I - designar e solicitar, junto ao provedor do sistema, o credenciamento do pregoeiro e  

dos componentes da equipe de apoio;
II - indicar o provedor do sistema;
III - determinar a abertura do processo licitatório;
IV - decidir os recursos contra atos do pregoeiro quando este mantiver sua decisão;
V - adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;
VI - homologar o resultado da licitação; e
VII - celebrar o contrato.
Art. 9o Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte:
I - elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação do objeto  

de  forma  precisa,  suficiente  e  clara,  vedadas  especificações  que,  por  excessivas,  irrelevantes  ou  
desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização;

II - aprovação do termo de referência pela autoridade competente;
III - apresentação de justificativa da necessidade da contratação;
IV - elaboração do edital, estabelecendo critérios de aceitação das propostas;
V - definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, inclusive no que se  

refere aos prazos e às condições que, pelas suas particularidades, sejam consideradas relevantes para a  
celebração e execução do contrato e o atendimento das necessidades da administração; e

VI - designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio.
[...]
Art. 30.  O processo licitatório será instruído com os seguintes documentos:
I - justificativa da contratação;
II - termo de referência;
III - planilhas de custo, quando for o caso;
IV - previsão de recursos orçamentários, com a indicação das respectivas rubricas;
V - autorização de abertura da licitação;
VI - designação do pregoeiro e equipe de apoio;
VII - edital e respectivos anexos, quando for o caso;
VIII - minuta  do  termo  do  contrato  ou  instrumento  equivalente,  ou minuta  da  ata  de  

registro de preços, conforme o caso;
IX - parecer jurídico;
X - documentação exigida para a habilitação;
XI - ata contendo os seguintes registros:
a) licitantes participantes;
b) propostas apresentadas;
c) lances ofertados na ordem de classificação;
d) aceitabilidade da proposta de preço;
e) habilitação; e
f) recursos interpostos, respectivas análises e decisões;
XII - comprovantes das publicações:
a) do aviso do edital;
b) do resultado da licitação;
c) do extrato do contrato; e
d) dos demais atos em que seja exigida a publicidade, conforme o caso.
Considera-se termo de referência o “documento que deverá conter elementos capazes  

de propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos,  
estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma  
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físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante,  
procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara,  
concisa e objetiva.” (art. 9º §2º do Dec. 5450/2005)

O pregão, segundo a Lei nº 10.520/02, pode ser utilizado "para aquisição de bens e 
serviços comuns",  assim  considerados "aqueles  cujos  padrões  de  desempenho  e qualidade possam 
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado"  (artigo  1º  c/c  
parágrafo  único).  O mesmo consta do regulamento  aprovado  pelo Decreto no  5.450/05 (art. 2º,  §  1º). 

Da minuta de  termo  de  referência,  é  possível  extrair  que  o  objeto  da licitação  
encerra  bens  de  natureza  comum,  tendo  em  vista  que  os mesmos  são  comumente encontrados no 
mercado, o que nos permite facilmente licitar a sua aquisição pela modalidade de pregão.

Constata-se, ainda, que estão presentes na Minuta do Contrato as cláusulas essenciais 
previstas no art. 55 da Lei nº 8.666/93:

“Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
I - o objeto e seus elementos característicos;
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do  

reajustamento  de  preços,  os  critérios  de  atualização  monetária  entre  a  data  do  adimplemento  das  
obrigações e a do efetivo pagamento; 

IV - os  prazos  de  início  de  etapas  de  execução,  de  conclusão,  de  entrega,  de  
observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional  
programática e da categoria econômica; 

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores  

das multas;
VIII - os casos de rescisão;
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa  

prevista no art. 77 desta Lei;
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o  

caso;
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao  

convite e à proposta do licitante vencedor;
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em  

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação  
exigidas na licitação.”

III – CONCLUSÃO:
DO PARECER
Em face do exposto, nos estritos limites  da  análise  jurídica  e  excluídos  os aspectos  

técnicos  e  o  juízo  de  oportunidade  e  conveniência  do  ajuste,  verifica-se que o edital e a minuta do 
contrato encontram-se em conformidade com as legislações em vigor que norteiam o certame.

Este parecer limita-se às questões jurídicas, ressalvando-se as questões econômicas e 
contábeis.

É o parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 11 de outubro 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 - TEN CEL QOBM
Presidente da Comissão de Justiça
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DESPACHO DO COMANDNATE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer.
2. Publique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral do CBMPA.
3. Ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação do CBMPA para conhecimento e 

providências.

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

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - ATO DO SUBCOMANDO GERAL

PORTARIA Nº 217, DE 18 DE OUTUBRO 2011.

ANEXOS:
Protocolo do Sub CmdºGeral nº 1716 de 03SET2011;
Oficio s/n GMAF Ten-Ricardo de 23SET2011;
Cópia Boletim Interno do GMAF nº033 de 23SET2011.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas em legislação peculiar e tendo tomado conhecimento dos fatos narrados no Ofício n/s – 
GMAF datado de 23 de setembro de 2011, referente à solicitação de sobrestamento do PADS instaurado por 
meio da Portaria nº 095/2011 – Cmdº Geral de 12 de Maio de 2011, tendo como presidente o  TEN QOBM 
RICARDO LENO ANAISSE PEREIRA.

RESOLVE
Art. 1º – Sobrestar, com base no art. 265 inciso V do CPC, no período de 23SET2011 a  

30OUT2011, o PADS Instaurado  pela portaria nº 095/2011 – Comando Geral, de 12 de Maio de 2011, para 
reabertura imediata no dia 30OUT2011;

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

FERNANDO AUGUSTO CORREA DE MIRANDA - CEL QOCBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

PORTARIA Nº 218, DE 18 DE OUTUBRO DE 2011.
ANEXOS:
Cópia do Protocolo n° 1678 – Subcmd° Geral – 21 de setembro de 2011;
Cópia do Ofício n° 243/11 – BM/2 – 21 de agosto de 2011;
Cópia do Protocolo n° 1369 – Subcmdº -- 09 de setembro de 2011;
Cópia do Protocolo n° 277/08 – Comdº Geral – 17 de agosto de 2011;
Cópia do Ofício n° 1346/2011 – CIOP – 12 de agosto  de 2011;
Cópia da relação de Servidores com as respectivas Alterações;
Cópia autêntica n° 124/2011 – C.Op. -- de 12 de agosto de 2011;
Cópia autêntica n° 137/2011 – C.Op. -- de 12 de agosto de 2011;
Cópia da escala de Atendentes – Mês de Julho de 2011;

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais, 
com o intuito de apurar os fatos relatados no ofício nº 1346/2011 do CIOP, que constam nos documentos em 
anexo onde o Dr JOSÉ SÉRVULO CABRAL GALVÃO, Coordenador Geral de Operações do CIOP, informa 
as  faltas  ao  serviço  do  CB BM CARLOS BENTES  TAVARES, RG:  15589,  onde  estava  devidamente 
escalado nos dias 02 e 14 de julho de 2011, vindo a faltar nesses referidos dias, onde estava escalado na 
função de atendente à aquele Centro,  bem como não comunicou a quem de direito em tempo hábil  a 
impossibilidade de estar no serviço, onde também não apresentou justificativa plausível para a conduta de 
seus atos, trazendo transtorno para a administração bem como ao andamento do serviço.

RESOLVE:
Art.  1º -  Determinar  a  instauração  de  Processo  Administrativo  Disciplinar 
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Simplificado para apurar todas as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares por 
parte do CB BM CARLOS BENTES TAVARES, RG: 15589, decorrentes da violação “em tese” dos art. 17, 
incisos X e XVII, art. 18, incisos, V e VII, art. 35, incisos, XXVIII, L e LVI, da Lei n° 6.833, de 13 de fevereiro  
de 2006, O militar poderá ser sancionado de acordo com o parágrafo único do art. 106 da Lei 6.833, de 13  
de fevereiro de 2006;

Art. 2º -  Substituir o  2° TEN WALTER SANDRO MEDEIROS LOPES, como presidente 
do processo  administrativo  disciplinar  simplificado,  nomeado através da portaria  nº  213/2011 de  28 de 
setembro de 2011;

Art. 3º - Nomear o 2º TEN QOBM RODRIGO DE ARAUJO MONTEIRO, como presidente 
do PADS, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 4º -  Presidente deverá observar as orientações formalizadas através do ofício n° 
1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008;

Art.  5º  -  O  Presidente  deverá  instruir  o  PADS  em  consonância  com  os  preceitos 
constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa previstos no art. 5º, incisos LIV e LV  
da Constituição Federal/88, bem como os ritos processuais da Lei. 6.833 de 13 de fevereiro de 2006;

Art. 6º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos, 
em conformidade com a legislação vigente;

Art. 7º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

FERNANDO AUGUSTO CORREA DE MIRANDA - CEL QOCBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

PORTARIA Nº009, DE17 DE OUTUBRO DE 2011.
ANEXOS:
Ofício nº004/2011-PADS, de 04 de outubro de 2011, do 3º SGT BM GABRIEL.

O  Ajudante  Geral  do  CBMPA,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  em 
legislação peculiar, tendo tomado conhecimento do fato narrado no Oficio nº 004/2011 – PADS, datado de 
04 de outubro de 2011 referente a solicitação de sobrestamento de PADS,  instaurado por meio da portaria  
nº006/2011 de  09  de  setembro  de  2011 –  Ajudância  Geral  ,  tendo  como encarregado  o 3º  SGT BM 
EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DE MOURA.

RESOLVE:
Artº 1º - Sobrestar, a partir de 04 de outubro de 2011, com base no art.265 inciso V do 

CPC, o PADS  instaurada  pela portaria nº 006/2011 de 09 de setembro de 2011 – Ajudância Geral , para 
reabertura imediata no dia 25 de outubro de 2011.

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

ANTONIO ULISSES LOPES DE ALMEIDA –  CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA

PORTARIA Nº010, 17 DE OUTUBRO DE 2011.
ANEXOS:
Ofício nº10/2011-PADS, de 17 de outubro de 2011, do SUBTEN BM J. ALEXANDRE.

O  Ajudante  Geral  do  CBMPA,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  em 
legislação peculiar, tendo tomado conhecimento do fato narrado no Oficio nº 10/2011 – PADS, datado de 17 
de outubro de 2011 referente a solicitação de sobrestamento de PADS,  instaurado por meio da portaria  
nº007/2011 de 09 de setembro de 2011 – Ajudância Geral , tendo como encarregado o SUBTEN BM JOSÉ 
ALEXANDRE GOMES HOLANDA.

RESOLVE:
Artº 1º - Sobrestar, a partir de 17 de outubro de 2011, com base no art.265 inciso V do 

CPC, o PADS  instaurada  pela portaria nº 006/2011 de 09 de setembro de 2011 – Ajudância Geral , para 
reabertura imediata no dia 03 de novembro de 2011.

Art 2º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.
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ANTONIO ULISSES LOPES DE ALMEIDA –  CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA

2- PUNIÇÃO DISCIPLINAR:
O CEL QOCBM, Subcomandante Geral do CBM/PA, Belém, no uso da competência que 

lhe confere o art. 26, inciso III da Lei Estadual nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006 – Código de Ética e 
Disciplina da PM/PA, ora em vigor para o CBM/PA, resolve:

PUNIR:
Com  11  (onze) dias  de  PRISÃO,  o  CADETE  BM SILVANO  FLORENTINO LOPES 

RG:399-09,  onde  no  dia  11  de  maio  de  2009  junto  com  outro  aluno  se  envolveram  em  acidente  
automobilístico colidindo com o veículo de marca Fiesta, de cor preto, placa MVZ 7236 (Palmas/TO) a um 
poste  da  empresa  CELPA,  na  rua  São  Domingos  entre  25  de  agosto  e  São  Pedro,  e  ao  serem 
encaminhados para  o  Hospital  Militar  do  estado  a  Drª  Carla  de  Aviz  Fonseca  CRM 9220 emitiu  uma 
declaração onde informa que os aludidos cadetes estariam com sinais de uso de bebida alcoólica e o CAD 
BM JARBAS BORGES DA SILVA encontrava-se com redução do nível de consciência, não respondendo a 
estímulos verbais. 

Bem como na colheita de provas constantes nos autos, infringiu com suas condutas os 
incisos, XV, XVIII do Art. 18 e inciso XXI do Art. 37, com atenuantes do inciso I do art. 35,  e agravantes dos  
incisos, II, IV, IX do Art. 36, transgressão GRAVE por incidir no Art. 31, § 2º incisos III, V. Permanece no 
comportamento BOM. Todos os artigos e incisos  da Lei nº 6.833, de 13 de Fevereiro de 2006, Código de 
Ética da Policia Militar ora em vigor no Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

A referida  punição  deverá  ser  cumprida  nas  dependências  internas  do IESP após a 
publicação no Boletim Geral da Instituição e após transcorrido o prazo recursal de 05 (cinco) dias. 

NOTA: Republicado por ter saido com incorreção no item 04 da 4ª parte do BG nº 183,  
de 14 de outubro de 2011.

(Fonte: Nota nº 01, de 18OUT2011 – Subcomando Geral)

Com 11 (onze) dias de PRISÃO, o CAD BM JARBAS BORGES DA SILVA RG: 401-09, 
onde no dia 11 de maio de 2009 junto com outro aluno se envolveram em acidente automobilístico colidindo 
com o veículo de marca Fiesta, de cor preto, placa MVZ 7236 (Palmas/TO) a um poste da empresa CELPA, 
na rua São Domingos entre 25 de agosto e São Pedro, e ao serem encaminhados para o Hospital Militar do  
estado a Drª  Carla  de Aviz  Fonseca CRM 9220 emitiu  uma declaração onde informa que os aludidos  
cadetes  estariam  com  sinais  de  uso  de  bebida  alcoólica  e  o  CAD BM JARBAS BORGES DA SILVA 
encontrava-se com redução do nível de consciência, não respondendo a estímulos verbais. 

Bem como na colheita de provas constantes nos autos, infringiu com suas condutas os 
incisos, XV, XVIII do Art. 18 e inciso XXI do Art. 37, com atenuantes do inciso I do art. 35,  e agravantes dos  
incisos, II, IV, IX do Art. 36, transgressão GRAVE por incidir no Art. 31, § 2º incisos III, V. Permanece no 
comportamento BOM. Todos os artigos e incisos  da Lei nº 6.833, de 13 de Fevereiro de 2006, Código de 
Ética da Policia Militar ora em vigor no Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

A referida  punição  deverá  ser  cumprida  nas  dependências  internas  do IESP após a 
publicação no Boletim Geral da Instituição e após transcorrido o prazo recursal de 05 (cinco) dias. 

NOTA: Republicado por ter saido com incorreção no item 04 da 4ª parte do BG nº 183,  
de 14 de outubro de 2011.

(Fonte: Nota nº 02, de 18OUT2011 – Subcomando Geral)

2 - REFERENCIA ELOGIOSA
O MAJ QOBM Comandante do 9º SGBM/I – Cametá, no uso da competência que lhe 

confere art. 25, inciso VII do art. 26, combinados com o art. 72, inciso I do art 73 e § 2 º do art 74, da Lei 
Estadual 6833, de 13 de fevereiro de 2006 (CEDPMPA), ora em vigor no CBMPA. Resolve:

ELOGIAR
Aos  militares:  SUBTEN  BM  VICENTE  RAMOS DE  SOUZA,  CB  BM  ANDERSON 

CLAYTON DE  FREITAS FREIRE,  CB BM ANTONIO  JOSÉ DE JESUS  ARAGÃO,  SD BM JUCELINO 
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EPIFANE CRUZ, SD BM JOÃO DE ALMEIDA LISBOA E SD BM WALZIMAR CONTENTE SANCHES, por 
desempenharem com eficiência, profissionalismo, dedicação e responsabilidade, as funções que lhe são 
determinadas, e quando necessário, tem iniciativas, as quais são de fundamental importância para o bem 
estar do Corpo de Bombeiros em Cametá, militares assim considerados exemplares, contribuindo de forma 
significativas para o desenvolvimento desta UBM, não medindo esforços para que fossem cumpridas todas 
as tarefas impostas aos mesmos, e que por muitas das vezes nos seus momentos de folga empenharam-se 
em colaborar com o serviço da corporação. É com orgulho que elogio esse valorosos militares e que sirvam 
de exemplo para seus pares e subordinados. COLETIVO.

(Fonte: Nota nº. 01/2011 – 9º SGBM/I – Cametá)

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 – CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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