
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 21 DE JUNHO DE 2013.
BOLETIM GERAL Nº 115

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 22 DE JUNHO DE 2013 (SÁBADO)

Superior de Dia MAJ BM BENJÓ
Supervisor de Área CAP BM GABRIELA

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

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO 11º SGBM/I
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM NETO
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM FARIAS

SERVIÇO PARA O DIA 23 DE JUNHO DE 2013 (DOMINGO)
Superior de Dia MAJ BM RABELO
Supervisor de Área CAP BM PABLO

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM WILLAMES
2º Turno: CAP BM ARLENSON

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO 11º SGBM/I
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM FÁBIO
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM SARQUIS

SERVIÇO PARA O DIA 24 DE JUNHO DE 2013 (SEGUNDA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM NOBRE
Supervisor de Área CAP BM WILLIAN

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

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO 11º SGBM/I
Encarregado de Inquérito Técnico CAP BM MARTINS
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM ALESSANDRE

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – NOTA DE SERVIÇO e ORDEM DE SERVIÇO - APROVAÇÃO
Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 021/2013, do 3º GBM, referente à prevenção e apoio do 

CBMPA durante  a  “PREVENÇÃO  DE  G.V.  NA  COMUNIDADE  NOVA ESPERANÇA ILHA DE  JOÃO 
PILATOS”;

Aprovo a NOTA DE INSTRUÇÃO Nº001/2013, do 3º GBM, referente ao “TREINAMENTO 
QUANTO  AOS  PROCEDIMENTOS  BÁSICOS  DE  TÉCNICAS  DE  SALVAMENTO  EM  ALTURA E  DE 
INCÊNDIO”;

Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 031/2013, do 8º GBM, referente à prevenção e apoio do 
CBMPA durante a “FESTIVAL CULTURAL DE GOIANÉSIA-PA”;

Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 002/2013, do 8º GBM, referente à prevenção e apoio do 
CBMPA durante a “SEMANA ALUSIVA AO DIA DO BOMBEIRO NACIONAL”;

Aprovo o QUADRO DE TRABALHO SEMANAL (QTS), do 7º SGBM/I, referente ao período 
de 10 a 14 de junho de 2013;

Aprovo a  NOTA DE SERVIÇO Nº 04/2013, do 11º SGBM/I,  referente ao “SERVIÇO DE 
CORTE/PODAS DE ARVORES”;

Aprovo a  ORDEM DE SERVIÇO Nº017/2013, do 1º SGBM/I, referente à prevenção e 
apoio do CBMPA durante a “5º ARRAIAL DE TODOS 2013”;
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Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº018/2013, do 1º SGBM/I, referente à prevenção e 
apoio do CBMPA durante o ”AVIVA BENEVIDES”;

Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº 033/2013, do 2º SGBM/I, referente ao “SERVIÇO DE 
CORTE DE VEGETAL”;

Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº 034/2013, do 2º SGBM/I, referente ao “SERVIÇO DE 
CORTE DE VEGETAL”;

Aprovo a NOTA DE INSTRUÇÃO Nº 001/2013, do 3º GBM, referente as “TECNICAC DE 
SALVAMENTO EM ALTURA E DE INCÊNDIO AOS MILITARES DO 3º GBM”;

Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 065/2013, do 12º SGBM/I, referente à prevenção e 
apoio do CBMPA durante o “SEVIÇO DE GUARDA-VIDAS DURANTE ATIVIDADE DE PESQUISA DA 
UFPA”;

Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 028/2013, do 8º GBM, referente à prevenção e apoio do 
CBMPA durante o “FESTIVAL DE FOLCLORE JUNINO”;

Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 027/2013, do 8º GBM, referente ao “SERVIÇO DE 
CORTE DE ARVORE”;

Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 029/2013, do 8º GBM, referente a , referente à 
prevenção e apoio do CBMPA durante o “V TORTUC E VIRTOC MIRIM”;

Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 030/2013, do 8º GBM, referente à prevenção e apoio do 
CBMPA durante a “ VISTORIA NO MUNICIPIO DE GOIANÉSIA-PA;

APROVO NOTA DE SERVIÇO Nº 22/2013, do 15º GBM, referente à prevenção e apoio do 
CBMPA durante a “SEMANA NACIONAL DO BOMBEIRO”;

Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2013, da DST, referente à prevenção e apoio do 
CBMPA durante a “SEMANA ALUSIVA AO DIA NACIONAL DOS BOMBEIROS”.

(Fonte: Nota nº 026/2013 – BM/3 – Comando Operacional do CBMPA)

Aprovo a  NOTA DE SERVIÇO Nº 003/2013, da Diretoria de Telemática e Estatística 
(DTE), referente à “Manutenção preventiva corretiva das estações de rádiocomunicação”.

(Fonte: Nota nº 01/2013 – DTE do CBMPA)

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

1 – LICENÇA SAÚDE - CONCESSÃO
Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 14JUN2013.
Ao SD BM JOSÉ BERNARDO ALMEIDA NOGUEIRA RIBEIRO, da AJG/QCG, 07 (sete) 

dias de dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 21JUN2013.

II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – ATO DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 637, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2012
Homologa  a  Resolução  nº  202/2012  do  Conselho  Estadual  de  Segurança  Pública  - 

CONSEP.
O  GOVERNADOR  DO  ESTADO  DO  PARÁ,  usando  das  atribuições  que  lhe  são 

conferidas pelo art. 135, incisos III, V e VII, alínea “a”, da Constituição Estadual, e
Considerando  o  art.  4º,  da  Lei  Estadual  nº  7.584,  de  28  de  dezembro  de  2011, 

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

D E C R E T A:
Art. 1º Fica homologada a Resolução nº 202/2012 do Conselho Estadual de Segurança 

Pública - CONSEP, a qual aprova normas procedimentais nas ocorrências que resultem letalidade ou lesão 
corporal envolvendo os agentes do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 19 de dezembro de 2012.

SIMÃO JATENE
Governador do Estado
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RESOLUÇÃO Nº 202/2012 – CONSEP
EMENTA:  Aprova Normas Procedimentais nas ocorrências que resultem letalidade ou 

lesão corporal envolvendo os agentes do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social e dá 
outras providências.

O Conselho Estadual de Segurança Pública – CONSEP, no uso das atribuições legais 
que lhe confere o Art. 4º da Lei nº 7.584/11, c/c Arts. 2º, 8º, inciso VII, e 17, incisos I, II, III, IV, X e XX do  
Regimento Interno, homologado pelos Decretos nºs 1.555/96 e nº 294/03, respectivamente, e

CONSIDERANDO  os  termos  da  Resolução  n°  173/11-CONSEP,  de  25/08/2011, 
homologada  pelo  Decreto  Governamental  n°  212,  de  21  de  setembro  de  2011,  que  cria  o  Grupo  de 
Acompanhamento da Letalidade e Mortalidade do Conselho Estadual de Segurança Pública –CONSEP;

CONSIDERANDO os dispositivos  constantes  da  Portaria  Interministerial  n°  4.226  do 
Ministério da Justiça e da Secretaria de Direitos Humanos, de 31 de dezembro de 2010, que estabelece as 
Diretrizes sobre o Uso da Força pelos Agentes de Segurança Pública;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  se  estabelecer  medidas  visando  prevenir  e 
combater a violência institucional, com ênfase na redução da letalidade policial consistente em execuções 
extrajudiciais praticadas por Agentes do Estado;

CONSIDERANDO que a proposta encaminhada pelo Grupo de Acompanhamento da 
Letalidade e Mortalidade do CONSEP, foi aprovada pela unanimidade dos Conselheiros presentes na 248ª 
Reunião Ordinária deste Colegiado, realizada em 12/09/2012;

RESOLVE
Art.  1°.  Aprovar  Normas  Procedimentais  nas  ocorrências  que  resultem letalidade  ou 

lesão corporal envolvendo os agentes do Sistema Estadual de Segurança Publica e Defesa Social do Pará.

CAPÍTULO I
PROCEDIMENTOS COM VÍTIMA FATAL
Art.  2º.  Nas  hipóteses  de  ocorrência  de  ações  que  envolvam  os  servidores  civis  e 

militares do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, especificando se em folga ou em 
serviço,  e  que  haja  desdobramento  com  mortes  ou  lesões  corporais,  o  responsável  pela  operação 
comunicará imediatamente à autoridade policial competente.

Parágrafo único - Incumbirá, ainda, ao responsável pela operação, antes da chegada da 
autoridade policial competente:

I - Providenciar o isolamento e preservação do local do fato e acionar a perícia científica;
II - Assegurar a não remoção de vítimas fatais, preservando suas vestes;
III - Acionar o atendimento médico de urgência e emergência;
IV  -  Prestar  todas  as  informações  às  autoridades  de  Polícia  Judiciária  competente, 

fornecendo dados indispensáveis à elucidação da ocorrência;
V - Confeccionar Relatório Circunstanciado, no qual conste a justificativa fundamentada, 

para o exercício do uso da força ou arma de fogo sobre o fato que tenha resultado lesão corporal  ou 
letalidade.

Art. 3°. O Delegado de Polícia deverá:
I  -  Dirigir-se  ao  local  do  fato,  oportunidade  em  que  solicitará  ao  responsável  pela 

operação as medidas por ele adotadas;
II - Apreender as armas dos envolvidos na ocorrência e demais objetos relacionados ao 

fato;
III - Conduzir possíveis detidos, testemunhas do fato, armas e objetos para a Delegacia 

da Polícia Civil em que será registrada a ocorrência, quando não mais necessário que permaneçam no local 
do fato;

IV - Acompanhar a perícia científica no local do fato, conforme medidas prescritas na 
legislação processual penal vigente;

V  -  Determinar  a  apresentação  dos  servidores  civis  ou  militares  na  respectiva 
Corregedoria, com cópia da documentação confeccionada na Delegacia de Polícia Civil;

VI-  Encaminhar  os  servidores  civis  ou  militares,  arma(s),  veículo(s)  e  ou  outro(s) 
objeto(s) de propriedade da unidade do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social / Delegacia 
de Polícia relacionados ao fato, para serem submetidos à perícia.

CAPÍTULO II
DO SOCORRO AS VÍTIMAS QUE NECESSITEM DE ATENDIMENTO
DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA EM OCORRÊNCIAS.
Art. 4o - Os servidores civis e militares do SIEDS deverão acionar imediatamente, via 
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rádio,  telefone ou qualquer outro meio o Serviço de Resgate do Estado ou o Serviço de Remoção de 
Urgência /Emergência do Município para o transporte do (s) ferido (s) em confronto a uma unidade de 
urgência/emergência mais próxima e adequada ao caso.

§ 1º. No caso da inexistência, inoperância ou impossibilidade do Serviço de Resgate do 
Estado ou do Serviço de Remoção de Urgência/Emergência do Município, o (s) ferido (s) deverá (ão) ser 
transportado (s), imediatamente, pelos servidores civis e militares do SIEDS a uma unidade de urgência 
/emergência mais próxima e adequada ao caso;

§ 2º. O atendimento de primeiros socorros, a remoção e o transporte da(s) vítima(s) 
devem  ser  executados  segundo  os  protocolos  padrões  de  atendimento  a  fi  m  de  se  evitar  a 
morbimortalidade da(s) vítima(s) gerada (s) pela ocorrência e, para tanto, os servidores civis e militares do 
SIEDS devem possuir conhecimento de primeiros socorros.

Art. 5o. O acionamento do Serviço de Resgate do Estado ou do Serviço de Remoção de 
Urgência/Emergência do Município deve ser registrado no Boletim de Ocorrência Policial e no Relatório 
Circunstanciado de forma a constar: o local, a data, o horário e o nome do atendente.

Art 6º. Caso a remoção do (s) ferido (s) seja (m) realizada (s) pelos servidores civis e 
militares do SIEDS envolvidos na ocorrência, deverá ser registrado no Relatório Circunstanciado: o local, o 
horário de saída e chegada à unidade de urgência/ emergência.

Art. 7o. O não cumprimento da presente Resolução pelos servidores civis e militares do 
Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social envolvidos na ocorrência, bem como a Autoridade  
Policial  responsável  pela  adoção  das  medidas  preliminares,  sujeitará  o  infrator  às  sansões  penais  e 
administrativas previstas em lei.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.  8o.  O responsável  pela  operação deverá comunicar  imediatamente à  autoridade 

policial competente a ocorrência de confronto armado seguido de morte(s) ou ferido(s), fornecendo todos os 
dados acerca do caso.

Art. 9º. Os casos omissos deverão ser resolvidos pela autoridade policial competente de 
acordo com suas atribuições e, se necessário, com orientação da Corregedoria.

Art.  10.  Havendo dano ou extravio  de  viatura,  ou de  qualquer  bem sob domínio  ou 
pertencente  aos  órgãos  do  Sistema  Estadual  de  Segurança  Pública  e  Defesa  Social  deverá  ele  ser 
submetido à perícia e, se necessário, apreendido.

Art.  11.  Deverá  ser  dispensado  tratamento  condizente  com  o  comportamento 
demonstrado pelos servidores do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social envolvidos em 
ocorrência  de  natureza  grave,  envidando-se  esforços  no sentido  de preservar  sua  integridade  física  e 
psicológica, e, ainda, observar o principio da legalidade e da dignidade da pessoa humana, durante o tempo 
em que os trabalhos correicionais estiverem sendo realizados.

Parágrafo  único.  Os  servidores  civis  e  militares  do  Sistema  Estadual  de  Segurança 
Pública e Defesa Social, envolvidos diretamente em ocorrências que resultem letalidade ou lesão corporal, 
deverão ser encaminhados à atendimento psicológico.

Art.  12. Os Coordenadores dos Centros de Operações (CIOP/ SEGUP),  ao tomarem 
conhecimento das ocorrências que resultem letalidade ou lesão corporal, deverão imediatamente comunicar 
a Corregedoria respectiva e Comandos Operacionais.

Art. 13 Esta Resolução, após homologação pelo Chefe do Poder Executivo, entrará em 
vigor na data da sua publicação.

Gabinete da Presidência do CONSEP, em 25 de setembro de 2012.

LUIZ FERNANDES ROCHA
Presidente do CONSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social
(Fonte: Diário Oficial nº 32.304, de 20DEZ2012)

DECRETO Nº 647, DE 8 DE JANEIRO DE 2013
Homologa  a  Resolução  nº.  204/12  do  Conselho  Estadual  de  Segurança  Pública  - 

CONSEP.
O  GOVERNADOR  DO  ESTADO  DO  PARÁ,  usando  das  atribuições  que  lhe  são 

conferidas pelo art. 135, incisos III, V e VII, alínea “a”, da Constituição Estadual, e
Considerando o disposto no art. 4º da Lei Estadual nº. 7.584, de 28 de dezembro de 
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2011, combinado com os arts. 2º, 8º, inciso VII, 17, incisos I, IV, V e XX, e 22 do Regimento Interno do  
Conselho Estadual de Segurança Pública – CONSEP, homologado pelo Decreto nº. 1.555/96 e alterado 
pelo Decreto nº. 0294/03;

Considerando o Parecer nº. 1068/2012 da Consultoria Geral do Estado,

D E C R E T A:
Art. 1° Fica homologada a Resolução nº. 204/12 do Conselho Estadual de Segurança 

Pública - CONSEP, a qual aprova normas acerca do Uso da Força pelos Agentes de Segurança Pública do  
Estado do Pará.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 8 DE JANEIRO DE 2013.

SIMÃO JATENE
Governador do Estado

RESOLUÇÃO Nº 204/12 CONSEP
EMENTA: Regulamentação do Uso da Força pelos Agentes de Segurança Pública do 

Estado do Pará, em acompanhamento das diretrizes estabelecidas na Portaria Interministerial 4.226 de 31 
de dezembro de 2010, do Governo Federal

O Conselho Estadual de Segurança Pública – CONSEP, no uso de suas atribuições 
legais, que lhes são conferidas pelo Art. 4º da Lei nº. 7.584/11, c/c os Arts. 2º e 8º, inciso VII e 17, incisos I,  
II,  III,  IV  e  XX  do  Regimento  Interno,  homologado  pelos  Decretos  nº.  1.555/96  e  nº.  294/03,  
respectivamente, e

CONSIDERANDO o disposto no Art. 1º e no Art. 2º, caput, § 1º, § 2º e § 3º da Portaria  
Interministerial nº. 4.226, de 31 de dezembro de 2010 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República e do Ministério da Justiça, respectivamente;

CONSIDERANDO  o  disposto  na  Diretriz  9,  que  consta  do  Anexo  I  da  Portaria 
supracitada e estabelece o dever dos órgãos de segurança de editar atos normativos disciplinando o uso da  
força, bem como a necessidade de definir objetivamente os tipos de instrumentos e técnicas autorizadas, as 
circunstâncias técnicas adequadas à sua utilização, ao ambiente/entorno e ao risco potencial a terceiros não 
envolvidos no evento, o conteúdo e a carga horária mínima para habilitação e atualização periódica ao uso  
de cada tipo de instrumento,  a proibição de uso de armas de fogo e munições que provoquem lesões 
desnecessárias e risco injustificado e o controle sobre a guarda e utilização de armas e munições pelo 
agente de segurança pública;

CONSIDERANDO que o uso da força, disciplinado nesta Resolução, deverá observar, 
primordialmente, o Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, adotado 
pela Assembleia Geral das Nações Unidas na sua Resolução 34/169, de 17 de dezembro de 1979; os  
Princípios orientadores para a Aplicação Efetiva do Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis  
pela Aplicação da Lei, adotados pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas na sua resolução 
1989/61, de 24 de maio de 1989; os Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo pelos  
Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, adotados pelo Oitavo Congresso das Nações Unidas 
para a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes, realizado em Havana/Cuba, de 27 de Agosto 
à  7  de  setembro  de  1999;  e  a  Convenção  Contra  a  Tortura  e  outros  Tratamentos  ou  Penas  Cruéis,  
Desumanos ou Degradantes,  adotada pela  Assembleia  Geral  das Nações Unidas,  em sua XL Sessão, 
realizada em Nova York em 10 de dezembro de 1984 e promulgada pelo Decreto n.º 40, de 15 de fevereiro 
de 1991;

CONSIDERANDO a obrigatoriedade inerente às demais Diretrizes do Anexo I da Portaria 
supracitada;

CONSIDERANDO o teor do Art. 6º, do Acordo de Cooperação Técnica entre a União, por 
intermédio do Ministério da Justiça, e o Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Segurança 
Pública e Defesa Social, publicado no Diário Oficial da União de nº. 158, no dia 17 de agosto de 2011;

CONSIDERANDO  que  a  proposta  básica  da  Resolução  foi  concebida  e  construída 
integralmente pelos membros do Colegiado dos Corregedores do Sistema de Segurança Publica do Para –  
CCOR/ PA, dando origem ao Processo n°007/2011 – CONSEP;

CONSIDERANDO que o  parecer  conclusivo  elaborado  pela  Conselheira  Relatora  do 
Processo  n°007/2011 –  CONSEP –  Dra.  Anna Claudia  Lins  de  Oliveira,  representante  da  SPDDH no  
Colegiado,  reconheceu como positiva  a  proposta  de  Resolução  elaborada  pelo  CCOR/PA,  produzindo, 
entretanto, adequadas e necessárias alterações;

CONSIDERANDO  finalmente,  que  a  matéria  objeto  da  proposta  de  Resolução 
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apresentada pela Relatora do Processo, submetida a discussão do Plenário da 249ª Reunião Ordinária, em 
07 de novembro de 2012, foi recepcionada após a adoção de ressalvas e emendas, sendo posteriormente 
julgada e aprovada pela unanimidade dos Conselheiros presentes nessa Sessão.

RESOLVE:
Art.1º. Normatizar o uso da força pelos agentes de segurança pública do Estado do Pará,  

definida como sendo a intervenção coercitiva imposta à pessoa ou grupo de pessoas por parte do agente de  
segurança pública com a finalidade de preservar a ordem pública e a lei.

§ 1º. O Uso da Força é escalonado em níveis. Logo, o “Nível do Uso da Força” é a 
intensidade da força escolhida pelo  agente de segurança pública em resposta a uma ameaça real  ou 
potencial.

§ 2º. Os níveis do uso da força são:
I – Presença Física;
II – Verbalização, cuja aplicação por parte do agente de segurança pública demanda o 

conhecimento e domínio das seguintes técnicas:
a) Uso da flexão do nível de voz;
b) Clareza de comando;
c) Não utilização de linguagem chula ou ameaçadora;
d) Repetição no caso de não acatamento da ordem; e,
e) Negociação constante.
III – Controle de contato ou controle de mãos livres, consistente em:
a) Técnicas de imobilização;
b) Técnicas de algemação; e
c) Técnicas de condução.
IV – Utilização de instrumentos de menor potencial ofensivo, que são instrumentos de 

caráter não-letal  desenvolvidos com a finalidade de preservar vidas,  minimizar danos à integridade das 
pessoas e que se subdividem em:

a)  Armas  de  menor  potencial  ofensivo:  armas  projetadas  e/  ou  empregadas, 
especificamente, com a finalidade de conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas, preservando 
vidas e minimizando danos à sua integridade;

b)  Munições  de  menor  potencial  ofensivo:  munições  projetadas  e  empregadas, 
especificamente,  para  conter,  debilitar  ou  incapacitar  temporariamente  pessoas,  preservando  vidas  e 
minimizando danos a integridade das pessoas envolvidas.

c)  Equipamentos de menor potencial  ofensivo:  todos os artefatos,  excluindo armas e 
munições, desenvolvidos e empregados com a finalidade de conter, debilitar ou incapacitar temporariamente 
pessoas, para preservar vidas e minimizar danos à sua integridade;

V – Força letal, assim entendida como o emprego de armas de fogo ou outra capaz de 
produzir  morte do opositor  e  cuja avaliação positiva  é balizada, stricto sensu, pelos fatores habilidade, 
oportunidade e risco:

a) Habilidade é capacidade física do opositor de provocar grave dano para si próprio, 
para outra(s) pessoa(s) e para o agente de segurança pública;

b) Oportunidade é o potencial do opositor de usar sua habilidade;
c) Risco é o perigo atual ou iminente de utilização por parte do opositor de sua habilidade 

e oportunidade para provocar graves danos para si próprio, para outra(s) pessoa(s) e para o agente de 
segurança pública.

Art. 2º. A utilização de qualquer nível do uso da força por agentes de segurança pública 
deverá obedecer aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação, conveniência e 
progressividade.

§ 1º. Princípio da Legalidade: os agentes de segurança pública só poderão utilizar a 
força para a consecução de um objetivo legal e nos estritos limites da lei.

§  2º.  Princípio  da Necessidade:  determinado nível  de força só pode ser  empregado 
quando níveis de menor intensidade não forem suficientes para atingir os objetivos legais pretendidos.

I – O uso de um determinado nível de uso da força exige o esgotamento de todos os  
níveis anteriores, salvo casos excepcionais.

§  3º.  Princípio  da  Proporcionalidade:  o  nível  da  força  utilizado  deve  sempre  ser 
compatível com a gravidade da ameaça representada pela ação do opositor e com os objetivos pretendidos 
pelo agente de segurança pública.

§ 4º. Princípio da Moderação: o emprego da força pelos agentes de segurança pública 
deve sempre que possível, além de proporcional, ser moderado, visando sempre reduzir o seu emprego.
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I – O uso da força deve cessar tão logo deixe de existir a situação de conflito que o  
motivou, sob pena de responder o agente de segurança pública pelo excesso.

§ 5º. Princípio da Conveniência: a força não poderá ser empregada quando, em função 
do contexto, possa ocasionar danos de maior relevância do que os objetivos legais pretendidos.

§ 6º. Princípio da Progressividade: a proporcionalidade da utilização dos níveis de uso da 
força é dinâmica e temporalmente progressiva, isto é, impõe o dever de agravamento ou abrandamento da 
ação ou reação do agente de segurança pública, conforme a espécie de agressão do opositor.

Art. 3º. São consideradas abusivas as seguintes demonstrações do uso da força:
§ 1º. Realizar disparos de advertência, em razão da imprevisibilidade de seus efeitos.
§ 2º. Fazer uso de armas de fogo contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que, 

mesmo na posse de algum tipo de arma, não represente risco imediato de morte ou de lesão grave aos 
agentes de segurança pública ou terceiros.

§ 3º. Utilizar armas de fogo contra veículo que desrespeite o bloqueio policial em via 
pública,  a  não  ser  que  o  ato  represente  um risco  imediato  de  morte  ou  lesão  grave  aos  agentes  de 
segurança pública ou terceiros.

§ 4º. Apontar arma de fogo contra pessoas durante os procedimentos de abordagem 
sem a observância dos princípios do Art. 2º.

§ 5º. Não portar dois (2) instrumentos de menor potencial ofensivo e equipamentos de 
proteção necessários à atuação específica, o agente de segurança pública que, em razão da sua função, 
possa vir a se envolver em situações de uso da força.

I – Equipamentos de proteção é todo dispositivo ou produto, de uso individual (EPI) ou 
coletivo (EPC), destinado a redução de riscos à integridade física ou à vida dos agentes de segurança 
pública.

§ 6º. Descumprir as ações previstas no Art. 7º, desta Resolução.
§ 7º. Não se submeter o exame de renovação da habilitação para uso de armas de fogo 

em serviço, com periodicidade mínima de 01 (um) ano.
§ 8º. Portar armas de fogo ou instrumento de menor potencial ofensivo para o qual não  

esteja devidamente habilitado;
§  9º.  Realizar  atividade  de  treinamento  em horário  de  folga,  pois  as  atividades  de 

treinamento  fazem  parte  do  trabalho  rotineiro  do  agente  de  segurança  pública,  de  maneira  a  serem 
preservados os períodos de descanso, lazer e convivência sócio familiar.

§ 10. Descumprir o agente de segurança o dever de respeitar e proteger a dignidade 
humana, manter e apoiar os direitos humanos de todas as pessoas, inclusive do cidadão em conflito com a 
lei.

§ 11. Infligir, instigar ou tolerar qualquer ato de tortura ou qualquer outro tratamento ou 
pena cruel, desumano ou degradante, ou invocar ordens superiores ou circunstâncias excepcionais como 
justificação para torturas ou outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes.

§ 12. Esquivar-se do dever de assegurar a proteção da saúde das pessoas à sua guarda 
e,  em  especial,  de  tomar  as  medidas  imediatas  para  assegurar  tais  cuidados  médicos  sempre  que 
necessário, conforme Resolução Nº 202/CONSEP, de 25 de setembro de 2012.

§ 13. Deixar de comunicar imediatamente o superior imediato ou a Corregedoria, quando 
tiver motivo para acreditar que houve ou está para haver um ato de abuso de força.

§ 14. Deixar de se esforçar para reduzir ao mínimo ou danos ou lesões e preservar a 
vida dos opositores, quando possível fazê-lo sem risco pessoal.

§ 15. Deixar de se identificar como agente de segurança pública e de advertir claramente 
a intenção de utilizar a arma de fogo, deixando um prazo suficiente para que o aviso possa ser respeitado,  
exceto se esse modo de proceder colocar indevidamente em risco a segurança daqueles responsáveis e 
implicar em perigo de morte ou lesão grave para outras pessoas ou se mostrar manifestamente inadequado 
ou inútil, tendo em conta as circunstâncias do caso.

§ 16.  Utilizar  a força na relação com pessoas detidas ou presas,  exceto se isso for 
indispensável para a manutenção da segurança e da ordem, ou quando a segurança das pessoas esteja 
ameaçada.

§ 17. Utilizar armas de fogo na relação com pessoas detidas ou presas, inclusive em 
momentos de evasão e fuga, exceto em caso de legítima defesa ou para defesa de terceiros contra perigo  
iminente de morte ou lesão grave.

Art.  4º:  Os  agentes  de  segurança  pública  só  podem  utilizar  armas  de  fogo  para 
dispersarem manifestações violentas se não for possível recorrer a meios menos perigosos, e somente nos 
limites do estritamente necessário, quando isso seja indispensável para proteger vidas humanas, balizada, 
stricto  sensu,  pelos  fatores  habilidade,  oportunidade  e  risco,  observando  os  princípios  da  legalidade, 
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necessidade,  proporcionalidade,  moderação,  conveniência  e  progressividade,  conforme  dispõe  esta 
Resolução.

Art. 5º. Será iniciada por meio da Corregedoria da Instituição, a investigação imediata 
dos fatos e circunstâncias relativos ao abuso da força.

Art.  6º.  Quando  o  uso  da  força  causar  lesão  ou  morte  de  pessoa(s),  o  agente  de 
segurança pública envolvido deverá realizar as seguintes ações:

I – Submeter-se as regras contidas na Resolução N° 202/ CONSEP, de 25 de setembro 
de 2012, quanto a assistência médica e prestação de socorro aos feridos;

II  -  Adotar  todas as providências para a correta  preservação do local  da ocorrência, 
providenciando o isolamento do local, além de acionar a perícia técnica-científica, em conformidade com a

Resolução nº 202/CONSEP, de 25 de setembro de 2012;
III – Comunicar o fato ao seu superior imediato e à autoridade competente;
IV –  Preencher o relatório  individual  correspondente sobre o uso da força,  conforme 

dispõe o Art. 9º; desta Resolução;
V – Facilitar o trabalho de colheitas de provas pelos peritos.
Art.  7º.  Quando  o  uso  da  força  causar  lesão  ou  morte  de  pessoa(s),  o  órgão  de 

segurança pública, de acordo com suas atribuições legais, deverá realizar as seguintes ações:
I – Facilitar a assistência e/ou auxílio médico aos feridos;
II – Recolher e identificar as armas e munições de todos os envolvidos, vinculando-as 

aos seus respectivos portadores no momento da ocorrência;
III – Solicitar perícia criminalística para a realização do exame de local e objetos bem 

como exames médico-legais;
IV – Realizar através do agente que primeiro tomar conhecimento do fato, excetuando o 

agente agressor, a comunicação aos familiares ou amigos da(s) pessoa(s) ferida(s) ou morta(s);
V  –  Iniciar,  por  meio  da  Corregedoria  da  Instituição  ou  autoridade  competente, 

investigação imediata dos fatos e circunstâncias do emprego da força;
VI – Promover o devido acompanhamento psicológico aos agentes de segurança pública 

envolvidos, permitindo-lhes superar ou minimizar os efeitos decorrentes do fato ocorrido (de acordo com o 
Art. 6º, caput, e parágrafo único da Resolução Nº. 023/CONSEP, de 20 de fevereiro de 2001);

VII  –  Afastar  temporariamente  do  serviço  operacional,  para  avaliação  psicológica  e 
redução  do  estresse,  os  agentes  de  segurança  pública  envolvidos  diretamente  em  ocorrências  com 
resultado letal (de acordo com o art. 6º, caput, e parágrafo único da Resolução Nº. 023/CONSEP, de 20 de 
Fevereiro de 2001).

Art. 8º. Os agentes de segurança pública deverão preencher um relatório individual todas 
as vezes que dispararem arma de fogo e/ou fizerem uso de instrumentos de menor potencial ofensivo, 
ocasionando lesões ou mortes.

Art.  9º.  No  prazo  de  72  horas  o  relatório  deverá  ser  encaminhado  ao  Grupo  de 
Acompanhamento da Letalidade e Mortalidade do CONSEP, contendo no mínimo as seguintes informações:

I – Circunstâncias e justificativas que levaram o uso da força ou de arma de fogo por 
parte do agente de segurança pública;

II  –  Medidas  adotadas  antes  de  efetuar  os  disparos/usar  instrumentos  de  menor 
potencial ofensivo, ou as razões pelas quais elas não puderam ser contempladas;

III – Tipo de arma e de munição, quantidade de disparos efetuados, distância e pessoa 
contra a qual foi disparada a arma;

IV – Instrumento(s) de menor potencial ofensivo utilizado(s), especificando a frequência, 
a distância e a pessoa contra a qual foi utilizado o instrumento;

V – Quantidade de agentes de segurança pública feridos ou mortos na ocorrência, meio 
e natureza da lesão;

VI  –  Quantidade  de  feridos  e/ou  mortos  atingidos  pelos  disparos  efetuados  pelo(s) 
agente(s) de segurança pública;

VII – Número de feridos e/ou mortos atingidos pelos instrumentos de menor potencial 
ofensivo utilizados pelo(s) agente(s) de segurança pública;

VIII – Número total de feridos e/ou mortos durante a missão;
IX – Quantidade de projéteis disparados que atingiram pessoas e as respectivas regiões 

corporais atingidas;
X – Quantidade de pessoas atingidas pelos instrumentos de menor potencial ofensivo e 

as respectivas regiões corporais atingidas;
XI – Ações realizadas para facilitar a assistência e/ou auxílio médico, quando for o caso;
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XII – Se houve preservação do local e, em caso negativo, apresentar justificativa.
Art. 10. Os órgãos de Segurança Pública e Defesa Social deverão:
I – Estimular e priorizar o uso de técnicas e instrumentos de menor potencial ofensivo 

pelos agentes de segurança pública,  de acordo com a especificidade da função operacional e sem se 
restringir às unidades especializadas.

II – Editar, em sessenta (60) dias, atos normativos disciplinando o uso da força por seus 
agentes, definindo objetivamente:

a) Os tipos de instrumentos e técnicas autorizadas;
b)  As  circunstâncias  técnicas  adequadas  à  sua  utilização,  ao  ambiente  e  ao  risco 

potencial a terceiros não envolvidos no evento;
c) O conteúdo e a carga horária mínima para habilitação e atualização periódica ao uso 

de cada tipo de instrumento;
d)  A  proibição  de  uso  de  armas  de  fogo  e  munições  que  provoquem  lesões 

desnecessárias e risco injustificado;
e)  O  controle  sobre  a  guarda  e  utilização  de  armas  e  munições  pelo  agente  de 

segurança pública.
III – Oferecer possibilidades de reabilitação e reintegração ao trabalho aos agentes de 

segurança pública que adquirirem deficiência física em decorrência do desempenho de suas atividades.
IV – Fornecer aos agentes de segurança da área operacional os instrumentos de menor 

potencial ofensivo e equipamentos de proteção.
V – Dar ampla publicidade e promover a organização de cursos práticos para divulgação 

e correta aplicação dos dispositivos desta Resolução.
VII - Manter sistematicamente sob exame as normas, instruções, métodos e práticas de 

interrogatório,  bem como  as  disposições  sobre  a  custódia  e  o  tratamento  das  pessoas  submetidas  a 
qualquer forma de prisão, com vistas a evitar  qualquer caso de tortura.

II – Facilitar e dar ampla divulgação aos administrados sobre as formas de formalizarem 
denúncias  de abuso  de força,  sobretudo  de tortura,  para  fins  de  apuração  e  punição  dos  agentes  de 
segurança envolvidos.

Art. 11. O recrutamento e a seleção de agentes de segurança pública e instrutores, os 
processos seletivos, os currículos dos cursos de formação, educação continuada e especialização pautar-
se-ão pelos seguintes critérios:

§ 1º. Os critérios de recrutamento e seleção de agentes deverão levar em consideração 
o perfil psicológico necessário para lidar com situações de estresse e uso da força e arma de fogo.

§ 2º.  Os processos seletivos para ingresso nas Instituições de Segurança Pública e 
Defesa Social e os cursos de formação, especialização e formação continuada dos agentes de segurança 
pública  devem incluir  conteúdos  relativos  a  direitos  humanos,  proibição  da  tortura  e  sobre  técnicas  e 
instrumentos de menor potencial ofensivo.

I – O conteúdo relativo à disciplina de direitos humanos deve possuir carga horária não 
inferior à estabelecida para o curso de direitos humanos pela Rede Nacional de Ensino à Distância, da 
Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça;

II – A proibição da tortura será abordada na disciplina voltada para a interpretação da Lei  
9.455 de 07 de abril de 1997 (Lei de Tortura), consoante o disposto na Resolução Nº. 023/CONSEP, de 10 
de fevereiro de 2001.

Art. 12. Os critérios de recrutamento e seleção de instrutores para ministrarem aula em 
qualquer assunto que englobe o uso da força deverão levar em conta análise rigorosa de seu currículo 
formal  e  tempo  de  serviço,  áreas  de  atuação,  experiências  anteriores  em  atividades  fi  m,  registros 
funcionais, formação em direitos humanos e nivelamento em ensino;

Parágrafo  único.  Os  instrutores  deverão  ser  submetidos,  de  dois  em  dois  anos,  à 
aferição de conhecimentos teóricos e práticos e sua atuação deve ser avaliada.

Art.  13.  A habilitação  para  uso  de  armas  de  fogo  em  serviço  deve  ser  feita  com 
periodicidade mínima de 1 (um) ano e obedecerá aos seguintes critérios:

I - Deverá ser elaborado procedimentos de habilitação para o uso de cada tipo de arma 
de fogo e instrumento de menor potencial  ofensivo que incluam avaliação técnica,  psicológica,  física e 
treinamento específico, com previsão de revisão periódica a cada dois anos;

II – Sempre que um novo tipo de arma ou instrumento de menor potencial ofensivo for 
introduzido  na  Instituição  deverá  ser  estabelecido  um módulo  de  treinamento  específico  com vistas  à 
habilitação do agente.
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Art.14 Esta Resolução, após homologação pelo Chefe do Poder Executivo, entrará em 
vigor na data da sua publicação.

Gabinete da Presidência do CONSEP, em 28 de novembro de 2012.

LUIZ FERNANDES ROCHA
Presidente do CONSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social
(Fonte: Diário Oficial nº 32.314, de 09JAN2013)

D E C R E T O Nº 212, DE 21 DE SETEMBRO DE 2011
Homologa a Resolução nº 173 do Conselho Estadual de Segurança Pública - CONSEP.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ em exercício, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelo art. 135, incisos III e VII, alínea “a”, da Constituição Estadual, e
Considerando a Portaria Interministerial nº 4.226, de 31 de dezembro de 2010, que cria 

diretrizes sobre o uso de força para os órgãos de segurança pública;
Considerando o Acordo de Cooperação Técnica para redução de letalidade na atividade 

policial, fi rmado entre a União, por intermédio do Ministério da Justiça, e o Estado do Pará, por meio da  
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SEGUP,

Considerando o Ofício nº 132 do Conselho Estadual de Segurança Pública;
Considerando os termos do Parecer nº 921/2011 da Consultoria Geral do Estado,

R E S O L V E:
Art.  1º  Fica  homologada  a  Resolução  nº  173  do  Conselho  Estadual  de  Segurança 

Pública - CONSEP, publicada no Diário Ofi cial do Estado nº 31.989, de 31 de agosto de 2011, a qual cria o 
Grupo de Acompanhamento da Letalidade e Mortalidade do CONSEP.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 21 de setembro de 2011.

HELENILSON PONTES
Governador do Estado em exercício
(Fonte: Diário Oficial nº 32.005, de 23SET2011)

D E C R E T O Nº 212, DE 21 DE SETEMBRO DE 2011
Homologa a Resolução nº 173 do Conselho Estadual de Segurança Pública - CONSEP.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ em exercício, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelo art. 135, incisos III e VII, alínea “a”, da Constituição Estadual, e
Considerando a Portaria Interministerial nº 4.226, de 31 de dezembro de 2010, que cria 

diretrizes sobre o uso de força para os órgãos de segurança pública;
Considerando o Acordo de Cooperação Técnica para redução de letalidade na atividade 

policial, fi rmado entre a União, por intermédio do Ministério da Justiça, e o Estado do Pará, por meio da  
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SEGUP,

Considerando o Ofício nº 132 do Conselho Estadual de Segurança Pública;
Considerando os termos do Parecer nº 921/2011 da Consultoria Geral do Estado,

R E S O L V E:
Art.  1º  Fica  homologada  a  Resolução  nº  173  do  Conselho  Estadual  de  Segurança 

Pública - CONSEP, publicada no Diário Ofi cial do Estado nº 31.989, de 31 de agosto de 2011, a qual cria o 
Grupo de Acompanhamento da Letalidade e Mortalidade do CONSEP.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 21 de setembro de 2011.

HELENILSON PONTES
Governador do Estado em exercício

ANEXO
RESOLUÇÃO Nº173/11-CONSEP
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
EMENTA: Cria o Grupo de Acompanhamento da Letalidade e Mortalidade do CONSEP.
O  Conselho  Estadual  de  Segurança  Pública  –  CONSEP,  no  uso  das  atribuições 
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conferidas pelo Art. 4º da Lei nº 5.944, de 02/02/96, e alterações posteriores, c/c os Artigos 2º, 6º, 8º, inciso  
VII, 17, incisos I, III, IV, V, e VII e 22 do Regimento Interno, homologado pelos Decretos nº 1.555/96 e nº  
0294/03, respectivamente, e

CONSIDERANDO  o  compromisso  do  Governo  do  Estado  de  promover  ações 
permanentes para defesa e proteção da sociedade, em busca da paz social;

CONSIDERANDO  que  o  Sistema  Estadual  de  Segurança  Pública  tem  a  missão 
institucional de assegurar a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio,  
por intermédio dos órgãos que o compõem;

CONSIDERANDO  o  estabelecimento  da  redução  dos  indicadores  da  violência  e  da 
criminalidade  como  meta  principal  do  Sistema  Estadual  de  Segurança  Pública,  através  da  integração 
institucional das forças de segurança e articulação dos recursos e meios que previnam tais eventos;

CONSIDERANDO o Plano Nacional de Direitos Humanos – 3, em sua Diretriz 14 que 
versa sobre o combate à violência institucional, com ênfase na erradicação da tortura e na redução da 
letalidade  policial  e  carcerária,  tendo  como  um  dos  objetivos  estratégicos  o  Combate  às  execuções 
extrajudiciais realizadas por agentes do Estado;

CONSIDERANDO a PORTARIA INTERMINISTERIAL No- 4.226, DE 31 DE DEZEMBRO 
DE 2010, que estabelece as Diretrizes sobre o Uso da Força e amas de fogo pelos Agentes de Segurança 
Pública e, na qual consta no item nº 23 que estabelece” Os órgãos de segurança pública deverão criar  
comissões internas de controle e acompanhamento da letalidade, com o objetivo de monitorar o uso efetivo  
da força pelos seus agentes;

CONSIDERANDO a missão atribuída da Ouvidoria do SESP constante do Art.  2º  da 
Resolução nº 165, de 27/04/2011, publicada no DOE nº 39.904, de 29/04/2011;

CONSIDERANDO  fi  nalmente,  que  a  matéria  objeto  desta  Resolução,  submetida  à 
discussão e julgamento do Plenário do CONSEP na 229ª Reunião Ordinária, realizada dia 24 de agosto de 
2011, mereceu aprovação unânime dos Conselheiros presentes.

RESOLVE:
Art. 1º - Criar, no âmbito do Conselho Estadual de Segurança Pública do Pará-CONSEP, 

o Grupo de Acompanhamento da Letalidade e Mortalidade, de natureza permanente, com vistas a identifi 
car os fatores que aumentam o risco de ocorrências dessa natureza e, se necessário, propor a adoção de 
medidas para a sua prevenção, redução e aprimoramento das estruturas investigativas.

Art. 2º - O Grupo de Acompanhamento será composto por até dois representantes da 
Ouvidoria  do  SESP-PA,  um  representante  da  Corregedoria  da  Polícia  Civil,  um  representante  da 
Corregedoria  da  Polícia  Militar,  um  representante  da  Corregedoria  da  SUSIPE,  um  representante  da 
Corregedoria do CPC- Renato Chaves, um representante do Corpo de Bombeiros Militar,um representante 
da Corregedoria do DETRAN, um representante do CEI/SESP, um representante da Promotoria de Direitos 
Humanos do Ministério Público Estadual, um representante no Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria 
Pública, um representante da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, um representante da 
Comissão de Direitos Humanos da OAB

§1º  -  Poderão  ainda  integrar  o  Grupo  de  Acompanhamento,  como  convidados  pela 
Ouvidoria  do  SESP/PA,  representantes  de  Comissões  de  Direitos  Humanos  de  entidades  públicas  e 
privadas  de  estudos  e  pesquisas  sobre  assuntos  de  interesse  da  segurança  pública,  devidamente 
autorizada pelo Plenário do CONSEP.

§ 2º - A coordenação dos trabalhos do Grupo de Acompanhamento será exercida por um 
dos  representantes  da  Ouvidoria  do  SESPPA,  eleito  pelos  demais  membros  que  o  constitui,  para  um 
mandato anual, podendo ser reconduzido

Art. 3º - São atribuições do Grupo de Acompanhamento:
I – Levantar dados e organizar séries históricas disponíveis dos indicadores referentes 

aos casos de letalidade e mortalidade em ações envolvendo os servidores civis e militares do Sistema de 
Segurança do Estado do Pará.

II – Identificar os fatores que aumentam o risco de letalidade em operações policiais.
III – Propor a adoção de medidas para a redução da letalidade e do aperfeiçoamento das 

estruturas investigativas.
IV – Organizar e manter atualizado, na Ouvidoria do SESP, banco de dados referente às 

ocorrências verifi cadas com base nas informações fornecidas pelas instituições policiais e outras fontes no 
que se refere aos seguintes itens que lhes sejam pertinentes:

a) número de pessoas mortas em confronto com servidores civis e militares do Sistema 
Estadual de Segurança Pública do Pará, especificando se em folga ou em serviço;
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b) número de pessoas vitimadas por homicídios dolosos praticados por servidores civis e 
militares, especificando se em folga ou em serviço;

c) número de pessoas vitimadas por homicídios culposos praticados por servidores civis 
e militares, especificando se em folga ou em serviço;

d)  número  de  pessoas  feridas  em  confronto  com  servidores  civis  e  militares, 
especificando se em folga ou em serviço;

e) número de pessoas feridas em outras situações, que não confronto ou operações, por 
servidores civis e militares, especificando se em folga ou em serviço;

f) número de servidores civis e militares mortos em serviço, especificando se em virtude 
de confronto, homicídio doloso, homicídio culposo, latrocínio, combate a incêndios, salvamento, resgate, 
operações da Defesa Civil, acidente de trânsito ou outra causa;

g)  número de profissionais  civis  e  militares mortos em situação de folga  de serviço,  
especifi  cando se  em virtude  de  confronto,  homicídio  doloso,  homicídio  culposo,  latrocínio,  combate  à 
incêndios, salvamento, resgate, operações da Defesa Civil, acidente de transito ou outra causa;

h) número de profissionais civis e militares ferido em serviço em confronto ou operação 
de bombeiro;

III - Os agentes de segurança pública deverão preencher um relatório individual todas as 
vezes  que  dispararem arma de  fogo  e/ou  fi  zerem uso  de  instrumentos  de  menor  potencial  ofensivo,  
ocasionando lesões ou mortes. O relatório deverá ser encaminhado ao Grupo de Acompanhamento de 
Letalidade  e  Mortalidade  e  deverá  conter  no  mínimo  as  seguintes  informações,  em consonância  com 
PORTARIA INTERMINISTERIAL No- 4.226, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010 que estabelece Diretrizes 
sobre o Uso da Força e Armas de fogo pelos Agentes de Segurança Pública:

a) circunstâncias e justificativa que levaram o uso da força ou de arma de fogo por parte 
do agente de segurança pública;

b) medidas adotadas antes de efetuar os disparos/usar instrumentos de menor potencial 
ofensivo, ou as razões pelas quais elas não puderam ser contempladas;

c) tipo de arma e de munição, quantidade de disparos efetuados, distância e pessoa 
contra a qual foi disparada a arma;

d) instrumento(s) de menor potencial ofensivo utilizado(s), especificando a frequência, a 
distância e a pessoa contra a qual foi utilizado o instrumento;

e) quantidade de agentes de segurança pública feridos ou mortos na ocorrência, meio e 
natureza da lesão;

f) quantidade de feridos e/ou mortos atingidos pelos disparos efetuados pelo(s) agente(s) 
de segurança pública;

g)  número  de  feridos  e/ou  mortos  atingidos  pelos  instrumentos  de  menor  potencial 
ofensivo utilizados pelo(s) agente(s) de segurança pública;

h) número total de feridos e/ou mortos durante a missão;
i) quantidade de projéteis disparados que atingiram pessoas e as respectivas regiões 

corporais atingidas;
j) quantidade de pessoas atingidas pelos instrumentos de menor potencial ofensivo e as 

respectivas regiões corporais atingidas;
k) ações realizadas para facilitar a assistência e/ou auxílio médico, quando for o caso;
l) se houve preservação do local e, em caso negativo, apresentar justificativa.
Art. 4º - No desempenho de suas atribuições, o Grupo de Acompanhamento poderá:
I – Solicitar informações e documentos aos órgãos das Policias Civil e Militar, do Corpo 

de Bombeiros Militar, DETRAN, CPC- Renato Chaves e SUSIPE;
II – Visitar as repartições acima especificadas e realizar entrevistas para complementar 

as informações e documentos recebidos.
Art.  5º  -  Para  o  desempenho  das  atribuições  do  Grupo  de  Acompanhamento,  as 

instituições policiais, o Corpo de Bombeiros, CPC-Renato Chaves, DETRAN, SUSIPE tomarão as medidas 
necessárias  para  que  os  dados  e  informações  solicitados  pelo  Grupo  de  Acompanhamento  sejam 
prontamente atendidos para possibilitar estudos visando à prevenção e redução da letalidade e mortalidade 
policial.

Art. 6º - Caberá à Polícia Civil encaminhar ao Grupo de Acompanhamento, cópias dos 
boletins  de  ocorrências  com resultado  letal  envolvendo  profissionais  civis  ou  militares  em que  conste  
número, data, horário e local dos fatos, horário da comunicação, histórico, nomes das partes envolvidas, 
indicação da Delegacia em que foi lavrada e relação dos exames periciais, porventura, requisitados.
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1º  -  A  autoridade  policial  presidente  do  Inquérito  encaminhará  ao  Grupo  de 
Acompanhamento, no prazo de 30 (trinta) dias, cópia da Portaria, dos depoimentos colhidos, dos laudos 
periciais e, se houver, do relatório final.

2º - O mesmo procedimento mencionado no parágrafo anterior será adotado se surgirem 
indícios  do  envolvimento  de  policiais  no  curso  das  investigações  de  homicídio  de  autoria  inicialmente 
desconhecida.

Art. 7º - Caberá à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar encaminhar ao Grupo 
de  Acompanhamento  cópias  de  todos  os  boletins  de  ocorrências  com  resultado  letal  envolvendo  os 
profissionais civis e militares, em que conste data, horário, local e histórico dos fatos e pessoas envolvidas.

Parágrafo  único  –  O  oficial  responsável  pelo  IPM,  quando  tratar-se  de  policial  ou 
bombeiro militar,  encaminhará ao Grupo de Acompanhamento,  no prazo de 30 dias da instauração do 
procedimento, cópia da Portaria, dos depoimentos colhidos, dos laudos periciais e, se houver do relatório fi  
nal.

Art. 8º - Caberá ao CPC-Renato Chaves encaminhar ao Grupo de Acompanhamento, 
quando solicitado por seus Coordenadores, cópias de laudos periciais.

Art. 9º - As Polícias Civil e Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, a SUSIPE, o DETRAN e 
o  CPC-  Renato  Chaves  encaminharão  ao  Grupo  de  Acompanhamento  cópias  de  portarias  iniciais  e 
relatórios  ou  despachos  conclusivos  dos  procedimentos  administrativos  instaurados,  bem  como  das 
decisões administrativas finais, no prazo de 10 (dez) dias úteis da produção de tais documentos, sempre 
que as ocorrências se referir ao uso de armas de fogo por parte de seus respectivos servidores.

Art. 10 - O Grupo de Acompanhamento reunir-se-á mensalmente, na sede da Ouvidoria 
do SSP-PA, e deverá, a cada 90 (noventa) dias, encaminhar ao CONSEP Relatório de suas atividades.

Art. 11 – O Grupo de Acompanhamento, quando solicitado, poderá repassar aos Órgãos 
de  Controle  das  Polícias  e  dos  Bombeiros,  e  demais  Instituições  do  Sistema  Estadual  de  Segurança 
Pública,  Fórum Nacional  de  Ouvidores  de  Polícia,  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da 
República  e  Secretaria  Nacional  Segurança  Pública  do  Ministério  da  Justiça;,  Comissões  de  Direitos 
Humanos de entidades e órgãos de estudos e pesquisas, públicos e privados, sobre assuntos de interesse 
da  segurança  pública;  informações  constantes  de  seu  banco  de  dados,  desde  que  necessários  ao 
desempenho de suas respectivas atribuições legais.

Art. 12 – O Grupo de Acompanhamento poderá convidar para participar de suas reuniões 
representantes  de  entidades e  órgãos públicos  federais,  estaduais  e  municipais,  bem como entidades 
privadas de defesa dos direitos humanos, quando autorizado pelo Plenário do CONSEP.

Art. 13 – O desempenho das funções de Coordenador e dos demais membros do Grupo 
de Acompanhamento não será remunerado, sendo porém, consideradas serviço publico relevante.

Art. 14 – O Delegado-Geral da Policia Civil, o Comandante-Geral da Policia Militar,  o 
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar, o Diretor do CPC-Renato Chaves, o Diretor do DETRAN 
e o Superintendente da SUSIPE, baixarão normas internas necessárias ao cumprimento desta Resolução.

Art.15º- Esta Resolução, após homologação pelo Chefe do Poder Executivo, entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

Plenário do CONSEP/Belém, 25 de agosto de 2011

LUIZ FERNANDES ROCHA
Conselheiro /Presidente do CONSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social
(Fonte: Diário Oficial nº 32.213, de 03AGO2012)

2 – RFESULTADO DE INSPEÇÃO
Realizada  pela  JIS  deste  CBMPA,  em  sessão  permanente  de  nº  34,  datada  de 

12JUN2013, proferiu os seguintes pareceres:
Nome Posto

Grad.
UBM Parecer

PROCESSO DE REFORMA
WALDECIR CARDOSO DOS 
SANTOS

CB QCG/DP RETORNO DIA 19JUN2013 PARA FINALIZAÇÃO PROCESSO DE 
REFORMA.

PRORROGAÇÃO DE LICENÇA
DANIEL DELATUCHE 
BARBOSA

SUBTEN Banda de 
Musica

INCAPAZ  TEMPORARIAMENTE  AO  TRABALHO  BOMBEIRO 
MILITAR. Necessita de mais 018(dezoito)  dias de LICENÇA PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE, a partir de 13JUN2013 até 30JUN2013. 

PAULO SERGIO DE SOUSA 
CASTRO

CB QCG/TJE INCAPAZ  TEMPORARIAMENTE  AO  TRABALHO  BOMBEIRO 
MILITAR. Necessita de mais 093(noventa e três)  dias de LICENÇA 
PARA  TRATAMENTO  DE  SAÚDE,  retroativo  a  28MAI2013  até 
28AGO2013. 
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SALEN MENDES NAZARÉ SD 7º GBM 
Itaituba

INCAPAZ  TEMPORARIAMENTE  AO  TRABALHO  BOMBEIRO 
MILITAR. Necessita de mais 093(noventa e três)  dias de LICENÇA 
PARA  TRATAMENTO  DE  SAÚDE,  retroativo  a  28MAI2013  até 
28AGO2013. 

ROGERIO SANTIAGO LOPES SD 10º GBM 
Redenção

INCAPAZ  TEMPORARIAMENTE  AO  TRABALHO  BOMBEIRO 
MILITAR. Necessita de mais 077(setenta e sete)  dias de LICENÇA 
PARA  TRATAMENTO  DE  SAÚDE,  a  partir  de  13JUN2013  até 
28AGO2013.

CONCLUSÃO DE LICENÇA
DANIEL DELATUCHE 
BARBOSA

SUBTEN Banda de 
Musica

APTO AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR COM RESTRIÇÕES 
TEMPORÁRIAS. DISPENSADO DE ESFORCO FÍSICO E SERVIÇO 
por  059(cinquenta  e  nove)  dias  a  partir  de  01JUL2013  até 
28AGO2013. RESPONDE EXPEDIENTE NO QUARTEL

(Fonte: Ofício nº 208/2013 – Diretoria de Saúde do CBMPA)

3 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
PARECER Nº 43/2013-COJ.
INTERESSADO: SD BM Janilson Furtado Barros.
ORIGEM: Gabinete do Comando do 7º GBM–Itaituba.
ASSUNTO: Análise e parecer da solicitação do SD BM Furtado para se inscrever no 

processo seletivo ao cargo de agente de proteção da infância e juventude, em caráter voluntário.
ANEXO: Oficio nº 093/2013 do Gab Cmdº 7º GBM; parte s/n do SD BM Furtado; Cópia 

do edital do Juizado da Infância e Juventude. 

EMENTA: SOLICITAÇÃO  DE  BOMBEIRO  MILITAR  PARA  INSCRIÇÃO  NO 
PROCESSO SELETIVO AO CARGO DE AGENTE DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, EM 
CARATER VOLUNTÁRIO. DESFAVORAVEL.

I – DA CONSULTA
O Comandante do 7º GBM-Itaituba encaminhou solicitação do SD BM Janilson Furtado 

Barros para se inscrever no Processo Seletivo do Juizado da Infância e Juventude ao cargo de agente de 
proteção da infância e Juventude.

II - DOS FATOS
O  Juizado  da  Infância  e  Juventude  da  comarca  de  Itaituba  publicou  edital  para  o 

processo seletivo ao cargo de agente de proteção da Infância e Juventude, em caráter voluntário. O SD BM 
Janilson Furtado Barros com o intuito de participar do referido processo seletivo enviou Parte S/N de 20 de 
fevereiro de 2013 solicitando ao Comandante do 7º GBM, O Maj. QOBM Tito, autorização para se inscrever  
no processo seletivo.

III – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
Inicialmente analisando a solicitação do SD BM Furtado, o qual requer autorização para 

“se inscrever” no processo seletivo ao cargo de agente de proteção da infância e juventude da comarca de 
Itaituba, salienta-se que a inscrição em qualquer concurso publico e de livre arbítrio do Militar.

Entretanto,  se o  interesse é,  na hipótese de aprovado no concurso público em tela, 
cumular o cargo de Agente de Proteção da Infância e Juventude com o de Bombeiro Militar a Constituição 
da Republica dirime qualquer dúvida a esse respeito, se não vejamos:

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições 
organizadas com base na hierarquia  e  disciplina,  são  militares  dos  Estados,  do Distrito  Federal  e  dos 
Territórios.

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do 
que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º.

Art.  142. As  Forças  Armadas,  constituídas  pela  Marinha,  pelo  Exército  e  pela 
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na 
disciplina,  sob a autoridade suprema do Presidente da República,  e destinam-se à defesa da Pátria,  à  
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, 
além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

II - o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente 
será transferido para a reserva, nos termos da lei.

III - O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou 
função  pública  civil  temporária,  não  eletiva,  ainda  que  da  administração  indireta,  ficará  agregado  ao 
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respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antigüidade, 
contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo 
depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei.

O texto Carta Magna supracitada veda a cumulação de cargo ou emprego publico para 
Militares  da  ativa.  Sendo  que  o  Militar  que  tomar  posse  em  cargo,  emprego  ou  função  pública  civil  
permanente deverá ser transferido para a reserva, nos termos da lei. Na hipótese de o cargo, emprego ou 
função pública civil for de caráter temporário, o Militar ficará agregado.

VI – CONCLUSÃO
Ante  todo  exposto,  com fulcro  nas  legislações  acima  analisadas,  esta  Comissão  de 

Justiça se manifesta no sentido de que o ato de inscrição em concurso público é faculdade do Militar,  
contudo a cumulação do cargo de agente de proteção da Infância e Juventude do Juizado da Comarca de  
Itaituba com o de Soldado Bombeiro Militar é incompatível. É o Parecer, salvo melhor juízo.

É o Parecer.
Quartel em Belém-PA, 28 de maio de 2013.

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

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente parecer.
2. Publique-se em BG.

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

4 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 543278
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
Número: 29/2013
Objeto: Aquisição de Compressores de Ar de alta pressão.
Entrega do Edital: Site do Compras Net.
Observação: O certame ocorrerá no horário de Brasília.
Responsável pelo certame: ANANIAS DE ALBUQUERQUE AMARAL
Local de Abertura: Compras Net.
Data da Abertura: 08/07/2013
Hora da Abertura: 10:00
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
06181134263510000    449052       0106000000  Estadual
Ordenador: JOAO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO
(Fonte: Diário Oficial nº 32422 de 21/06/2013)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - SOLUÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR

A)  Analisando os autos do Inquérito Policial Militar procedido por determinação deste 
Subcomando  Geral,  através  da  Portaria  nº  003/2013  –  SubCmdº de  18  de  fevereiro  de  2013,  cujo 
encarregado foi o CEL QOCBM FERNANDO AUGUSTO CORRÊA DE MIRANDA, que teve como escopo 
apurar  todas  as  circunstâncias  dos   fatos  que  versam  sobre  o  possível  extravio  de  documentos  da 
administração  (Processo  Licitatório  –  tomada  de  preço  nº  001/2010),  o  qual  deu  origem  ao  contrato 
administrativo nº 022/2010/DAL, referente a construção do novo prédio do Centro de Atividades Técnicas do 
CBMPA – CAT; 

RESOLVO:
1 - Concordar com a conclusão a que chegou o Oficial encarregado do Inquérito Policial 

Militar, de que em face dos fatos apurados, não houve crime militar e transgressão da disciplina, pois o  
possível extravio do processo licitatório o qual deu origem a este IPM não ficou configurado, pois no decurso  
deste, o referido processo foi achado, conforme certidão constante na fl 78 dos autos;

 Boletim Geral nº 115 de 21JUN2013 – E-mail Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág 15



2 – Encaminhar  a  1ª  Via  dos  autos  a  JME/PA.  A Assistência  do Subcomando para 
providências;

3 - Publicar em Boletim Geral a presente solução do Inquérito Policial Militar. À Ajudância 
Geral para providências;

4 -  Arquivar  a 2ª Via dos Autos do Inquérito Policial  Militar na 2ª seção do EMG. À 
Assistência do Subcomando para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2.

5 - Registre-se e cumpra-se.
Belém, 18 de junho de 2013.

MARIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

B)  Analisando os autos do Inquérito Policial Militar procedido por determinação deste 
Subcomando  Geral,  através  da  Portaria  nº  291/2012  SubCmdº de  05  de  novembro  de  2012,  cujo 
encarregado foi o 1º TEN QOBM WILLAMES FLORENTINO DE ANDRADE, que teve como escopo apurar 
todas as circunstâncias dos fatos que versam sobre o termo de Declaração prestado pelo então CAP QOBM 
EDGAR AUGUSTO DA GAMA GÓES nos autos do IPM referente à Portaria 057/2012, de 11/04/2012, em 
que pese a sua afirmação acerca da conduta do SD BM RODRIGO ANTUNES DOS REIS MF: 57189282/1, 
que teria, em tese, durante a apuração da Sindicância  referente à Portaria nº 018/2011, de 09 de janeiro de 
2011, cometido Crime de falso testemunho (art. 346 do Código Penal Brasileiro);

RESOLVO:
1 – Concordar com a conclusão a que chegou o Encarregado do Inquérito Policial Militar,  

de que em face dos fatos apurados, não foi possível através dos autos confirmar a existência de crime  
militar nem transgressão da disciplina, pois em analogia ao disposto no Art. 342, § 2º do Código Penal, o 
falso testemunho deixa de ser punível quando a retratação é exercida antes da sentença do processo, fato 
que ocorreu no caso em tela;

2  –  Encaminhar  a  1ª  Via  dos  autos  a  JME/PA.  A Assistência  do Subcomando para 
providências

3 - Publicar em Boletim Geral a presente solução do Inquérito Policial Militar. À Ajudância 
Geral para providências;

4 -  Arquivar  a 2ª Via dos Autos do Inquérito Policial  Militar na 2ª seção do EMG. À 
Assistência do Subcomando para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2.

5 - Registre-se e cumpra-se.
Belém, 18 de junho de 2013.

MARIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral 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
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