
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 20 DE DEZEMBRO DE 2012.
CORPO DE BOMBEIROS MLIITAR DO PARÁ

“130 ANOS SALVANDO VIDAS”
BOLETIM GERAL Nº 234

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2012 (SEXTA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM MARCOS REIS
Supervisor de Área CAP BM ALESSANDRA

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM WAGNER
2º Turno: CAP BM CLEDSON

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG CAP BM CLERISON
Encarregado de Inquérito Técnico CAP BM ROAN
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM ARTEAGA

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - NOTA DE INSTRUÇÃO N°018/2012 - DEI

SELEÇÃO PARA O CURSO DE OPERAÇÕES EM AREA DE SELVA  “COS B” PARA 
OFICIAIS  DO CBMPA.

1 - FINALIDADE:
 Capacitar  os  Oficiais  bombeiros  militares,  executando as  ações previstas  no “PLANO 

ESTADUAL DE DEFESA SOCIAL – PARÁ”.
 Refletindo  assim na  boa  prestação  do  serviço  público,  em nome da  supremacia  dos 

interesses da população paraense.

2 – REFERÊNCIA:
2.1 - Constituição Estadual do Pará;
2.2 - Legislação de Ensino do CBMPA.

3 - OBJETIVOS:
3.1 – GERAL:
A realização  do  Curso  de  Operações em Área  de  Selva  “COS B”  visa  à  melhoria  do 

atendimento operacional e valorização dos profissionais do Corpo de Bombeiros Militar do Pará;
3.2 – ESPECÍFICOS:
Formar e capacitar os Oficiais BM, dando-lhes competência para:
Desempenho das funções inerentes a operações executadas em área de selva de difícil 

acesso quanto à busca e resgate de vitimas que requeiram conhecimento técnico especializado.

Atuar  de  forma coordenada  e  segura  no  desempenho das  funções  quanto  à  busca  e 
resgate de vitimas em áreas de selva;

Estabelecer a doutrina e espírito de corpo;
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4 – EXECUÇÃO:
4.1 -  LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CURSO: Centro  de  Instrução de Guerra na 

Selva (CIGS).
PERÍODO de FUNCIONAMENTO: 11 de Março a 29 de Maio de 2013.

5 – PÚBLICO ALVO:
- CAPITÃES E TENENTES COMBATENTES DO CBMPA.
   DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS: 

UNIDADE VAGAS
OFICIAIS 01

6.-  INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO: 
a) Período de inscrição de 11 a 18 de dezembro de 2012, a ser realizada na DEI;

7.-  PRE - REQUISITOS:
a) DA INSPEÇÃO DE SAÚDE 
A) Serão realizadas duas inspeção de saúde; a primeira, preliminar na OM do candidato, 

pela junta de inspeção de saúde, e a segunda, definitiva, realizada em Manaus, por junta de inspeção de 
saúde especial. 

B) A JIS deverá lavrar, ao termino da IS preliminar, a ATA de cada candidato com os  
resultados individuais, devendo tais resultados serem publicados no BG da OM. Uma cópia da ATA, bem 
como do BG que a publicou, deverá ser conduzida pelo candidato que vier a ser relacionado para o curso e 
entregue no CIGS, por ocasião de sua apresentação para realização da Inspeção de Saúde definitiva.

C) Por ocasião da Inspeção de Saúde preliminar, os seguintes exames médicos 
com seus laudos deverão ser apresentados, pelo candidato relacionado.

- Radiografia de tórax (postero-anterior e perfil – pulmões e coração) e dos seios da face, 
sorologia  para  Lues,  reação  de  Machado  Guerreiro  (sorologia  para  doença  de  Chagas),Hemograma 
completo, VHS, contagem de plaquetas, glicemia em jejum, EPF (parasitologia de fezes),EAS (sumário de 
urina),  ECG  (eletrocardiograma  em  repouso),  Teste  Ergométrico,  Transaminase  Glutânico  Oxaloacético 
(TGO),  Transaminase  Glutânico  Pirúvico  (TGP),  ureia  e  creatinina,  bilirrubinas  (total,  direta  e  indireta),  
dentário, acuidade visual, audiométrico e eletroencefalograma.

-  Além  dos  exames  médicos  supracitados,  com  seus  laudos,  também  deverão  ser 
apresentados  à  JISE/Matrícula  no  CIGS,  pelos  candidatos  selecionados,  por  ocasião  da  realização  da 
Inspeção de Saúde definitiva, os exames médicos, com laudos e avaliação cardiovascular.

– A JISE/Matrícula no CIGS será nomeada pelo Comandante Militar da Amazônia e 
composta, sempre que possível e seguindo a indicação  do  HGeM , por um médico de carreira da Gu de 
Manaus que, preferencialmente, deverá ser o Presidente da JISE, um   médico   cardiologista, um médico do 
CIGS e um dentista.

b) DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
- 1. PROVAS
Militares com idade superior a 35 (trinta e cinco) anos.

DIA PERÍODO PROVAS PADRÃO MÍNIMO

1º DIA 26/12/2012

1. Corrida 5.000 m 30 minutos
2. Flexão na Barra 5 repetições
3. Abdominal 36 repetições / 2 minutos
4. Flexão de braço 29 repetições
5. Nado submerso 10 metros

2º DIA 27/12/2012

6. Subida na corda vertical 2 metros
7. Pista de Pentatlo Militar (PPM) 6 minutos
8. Natação utilitária de 400m 30 minutos
9. Flutuação 10 minutos

 3º DIA 28/12/2012 10. Marcha de 10 Km 2 horas
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Militares até 34 (trinta e quatro) anos.
DIA PERÍODO PROVAS PADRÃO MÍNIMO

1º DIA 26/12/2012

1. Corrida 8.000 m 40 minutos
2. Flexão na Barra 10 repetições
3. Abdominal 50 repetições / 2 minutos
4. Flexão de braço 35 repetições
5. Nado submerso 15 metros

2º DIA 27/12/2012

6. Subida na corda vertical 4 metros
7. Pista de Pentatlo Militar (PPM) 5 minutos e 30 segundos 
8. Natação utilitária de 400m 20 minutos
9. Flutuação 15 minutos

 3º DIA 28/12/2012 10. Marcha de 15 Km 3 horas

b.1) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO TAF.
1) As provas poderão ser  realizadas em até duas tentativas,  com intervalo de,  pelo 

menos, um dia para a segunda tentativa, com exceção da marcha, que terá apenas uma tentativa;
2) A falta à primeira tentativa ou sua desistência somente poderá ocorrer por motivo de 

força  maior,  plenamente  justificado  ao  chefe  da comissão  de aplicação  do EAF.  Havendo uma tentativa  
subseqüente, em virtude de o candidato não ter atingido o índice da prova (por insuficiência ou falta à prova),  
o seu verificador deverá ser diferente daquele que verificou a tentativa anterior e esta última tentativa deverá 
ser supervisionada pessoalmente pelo oficial superior Chefe da Comissão de Aplicação e Fiscalização (CAF) 
do EAF;

3) O  comparecimento  dos  militares  designados   às  atividades  previstas  para  a 
seleção preliminar será considerado ato de serviço e a falta a estas atividades deverá ser participada por 
escrito;

4) Caso o candidato ao COS não deseje realizar alguma das tentativas subsequentes 
ou o restante do EAF,  deverá preencher e assinar  um Termo de Desistência,  no qual  abrirá  mão dessa  
execução, e entregá-lo ao Chefe da CAF;

5) O candidato reprovado em alguma das provas realizará a sua segunda tentativa no 
quarto  dia  de  aplicação,  não  podendo ficar  reprovado em mais  do  que  uma prova.  Caso  isto  ocorra,  o  
candidato será automaticamente considerado inapto para fins de matrícula no COS.

a. Corrida
1) Correr 8.000 metros em terreno plano, em um tempo de até quarenta minutos para os 

candidatos ao COS com até 34 (trinta e quatro) anos inclusive; e para os candidatos ao COS com idade  
superior a 35 (trinta e cinco) anos inclusive 5.000 metros em até 30 minutos. Caso haja desnível no percurso, 
este deverá ser suave e, na medida do possível, compensado por um desnível inverso (neste caso, seria ideal  
que a chegada coincidisse com a largada). O tempo de realização será registrado para avaliações posteriores;

2) Caso o candidato não consiga percorrer o itinerário no tempo previsto, ainda assim 
deverá ser registrado o seu tempo de realização, conforme o item anterior;

3) Será realizada com o uniforme 4° A1 sem cobertura, sem camiseta camuflada e sem 
blusa de combate (busto nu);

4) A prova poderá ser realizada em até duas tentativas.
b. Flexão na Barra
1) Executar dez flexões de braço na barra fixa para os candidatos ao COS com até 34 

(trinta e quatro) anos inclusive e cinco flexões de braço na barra fixa para os candidatos ao COS com idade 
superior  a  35 (trinta  e cinco)  anos inclusive,  sem limite  de tempo.  O número de flexões realizadas será 
registrado para avaliações posteriores;

2) Posição inicial com braços estendidos, com a pegada na barra em pronação (palmas 
das mãos para a frente), com o polegar envolvendo-a, mãos afastadas conforme a abertura dos ombros e  
corpo estático;

3) Serão consideradas execuções válidas apenas aquelas em que o militar conseguir 
ultrapassar a barra com o queixo (estando à cabeça na posição natural, sem hiperextensão do pescoço), após  
realizar uma ascensão simétrica, e descer o tronco até que os cotovelos fiquem completamente estendidos 
(respeitando as limitações articulares individuais);
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4) Não será permitido impulso ou “galeio”, pedalada, encostar os pés no solo ou utilizar-
se de qualquer tipo de auxílio de apoio, inclusive do queixo na barra. Também não será permitido desconectar 
uma das mãos para relaxar um dos braços e conectá-la novamente. Poderá haver a mudança da pegada na 
barra durante a sua execução (caso esteja escorregando);

5) Caso o candidato não consiga realizar o número previsto de flexões na barra, ainda 

assim, deverá ser registrado o seu resultado, conforme os itens anteriores;

6) Será realizada com o uniforme 4° A1 sem cobertura, sem camiseta camuflada e 

sem blusa de combate (busto nu);

7) A prova poderá ser realizada em até duas tentativas.
c. Abdominal  
1) Executar cinquenta flexões abdominais (cruzado) sucessivas, para os candidatos ao 

COS com até 34 (trinta e quatro) anos inclusive, e trinta e seis repetições para os candidatos ao COS com 
idade superior a 35 (trinta e cinco) anos inclusive, ambos em um tempo de até dois minutos, em terreno plano 
(podendo ser realizada em tatame, terreno gramado, asfaltado ou cimentado, no máximo coberto por lona,  
não podendo ser realizada em colchão).  O número de flexões realizadas será registrado para avaliações 
posteriores;

2)  Posição inicial  em decúbito  dorsal,  com pernas flexionadas e braços flexionados 
atrás  da  nuca.  O avaliador  deverá  estar  posicionado sobre  os  pés  do  executante,  servindo  de  lastro  e  
verificando a execução do exercício;

3)  Serão  consideradas  execuções  válidas  apenas  aquelas  em  que  o  militar,  no 
movimento  ascendente,  conseguir  tocar  com  um  cotovelo  ao  joelho  oposto,  no  retorno  do  movimento, 
encostar as espáduas no chão, caracterizando uma execução completa. Na ascensão seguinte, o toque no 
joelho do executante, deverá se dar com o cotovelo oposto;

4) Será permitida a parada, desde que na posição inicial (deitado), podendo o candidato 
retirar as mãos da nuca e realizar massagens abdominais. O tempo, em hipótese alguma, será interrompido;

5) Caso o candidato não consiga realizar o número previsto de flexões abdominais, 
ainda assim deverá ser registrado o seu resultado, conforme os itens anteriores;

6) Será realizada com o uniforme 4° A1 sem cobertura, sem camiseta camuflada e sem 
blusa de combate (busto nu);

7) A prova poderá ser realizada em até duas tentativas.
d. Flexão de Braço
1)  Executar  trinta  e  cinco  flexões  de  braço,  com  apoio  de  frente  sobre  o  solo, 

sucessivas, para os candidatos ao COS com até 34 (trinta e quatro) anos inclusive, e vinte e nove repetições  
para os  candidatos ao COS com idade superior a 35 (trinta e cinco) anos inclusive, ambos sem limite de 
tempo, em terreno plano. O número de flexões realizadas será registrado para avaliações posteriores;

2) Posição inicial com apoio de frente sobre o solo, pontas dos dedos das mãos para  
frente, com braços estendidos, mãos afastadas conforme a abertura dos ombros e pés unidos, apoiados sobre 
o solo;

3) Serão consideradas execuções válidas apenas aquelas em que o militar flexionar os 
braços além de  noventa graus, desde que toque com o seu tronco (peito) a mão do verificador que estará 
apoiada sobre o solo,  com o punho cerrado,  dedo mínimo para baixo e  polegar  para cima (pegada em 
martelo). Tronco e pernas deverão ser erguidos e abaixados simultaneamente por ocasião da realização das 
flexões;

4) Será permitida a parada, desde que na posição inicial, porém não será permitido 
tirar uma das mãos do solo durante a execução;

5) Caso o candidato não consiga realizar  o número previsto de flexões de braço, 
ainda assim, deverá ser registrado o seu resultado, conforme os itens anteriores;

6) Será realizada com o uniforme 4° A1 sem cobertura, sem camiseta camuflada e sem 
blusa de combate (busto nu);

7) A prova poderá ser realizada em até duas tentativas.
e. Subida na Corda Vertical
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1) Para os candidatos ao COS com até 34 (trinta e quatro) anos inclusive, subir  quatro 
metros em corda vertical, de sisal, com o diâmetro de 1,5 (uma e meia) polegada, sem impulso inicial a partir 
da base (solo ou colchão), sem o auxílio dos pés ou pernas, com a corda distendida ao lado do corpo, sem 
limite de tempo. Para os candidatos ao COS com idade superior a 35 (trinta e cinco) anos inclusive, subir dois  
metros, sem o auxílio dos pés ou pernas, com a corda distendida ao lado do corpo, sem limite de tempo. A 
altura subida será registrada para avaliações posteriores;

2) A corda deverá estar balizada aos 0,0 (zero), 2,0 (dois), 3,0 (três), 3,5 (três e meio) e 
4,0 (quatro) metros de altura. A marcação deverá ser ultrapassada por ambas as mãos do candidato, para ser 
considerada;

3) A marcação inicial (referente ao 0,0 m) deverá estar a 1,80 metros (um metro e oitenta 
centímetros) de altura,  de modo que o candidato  esteja com ambas as mãos abaixo da mesma quando 
começar a subida;

4)  Caso  o  candidato  não  consiga  subir  a  altura  prevista,  ainda  assim,  deverá  ser 
registrada a altura subida, conforme os itens anteriores;

5) Será realizada com o uniforme 4° A1 sem cobertura, sem camiseta camuflada e sem 
blusa de combate (busto nu);

6) A prova poderá ser realizada em até duas tentativas.
f. Natação Utilitária
1)  A prova  poderá  ser  realizada  em qualquer  meio  aquático,  preferencialmente  sem 

correnteza, em um tempo de até vinte minutos para os candidatos ao COS com até 34 (trinta e quatro) anos  
inclusive, e em um tempo de até trinta minutos para os candidatos ao COS com idade superior a 35 (trinta e  
cinco) anos inclusive. O tempo de realização será registrado para avaliações posteriores;

2) O militar deverá nadar quatrocentos metros, em qualquer estilo, não sendo permitido o 
nado submerso (quando o militar permanecer mais de cinco segundos com a cabeça abaixo da linha d'água), 
partindo da posição de pé ou de flutuação natural, sem impulso, não podendo apoiar-se em qualquer auxílio 
para flutuação;

3)  Caso  o  candidato  não  consiga  nadar  no  tempo  previsto  ou  a  distância  prevista, 
deverão ser registrados o seu tempo de realização e a distância percorrida, conforme os itens anteriores;

4) A prova será realizada com uniforme 4° A1 (calça, blusa de combate e camiseta 
camuflada)  com coturno,  desarmado,  sem cobertura,  com as  mangas  abaixadas ou  arregaçadas e  sem 
equipamento;

5) A prova poderá ser realizada em até duas tentativas;
6)  Para  o  EAF definitivo,  a  prova  será  realizada  na  BI-4,  Base  de  Instrução  Pedro 

Teixeira, no Lago Puraquequara, ou no Rio Negro.
g. Flutuação
1)  A prova  poderá  ser  realizada  em qualquer  meio  aquático,  preferencialmente  sem 

correnteza, em um tempo de quinze minutos para os candidatos ao COS com até 34 (trinta e quatro) anos  
inclusive, e em um tempo de até dez minutos para os candidatos ao COS com idade superior a 35 (trinta e  
cinco) anos inclusive. O tempo de realização será registrado para avaliações posteriores;

2) O militar deverá manter o corpo na vertical (caracterizado por não haver afloramento 
de barriga, nádegas, cintura, pernas e pés) e não poderá realizar deslocamentos que excedam a área de uma 
circunferência de 2,5 (dois vírgula cinco) metros de diâmetro, nem poderá apoiar-se em qualquer auxílio (de  
flutuação ou bordas da piscina) durante a prova. Para tal, a área de flutuação deverá ser balizada por cordas  
de nylon e/ou raias, que não deverão ser tocadas pelo candidato durante a realização da prova;

3) A contagem do tempo terá início com o candidato na posição de pé ou de flutuação 
natural;

4)  Caso  o  candidato  não  consiga  flutuar  o  tempo  previsto,  ainda  assim  deverá  ser 
registrado o seu tempo de realização, conforme os itens anteriores;

5)  A prova  será  realizada  com uniforme  4°  A1  (calça,  blusa  de  combate,  camiseta 
camuflada)  com  coturno,  desarmado,  sem  cobertura,  com  as  mangas  abaixadas  ou  arregaçadas,  sem 
equipamento e sem relógio;

6) A prova poderá ser realizada em até duas tentativas;
O candidato que tiver sua atenção chamada por três vezes, por estar flutuando fora do 

padrão (normas estabelecidas), terá sua prova interrompida e o objetivo considerado como não alcançado;
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8)  Para  o  EAF definitivo,  a  prova  será  realizada  na  BI-4,  Base  de  Instrução  Pedro 
Teixeira, no Lago Puraquequara, ou no Rio Negro.

h. Nado Submerso
1)  A  prova  poderá  ser  realizada  em  qualquer  meio  aquático  sem  correnteza, 

preferencialmente em piscina, sem limite de tempo;
2) O percurso de quinze metros para os candidatos ao COS com até 34 (trinta e quatro)  

anos inclusive, e de dez metros para os candidatos ao COS com idade superior a 35 (trinta e cinco) anos  
inclusive deve ser realizado em apnéia única, em qualquer estilo, sem que qualquer parte do corpo do militar  
aflore na superfície. A distância percorrida será registrada para avaliações posteriores;

3) A área a ser transposta deverá ser balizada por raias e/ou cordas de nylon; aos 00 
(zero),  10  (dez)  e  15  (quinze)  metros  de  distância.  A marcação deverá  ser  ultrapassada pelo  corpo  do 
candidato, para ser considerada. Poderá haver o toque do corpo do militar no balizamento, desde que o nado  
submerso termine após o mesmo;

4) A partida deverá ser sem impulso, na posição de pé ou de flutuação natural;

5) Caso o candidato não consiga mergulhar a distância prevista, ainda assim deverá ser 
registrada a distância mergulhada, conforme os itens anteriores;

6)  A prova  será  realizada  com uniforme 4°  A1  (calça,  blusa  de  combate,  camiseta 
camuflada)  com coturno,  desarmado,  sem cobertura,  com as mangas abaixadas ou arregaçadas e sem 
equipamento;

7) A prova poderá ser realizada em até duas tentativas.
i. Marcha
1) Marchar quinze quilômetros em percurso por estradas, em um tempo de até três 

horas, para os candidatos ao COS com até 34 (trinta e quatro) anos inclusive, e dez quilômetros em um tempo 
de até duas horas para os candidatos ao COS com idade superior a 35 (trinta e cinco) anos inclusive. Caso  
haja desnível no percurso, este deverá ser suave e, na medida do possível, compensado por um desnível  
inverso (neste caso, é ideal que a chegada coincida com a largada). O tempo de realização será registrado  
para avaliações posteriores;

2) Será realizada com uniforme 4° A1 (calça, camiseta camuflada, blusa de combate,  
com coturno), com gorro, armado de fuzil (com carregador), facão de mato e com fardo aberto e fardo de 
combate;

3) O fardo aberto será composto de:
a) cinto NA e suspensório;
b) dois porta-carregadores de fuzil com dois carregadores de fuzil cada (com munição);
c) dois porta-cantis, com os cantis (completo de água) e os canecos; e
d) um facão de mato.
4) O fardo de combate deverá ser preparado com, pelo menos, dezessete quilogramas 

de carga em mochila de grande ou média capacidade. A água do cantil do fardo aberto poderá ser consumida  
durante a realização da marcha. O candidato também poderá consumir água que esteja transportando na sua 
mochila, desde que esta esteja com o peso previsto ao final da marcha;

5) Caso o candidato não consiga percorrer o itinerário no tempo previsto, deverá ser 
registrado o seu tempo de realização, conforme os itens anteriores;

6) Haverá pesagem da mochila no início e ao término da marcha. Caso seu peso seja 
inferior a dezessete quilogramas, o candidato será considerado inapto no EAF;

7) A prova será realizada em tentativa única.
l. Pista de Pentatlo Militar (PPM)
1) Percorrer  a  PPM em um tempo de até cinco minutos e trinta  segundos para os 

candidatos ao COS com até 34 (trinta e quatro) anos inclusive, e em um tempo de até seis minutos para os  
candidatos ao COS com idade superior a 35 (trinta e cinco)  anos inclusive.  O tempo de realização será 
registrado para avaliações posteriores;

2) Como a PPM padrão tem quinhentos metros, esta distância deverá ser percorrida 
por todos os candidatos, mesmo que a PPM disponível seja mais curta. Neste caso, em princípio, metade da
diferença deverá ser percorrida antes do início da pista e a outra metade após o seu término;
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3) Todos os obstáculos deverão ser ultrapassados, conforme as técnicas previstas no 
Manual de Campanha C 20-20 - Treinamento Físico Militar, obrigatória e seqüencialmente, podendo haver 
mais de uma tentativa para as suas ultrapassagens;

4)  Caso o candidato  não consiga percorrer  a  PPM no tempo previsto,  ainda assim 
deverá ser registrado o seu tempo de realização, conforme os itens anteriores;

5)  A prova  será  realizada  com uniforme 5°  B (calça  camuflada,  blusa  de combate, 
camiseta camuflada, com meias e tênis, sem cobertura, desarmado e sem equipamento);

6) A prova poderá ser realizada em até duas tentativas.

8 - ATRIBUIÇÕES DIVERSAS:
8.1 - DIRETORIA DE ENSINO E INSTRUÇÃO:
Providenciar a seleção dos candidatos ao curso.
8.2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO:
Providenciar divulgação do curso no site do CBMPA.
8.3 - AJUDÂNCIA GERAL:
Publicação em Boletim Geral.

9- PRESCRIÇÕES DIVERSAS:
9.1 - Documentos necessários para seleção ao Curso de Operações em Área de Selva:
Ficha de inscrição assinada pelo comandante da unidade;
Xérox da Identidade Funcional;

Antonio Bentes da Silva Filho – Maj. QOBM
Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA em Exercício.

(Fonte: Nota nº 109/2012 – Diretoria de Ensino do CBMPA)

2 – APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA
O CEL QOSBM OSWALDO DOS SANTOS  BRAGA JÚNIOR, da Diretoria de Saúde, 

apresentou na Diretoria  de Pessoal  o  Diploma de concessão da Medalha “IMPERADOR D.  PEDRO II”,  
expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, pelos relevantes serviços prestados ao Corpo de 
Bombeiros Militar do Amazonas – CBMAM.

(Fonte: Nota nº 091/2012 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

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

1 - FÉRIAS –SUSTAÇÃO
Concedo no período de 26DEZ2012 a 04JAN2013, os 10 (dez) dias restantes de férias 

regulamentar, referente ao ano de 2011, ao CEL QOCBM FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO DA SILVA, do 
QCG – Belém.

Concedo no período de 21DEZ2012 a 19JAN2013, férias regulamentar, referente ao ano de 
2011, ao TEN CEL QOBM CARLOS ALBERTO MOREIRA REIS, do QCG – Belém, sustada através do BG nº 
025, de 07FEV2012.

Concedo no período de 21DEZ2012 a 19JAN2013, férias regulamentar, referente ao ano 
de 2011, ao TEN CEL QOBM ROGER NEY LOBO TEIXEIRA, do QCG - Belém.

Concedo no período de 20DEZ2012 a 18JAN2013, férias regulamentar, referente ao ano 
de 2011, ao TEN CEL QOBM MARCUS VICTOR LIMA NORAT, do 5º GBM - Marabá.

Concedo  no  período  de  26DEZ2012  a  09JAN2013,  os  15  (quinze)  dias  de  férias 
regulamentar, referente ao ano de 2011, ao TEN CEL QOSBM CASSIO  MURILO COELHO CORRÊIA, da 
Diretoria de Saúde, sendo que os 15 (quinze) dias restantes serão gozados em momento oportuno.
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Concedo no período de 17DEZ2012 a 15JAN2013, férias regulamentar, referente ao ano 
de 2011, ao TEN CEL QOBM ANDREI VICENTE DA COSTA, do 1° GBM - Belém.

Concedo no período de 18DEZ2012 a 06JAN2013, os 20 (vinte) dias restantes de férias 
regulamentar,  referente ao ano de 2011, ao MAJ QOBM  ALESSANDRE ELIAS FRANCÊS BRITO, do 2º 
GBS/GSE – Belém, sustada através do BG nº 064, de 09ABR2012.

Concedo no período de 21DEZ2012 a 19JAN2013, férias regulamentar, referente ao ano 
de 2011, ao MAJ QOBM MANOEL TEIXEIRA DE SOUZA JÚNIOR, do QCG – Belém.

Concedo no mês de DEZ2012, o período de férias regulamentar, referente ao ano de 
2011, ao CAP QOBM HUGO CARDOSO FERREIRA, do QCG - Belém.

Concedo  no  período  de  14  a  18JAN2013,  15  (quinze)  dias  de  férias  regulamentar, 
referente ao ano de 2012, a CAP QOSBM CAROLINE DA SILVA FRAZÃO, da Diretoria de Saúde, sendo que 
os 15 (quinze) dias restantes serão gozados em momento oportuno.

Concedo  no  período  de  17  a  31DEZ2012,  15  (quinze)  dias  de  férias  regulamentar, 
referente ao ano de 2011, ao CAP QOBM MARCELO MORAES NOGUEIRA, do  1º SGBM/I - Marituba, sendo 
que os 15 (quinze) dias restantes serão gozados após o término do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – 
CAO.

3 – NÚPCIAS - CONCESSÃO
Concedo  no período de 07 a 14DEZ2012, 08 (oito) dias de Núpcias ao MAJ QOBM 

EDUARDO CELSO DA SILVA FARIAS, do 8º GBM – Tucuruí, em virtude de ter contraído matrimônio com a 
Srª. SHIRLEY REIS FARIAS, conforme o art. 67, Inciso II e art. 69 da Lei Estadual nº 5.251/85 (Estatuto da  
PMPA). Apresentação dia 15DEZ2012.

4 – SUBSTITUIÇÃO DE OFICIAL 
Conforme solicitação feita por meio do ofício nº 0407/12 – DAL, de 29NOV2012, fica 

substituído o 1° TEN QOBM ZILVANDRO PINHEIRO DE MACÊDO pelo CAP QOBM THIAGO SANTHIAELLE 
DE CARVALHO, na viagem para as seguintes UBM´s: 5º GBM – Marabá, 10º GBM – Redenção e 10º SGBM/I 
– Parauapebas, no período de 04 a 08DEZ2012, conforme cronograma aprovado na Nota de Serviço nº  
001/2010 – DAL, publicada no BG nº 194, de 18OUT2012.

5 - ASSUNÇÃO DE FUNÇÃO
Fica  respondendo  acumulativamente  com  a  função  que  já  exerce,  o  MAJ  QOBM 

CLEBER  ALCIR  TAVARES  BAIA,  pela  Diretoria  de  Pessoal  do  CBMPA,  no  período  de  26DEZ2012  a 
04JAN2013, em razão do titular o CEL QOCBM FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO DA SILVA, encontrar-se 
em gozo de férias no referido período.

Fica  respondendo  acumulativamente  com  a  função  que  já  exerce,  a  CAP  QOBM 
MÔNICA FIGUEIREDO VELOSO, pela chefia da 5ª seção do EMG, no período de 21DEZ2012 a 19JAN2013, 
em razão do titular o  TEN CEL QOBM CARLOS ALBERTO MOREIRA REIS, encontrar-se em gozo de férias 
no referido período.

Fica  respondendo  acumulativamente  com  a  função  que  já  exerce,  o  CAP  QOBM 
SHERDLEY ROSSAS CANSAÇÃO NOVAES, pela função de Comandante do 5º GBM - Marabá, no período 
de 20DEZ2012 a 18JAN2013, em razão do titular o  TEN CEL QOBM MARCUS VICTOR LIMA NORAT , 
encontrar-se em gozo de férias no referido período.

Fica respondendo acumulativamente com a função que já exerce, o MAJ QOBM JOSÉ 
MARCOS REIS CAVALCANTE, pela função de Comandante do 1º GBM - Belém, no período de   17DEZ2012
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a 15JAN2013, em razão do titular o TEN CEL QOBM ANDREI VICENTE DA COSTA, encontrar-se em gozo 
de férias no referido período.

6 – ERRATA
A)ONDE SE LÊ
FÉRIAS - SUSTAÇÃO
Fica sustado o período de férias regulamentar, referente ao ano de 2011, prevista para o 

mês de  OUT2012,  do 1°  TEN QOBM CARLOS HIROYUKI  NAGANO NISHIDA,  QCG/CAT -  Belém,  por 
necessidade do serviço, devendo gozar tal direito a partir do dia 19NOV2012.

(Fonte: BG nº 210, de 13NOV2012).

A) LEIA-SE: 
FÉRIAS - SUSTAÇÃO
Fica sustado o período de férias regulamentar, referente ao ano de 2011, prevista para o 

mês de  OUT2012,  do 1°  TEN QOBM CARLOS HIROYUKI  NAGANO NISHIDA,  QCG/CAT -  Belém,  por 
necessidade do serviço, devendo gozar tal direito a partir do dia 06DEZ2012. 

6- REQUERIMENTO DESPACHADO
A) LICENÇA ESPECIAL
De acordo com o que preceituam os art.  70 e 71, da Lei Estadual nº. 5. 251/85,  

solicitado pelo requerente abaixo mencionado:
1º  TEN  QOABM  MÁRIO  AUGUSTO  SILVA  DONZA,  MF:  5398118-1,  do  2º  GBM  - 

Castanhal, referente ao decênio de 18/08/1992 a 18/08/2012. (2ª Licença).
DESPACHO:
1 Deferido;
2 A SCP/DP para providenciar a respeito;
3 Registre-se, publique-se e cumpra-se.

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 - APRESENTAÇÃO
Apresentou-se no dia 03DEZ2012, na Diretoria de Pessoal, o SUB TEN BM OZIEL DO 

CARMO  MELO,  do  GMAF  –  Belém,  por  ter  cessado  o  motivo  de  permanência  na  Força  Nacional  de 
Segurança Pública.

Apresentou-se no dia 03DEZ2012, na Diretoria de Pessoal, o 1º SGT BM FRANCISCO 
IRAND RAMOS PANTOJA, da  ABMPA -  Marituba,  por  ter  cessado  o  motivo  de  permanência  na  Força 
Nacional de Segurança Pública.

Apresentou-se no dia 04DEZ2012, na Diretoria de Pessoal, o 3° SGT BM MAURO DE 
SOUSA  FERREIRA, por  ter  vindo a esta  Capital  para tratar  de assuntos particulares,  sem ônus para o 
Estado.

Apresentou-se no dia 03DEZ2012, na Diretoria de Pessoal,  o  CB BM  LÉO DUARTE 
DOS SANTOS, por ter vindo a esta Capital a fim de tratar de assuntos particulares, sem ônus para o Estado.

Apresentou-se  no dia  03DEZ2012,  na Diretoria  de  Pessoal,  a   SD BM  ANA PAULA 
ARAUJO DE SOUSA, por ter cessado o motivo de permanência no Projeto Bombeiros da Vida da Santa 
Casa de Misericórdia.

Apresentou-se  no  dia  03DEZ2012,  na  Diretoria  de  Pessoal,  o   SD  BM  MAURÍCIO 
MACIEL VALENTE DA SILVA, por estar na Capital para realização de exames referente a saúde própria, sem 
ônus para o Estado.

2 - FÉRIAS – CONCESSÃO
Concedo a contar do dia 13DEZ2012, o período de férias regulamentar, referente ao ano 

de 2011, prevista para o mês de DEZ2012, ao SUB TEN BM OZIEL DO CARMO MELO, do QCG - Belém.
Concedo a contar do dia 03DEZ2012, o período de férias regulamentar, referente ao ano 

de 2011, prevista para o mês de DEZ2012, ao 3º SGT BM  ODAIR DE JESUS FURTADO PANTOJA, do 
QCG/CIOP – Belém.
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Concedo a contar do dia 02DEZ2012, o período de férias regulamentar, referente ao ano 
de  2011,  prevista  para  o  mês de  DEZ2012,  ao  3º  SGT BM  GILBERTO MAURO SANTOS COSTA,  do 
QCG/CIOP – Belém.

Concedo a contar do dia 30DEZ2012, o período de férias regulamentar, referente ao ano 
de 2011, prevista para o mês de DEZ2012, ao 3º SGT BM FRANCISCO ANTÔNIO ROCHA DE SOUZA, do 
QCG/CIOP – Belém.

Concedo a contar do dia 17DEZ2012, os 20 (vinte) dias restantes do período de férias 
regulamentar, referente ao ano de 2010, prevista para o mês de FEV2012, ao 3º SGT BM OZIEL MORAES 
DA SILVA, do QCG – Belém.

Concedo a contar do dia 10DEZ2012, o período de férias regulamentar, referente ao ano 
de 2011, prevista para o mês de DEZ2012, ao CB BM HEDEM FRANK GOMES DO CARMO, do QCG/DST – 
Belém.

Concedo a contar do dia 31DEZ2012, o período de férias regulamentar, referente ao ano 
de 2011, prevista para o mês de DEZ2012, a SD BM MICHELLE MAIA CARNEIRO, do QCG/DST – Belém.

Concedo a contar do dia 1ºDEZ2012, o período de férias regulamentar, referente ao ano 
de 2011, prevista para o mês de DEZ2012,  dos militares abaixo relacionados, do QCG/CIOP – Belém.

SUB TEN BM ALBERTO RUAN RIBEIRO
SUB TEN BM DÊNHYS DE SOUZA MILÉO
1º SGT BM ALBERTO MARQUES DO NASCIMENTO
CB BM CARLOS BENTES TAVARES
Concedo a contar do dia 24DEZ2012, o período de férias regulamentar, referente ao ano 

de  2011,  prevista  para  o  mês  de  DEZ2012,  ao  SD  BM  HANDIEL MARCEL  PEREIRA PARENTE,  do 
QCG/CIOP – Belém.

3 – FÉRIAS – SUSTAÇÃO
Fica sustado o período de férias regulamentar, referente ao ano de 2011, prevista para o 

mês de NOV2012, do SUB TEN BM MANUEL GEREMIAS COSTA, do QCG - Belém, por necessidade do 
serviço, devendo gozar tal direito a partir do dia 19DEZ2012.

Fica sustado o período de férias regulamentar, referente ao ano de 2011, prevista para o 
mês de NOV2012, do 3° SGT BM JORGE EDUARDO LOBO DA SILVA, do 1º SGPA/I - Paragominas, por 
necessidade do serviço, devendo gozar tal direito no mês de MAI2012.

4 – 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 NECESSIDADE DO SERVIÇO
Do 7º SGBM/I – Belém para o 11° SGBM/I – Belém
CB BM JEFERSON EVANDRO MARTINS MARINHO MF 5209935-1

B) POR INTERESSE PRÓPRIO
Do 1º SGPA/I - Paragominas para o 10º GBM – Redenção
CB BM REGINALDO SILVA CARMO MF 5421578-1

Do 10º GBM – Redenção para o  1º SGPA/I - Paragominas
SD BM JONATAS RUFINO DO NASCIMENTO MF 57190067-1

Do 1º GBM – Belém para o  6º GBM - Barcarena
SD BM EVANDERSON KLAYTON SANTOS FONSECA MF 54185165-1

Do 2º SGBM/I – Icoaraci para o  CSMV/Mop - Ananideua
SD BM SÉRGIO VICTOR CORRÊA BARBOSA MF 54185173-1
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Do  CSMV/Mop - Ananindeua para o   2º SGBM/I – Icoaraci
SD BM JOÃO MENDONÇA DE PÁDUA MF 54184951-1

5 - CLASSIFICAÇÃO
Na Diretoria de Pessoal
  SD BM ANA PAULA  ARAUJO DE SOUSA

No CFAE – Ananindeua
CB BM LUCIO MAURO DA CONCEIÇÃO CABRAL

6 – PUBLICAÇÃO SEM EFEITO
Torno sem efeito  a publicação constante no BG nº 222, de 04DEZ2012, referente  à 

transferência do CB BM LUIS OTÁVIO SOARES DA PAIXÃO, do 7º SGBM/I – Belém para o 11º SGBM/I – 
Belém.

7- EXTRAVIO DE DOCUMENTO
O SUB TEN BM LUCIVAL SANTOS LIMA do 2º SGBM/I – Icoaraci, participou a Diretoria 

de Pessoal que foi  extraviado o seguinte documento:  (Registrado na Del.  Virtual  -  277,  em 13NOV2012, 
conforme  BOP nº 00277/2012227909-1).

CARTEIRA DE IDENTIDADE MILITAR

O CB BM JOSÉ  AURINO DO ROSÁRIO BARBOSA da  1ª  SBM/I  –  Infraero/Belém, 
participou a Diretoria de Pessoal que foi extraviado o seguinte documento:  (Registrado na Del. Virtual - 277,  
em 13AGO2012, conforme  BOP nº 00277/2012159035-0).

CARTEIRA DE IDENTIDADE MILITAR

O CB BM CLENILTON RIBEIRO DOS SANTOS, do 4º SGBM/I – Salinópolis, participou a 
Diretoria  de  Pessoal  que  foi  extraviado  o  seguinte  documento:  (Registrado  na  Delegacia  Virtual,  em 
02DEZ2012, conforme BOP nº. 00277/2012241364-6).

CARTEIRA DE IDENTIDADE MILITAR

O SD BM ADRIANO MEDEIROS FONSECA, da 1ª SBM/I – Infraero Belém, participou a 
Diretoria  de  Pessoal  que  foi  extraviado  o  seguinte  documento:  (Registrado  na  Delegacia  Virtual,  em 
06DEZ2012, conforme BOP nº. 00277/2012244446-2).

CARTEIRA DE IDENTIDADE MILITAR

A SD BM JOANA DE SOUSA POMPEU do QCG/CAT – Belém, participou a Diretoria de 
Pessoal que foi extraviado o seguinte documento: (Registrado na Seccional de São Brás, em 26NOV2012, 
conforme  BOP nº 00002/2012.025273-7).

CARTEIRA DE IDENTIDADE MILITAR
O SD BM ADÃO DA SILVA TEIXEIRA, do 9° GBM – Altamira, participou a Diretoria de 

Pessoal  que  foi  extraviado  o  seguinte  documento:   (Registrado  na  Delegacia  Virtual,  em  30NOV2012, 
conforme BOP nº. 00277/2012240229-3).

CARTEIRA DE IDENTIDADE MILITAR

8 - FURTO DE DOCUMENTO
O SUB TEN BM MAURO WILTON MACHADO  PACÍFICO,  participou  a  Diretoria  de 

Pessoal que foi furtado o seguinte documento: (Registrado na Delegacia Virtual, em 30NOV2012, conforme 
BOP nº. 00277/2012240157-4).

CARTEIRA DE IDENTIDADE MILITAR DEPENDENTE
9 – ROUBO DE DOCUMENTO
 O  SD BM  GUSTAVO HENRIQUE DE  ASSUNÇÃO SILVA,  do  11º  GBM –  Breves, 

participou a Diretoria de Pessoal que foi roubado o seguinte documento: (Registrado na Del. Virtual - 277, em 
03DEZ2012, conforme  BOP nº 00277/2012241726-9).

CARTEIRA DE IDENTIDADE MILITAR

 Boletim Geral nº 234 de 20DEZ2012 – E-mail Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág 11



10 – TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA A PEDIDO
De acordo com o que preceitua o Art. 101, Inciso I, e 102 da Lei Estadual nº 5251/85, 

solicitado pelos requerentes abaixo mencionados:
SUBTEN BM MARCOS  SÉRVULO DOS SANTOS MIRANDA, MF 3379582-1,  do 9° 

SGBM/I - Cametá.
SUBTEN BM NELSON DA SILVA COSTA, MF 3382877-1, do QCG/CAT - Belém.
DESPACHO DO DIRETOR DE PESSOAL:
1 - Deferido
2 - À SCP/DP providenciar a respeito.
3 - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

11 - QUINQUÊNIO
De acordo com o que preceitua os art. 19 e 20, da Lei Estadual nº 4.491, de 28NOV73,  

solicitado pelo requerente abaixo mencionado:
SUB  TEN  BM  CLÁUDIO  GUALBERTO  MARTINS  GALVÃO, MF  3383156-1,  do  2º 

GBS/GSE – Belém, com mais 01 (um) ano e 17 (dezessete) dias de Serviços Prestados a Força Aérea  
Brasileira, já averbados, (6º quinquênio). 

DESPACHO:
1 Deferido;
2 A SPP/DP para providenciar a respeito;
3 Registre-se, publique-se e cumpra-se

12 – TRÂNSITO – CONCESSÃO 
Concedo a contar do dia 03DEZ2012, 10 (dez) dias de trânsito ao SUB TEN BM OZIEL 

DO CARMO MELO, do GMAF – Belém, por ter cessado o motivo de permanência, na Força Nacional de  
Segurança Pública. Apresentação dia 13DEZ2012.

Concedo  a  contar  do  dia  03DEZ2012,  10  (dez)  dias  de  trânsito  ao  1º  SGT  BM 
FRANCISCO IRAND RAMOS PANTOJA, da ABMPA - Marituba, por ter cessado o motivo de permanência, na 
Força Nacional de Segurança Pública. Apresentação dia 13DEZ2012.

13 – MILITAR À DISPOSIÇÃO
Passa à disposição; a partir do dia 24OUT2012, do Tribunal de Justiça do Estado do 

Pará – TJE/PA, o CB BM ANTÔNIO MÁRCIO ALMEIDA RODRIGUES, do QCG – Belém.

14 - AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Autorizo  o  SD  BM  FLÁVIO  RENAN  DOS  SANTOS  RIBEIRO,  do  12º  SGBM/I  – 

Bragança,  a deslocar-se a cidade de Cachoeira Paulista/SP, no período de 04 a 16DEZ2012, a fim de 
participar de encontro religioso; realizado na Comunidade Canção Nova, sem ônus para o Estado.

15 – MUDANÇA DE NOME DE GUERRA
Fica mudado o nome de guerra do 1º SGT BM ROGÉRIO LIMA BARBOSA, do 12º 

SGBM/I – Santa Izabel, de LIMA para ROGÉRIO LIMA.
(Fonte: Nota nº 091/2012 – Diretoria de Pessoal do CBMPA

                                 
                                  16 - LICENÇA DE SAÚDE – CONCESSÃO

Concedo a contar do dia 14NOV2012, ao SUB TEN BM UERISSON SANTOS E SILVA, 
do 11º GBM – Breves, 15 (quinze) dias de dispensa do Serviço Fora do Aquartelamento. Apresentação dia 
29NOV2012.

17 – DESAVERBAÇÃO DE LICENÇA ESPECIAL
Desaverbo dos assentamentos do SUB TEN BM  NELSON FERNANDO DA PAIXÃO 

RIBEIRO,  do  QCG  –  Belém,  o  período  de  04  (quatro)  meses,  não  gozados,  de  Licença  Especial  
correspondente ao decênio 01FEV1994 a 01FEV2004, averbado no BG nº 170 de 17SET2008, conforme 
solicitação do interessado.
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DESPACHO:
1 Deferido;
2 A SCP/DP para providenciar a respeito;
3 Registre-se, publique-se e cumpra-se.
(Fonte: Nota nº 091/2012 – Diretoria de Pessoal do CBMPA

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – ATO DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 626, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2012
Torna facultativo, nos dias 24 e 31 de dezembro de 2012, o expediente nas repartições 

públicas  integrantes  da Administração  Direta,  Autárquica e  Fundacional  do Estado  do  Pará,  e  dá outras 
providências.

O  GOVERNADOR  DO  ESTADO  DO  PARÁ,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da Constituição Estadual, e tendo em vista as comemorações alusivas ao  
Natal e às festividades de fi nal de ano – “Confraternização Universal”,

D E C R E T A:
Art. 1º É facultativo, nos dias 24 e 31 de dezembro de 2012, o expediente nos órgãos 

estaduais da Administração Direta e Indireta.
Art. 2º Os órgãos estaduais das áreas de arrecadação, saúde pública e defesa social 

estabelecerão, nos dias referidos neste Decreto, escalas de serviço de servidores, a fim de que o atendimento 
à população não sofra solução de continuidade.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
PALÁCIO DO GOVERNO, 17 DE DEZEMBRO DE 2012.

SIMÃO JATENE
Governador do Estado
(Fonte: IOEPA nº 32.302 de 18DEZ2012)

2 – MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Ofício nº 5879/2012/GAB/SENASP/MJ Brasília – DF, 05 de dezembro de 2012.
A Sua Excelência, o Senhor
LUIZ FERNANDES ROCHA
Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social
End: Rua Arcipreste Manoel Teodoro, nº 305 – Bairro Batista Campos
Assunto: Desmobilização de profissionais.

Senhor Secretário,
1 . Com os cordiais cumprimentos, informo que os profissionais constantes na tabela 

foram e/ou serão desmobilizados após a conclusão do período de mobilização referente ao contingente de  
pronto emprego (Edição 2011 – 2012).

2  .  Por  derradeiro,  agradeço e enalteço vosso préstimo auxílio,  renovando elevados 
protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI
Secretaria Nacional de Segurança Pública

Anexo do Ofício n° 5879/2012/GAB/SENASP/MJ
N° CARGO ÓRGÃO NOME Data da Desmobilização1

1 2° TEN BM OZIEL DO CARMO MELO 01.12.2012

2 ST BM JEDALIAS BARATA MONTEIRO 01.12.2012
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3 1º SGT BM FRANCISCO IRAND RAMOS PANTOJA 01.12.2012

4 ST BM ANIVALDO AMADOR DE OLIVEIRA 15.12.2012

5 2° SGT BM JOSÉ RENATO DO AMARAL BRABO 15.12.2012

Despacho:
Ao Diretor de Pessoal para conhecimento e controle.
(Fonte: Nota nº 091/2012 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – OFÍCIOS RECEBIDOS – TRANSCRIÇÃO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª Secretaria Penal de Mosqueiro
Ofício nº 916/2012/SPM Mosqueiro, 14 de novembro de 2012.
Senhor Comandante,
Solicito a V.Sª., as necessárias providências no sentido de apresente a este Juízo da 

Vara Distrital  de Mosqueiro, no dia 13/12/2012 às 09:00 horas, o Bombeiro Militar JOSÉ RICARDO DOS 
SANTOS RIBEIRO, a fim de participar da sessão do Tribunal do Júri, como testemunha arrolada pela defesa,  
nos  Autos  da  Ação  Penal  nº  0000433-72-2012.814.0501,  em que  figuram como acusados  FRANCISCO 
MOURA MACIEL JUNIOR e PAULO JOSE DO ESPIRITO SANTO COSTA.

Atenciosamente,

ANTÔNIO COHEN
Diretor de Secretaria
Despacho do Diretor de Pessoal:
Ao Subdiretor de Pessoal para apresentar os militares.
(Fonte: Nota nº 091/2012 – Diretoria de Pessoal do CBMPA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS
Oficio. nº 117/2012-ARIN      Belém,03/12/2012
Exmo. Sr. JOÃO HILBERTO SOUZA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa
Nesta
Cumprimentando-o cordialmente, considerando que esta Assessoria, trabalha no sentido 

de  desenvolver  atividades  que  visam parceria  entre  Polícia  Civil,  Polícia  Militar,  Corpo  de  Bombeiros  e 
Comunidades, além de instituições públicas, privadas e não-governamentais.

Com  objetivo  de  levar  atividades  ligadas  aos  serviços  das  instituições  Corpo  de 
Bombeiros e Polícia Civil, proporcionando a comunidade, conhecimentos mais específicos, em prevenção de 
Acidentes domésticos e Primeiros socorros.

Diante  do  exposto,  estamos  solicitando  a  especial  atenção  em conceder  o  2º  SGT 
Marcelo  Gomes  da  Silva,  à  disposição  desta  assessoria  para  fazer  parte  dos  trabalhos  oferecidos  as 
comunidades durante o Mês de dezembro do ano corrente.

Na certeza de sua aquiescência renovamos votos de estima e apreço.
Atenciosamente,

MARIA WALDENIZE LOBATO BRAGA
Assessoria de Relações Interinstitucionais/PC
Despacho do Cmt Geral:
1- Autorizo.
2 – Ao Cmt do 2º GBS/GSE para conhecimento.
(Fonte: Nota nº 091/2012 – Diretoria de Pessoal do CBMPA
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
9º Ofício Penal de Ananindeua
Ofício nº 1946/2012          Ananindeua, segunda – feira, 03 de dezembro de 2012
À Sua Senhoria
O Senhor Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar
Belém - PA
Senhor Comandante,
Através  do  presente,  solicito  a  Vossa  Senhoria  que  apresente  neste  Juízo,  no  dia 

06/12/2012, às 12h00min, o Bombeiro Militar EDIVALDO GONÇALVES RODRIGUES a fim de ser inquirido 
com  testemunha  na  Ação  Penal  que  a  Justiça  Pública  move  contra  MANOEL  MARIA  GONÇALVES 
ANDRADE.

Atenciosamente,

SAMIR PINHEIRO DE SÁ
Diretor da Secretaria da 9ª Vara Penal
Comarca de Ananindeua
Despacho do Diretor de Pessoal:
Ao Subdiretor de Pessoal para controle e apresentação do militar em Juízo.
(Fonte: Nota nº 091/2012 – Diretoria de Pessoal do CBMPA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
Ofício nº 2709/2012      Belém, 07 de novembro de 2012.
Do: Diretor de Secretaria de Justiça Militar do Estado do Pará
Ao: Exm°. Sr. Cel BM Cmt. Geral do CBMPA
Assunto: Reitera (FAZ)
Anexo: Fotocópias autenticadas das Fl´s 29 e 30 dos autos

Senhor Comandante Geral
Cumprimentando-o, de ordem do Exm°. Sr. Dr. Juiz de Direito Militar Titular da JME/PA, 

reitero  a  V.Exª.,  que  ordene a  apresentação  no prazo  de cinco  dias,  do  acusado SD BM RG 2984458  
ALDJEAN COSTA TAVARES, na Secretaria deste Juízo, a fim de tomar ciência da sentença nos autos de 
Processo nº 0000354.91.2010.814.0200

Respeitosamente,

ANTONIO JOSE DE MATOS RESQUE
Diretor de Secretaria da JME/PA
Despacho do Diretor de Pessoal:
Ao Comandante da 2ª SBM/I – Infraero Marabá para apresentar o militar em juízo.

(Fonte: Nota nº 091/2012 – Diretoria de Pessoal do CBMPA

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

Confere com o Original:

HELIEL FRANKLIN MONTEIRO – CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA

 Boletim Geral nº 234 de 20DEZ2012 – E-mail Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág 15


	1 - APRESENTAÇÃO

