
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 26 DE JULHO DE 2012.
BOLETIM GERAL Nº 138

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

1ª PARTE - SEVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 27 DE JULHO DE 2012 (SEXTA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM SAULO

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

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG CAP BM MARTINS
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM MARCOS LEÃO
Perito de Incêndios e Explosões
Auxiliar do Perito de Incêndios e Explosões

MAJ BM BENTES
ASP. OF. BM RIBEIRO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 - LICENÇA SAÚDE – CONCESSÃO
Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 23JUL2012.
Ao CEL QOSBM ROBERTO ANTÔNIO FIGUEIRA DE MAGALHÃES, da POLIBOM, 05 

(cinco) dias de dispensa de serviço fora do aquartelameto. Apresentação: 28JUL2012.

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 -ATO DESTE COMANDO

PORTARIA Nº 406 DE 19 DE JULHO DE 2012.
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;
Considerando o que preceitua o Art. 88, § 1º, Inciso III, alínea “n” e § 6º e, Arts. 90, 91 e 

92 da Lei Estadual nº 5.251/85 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA), ora em vigor para o CBMPA. 

RESOLVE:
Art.  1º  - Agregar  o  3º  SGT BM EDINALDO RIOS TEIXEIRA,  MF:  5399645-1,  RG: 

1970908,  CPF:  331.496.402-10,  do 1º  SGBM/I  -  Marituba,  por  ter  se candidatado  ao cargo  eletivo  de  
Vereador, pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) no pleito eleitoral do Município de Castanhal-Pa, a ser 
realizado no dia 07/10/2012, o qual permanecerá nesta situação até a sua diplomação, caso eleito;

Art.  2º  -  Reverter o  3º SGT BM EDINALDO RIOS TEIXEIRA,  automaticamente,  em 
09/10/2012, se não for eleito, o qual deverá retornar nesta data a sua unidade de origem para desenvolver  
as atividades laborais; 
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Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem a data do registro da candidatura do mesmo 
que ocorreu no dia 05JUL2012, revogada às disposições em contrario.

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

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

PORTARIA Nº 407 DE 19 DE JULHO DE 2012.
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;
Considerando o que preceitua o Art. 88, § 1º, Inciso III, alínea “n” e § 6º e, Arts. 90, 91 e 

92 da Lei Estadual nº 5.251/85 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA), ora em vigor para o CBMPA. 

RESOLVE:
Art.  1º  - Agregar  o  2º  SGT BM JOÃO  WILSON RODRIGUES DOS SANTOS,  MF: 

5124220-1, RG: 11327, CPF: 412.076.104-53, do 5º SGBM/I - Capanema, por ter se candidatado ao cargo 
eletivo de Vereador, pelo Partido Progressista (PP) no pleito eleitoral do Município de Peixe-Boi - Pa, a ser  
realizado no dia 07/10/2012, o qual permanecerá nesta situação até a sua diplomação, caso eleito;

Art.  2º  -  Reverter  o  2º  SGT  BM  JOÃO  WILSON  RODRIGUES  DOS  SANTOS, 
automaticamente, em 09/10/2012, se não for eleito, o qual deverá retornar nesta data a sua unidade de 
origem para desenvolver as atividades laborais; 

Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem a data do registro da candidatura do mesmo 
que ocorreu no dia 05JUL2012, revogada às disposições em contrario.

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

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

PORTARIA Nº 408 DE 19 DE JULHO DE 2012.
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;
Considerando o que preceitua o Art. 88, § 1º, Inciso III, alínea “n” e § 6º e, Arts. 90, 91 e 

92 da Lei Estadual nº 5.251/85 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA), ora em vigor para o CBMPA. 

RESOLVE:
Art. 1º - Agregar o SUB TEN BM JOÃO PAULO GOMES DA COSTA, MF: 5211727-1, 

RG: 2428965, CPF: 190.057.682-15, do 5ª SBM/I - Mangueirão, por ter se candidatado ao cargo eletivo de 
Vereador, pelo Partido da República (PR) no pleito eleitoral do Município de Ananindeua-Pa, a ser realizado 
no dia 07/10/2012, o qual permanecerá nesta situação até a sua diplomação, caso eleito;

Art.  2º  -  Reverter  o  SUB  TEN  BM  JOÃO  PAULO  GOMES  DA  COSTA, 
automaticamente, em 09/10/2012, se não for eleito, o qual deverá retornar nesta data a sua unidade de 
origem para desenvolver as atividades laborais;

Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem a data do registro da candidatura do mesmo 
que ocorreu no dia 05JUL2012, revogada às disposições em contrario.

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

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

PORTARIA Nº 409 DE 19 DE JULHO DE 2012.
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;
Considerando o que preceitua o Art. 88, § 1º, Inciso III, alínea “n” e § 6º, e Arts. 90, 91 e 

92 da Lei Estadual nº 5.251/85 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA), ora em vigor para o CBMPA. 
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RESOLVE:
Art. 1º - Agregar o  SUBTEN BM MARIO AUGUSTO BARROSO DOS SANTOS,  MF: 

5420890-1, RG: 1719261, CPF: 398.824.972-68, do QCG - Belém, por ter se candidatado ao cargo eletivo 
de Vereador, pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) no pleito eleitoral do Município de Belém-Pa, a 
ser realizado no dia 07/10/2012, o qual permanecerá nesta situação até a sua diplomação, caso eleito;

Art.  2º  -  Reverter  o  SUB TEN BM MARIO  AUGUSTO  BARROSO  DOS SANTOS, 
automaticamente, em 09/10/2012, se não for eleito, o qual deverá retornar nesta data a sua unidade de 
origem para desenvolver as atividades laborais; 

Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem a data do registro da candidatura do mesmo 
que ocorreu no dia 05JUL2012, revogada às disposições em contrario.

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

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

PORTARIA Nº 410 DE 19 DE JULHO DE 2012.
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;
Considerando o que preceitua o Art. 88, § 1º, Inciso III, alínea “n” e § 6º e, Arts. 90, 91 e 

92 da Lei Estadual nº 5.251/85 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA), ora em vigor para o CBMPA. 

RESOLVE:
Art. 1º - Agregar o CB BM MARCIO GREYCK MACEDO DE OLIVEIRA, MF: 5602580-1, 

RG: 2684232, CPF: 479.857.042-72, do 3º GBM – Ananindeua, por ter se candidatado ao cargo eletivo de 
Vereador,  pelo  Partido  Social  Liberal  (PSL)  no  pleito  eleitoral  do  Município  de  Ananindeua-Pa,  a  ser 
realizado no dia 07/10/2012, o qual permanecerá nesta situação até a sua diplomação, caso eleito;

Art.  2º  -  Reverter  o  CB  BM  MARCIO  GREYCK  MACEDO  DE  OLIVEIRA, 
automaticamente, em 09/10/2012, se não for eleito, o qual deverá retornar nesta data a sua unidade de 
origem para desenvolver as atividades laborais; 

Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem a data do registro da candidatura do mesmo 
que ocorreu no dia 05JUL2012, revogada às disposições em contrario.

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

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

PORTARIA Nº 411 DE 19 DE JULHO DE 2012.
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;
Considerando o que preceitua o Art. 88, § 1º, Inciso III, alínea “n” e § 6º e, Arts. 90, 91 e 

92 da Lei Estadual nº 5.251/85 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA), ora em vigor para o CBMPA. 

RESOLVE:
Art. 1º - Agregar o CB BM ADAILSON FRANCELINO DE SOUZA, MF: 5124220-1, RG: 

2225436, CPF: 354.296.582-00, do QCG - Belém, por ter se candidatado ao cargo eletivo de Vereador, pelo 
Partido Social  Liberal  (PSL) no pleito  eleitoral  do Município  de Peixe-Boi  -  Pa,  a  ser  realizado no dia 
07/10/2012, o qual permanecerá nesta situação até a sua diplomação, caso eleito;

Art. 2º -  Reverter o  CB BM ADAILSON FRANCELINO DE SOUZA, automaticamente, 
em  09/10/2012,  se  não  for  eleito,  o  qual  deverá  retornar  nesta  data  a  sua  unidade  de  origem  para 
desenvolver as atividades laborais;

Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem a data do registro da candidatura do mesmo 
que ocorreu no dia 05JUL2012, revogada às disposições em contrario.

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

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
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PORTARIA Nº 412 DE 19 DE JULHO DE 2012.
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;
Considerando o que preceitua o Art. 88, § 1º, Inciso III, alínea “n” e § 6º e, Arts. 90, 91 e 

92 da Lei Estadual nº 5.251/85 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA), ora em vigor para o CBMPA. 

RESOLVE:
Art. 1º - Agregar o  CB BM ELIELSON DE SOUSA MONTEIRO,  MF: 5160960-1, RG: 

15721,  CPF: 296.164.412-72,  do 12º  GBM – Santa Izabel,  por  ter se candidatado ao cargo eletivo de 
Vereador, pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) no pleito eleitoral do Município de Castanhal-Pa, a ser 
realizado no dia 07/10/2012, o qual permanecerá nesta situação até a sua diplomação, caso eleito;

Art. 2º - Reverter o CB BM ELIELSON DE SOUSA MONTEIRO, automaticamente, em 
09/10/2012, se não for eleito, o qual deverá retornar nesta data a sua unidade de origem para desenvolver  
as atividades laborais;

Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem a data do registro da candidatura do mesmo 
que ocorreu no dia 05JUL2012, revogada às disposições em contrario.

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

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
 
PORTARIA Nº 414 DE 19 DE JULHO DE 2012.
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;
Considerando o que preceitua o Art. 88, § 1º, Inciso III, alínea “n” e § 6º e, Arts. 90, 91 e 

92 da Lei Estadual nº 5.251/85 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA), ora em vigor para o CBMPA. 

RESOLVE:
Art.  1º  - Agregar  o  CB BM EDSON DE  SOUSA FERREIRA,  MF:  5601401-1,  RG: 

2303372, CPF: 422.954.162-72, do 12º GBM – Santa Izabel, por ter se candidatado ao cargo eletivo de  
Vereador, pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) no pleito eleitoral do Município de 
Vigia-Pa, a ser realizado no dia 07/10/2012, o qual permanecerá nesta situação até a sua diplomação, caso  
eleito;

Art.  2º  -  Reverter  o  CB BM EDSON DE SOUSA FERREIRA,  automaticamente,  em 
09/10/2012, se não for eleito, o qual deverá retornar nesta data a sua unidade de origem para desenvolver  
as atividades laborais;

Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem a data do registro da candidatura do mesmo 
que ocorreu no dia 05JUL2012, revogada às disposições em contrario.

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

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

PORTARIA Nº 415 DE 19 DE JULHO DE 2012.
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;
Considerando o que preceitua o Art. 88, § 1º, Inciso III, alínea “n” e § 6º e, Arts. 90, 91 e 

92 da Lei Estadual nº 5.251/85 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA), ora em vigor para o CBMPA. 

RESOLVE:
Art.  1º  - Agregar o  3º SGT BM ISAIAS SANTOS DE JESUS,  MF: 5398606-1,  RG: 

2405018, CPF: 264.875.512-87, do 4º SGBM/I – Salinópolis, por ter se candidatado ao cargo eletivo de 
Vereador, pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) no pleito eleitoral do Município de São 
João de Pirabas-Pa, a ser  realizado no dia  07/10/2012, o qual permanecerá nesta situação até a  sua  
diplomação, caso eleito;
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Art.  2º -  Reverter o  3º SGT BM ISAIAS SANTOS DE JESUS,  automaticamente, em 
09/10/2012, se não for eleito, o qual deverá retornar nesta data a sua unidade de origem para desenvolver  
as atividades laborais;

Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem a data do registro da candidatura do mesmo 
que ocorreu no dia 05JUL2012, revogada às disposições em contrario.

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

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

2 – FÉRIAS – CONCESSÃO
Concedi  a  contar  do  dia  20JUL2012,  ao  SD BM Aylton  Raimundo  Ferreira  Neto, 

pertencente à Diretoria de Ensino e Instrução, o período de férias regulamentar relativo ao ano de 2011. 
Apresentação: 19AGO2012,  pronto para o expediente e serviço.

(Fonte: Nota nº 64/2012 - DEI)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – DOCUMENTO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO

FESTIVIDADE DE SÃO CRISTOVÃO

Prezados Senhores,
Transcorrendo no próximo dia 25 de Julho o dia dos motoristas, data que é também 

consagrada a São Cristovão padroeiro dos Motoristas, que iremos comemorar com uma missa que será 
realizada na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na Avenida Antonio Barreto, bairro de Fátima, com início  
às 8h e logo após será realizada a procissão rodoviária atravessando vários bairros de Belém, findando na 
Unidade do SEST/SENAT em Icoaraci.

Gostaríamos de contar com sua valorosa colaboração no sentido de divulgar entre os 
colaboradores este significativo evento.

Na oportunidade convidamos Vossa Senhoria para prestigiar a já tradicional procissão 
conforme programação anexa.

Certos de contarmos com a Vossa  presença e de seus colaboradores, antecipadamente 
recebam nossos agradecimentos.

MARIO MARTINS JUNIOR
COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO
CONTATO: (91) 3297-8502/8111-4131

2 – ATO DO PODER EXECUTIVO
L E I Nº 7.649, DE 24 DE JULHO DE 2012
Dispõe sobre normas de licitação e contratação de Parcerias Público-Privadas - PPP no 

âmbito do Estado do Pará e dá outras providências, nos seguintes termos.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO  ESTADO  DO  PARÁ estatui  e  eu  sanciono  a 
seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei regulamenta a contratação de Parcerias Público-Privadas no âmbito do 

Estado do Pará, em conformidade com as disposições contidas na Lei Federal nº 11.079/2004, aplicando-se 
aos órgãos da Administração Pública Direta, aos fundos especiais, às autarquias, às fundações públicas, às 
empresas  públicas,  às  sociedades  de  economia  mista  e  às  demais  entidades  controladas  direta  ou 
indiretamente pelo Estado do Pará.

Art.  2º  Parceria  Público-Privada  é  o  contrato  administrativo  de  concessão,  na 
modalidade patrocinada ou administrativa.
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§ 1º Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de 
que trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos  
usuários contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado.

§ 2º Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que trata a 
Administração  Pública  seja  a  usuária  direta  ou  indireta,  ainda  que  envolva  execução  de  obra  ou 
fornecimento e instalação de bens.

§ 3º  Não constitui  Parceria  Público-Privada a concessão comum, assim entendida a 
concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995, quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado.

§ 4º É vedada a celebração de contrato de Parceria Público-Privada:
I - cujo valor do contrato seja inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais);
II - cujo período de prestação do serviço seja inferior a cinco anos; ou
III  -  que  tenha  como objeto  único  o  fornecimento  de mãode-obra,  o  fornecimento e 

instalação de equipamentos ou a execução de obra pública.
Art.  3º  As  concessões  administrativas  regem-se  por  esta  Lei,  aplicando-se-lhes 

adicionalmente o disposto nos arts. 21, 23, 25 e 27 à 39 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e no 
art. 31 da Lei nº 9.074, de 13 de julho de 1995.

§  1º  As  concessões  patrocinadas  regem-se  por  esta  Lei,  aplicando-se-lhes 
subsidiariamente o disposto na Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nas leis que lhe são correlatas.

§ 2 º As concessões comuns continuam regidas pela Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995, e pelas leis que lhe são correlatas, não se lhes aplicando o disposto nesta Lei.

§ 3º Continuam regidos exclusivamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
pelas leis que lhe são correlatas os contratos administrativos que não caracterizem concessão comum, 
patrocinada ou administrativa.

Art.  4º  Na  contratação  de  Parceria  Público-Privada  serão  observadas  às  seguintes 
diretrizes:

I - eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos recursos da 
sociedade;

II - respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados 
incumbidos da sua execução;

III - indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício do poder de 
polícia e de outras atividades exclusivas do Estado;

IV - responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias;
V - transparência dos procedimentos e das decisões;
VI - repartição objetiva de riscos entre as partes;
VII - sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de parcerias.

CAPÍTULO II
DOS CONTRATOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA
Art. 5º As cláusulas dos contratos de Parceria Público-Privada atenderão ao disposto no 

art. 23 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, devendo também prever:
I  - o prazo de vigência do contrato compatível  com a amortização dos investimentos 

realizados, não inferior a cinco, nem superior a trinta e cinco anos, incluindo eventual prorrogação;
II - as penalidades aplicáveis à Administração Pública e ao parceiro privado em caso de 

inadimplemento  contratual,  fixadas  sempre  de  forma  proporcional  à  gravidade  da  falta  cometida  e  às 
obrigações assumidas;

III - a repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força 
maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária;

IV - as formas de remuneração e de atualização dos valores contratuais;
V - os mecanismos para a preservação da atualidade da prestação dos serviços;
VI - os fatos que caracterizem a inadimplência pecuniária do parceiro público, os modos 

e o prazo de regularização e, quando houver, a forma de acionamento da garantia;
VII - os critérios objetivos de avaliação do desempenho do parceiro privado;
VIII  -  a  prestação,  pelo  parceiro  privado,  de  garantias  de  execução  suficientes  e 

compatíveis com os ônus e riscos envolvidos, observados os limites dos §§ 3º e 5º do art. 56 da Lei nº  
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8.666, de 21 de junho de 1993, e, no que se refere às concessões patrocinadas, o disposto no inciso XV do  
art. 18 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

IX - o compartilhamento com a Administração Pública de ganhos econômicos efetivos do 
parceiro privado decorrentes da redução do risco de crédito dos financiamentos utilizados pelo parceiro  
privado;

X - a realização de vistoria dos bens reversíveis, podendo o parceiro público reter os 
pagamentos  ao  parceiro  privado,  no  valor  necessário  para  reparar  as  irregularidades  eventualmente 
detectadas.

§ 1º As cláusulas contratuais de atualização automática de valores baseadas em índices 
e  fórmulas  matemáticas,  quando  houver,  serão  aplicadas  sem  necessidade  de  homologação  pela 
Administração Pública, exceto se esta publicar, na Imprensa Oficial, onde houver, até o prazo de quinze 
dias após apresentação da fatura,  razões fundamentadas nesta Lei  ou no contrato para a rejeição da 
atualização.

§ 2º Os contratos poderão prever adicionalmente:
I  - os requisitos e condições em que o parceiro público autorizará a transferência do 

controle da sociedade de propósito específico para os seus financiadores, com o objetivo de promover a 
sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação dos serviços, não se aplicando para  
este efeito o previsto no inciso I do parágrafo único do art. 27 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

II - a possibilidade de emissão de empenho em nome dos financiadores do projeto em 
relação às obrigações pecuniárias da Administração Pública;

III - a legitimidade dos financiadores do projeto para receber indenizações por extinção 
antecipada do contrato, bem como, pagamentos efetuados pelos fundos e empresas estatais garantidores 
de Parceria Público-Privada.

Art. 6º A contraprestação da Administração Pública nos contratos de Parceria Público-
Privada poderá ser feita por:

I - ordem bancária;
II - cessão de créditos não tributários;
III - outorga de direitos em face da Administração Pública;
IV - outorga de direitos sobre bens públicos dominicais;
V - outros meios admitidos por lei.
Parágrafo  único.  O  contrato  poderá  prever  o  pagamento  ao  parceiro  privado  de 

remuneração  variável  vinculada  ao  seu  desempenho,  conforme  metas  e  padrões  de  qualidade  e 
disponibilidade definidos no contrato.

Art. 7º A contraprestação da Administração Pública será obrigatoriamente precedida da 
disponibilização do serviço objeto do contrato de Parceria Público-Privada.

Parágrafo único. É facultado à Administração Pública, nos termos do contrato, efetuar o 
pagamento da contraprestação relativa a parcela fruível de serviço objeto do contrato de Parceria Público-
Privada.

CAPÍTULO III
DAS GARANTIAS
Art. 8º As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em contrato de 

Parceria Público-Privada poderão ser garantidas mediante:
I - vinculação de receitas, observado o disposto no inciso IV do art. 167 da Constituição 

Federal;
II - instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei;
III  -  contratação de seguro-garantia com às companhias seguradoras que não sejam 

controladas pelo Poder Público;
IV - garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras que não 

sejam controladas pelo Poder Público;
V  -  garantias  prestadas  por  fundo  garantidor  ou  empresa  estatal  criada  para  essa 

finalidade;
VI - outros mecanismos admitidos em lei.
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CAPÍTULO IV
DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO
Art. 9º Antes da celebração do contrato, deverá ser constituída sociedade de propósito 

específico, incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria.
§  1º  A  transferência  do  controle  da  sociedade  de  propósito  específico  estará 

condicionada  à  autorização  expressa  da  Administração  Pública,  nos  termos  do  edital  e  do  contrato, 
observado o disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

§ 2º A sociedade de propósito específico poderá assumir a forma de companhia aberta, 
com valores mobiliários admitidos a negociação no mercado.

§ 3º A sociedade de propósito específico deverá obedecer a padrões de governança 
corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, conforme regulamento.

§ 4º Fica vedado à Administração Pública ser titular da maioria do capital votante das 
sociedades de que trata este Capítulo.

§ 5º A vedação prevista no § 4º deste artigo não se aplica à eventual  aquisição da 
maioria do capital votante da sociedade de propósito específico por instituição financeira controlada pelo 
Poder Público em caso de inadimplemento de contrato de financiamento.

CAPÍTULO V
DA LICITAÇÃO
Art.  10.  A Contratação  de  Parceria  Público-Privada  será  precedida  de  licitação  na 

modalidade de concorrência, estando a abertura do processo licitatório condicionada a:
I  -  autorização  da  autoridade  competente,  fundamentada  em  estudo  técnico  que 

demonstre:
a) a conveniência e a oportunidade da contratação, mediante identificação das razões 

que justifiquem a opção pela forma de Parceria Público-Privada;
b)  quando for  o  caso,  conforme as normas específicas homologadas pelo  Conselho 

Gestor,  a  observância  dos  limites  e  condições decorrentes  da  aplicação  dos  arts.  29,  30 e  32 da  Lei 
Complementar  nº 101, de 4 de maio de 2000, pelas obrigações contraídas pela Administração Pública  
relativas ao objeto do contrato.

II - elaboração de estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios em que 
deva vigorar o contrato de Parceria Público-Privada;

III  -  declaração  do  ordenador  da  despesa  de  que  as  obrigações  contraídas  pela 
Administração Pública no decorrer do contrato são compatíveis com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e  
estão previstas na Lei Orçamentária Anual;

IV - estimativa do fluxo de recursos públicos suficientes para o cumprimento, durante a 
vigência do contrato e por exercício financeiro, das obrigações contraídas pela Administração Pública;

V - seu objeto estar previsto no Plano Plurianual em vigor no âmbito onde o contrato 
será celebrado;

VI - submissão da minuta de edital e de contrato à consulta pública, mediante publicação 
na  Imprensa  Oficial,  em  jornais  de  grande  circulação  e  por  meio  eletrônico,  que  deverá  informar  a 
justificativa  para  a  contratação,  a  identificação  do  objeto,  o  prazo  de  duração  do  contrato,  seu  valor 
estimado, fixando-se prazo mínimo de trinta dias para recebimento de sugestões, cujo termo dar-se-á pelo 
menos sete  dias antes da data prevista para a publicação do edital;

VII - licença ambiental prévia ou expedição das diretrizes para o licenciamento ambiental 
do empreendimento, na forma do regulamento, sempre que o objeto do contrato exigir.

§ 1º A comprovação referida na alínea “b” do inciso I do caput deste artigo conterá as  
premissas e metodologia de cálculo utilizadas, observadas as normas gerais para consolidação das contas 
públicas,  sem prejuízo  do  exame de  compatibilidade  das  despesas  com as  demais  normas  do  Plano 
Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 2º Sempre que a assinatura do contrato ocorrer em exercício diverso daquele em que 
for publicado o edital, deverá ser precedida da atualização dos estudos e demonstrações a que se referem 
os incisos I à IV do caput deste artigo.

§  3º  As  concessões  patrocinadas  em  que  mais  de  70%  (setenta  por  cento)  da 
remuneração do parceiro privado for paga pela Administração Pública dependerão de autorização legislativa 
específica.

Boletim Geral nº 138, de 26JUL2012 – E-mail ajg@bombeiros.pa.gov.br Pág 8



Art. 11. O instrumento convocatório conterá minuta do contrato, indicará expressamente 
a submissão da licitação às normas desta Lei e observará, no que couber, os §§ 3º e 4º do art. 15, os arts.  
18, 19 e 21 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, podendo ainda prever:

I - exigência de garantia de proposta do licitante, observado o limite do inciso III do art.  
31 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993;

II  -  o  emprego  dos  mecanismos  privados  de  resolução  de  disputas,  inclusive  a 
arbitragem,  a  ser  realizada no Brasil  e  em língua portuguesa,  nos  termos da Lei  no 9.307,  de 23  de 
setembro de 1996, para dirimir conglitos decorrentes ou relacionados ao contrato.

Parágrafo  único.  O  edital  deverá  especificar,  quando  houver,  as  garantias  da 
contraprestação do parceiro público a serem concedidas ao parceiro privado.

Art.  12.  O  certame  para  a  contratação  de  Parceria  Público-Privada  obedecerá  ao 
procedimento  previsto  na  legislação  vigente  sobre  licitações  e  contratos  administrativos  e  também ao 
seguinte:

I - o julgamento poderá ser precedido de etapa de qualificação de propostas técnicas, 
desclassificando-se os licitantes que não alcançarem a pontuação mínima, os quais não participarão das 
etapas seguintes;

II - o julgamento poderá adotar como critérios, além dos previstos nos incisos I e V do 
art. 15 da Lei nº 8.987, de fevereiro de 1995, os seguintes:

a) menor valor da contraprestação a ser paga pela Administração Pública;
b) melhor proposta em razão da combinação do critério da alínea “a” com o de melhor  

técnica, de acordo com os pesos estabelecidos no edital.
III - o edital definirá a forma de apresentação das propostas econômicas, admitindo-se:
a) propostas escritas em envelopes lacrados; ou
b) propostas escritas, seguidas de lances em viva voz.
IV - o edital poderá prever a possibilidade de saneamento de falhas, de complementação 

de insuficiências ou ainda de correções de caráter formal no curso do procedimento, desde que o licitante 
possa satisfazer as exigências dentro do prazo fixado no instrumento convocatório.

§ 1º Na hipótese da alínea “b” do inciso III do caput deste artigo:
I - os lances em viva voz serão sempre oferecidos na ordem inversa da classificação das 

propostas escritas, sendo vedado ao edital limitar a quantidade de lances;
II - o edital poderá restringir a apresentação de lances em viva voz aos licitantes cuja 

proposta escrita for no máximo 20% (vinte por cento) maior que o valor da melhor proposta.
§ 2º O exame de propostas técnicas, para fins de qualificação ou julgamento, será feito 

por ato motivado, com base em exigências, parâmetros e indicadores de resultado pertinentes ao objeto,  
definidos com clareza e objetividade no edital.

Art.  13.  O  edital  poderá  prever  a  inversão  da  ordem  das  fases  de  habilitação  e 
julgamento, hipótese em que:

I - encerrada a fase de classificação das propostas ou o oferecimento de lances, será 
aberto o invólucro com os documentos de habilitação do licitante mais bem classificado, para verificação do 
atendimento das condições fixada no edital;

II  -  verificado  o  atendimento  das  exigências  do  edital,  o  licitante  será  declarado 
vencedor;

III  -  inabilitado  o  licitante  melhor  classificado,  serão  analisados  os  documentos 
habilitatórios do licitantante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim, sucessivamente, até  
que um licitante classificado atenda às condições fixadas no edital;

IV - proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas 
condições técnicas e econômicas por ele ofertadas.

CAPÍTULO VI
DO CONSELHO GESTOR DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA
Art. 14. Fica criado o Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas do Estado do Pará 

- CGP/A, subordinado diretamente ao Governador do Estado do Pará, sendo integrado pelos seguintes 
membros:

I - o Secretário de Estado de Gestão;
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II - o Secretário Especial de Estado de Infraestrutura e Logística para o Desenvolvimento 
Sustentável;

III - o Secretário de Estado da Fazenda;
IV - o Secretário de Estado de Administração;
V - o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças;
VI - o Procurador Geral do Estado;
VII  -  na  qualidade  de  membro  eventual,  o  titular  do  órgão  ou  entidade  estadual  

diretamente relacionado com o objeto da Parceria Público-Privada.
§  1º  A participação  no  Conselho  não  será  remunerada,  sendo  considerado  serviço 

público relevante.
§ 2º Caberá ao Governador do Estado nomear o Presidente do Conselho Gestor dentre  

seus membros.
§ 3º O Conselho Gestor contará com um Grupo Técnico de Parcerias -  GTP e uma 

Secretaria-Executiva para o fornecimento de apoio técnico e administrativo necessário ao desempenho de 
suas competências.

§ 4º A Secretaria Executiva do Conselho Gestor será composta por servidores públicos 
estaduais.

Art. 15. São competências do Conselho Gestor:
I - definir os serviços prioritários para execução no regime de Parceria Público-Privada;
II - disciplinar os procedimentos para celebração desses contratos;
III - autorizar a abertura da licitação e aprovar seu edital;
IV - apreciar os relatórios de execução dos contratos;
V - estruturar grupos técnicos de suporte às atividades do Conselho Gestor;
VI - dispor sobre seu regimento interno, a ser homologado por ato do Chefe do Poder 

Executivo Estadual.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 16. Esta Lei terá aplicabilidade complementar ao disposto na legislação federal, não 

podendo contrariá-la, especialmente as Leis nºs 8.666/1993, 8.987/1995, 9.074/1995 e 11.079/2004.
Art. 17. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber.
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 24 de julho de 2012.

HELENILSON PONTES
Governador do Estado em exercício

DECRETO Nº 487, DE 24 DE JULHO DE 2012.
Homologa  a  Resolução  nº.  197/12  do  Conselho  Estadual  de  Segurança  Pública  - 

CONSEP.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ EM EXERCÍCIO,  usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 135, incisos III, V e VII, alínea “a”, da Constituição Estadual, e
Considerando os arts. 18, caput e parágrafo único, e 58 da Lei Estadual nº. 7.584, de 28 

de dezembro de 2011, que dispõe sobre a reorganização do Sistema Estadual de Segurança Pública e  
Defesa Social - SIEDS e a reestruturação organizacional da Secretaria de Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social - SEGUP;

Considerando os arts. 2º, 8º, inciso VII, 17, incisos I, IV, V e XX, e art. 22 do Regimento  
Interno do CONSEP, homologado pelo Decreto nº. 1.555, de 1996, e alterado pelo Decreto nº. 0294, de  
2003;

Considerando o Parecer nº. 632/2012 da Consultoria Geral do Estado,

RESOLVE:
Art. 1º Fica homologada a Resolução nº. 197/12 do Conselho Estadual de Segurança 

Pública  -  CONSEP,  a  qual  estabelece  obrigatoriedade  da  realização  de  exames  periciais  durante  o 
expediente noturno do Centro de Perícias Científi cas “Renato Chaves”.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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PALÁCIO DO GOVERNO, 24 DE JULHO DE 2012.

HELENILSON PONTES
Governador do Estado em exercício

ANEXO AO DECRETO Nº 487, DE 24 DE JULHO DE 2012.
RESOLUÇÃO Nº 197 - CONSEP
EMENTA – Estabelece a obrigatoriedade da realização de exames periciais durante o 

expediente noturno do Centro de Perícias Científi cas “Renato Chaves”.
O Conselho Estadual de Segurança Pública – CONSEP, no uso das atribuições legais 

que lhe confere o Art. 4º da Lei nº 7.584/2011, c/c Arts. 2º, e 8º, inciso VII, e 17, incisos I, IV e XX, do 
Regimento Interno, homologado pelos Decretos nº 1.555/1996 e nº 294/2003, respectivamente, e

CONSIDERANDO que o Centro de Perícias Científi cas “Renato Chaves” é autarquia 
Estadual, cuja missão institucional, de Estado, é voltada a perpetuação da materialidade delitiva, com a fi 
nalidade de coordenar, disciplinar e executar a atividade pericial criminal no Estado do Pará, à luz dos fatos 
e  cuja  persecução  penal  se  inicia  na  esfera  policial,  com a  apuração  de  suas  circunstâncias,  ou  por 
determinação da autoridade judicial, a pedido do Ministério Público, servindo, em todo caso, de parâmetro 
técnico para a dicção judicial, com a prolação da sentença.

CONSIDERANDO  que,  como  serviço  essencial  à  operacionalidade  da  investigação 
policial, enquanto órgão do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, a perícia técnica – 
realizada pelo CPC “Renato Chaves” - se reveste de imprescindibilidade para a consecução do Princípio 
Geral de Direito conhecido como Ad Perpetuam Rei Memoriam (para a perpétua memória da prova), uma 
vez que é obrigatória a realização de perícias técnicas sempre que a infração penal deixar vestígios.

CONSIDERANDO que, com a ampliação da rede de proteção à mulher, à criança e ao 
adolescente, seja por parte de organismos Estaduais especializados, aí incluindo o Programa Pro Paz e as 
Polícias  Civil  e  Militar,  bem  como  por  iniciativas  da  sociedade  civil  organizada,  tem-se  verificado  um 
acréscimo na credibilidade de tais serviços por parte do cidadão, resultando no consequente aumento da 
procura pelo apoio dessa rede, por parte das vítimas de crimes sexuais – no mais das vezes mulheres e 
adolescentes,  que hoje,  mais  que ontem, se posicionam em não mais quedar silentes ante a covarde 
violência da qual foram vitimadas.

CONSIDERANDO que tais vítimas têm sido atendidas em Delegacias de Polícia, ainda 
no calor dos acontecimentos, nos mais variados períodos do dia, inclusive durante a noite e madrugadas 
adentro, cujo procedimento policial eleito, seja ele qual for, exige a imediata coleta de vestígios e realização  
de perícia técnica médica, razão pela qual são elas, às vítimas, invariavelmente, encaminhadas ao CPC 
“Renato Chaves”, que é quem possui a competência técnica e atribuição funcional para a realização desse 
serviço.

CONSIDERANDO  que  tem  chegado  ao  conhecimento  deste  Colegiado,  de  modo 
informal, que às vítimas de crimes sexuais encaminhadas ao CPC “Renato Chaves” - durante a noite ou 
madrugada - a fim se serem submetidas ao necessário exame pericial, têm sido frustradas no objetivo de 
seus  encaminhamentos,  conquanto  àquele  Centro  de  Perícias  não  estaria  realizando qualquer  tipo  de 
exame médico, seja na pessoa viva, seja na pessoa morta, no período noturno, em razão da conduta de 
alguns profissionais que estariam se recusando a proceder à coleta de materiais e ao exame pericial no 
período noturno.

CONSIDERANDO que nestes casos, a vítima de violência sexual, já tendo que suportar 
toda a devastadora carga do trauma físico e psicológico, que violências desse jaez costumam impingir em 
quem às sofre, ainda se vê obrigada a ter que aguardar o amanhecer de um novo dia para então, e só 
então, ser submetida ao necessário exame pericial, cuja execução dependerá do profissional médico que 
iniciará o expediente pela manhã, ressaltando, ainda, que terá ela – a vítima – que suportar a indizível 
humilhação de não poder proceder com seu asseio pessoal, com a almejada limpeza de seu corpo e partes 
íntimas, em prol da preservação dos vestígios a serem coletados, perpetuando, ainda mais, seu sofrimento.

CONSIDERANDO que o não atendimento das vítimas de violência sexual por parte do 
CPC “Renato  Chaves”,  no  período  noturno,  às  expõem a  situações  de  extremada  humilhação,  sendo 
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inclusive, ato aviltante e atentatório à Dignidade da Pessoa Humana, este mais que um Princípio Geral de  
Direito, se traduz em verdadeiro Fundamento do Estado Democrático de Direito.

CONSIDERANDO que não se pode considerar razoável que os serviços essenciais de 
perícia científica, levados a efeito pelo CPC “Renato Chaves” sofram solução de continuidade durante o 
período noturno – aquele compreendido entre às 18:00h de um dia e às 06:00h do dia seguinte, conquanto  
ser função básica daquele Centro, o apoio a atividade policial na investigação de delitos, a dizer que os  
delitos não têm hora para ocorrer.

CONSIDERANDO finalmente, que a matéria proposta pelo SEGUP – Órgão Central do 
SIEDS,  submetida  a  exame,  discussão  e  julgamento,  recebeu  aprovação  unânime  dos  Conselheiros 
presentes no Plenário da 246ª Reunião Ordinária, realizada nesta data de 27 de junho de 2012.

RESOLVE
Art.  1º  Estabelecer,  enquanto órgão de deliberação colegiada que tem por finalidade 

definir políticas e medidas relevantes na área de segurança pública, que o Centro de Perícias Científicas 
“Renato Chaves”, por meio dos Institutos Médico-Legal e de Criminalística, proceda à realização de exames 
periciais, também, no período noturno, assim considerando o interregno temporal compreendido das 18:00h 
de um dia, às 06:00h do dia seguinte, inclusive aos finais de semana e feriados.

Art. 2º O Diretor Geral do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” adotará as 
medidas  administrativas  e  funcionais  voltadas  a  efetividade  desta  Resolução,  ficando a  seu  critério,  o 
regime de jornada de trabalho a ser adotado para os fins propostos neste instrumento.

Art.  3º Recomendar ao Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” que proceda, 
com o rigor legal, nos casos em que se vislumbrar recalcitrância por parte dos profissionais daquele Centro, 
que se recusarem ou obstaculizarem ao cumprimento das determinações administrativas, exaradas à luz da 
medida ora emanada deste Colegiado.

Art. 4º - Esta Resolução, após homologação pelo Chefe do Poder Executivo, entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogada às disposições em contrário.

Plenário do CONSEP, em 27 de junho de 2012.

LUIZ FERNANDES ROCHA
Presidente do CONSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32206 de 25/07/2012)

2  –  SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E  DEFESA 
SOCIAL

A) DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 413606
PORTARIA: 1064/12SAGA
Objetivo: PARA CUMPRIR MISSÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 

NO MUNICIPIO
Fundamento Legal: DECRETO Nº 2.819/1994 E PORTARIA Nº 0419/2007- SEAD
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
ALTAMIRA/PA - Brasil<br
Servidor(es):
53341522/JOSE ELIAS DIAS DO ROSÁRIO (SGT/BM) / 14.0 diárias (Alimentação) / de 

26/07/2012 a 08/08/2012
53341522/JOSE ELIAS DIAS DO ROSÁRIO (SGT/BM) /  13.0 diárias (Pousada) /  de 

26/07/2012 a 08/08/2012<br
Ordenador: Cláudio Jorge da Costa Lima
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B) CONTRATO
NÚMERO DE PÚBLICAÇÃO: 413624
Contrato: 26
Exercício: 2012
Classi fi cação do Objeto: Obra/Serviço Engenharia
Objeto:  Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia  civil  para 

reforma do telhado do prédio central do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.
Valor Total: 133,200.17
Data Assinatura: 24/07/2012
Vigência: 24/07/2012 a 23/07/2013
Convite: 6/2012
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
06182134244280000            449051                   0341000000               Estadual
Contratado: TECBRAS SERVIÇOS TECNICOS LTDA EPP
Endereço: Vl Dias, 936
CEP. 66085-650 - Belém/PATelefone: 9132440595 Fax:
9132335571
Ordenador: BELARMIRA FÁTIMA SOUZA PANTOJA
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32206 de 25/07/2012)

3 - AVISO DE LICITAÇÃO
A) NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 413597
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
Número: 11/2012
Objeto:  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  PRESTAÇÃO  DE 

SERVIÇOS GRÁFICOS.
Entrega do Edital: site do compras net e site do compras para.
Observação: O Certame ocorrerá conforme horário de Brasília.
Responsável pelo certame: ROGER NEY LOBO TEIXEIRA
Local de Abertura: site do compras net.
Data da Abertura: 06/08/2012
Hora da Abertura: 10:00
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
06244134263570000            339030                   0101000000                  Estadual
Ordenador: JOAO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO

B) NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 413613
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
Número: 12/2012
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES E 

SEÇÕES DO CBMPA.
Entrega do Edital: site do compras net e site do compras para.
Observação: O certame ocorrerá conforme horário de Brasília.
Responsável pelo certame: ROGER NEY LOBO TEIXEIRA
Local de Abertura: site do compras net.
Data da Abertura: 06/08/2012
Hora da Abertura: 15:00
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
06122129745340000                339030               0101000000                 Estadual
Ordenador: JOAO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32206 de 25/07/2012)
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4ª PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - RECURSO HIERÁRQUICO 

Belém-PA, 19 de Julho 2011.
REQUERENTE: PAULO EVERALDO DO NASCIMENTO SOUZA.
ADVOGADO: PAULA HELENA MENDES LIMA. OAB/7283.
ASSUNTO: RECURSO HIERÁRQUICO;
REFERÊNCIA:  Portaria  nº  113/2011,  BG  Nº  101,  de  27/05/2011;  BG  Nº027  de 

09FEV2012.

I – DOS FATOS
O Processo Administrativo Disciplinar Simplificado – PADS instaurado pela Portaria nº 

113/2011, teve como objetivo apurar e julgar os fatos:
1, O SUBTEN BM PAULO EVERALDO DO NASCIMENTO SOUZA por possui o Curso 

de Especialização em Gestão Estratégica em Defesa Social,  com a semelhança da matriz curricular ao  
Curso Superior de Polícia, ambos cursados no Instituto de Ensino de Segurança Publica, usava em seu  
uniforme a manicaca do curso superior de oficiais da PMPA;

2.  O referido  militar  interpôs  requerimento  à  Diretoria  de Pessoal,  onde  requereu  a  
majoração da gratificação “Habilitação Policial Militar”, de 40% para 50%, sem, contudo, anexar em seu  
pleito o ofício nº 073/2011 – COJ, de 16MAR2011, que informava que o militar não satisfazia as condições  
do art. 1º do Decreto nº 2.940, de 21SET1983.

O  resultado  do  PADS  convergiu  para  a  punição  de  REPREENSÃO  ao  requerente, 
publicado em Boletim Geral nº 027 em 09 de fevereiro de 2012, por ter infringido o art. 37, inciso LXXXVI da  
Lei nº 6.833 de 13FEV2006.

Na sequência  o  requerente ingressou com reconsideração de ato  e  foi  negado,  por 
ultimo interpôs Recurso Hierárquico.

II – DO DIREITO
Vejamos a tipificação da infração disciplinar prevista no inciso LXXXVI do art. 37 da Lei, 

nº 6.833, de 13 de fevereiro de 2006:
Art.  37.  São  transgressões  disciplinares  todas  as  ações  ou  omissões  contrárias  à 

disciplina policial-militar, especificadas a seguir:
LXXXVI  -  sobrepor  ao  uniforme  insígnia  ou  medalha  não  regulamentar,  bem como, 

indevidamente, distintivo ou condecoração; 
O uso do “distintivo” do Curso Superior de Polícia foi justificado pelo militar,  que em 

síntese atribui ao fato de ter concluído no IESP o Curso de Especialização de Gestão de Estratégia em 
Defesa Social com matriz curricular semelhante ao do CSP.

Vale  esclarecer  que  o  Curso  Superior  de  Polícia  é  um  Curso  específico  ao  oficial  
superior, pré-requisito indispensável à ascensão funcional ao posto de Coronel. 

Chamamos atenção para o Decreto nº 4.244 de 28 de janeiro de 1986, que regulamenta 
a Lei 5.249 de 29 de julho de 1985, (Lei de Promoção de Oficiais da PMPA), vemos disposto nos seus 
artigos 17 e 18 o seguinte: “in verbis”. 

Art.  17.  O  ingresso  na  carreira  de  Oficial  PM/BM será  efetuada  de  acordo  com  o 
estabelecido do art. 6º e seus parágrafos da Lei Estadual nº 5.249, de 29 de julho de 1985.

Art.  18  –  Constituem requisitos  indispensável  para  a  promoção  por  antiguidade  ou 
merecimento:

I – CURSOS
a)  Curso  de  Formação  de  Oficiais  (CFO) –  para  promoção  a  Segundo  Tenente, 

Primeiro- Tenente e CapitãoPM/BM;
b) Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) – para promoção de Oficiais nos Quadros 

de Oficiais Especialistas (QOE) e de Oficiais de Administração (QOA) PM/BM;
c) Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) – Para promoção a Major e Tenente-

Coronel PM/BM;
d) Curso Superior de Polícia (CSP) e Superior de Bombeiros (CSB) para a promoção 

a  Coronel  PM  e  BM,  respectivamente,  desde  que  existam  na  própria  corporação  e  ressalvado  o 
estabelecido no art. 12 do R-200, aprovado pelo Decreto Federal nº 88.777, de 30 SET 1983.
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(Negrito nosso)

Vale destacar que o Curso Superior de Polícia citado pelo requerente, tem a chancela da 
Universidade Estadual do Pará em equipará-lo ao Curso de Especialização em Gestão de Estratégia em 
Defesa Social. 

Por outro lado, não podemos corroborar que seja o mesmo entendimento do CBMPA, 
pois para que houvesse esse reconhecimento,  é necessária a ratificação deste entendimento por parte  
desta Corporação, em reconhecer o Curso de Especialização em Gestão de Estratégia em Defesa Social 
como Curso Superior de Polícia – CSP ou Curso Superior de Bombeiro - CSB. 

Pelo exposto acima julgo improcedente também à solicitação ora requerida pelo militar, 
onde visa à majoração da gratificação Habilitação Policial Militar de 40% para 50%.

Sobre  a  legalidade  observamos  que  o  julgamento  do  feito  seguiu  os  dispositivos 
previstos no art. 32, 40 da Lei nº 6.833/2006. 

Quanto à punição imposta observamos que preenche os requisitos do ato, não sendo 
constatado até o momento qualquer irregularidade ou ilegalidade na aplicação da punição ora ao militar.

III – CONCLUSÃO
1) Mantenho  a  punição  imposta  ao  SUBTEN  BM  PAULO EVERALDO  DO 

NASCIMENTO SOUZA, com REPREENSÃO;
2) Indefiro o Pedido de Equiparação por não preencher os requisitos legais;
3) Publique-se em boletim geral a referida decisão;
4) Publique-se, registre-se, cumpra-se.

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

Confere com o Original:

JOSÉ RAIMUNDO LÉLIS POJO - MAJ QOBM
Ajudante Geral do CBMPA, em exercício
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