
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 27 DE FEVEREIRO DE 2012.
BOLETIM GERAL Nº 036

Para conhecimento das UBM's subordinadas e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SEVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2012 (TERÇA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM AFONSO
Supervisor de Área CAP BM NETO

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ERIVALDO
2º Turno: CAP BM ANA PAULA

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM CLERISSON
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM WAGNER
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM FURTADO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – CERTIFICADO – APRESENTAÇÃO

a) O Subtenente BM Raimundo Rubens Cardias Corrêa, apresentou os certificados de 
atuação na operação Rio de Janeiro (Campeonato Mundial de Judô), período de 13 a 16 de setembro de 
2007, Operação Entorno nos Estados de Brasília e Goias, Combate a criminalidade e tráfico de drogas e 
jogos de azar, período de 18/10 de 2007 a 28 de fevereiro de 2008 (Força nacional).

- A Aspirante a oficial BM Isis Kelma Figueiredo de Araújo, apresentou o Certificado do 
Curso Nacional de Multiplicador de Polícia Comunitária IESP, período 05 a 20/12/2011, carga horária 80h/a.

(Fonte: Nota nº11/2012 – DEI)

b) O CB BM Militão de Oliveira Maia, apresentou nesta Diretoria de Ensino o Certificado 
de Conclusão da Instrução de Nivelamento de Conhecimento realizado em João Pessoa/PB, com Carga 
horaria de 116 horas aula ano 2006 Força Nacional, Curso de Resgate Tático, carga horaria 96H/A, período 
25 de Junho à 04 de Julho de 2007 Força nacional, Curso de Cuidados Iniciais nas Situações de Urgência  
carga horaria 08H/A ano 2007, Certificado de treinamento especifico para operação das armas TASER M26 
e TASER X26 com respectivos cartuchos e acessórios Força Nacional, Curso de Sistema de Comando de 
Incidentes-GBS/BEPE, período 01 a 05 de Março de 2010, carga horaria 50H/A Força Nacional, Curso de 
Salvamento em Estruturas Edificadas- GBS/BEPE Força Nacional, período 29 de março a 03 de abril de  
2010,  carga  horaria  60H/A.  Curso  de  Prevenção  e  Combate  a  incêndio  Florestal-  GBS/BEPE  Força 
Nacional, período 26 a 31 de julho de 2010, carga horaria 72H/A, Curso de Atendimento Pré-Hospitalar 
Tático – GBS/BEPE Força Nacional, período 16 a 20 de agosto de 2010, carga horaria 50H/A, Curso de  
Técnicas de  Combate a Incêndios em fenômenos Extremos – GBS/PEBE Força Nacional, período de 23 a 
28 de agosto de 2010, carga horaria 72H/A, Curso de Resgate Veicular, GBS/PEBE Força Nacional, período 
de 30 de agosto a 04 de setembro de 2010, carga horaria 72H/A, Curso de Salvamento Aéreo, GBS/PEBE 
Força Nacional, período de 18 a 22 de outubro de 2010, carga horaria 60H/A, Curso de de Atendimento de 
Ocorrências com Produtos Perigosos, GBS/PEBE Força Nacional, período de 26 a 30 de outubro de 2009,  
carga horaria 50H/A, Curso de Operação de Redentro II, Departamento de Força Nacional de Segurança  
Pública, período de 13 de janeiro a 11 de fevereiro de 2010, Certificado de Agradecimento aos Serviços 
Prestados Neste Município Pocaraima – Rr, perido de 20 de junho a 08 de julho de 2011.

(Fonte: Nota nº 09/2012 – DEI)
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2 - APROVAÇÃO DE QTIS 
1.1- Fica aprovado o Quadro de Trabalho e Instruções Semanais do  1º Grupamento de 

Busca e Salvamento no período de 06 a 10 de fevereiro de 2012.  
(Fonte: Nota nº 09/2012 – DEI)

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

1 – SEGUIMENTO E REGRESSO
Seguiu no dia 30/12/2011 e regressou no dia 13/01/2012 da Cidade de Brasília-DF, o 

CAP QOBM Luis Arthur Teixeira Vieira, desta CEDEC que se encontrava apoiando as ações de Defesa Civil  
no Centro Nacional de Gerenciamento de Risco e Desastre – CENAD.

Seguiu no dia 30/01/2012 da Cidade de Brasília-DF, o 1º TEN QOABM Márcio Alberto 
Carvalho da Silva, desta CEDEC que se encontrava apoiando as ações de Defesa Civil no Centro Nacional  
de Apoio a Desastre – CENAD.

(Fonte: Nota nº 02/2012 – CEDEC)

2 – FÉRIAS - SUSTAÇÃO
Fica sustado por necessidade do serviço o período de férias regulamentar relativo ao 

ano de 2010, prevista para o mês de dezembro de 2011, do 1º TEN QOBM JOÃO BATISTA PINHEIRO, MF 
5062238/1, devendo exercer tal direito em momento oportuno.

(Fonte: Nota nº 10/2012 – Gabinete do Comando)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1  -  SECRETARIA DE  ESTADO  DE  SEGURANÇA PÚBLICA E  DEFESA 

SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 01/2012/SIEDS-CIGESP
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 344624
O Comitê Integrado de Gestores de Segurança Pública – CIGESP1[1], através de seu 

Presidente, no uso das atribuições administrativas instituídas no âmbito de sua legitimação funcional, e
CONSIDERANDO que o Comitê Integrado de Gestores de Segurança Pública - CIGESP 

é órgão colegiado composto pelos dirigentes titulares dos órgãos constituintes do Sistema Estadual de 
Segurança Pública e Defesa Social - SIEDS, de natureza consultiva, que tem por finalidade propor, debater, 
analisar e decidir ações de caráter técnico, administrativo e operacional, a serem executadas pelos órgãos 
integrantes do Sistema, acompanhando e avaliando seus resultados.

CONSIDERANDO a criação, no âmbito do Sistema Estadual de Segurança Pública e 
Defesa Social – SIEDES, do Grupo Especial de Investigação e Combate a Crimes Múltiplos – GECRIM,  
através da PORTARIA Nº 121/2011 GAB/SEGUP, de 09.12.2011, formado por profissionais pertencentes 
aos Órgãos que compõem o Sistema, para que, atuando integrada e complementarmente entre si, objetive  
a identificação, persecução e prisão dos autores de crimes de caráter múltiplo, notadamente aqueles onde 
subsiste a pluralidade de vítimas, com características de chacina, praticados contra adultos, crianças ou 
adolescentes;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  se  criar,  no  âmbito  do  Comitê  Integrado  de 
Gestores  de  Segurança  Pública  -  CIGESP,  uma  Câmara  Técnica,  formada  por  seus  titulares,  com  a 
finalidade de acompanhar os trabalhos do GECRIM, para os fins do Art. 2º, da PORTARIA Nº 121/2011, de 
09.12.2011, que criou o GECRIM.

RESOLVE:
Art.  1º -  Criar,  no âmbito do Comitê Integrado de Gestores de Segurança Pública – 

CIGESP, a Câmara Técnica – CT/GECRIM, formada pelo Sr. Comandante Geral da Polícia Militar do Pará e  
pelo Sr. Delegado Geral de Polícia Civil do Pará e pelo Sr. Diretor Geral do Centro de Perícias Científicas 
“Renato Chaves”, com a finalidade de realizar o acompanhamento, fiscalização e avaliação da atuação do 
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Grupo Especial de Investigação e Combate a Crimes Múltiplos – GECRIM, para os efeitos do Art. 2º da 
PORTARIA Nº 121/2011 GAB/SEGUP – publicada no D.O.E. em 12.12.2011.

Parágrafo Único – Compete aos membros da Câmara Técnica CT/GECRIM, através de 
suas  respectivas  instituições  e  no  âmbito  de  suas  atribuições,  prover  todos  os  meios  necessários  ao 
escorreito e regular desempenho dos trabalhos do Grupo.

Art. 2º - A Câmara Técnica – CT/GECRIM, formada pelos gestores das Polícias Civil e 
Militar e do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, recepcionará os relatórios produzidos pelo  
GECRIM, fará a análise de suas proposições e, acompanhando as ações do Grupo, formulará sugestões ao  
Comitê de Gestores (CIGESP) no tocante as diretrizes a serem adotadas pelo colegiado.

Art. 3º - A Câmara Técnica – CT/GECRIM, subsidiará o CIGESP para os efeitos do § 2º,  
do Art.  2º,  da  PORTARIA Nº  121/2011 -  GAB-SEGUP,  no que  se  refere  a  prestação  das  necessárias 
informações ao Conselho Estadual de Segurança Pública - CONSEP, em especial sobre seus resultados.

Art. 4º - Os órgãos vinculados que compõem o Sistema Estadual de Segurança Pública 
e Defesa Social - SIEDS deverão empreender ações positivas de forma a facilitar o cumprimento desta 
Portaria, no afã de ultimar sua finalidade, no âmbito de suas respectivas atribuições institucionais;

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em 
contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Belém-PA, 15 de fevereiro de 2012.

LUIZ FERNANDES ROCHA
Presidente do Comitê Integrado de Gestores da Segurança Pública
Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará
[1] Lei nº 7.584/2011, de 09.12.2011
Art. 3º Para desempenhar sua missão institucional, o Sistema Estadual de Segurança 

Pública e Defesa Social – SIEDS, tem a seguinte composição:
II - Órgãos de Natureza Consultiva:
a) Comitê Integrado de Gestores da Segurança Pública - CIGESP;
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32103 de 24/02/2012) 

2 – ATO DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 352, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2012
Dispõe sobre a institucionalização do modelo de gestão para resultados no âmbito do 

Poder Executivo Estadual.
O  GOVERNADOR  DO  ESTADO  DO  PARÁ,  usando  das  atribuições  que  lhe  são 

conferidas pelo art. 135, inciso VII, alínea “a”, da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto no art.  
9º da Lei nº 7.543, de 20 de julho de 2011, e 

Considerando  a  implantação  do  processo  de  modernização  e  fortalecimento  da 
capacidade de gestão dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo, visando dar um salto significativo na 
eficiência de seus órgãos, e o aumento da capacidade de execução dos projetos e ações governamentais; 

Considerando que o planejamento estratégico do Estado do Pará contempla projetos e é 
baseado em metas e indicadores de resultado, com foco na melhoria dos serviços públicos.

DECRETA:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica instituída no âmbito do Poder Executivo Estadual a gestão de resultados, 

visando o acompanhamento do desempenho de cada área de atuação, por meio de metas e indicadores 
previamente pactuados.

Art.  2º  O  Acordo  de  Resultados  de  que  trata  este  Decreto  é  um  instrumento  de 
contratualização de resultados celebrado entre o Governador do Estado e os Secretários e Dirigentes de 
Órgãos e Entidades do Poder Executivo, com a interveniência dos Secretários Especiais de Estado e do  
Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social.

Art. 3º Para fins deste Decreto, considera-se:
I  -  Acordo  de  Resultados  o  instrumento  de  contratualização  de  resultados  que 

especificará  as  ações  a  serem  desenvolvidas,  as  metas  a  serem  alcançadas,  as  obrigações  e  as 
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responsabilidades dos partícipes, bem como estabelecerá as condições para sua execução, os critérios de 
avaliação de resultados por meio do monitoramento de indicadores de desempenho, metas, programas e 
ações;

II - o Estado do Pará como pactuante e responsável pela avaliação e pelo controle dos 
resultados e, no que couber, pelo provimento dos recursos e meios necessários ao atingimento das metas 
pactuadas no Acordo de Resultados;

III  -  o  Órgão,  a  Entidade  ou  a  Unidade  Administrativa  do  Poder  Executivo,  como 
pactuado, estando vinculado diretamente ao interveniente, comprometido com a obtenção dos resultados 
pactuados e responsável pela execução das ações e medidas necessárias para sua obtenção;

IV - a Secretaria Especial de Estado ou equiparada como interveniente, responsável pelo 
suporte necessário ao pactuante e ao pactuado, para o cumprimento das metas estabelecidas;

V - período avaliatório o intervalo de tempo concedido ao pactuado para o cumprimento 
de um conjunto predefinido de metas e ações, pelo qual será avaliado ao final do período;

VI - indicador a medida relativa ou absoluta utilizada para mensurar o alcance das metas 
do pactuado;

VII - meta o nível desejado de desempenho para cada indicador em um determinado 
período, definida de forma objetiva e quantificável;

VIII  -  avaliação  do  desempenho  institucional  o  processo  de  apuração  do  grau  de 
obtenção dos resultados pactuados no Acordo de Resultados, realizada por Comissão de Acompanhamento 
e Avaliação, nos termos deste Decreto.

CAPÍTULO II
DO ACORDO DE RESULTADOS
Art. 4º O Acordo de Resultados tem por objetivo:
I  -  alinhar  o  planejamento  e  as  ações dos  Órgãos e Entidades do Poder  Executivo 

Estadual com o planejamento estratégico do Governo e os programas da Agenda Mínima;

CAPÍTULO II
DO ACORDO DE RESULTADOS
Art. 4º O Acordo de Resultados tem por objetivo:
I  -  alinhar  o  planejamento  e  as  ações dos  Órgãos e Entidades do Poder  Executivo 

Estadual com o planejamento estratégico do Governo e os programas da Agenda Mínima;

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS
Art.  7º  Compete aos Secretários Especiais  de Estado e ao Secretário  de Estado de 

Segurança Pública e Defesa Social:
I - supervisionar, acompanhar e avaliar os Acordos de Resultados celebrados em sua 

Área;
II - liderar, no âmbito de sua Área, a execução dos Acordos de Resultados;
III - proporcionar as condições para a execução das metas estabelecidas no Acordo de 

Resultados;
IV  -  viabilizar  o  provimento  dos  recursos  necessários  a  sua  execução,  conforme 

destacado no Plano Plurianual - PPA e no Orçamento do Estado - LOA;
V - proporcionar aos Órgãos e Entidades o apoio e as condições técnicas necessárias ao 

cumprimento dos Acordos de Resultados;
VI - aprovar a conformidade e adequação técnica das eventuais alterações no Acordo de 

Resultados;
VII - providenciar a publicação do extrato do Acordo de Resultados e seus aditamentos 

no Diário Oficial do Estado, sem prejuízo de sua divulgação pelo pactuante e pelo pactuado;
VIII - monitorar a execução do Acordo de Resultados;
IX  -  realizar,  periodicamente,  reuniões  de  avaliação  dos  resultados  dos  indicadores 

finalísticos, metas correspondentes e ações sob sua responsabilidade;
X  -  presidir,  participar  e  garantir  a  presença  e  participação  dos  representantes  dos 

Órgãos e Entidades vinculados na Comissão de Acompanhamento e Avaliação de Resultados;
XI - garantir que as decisões tomadas durante as reuniões de avaliação de resultados 
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sejam implementadas;
XII -  integrar e participar das reuniões da Comissão Especial  de Acompanhamento e 

Avaliação de Resultados.
Art. 8º Compete aos titulares dos Órgãos, Entidades ou Unidades Administrativas:
I  -  alcançar os resultados pactuados e executar  as ações sob sua responsabilidade,  

acompanhando os indicadores e metas correspondentes;
II - realizar, periodicamente, reuniões de avaliação dos resultados;
III - garantir que as decisões tomadas durante as reuniões sejam implementadas;
IV  -  executar  as  ações  de  apoio  solicitadas  por  outros  Órgãos  e  Entidades  para 

consecução dos resultados previstos no Acordo de Resultados;
V  -  fornecer  as  informações  necessárias  ao  acompanhamento,  monitoramento, 

apresentando documentação comprobatória sempre que solicitado;
VI - elaborar e encaminhar relatórios de acompanhamento de status do objeto pactuado;
VII - garantir a precisão e veracidade das informações apresentadas;
VIII - integrar e participar das reuniões da Comissão de Acompanhamento e Avaliação de 

Resultados;
IX - indicar coordenadores gerais dos programas sob sua responsabilidade;
X - indicar responsável pela área de planejamento ou equivalente no seu Órgão.

CAPÍTULO IV
DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
Art. 9º O acompanhamento e avaliação dos Acordos de Resultados será realizado por 

meio de reunião mensal de avaliação, internamente no Órgão e com a Secretaria Interveniente, subsidiadas 
por relatórios mensais de status de monitoramento elaborados pelo pactuado, devendo ser encaminhados 
até 5 (cinco) dias úteis antes da reunião à Secretaria interveniente.

§ 1º A Sistemática de Acompanhamento e Avaliação observará o modelo de gestão da 
estratégia que constará do instrumento do Acordo de Resultados, por ocasião da assinatura.

§ 2º O acompanhamento e avaliação dos Acordos de Resultados realizar-se-á pela:
I - Comissão de Acompanhamento e Avaliação de Resultados, presidida pelo Secretário 

Interveniente e integrada pelos titulares dos Órgãos e Entidades vinculados;
II - Comissão Especial de Acompanhamento e Avaliação de Resultados, presidida pelo 

Governador do Estado e integrada pelos Secretários Especiais de Estado, Secretário de Segurança Pública 
e Defesa Social e Secretário de Estado de Comunicação.

Art.  10.  A  Comissão  de  Acompanhamento  e  Avaliação  de  Resultados  se  reunirá 
mensalmente para avaliar a execução do Acordo de Resultados, oportunidade em que serão defi nidos os 
ajustes e melhorias dos planos de ação em andamento.

Art. 11. A Comissão Especial de Acompanhamento e Avaliação de Resultados, presidida 
pelo  Governador do Estado, reunir-se-á trimestralmente para proceder à  avaliação geral  dos Órgãos e 
Entidades  do  Poder  Executivo  sobre  o  cumprimento  das  metas  estabelecidas  e  de  outras  medidas 
estratégicas  sobre  o  Acordo  de  Resultados,  podendo,  em  vista  da  necessidade,  reunir-se 
extraordinariamente.

Art.  12.  Para gerenciamento,  monitoramento e avaliação dos Acordos de Resultados 
será disponibilizada, aos Órgãos e Entidades do Poder Executivo, ferramenta apropriada de tecnologia da 
informação, para que possam acompanhar, em tempo real, a execução das ações e o cumprimento das  
metas estabelecidas.

CAPÍTULO V
DOS RECURSOS FINANCEIROS
Art. 13. Os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução dos Acordos de 

Resultados  são  os  estabelecidos  no  Plano  Plurianual  e  na  Lei  Orçamentária  Anual,  destinados  aos 
programas e ações para o período de 2012 a 2015.CAPÍTULO VI DO INCENTIVO À PREMIAÇÃO.

Art. 14. Como incentivo à execução do Acordo de Resultados haverá retribuição pelo 
cumprimento  das  metas  estabelecidas,  cuja  premiação  far-se-á  sob  a  forma  de  capacitação  e  outros 
benefícios indiretos ao servidor estadual dos Órgãos e Entidades que alcançarem as metas programadas.
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CAPÍTULO VII
DO DESCUMPRIMENTO DO ACORDO
Art. 15. Em caso de descumprimento das metas estabelecidas no Acordo de Resultados, 

o  pactuado  será  convocado  pelo  Secretário  Interveniente  da  respectiva  Área  e,  se  necessário,  pelo 
Governador do Estado para análise dos resultados.

§  1º  Será  considerada  situação  de  descumprimento  a  não  observância,  ainda  que 
parcial,  das  cláusulas  e  do  objeto  de  contratualização,  decorrente  de  má  gestão  por  parte  do 
compromissado.

§ 2º O descumprimento de que trata o caput será reportado pelo Secretário Interveniente 
da Área, por meio dos seus relatórios de acompanhamento e avaliação, e atestado pelo pactuante.

§  3º  O  Governador  do  Estado  do  Pará  e  os  Secretários  Intervenientes  tomarão  as 
medidas  administrativas  necessárias,  caso  as  metas  do  Acordo  sejam  descumpridas  sem  a  devida 
justificativa.

Parágrafo  único.  A revisão  do  Acordo  de  Resultados  ocorrerá  quando  constatada  a 
necessidade pelas partes, e deverá ser formalizada por meio de Termo Aditivo celebrado pelos signatários 
após aprovação da Secretaria Interveniente da área correspondente.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.  16. A Secretaria Especial de Estado de Gestão, com suporte técnico, logístico e 

operacional da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças e da Secretaria de Estado de 
Administração adotará todas as medidas necessárias para o fiel cumprimento deste Decreto.

§ 1º A Secretaria de Estado de Planejamento,  Orçamento e Finanças - SEPOF será 
responsável  pela  consolidação  do  relatório  de  gestão  que  contemplará  os  resultados  de  todos  os 
pactuados. 

§ 2º A Secretaria Interveniente encaminhará o relatório da avaliação dos resultados de 
sua Área à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF 5 (cinco) dias após a 
realização da reunião da Comissão de Acompanhamento e Avaliação de Resultados.

Art. 17. Os casos omissos neste Decreto serão definidos pela Comissão Especial de 
Acompanhamento e Avaliação de Resultados.

Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 23 de fevereiro de 2012.

SIMÃO JATENE
Governador do Estado
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32103 de 24/02/2012) 

3 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 087, DE 16 DE FEVEREIRO 2011.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

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

RESOLVE:
Art.  1º -  Substituir  o  MAJ  QOBM  MURILO BORGES  MOURA,  da  Comissão  de 

Fiscalização e Acompanhamento do contrato nº 035/2011, com a empresa VISATEC CONSTRUÇÃO CIVIL 
LTDA, que tem por objetivo executar os serviços de engenharia de reforma com pintura, instalação elétrica, 
hidráulica e sanitária do quartel do 5º SGBM-Capanema, o qual havia sido nomeado através da Portaria nº 
527, de 10 de novembro de 2011.

Art.  2º -  Nomear o  MAJ   QOBM RAIMUNDO REIS BRITO JÚNIOR, para compor a 
Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do contrato nº 035/2011, referido acima.

Art.  3º-  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a 
Portaria nº 527, de 10 de novembro de 2011, publicada no BG nº 207, de 24 de novembro de 2011.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Quartel em Belém-PA, 16 de fevereiro de 2012.
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HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

4 – RESULTADO DE INSPEÇÃO
a)  Realizada  perla  JIS  deste  CBMPA,  em sessão permanente  de  nº  03,  datada  de 

13FEV2012, proferiu os seguintes pareceres:

Nome Posto
Graduação

UBM Parecer

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA

1) TIAGO DOS SANTOS 
PRESTES

SD 7º SGBM/I INCAPAZ TEMPORARIAMENTE AO TRABALHO BOMBEIRO 
MILITAR. Necessita de 038 (trinta e oito) dias de LICENÇA PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE PRÓPRIA, retroativo a 07JAN2012 até 
13FEV2012. PODE VIAJAR.

2) RUY JORGE LOBATO 
PINTO

SD QCG INCAPAZ TEMPORARIAMENTE AO TRABALHO BOMBEIRO 
MILITAR. Necessita de 086 (oitenta e seis) dias de LICENÇA PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE PRÓPRIA, retroativo a 05DEZ2011 até 
28MAR2012. PODE VIAJAR.

CONCLUSÃO DE LICENÇA

1) MARIO JOSÉ 
FERNANDES NINA

SUBTEN 5º SGBM/I 
Capanem

a

APTO AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR SEM RESTRIÇOES. 
Deverá se apresentar no seu QUARTEL de origem no dia 14FEV2012, 
pronto para desenvolver suas atividades LABORATIVAS BOMBEIRO 
MILITAR (OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS).

2) JOSÉ DOUGLAS DA 
CRUZ PIRES

SUBTEN 1º GBM APTO AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR SEM RESTRIÇOES. 
Deverá se apresentar no seu QUARTEL de origem no dia 14FEV2012, 
pronto para desenvolver suas atividades LABORATIVAS BOMBEIRO 
MILITAR (OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS).

3) TIAGO DOS SANTOS 
PRESTES

SD 7º SGBM/I APTO AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR SEM RESTRIÇOES. 
Deverá se apresentar no seu QUARTEL de origem no dia 14FEV2012, 
pronto para desenvolver suas atividades LABORATIVAS BOMBEIRO 
MILITAR (OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS).

FALTOU A JISBM

1) FRANCISCO DA SILVA 
JUNIOR

CAP 4º GBM 
Santarém

FALTOU A INSPEÇÃO DE SAÚDE NO DIA 13FEV2012. REMARCADO 
PARA O DIA 15FEV2012. Solicitamos apresentação do mesmo na 
data supracitada.

2) ARTHUR DA SILVA 
CASTRO

SD GMAF FALTOU A INSPEÇÃO DE SAÚDE NO DIA 13FEV2012. REMARCADO 
PARA O DIA 15FEV2012. Solicitamos apresentação do mesmo na 
data supracitada.

FALTOU A JISBM

3) OSTER LUIZ LEITE DE 
SOUZA

SD FALTOU A INSPEÇÃO DE SAÚDE NO DIA 13FEV2012. REMARCADO 
PARA O DIA 02ABR2012.

4 - DIRETORIA DE SAÚDE DO CBMPA - INFORMATIVO
Em virtude dos episódios em que determinados militares apresentam atestados médicos 

diretamente nesta DIRETORIA DE SAÚDE sem passar pelo conhecimento de seus comandantes, sendo 
que alguns deles com agravantes de serem apresentados no final do prazo da SOLICITAÇÃO MÉDICA DE 
AFASTAMENTO DO TRABALHO é que solicitamos a REPUBLICAÇÃO pois adotamos as seguintes normas 
para HOMOLOGAÇÃO de atestados médicos.
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Os atestados médicos, inicialmente, devem ser apresentados ao comandante do militar 
portador do atestado, no prazo máximo de 24h úteis após a emissão do mesmo, por meio do militar em 
questão e na impossibilidade deste, por algum membro da família ou representante legal. O atestado deve 
ser  entregue ao comandante do militar  em questão e na impossibilidade deste,  por  algum membro da 
família ou representante legal. O atestado deve ser entregue ao comandante do militar portador do atestado 
médico para que o mesmo tenha conhecimento de que o militar está doente e qye recebeu um atestado 
solicitando afastamento do trabalho. Este procedimento é válido para que não seja feito nenhum dispositivo 
administrativo pela ausência do militar do quartel;

O  atestado  médico,  juntamente  com o  militar  ou  seu  representante  legal,  deve  ser 
apresentado no prazo máximo de 48h úteis ao serviço médico do CBM-PA, por mieo do Ofício;

Aqueles atestados com solicitação acima de 15 (quinze) dias de afastamento de trabalho 
que foram julgados procedentes pelo médico do CBMPA, determinará o encaminhamento do militar para a 
junta de inspeção de saúde;

Os atestados médicos que forem apresentados sem obedecer aos critérios acima não 
serão homologados.

Solicitamos ainda, colaboração dos comandantes e chefes de sessões para que se faça 
cumprir as normas retromencionadas.

(Fonte: Nota nº 01/2012 – Diretoria e Saúde do CBMPA)

4ª PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - DESIGNAÇÃO DE ESCRIVÃO

Nos termos do art. 11 do Código de Processo Penal Militar – CPPM, designo o 3º SGT 
BM HUMBERTO ALVES DOS REIS, do QCG, para servir como escrivão no Inquérito Policial Militar, do qual 
é encarregado o 2º TEN QOABM ELENILDO HENRIQUES DA FONSECA, instaurado por meio da portaria 
nº 17, de 23JAN2012 – Gabinete do Subcomando Geral do CBMPA.

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

Confere com o Original:

HELENO AUGUSTO RIBEIRO DE ANDRADE - TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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