
  GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 12 DE MAIO DE 2015.

BOLETIM GERAL Nº 85
Para conhecimento das Unidades subordinadas e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 13 DE MAIO DE 2015 (QUARTA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM ROCHA
Supervisor de Área CAP BM ARLENSON

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

Oficial de Dia ao QCG TEN BM LUEDSON
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL

Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM WITTYNG
TEN BM SANDRO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - MEMORANDO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO

Memorando nº 037/2015 – GAB.IESP – Marituba/PA - 10ABR2015
A Sua Excelência JEANNOT JANSEN DA SILVA FILHO
Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social
Assunto: Informação

Senhor Secretário.
Honrado  em  cumprimentar  Vossa  Excelência,  e  considerando  que  as  obras  do 

estande de tiro  do IESP ainda não foram concluídas e  no espaço em epígrafe  por  diversas  vezes 
estilhaços de projéteis  já  ultrapassaram o muro de contenção do referido espaço,  atingido inclusive 
telhados e a vizinhança das áreas próximas. Neste sentido, informo a Vossa Excelência que esta direção  
tomou a decisão de interditar o estande até a conclusão das obras.

Contudo,  tal  medida  visa  também  concedermos  uma  segurança  aos  nossos 
servidores e alunos dos cursos de segurança pública que transitam neste instituto, bem como aos alunos 
do projeto PROPAZ que utilizam as áreas internas do IESP diariamente.

Respeitosamente,

JOÃO CARLOS LIMA E SILVA – TEN CEL PM
Diretor do IESP
(Fonte: Nota nº 71/2015 - DEI)

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

1 – SEGUIMENTO
Seguiu  no  dia  23  de  abril  de  2015  para  Município  de  Baião-PA,  o  TCel  QOBM 

Adailton Francelino de Souza, Coordenador Adjunto da CEDEC, a fim de participar do encerramento da  
capacitação realizada por esta Coordenadoria aos Municípios do Nordeste Paraense, Polo Baião.

(Fonte: Nota nº 16/2015 - CEDEC)
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2 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 361, DE 11 DE MAIO DE 2015
O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual 

de Defesa Civil, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar. 

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear os Oficiais abaixo nas seguintes funções:
1. Comandante do 3º SGBM/MOJU - CAP QOBM  ORLANDO FARIAS  PINHEIRO, 

MF: 5817021-1. 
2.  Subcomandante do 3º SGBM/MOJU – 1º  TEN QOBM RODRIGO DE ARAUJO 

MONTEIRO, MF: 54190168-2. 
Art. 2º - Esta Portaria terá seus efeitos retroativos a contar de 09 de maio de 2015, 

revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

NAHUM FERNANDES DA SILVA – CEL QOBM
Comandante-Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil 

PORTARIA Nº 375 DE 11 DE MAIO DE 2015
O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual 

de Defesa Civil, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar. 

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar os oficiais abaixo das seguintes funções: 
1 – Diretor de Serviços Técnicos do CBMPA, CEL QOCBM GERALDO PANTOJA DE 

MENEZES, MF: 5044154-2;
2  –  Subdiretor  de  Serviços  Técnicos  do  CBMPA,  CEL QOCBM FRANCISCO DE 

ASSIS QUEIROZ MOREIRA, MF:  5185815-1;
3 – Comandante Operacional do CBMPA, CEL QOBM  ZANELLI ANTONIO MELO 

NASCIMENTO, MF: 5267587-1;
4 – Diretor  de Pessoal do CBMPA, CEL QOBM MARCIO  ALEXANDRE LIMA DO 

NASCIMENTO, MF: 5075513-1;
5 – Assessor do Comandante-Geral do CBMPA, TCEL QOCBM CARLOS  DANIEL 

VALE DA ROSA, MF: 5185831-1;
6 – Diretor de Telemática e Estatística do CBMPA, CEL QOBM JOSÉ ORLANDO DE 

SOUZA SILVA, MF: 5179033-1;

Art. 2º - Nomear os oficiais abaixo para exercer as seguintes funções:
1 – Diretor de Serviços Técnicos do CBMPA, CEL QOCBM FRANCISCO DE ASSIS 

QUEIROZ MOREIRA, MF:  5185815-1;
2 – Subdiretor de Serviços Técnicos do CBMPA, TCEL QOCBM CARLOS  DANIEL 

VALE DA ROSA, MF: 5185831-1;
3 – Comandante Operacional do CBMPA, CEL QOBM MARCIO ALEXANDRE LIMA 

DO NASCIMENTO, MF: 5075513-1;
4 – Diretor de Pessoal do CBMPA, CEL QOBM JOSÉ ORLANDO DE SOUZA SILVA, 

MF: 5179033-1;
5 – Assessor do Comandante-Geral do CBMPA, CEL QOCBM GERALDO PANTOJA 

DE MENEZES, MF: 5044154-2;
6 – Diretor de Telemática e Estatística do CBMPA, CEL QOBM ZANELLI ANTONIO 

MELO NASCIMENTO, MF: 5267587-1;

Art. 3º -  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as 
disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

NAHUM FERNANDES DA SILVA – CEL QOBM
Comandante-Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil 
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B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – SEGUIMENTO

Seguiu no dia 23 de abril  de 2015 para Município de Baião-PA, o ST BM Edilson 
Lázaro Santos Silva, a serviço da CEDEC-PA.

(Fonte: Nota nº 16/2015 - CEDEC)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA

PARECER Nº 013/2015 - COJ.
INTERESSADO:  TEN.  CEL.  QOBM AUGUSTO SÉRGIO  LIMA DE  ALMEIDA  – 

DIRETOR DE ENSINO E INSTRUÇÃO DO CBMPA - DEI.
ORIGEM: GABINETE DO COMANDO GERAL DO CBMPA.
ASSUNTO:  SOLICITAÇÃO  DE  ANÁLISE  DE  MINUTA DE  CONVÊNIO  A SER 

CELEBRADO ENTRE O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ - CBMPA E A UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO PARÁ - UEPA.

ANEXO: MINUTA DE TERMO DE CONVÊNIO ENTRE O CORPO DE BOMBEIROS 
MILITAR DO PARÁ – CBMPA E A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ – UEPA REFERENTE À 
REALIZAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TREINAMENTO FÍSICO BOMBEIRO MILITAR 
EM  NÍVEL  DE  ESPECIALIZAÇÃO  E  CURSO  DE  MONITOR  DE  EDUCAÇÃO  FÍSICA A NÍVEL 
TÉCNICO.

EMENTA: SOLICITAÇÃO DE PARECER SOBRE A MINUTA DE TERMO ADITIVO 
AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ - CBMPA E A 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ – UEPA. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TREINAMENTO 
FÍSICO MILITAR EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO E CURSO DE MONITOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
A NÍVEL TÉCNICO. POSSIBILIDADE COM CONDICIONANTES.

I – INTRODUÇÃO:
DOS FATOS E DA CONSULTA
O Exmo. Sr. Cel. QOBM Nahum Fernandes da Silva, Comandante Geral do CBMPA 

solicita a esta Comissão de Justiça Parecer Jurídico a respeito da minuta de Convênio a ser celebrado 
entre  a  Universidade  Estadual  do  Pará  -  UEPA e  o  CBMPA,  cujo  objeto  seria  promover  a  mútua 
cooperação técnico-científica entre os partícipes com vistas à criação do Curso de Pós-Graduação em 
Treinamento Físico Bombeiro Militar em nível de especialização e Curso de Monitor de Educação Física  
a nível Técnico, que será desenvolvido no formato de uma Associação Parcial do IES, composto pelo 
Centro de Ciência Biológica e da Saúde (CCBS), através do CAMPUS III (Escola Superior de Educação 
Física) da Universidade do Estado do Pará (UEPA) e pela Instituição associada Corpo de Bombeiros 
Militar do Pará (CBMPA).

II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:
DO DIREITO
A  Administração  Pública  encontra-se  devidamente  orientada  pelos  princípios 

fundamentais. Dentre os princípios norteadores da atividade administrativa, temos aqueles expressos no 
caput do artigo 37 da Constituição Federal que dispõe:

“Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da  
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade,  
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

(...)”.
Em relação ao Princípio da Legalidade, o Saudoso Hely Lopes Meirelles nos ensina 

que:
“A legalidade, como princípio de administração (CF, art.37, caput), significa que  

o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e  
às exigências do bem comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato  
inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso”.

A ilustre Maria Sylvia Zanela Di Pietro afirma:
“Segundo o princípio da legalidade, a Administração Pública só pode fazer o  

que a lei permite”. 

Boletim Geral nº 85 de 12MAIO2015 – E-mail Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág3



A  partir  dessas  considerações,  o  administrador  não  pode  se  afastar  dos 
mandamentos da lei, pois não há liberdade nem vontade pessoal. O administrador público tem o dever  
de agir conforme a lei. 

A doutrina ainda nos subsidia com o seguinte conceito acerca de convênio:
“É o instrumento de realização de  um determinado e específico objetivo, em 

que os interesses não se contrapõem – ainda que haja prestações específicas e individualizadas,  
a cargo de cada partícipe. No convênio, a assunção de deveres destina-se a regular a atividade  
harmônica de sujeitos integrantes da Administração Pública, que  buscam a realização imediata  
de um mesmo e idêntico interesse público”.  (Filho, Marçal Filho. Comentários à lei de Licitações e 
Contratos Administrativos. Ed. Dialética, pág. 668)

Dessa  forma,  podemos afirmar  que convênio  é  um acordo  e não um contrato.  A 
diferença se verifica na medida em que no contrato as partes têm interesses diversos e opostos, e no 
convênio os partícipes tem interesses comuns e coincidentes. O raciocínio leva à conclusão de que no 
contrato  há  sempre  duas  partes,  uma  pretendendo  o  objeto  do  ajuste  e  a  outra  objetivando  a 
contraprestação correspondente,  não havendo partes no convênio e sim partícipes com as mesmas 
pretensões.

Os convênios celebrados pela Administração Pública são regidos pela Lei Federal nº 
8.666/1993, que regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, que institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, da seguinte forma:

“Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios,  
acordos,  ajustes  e  outros  instrumentos  congêneres  celebrados  por  órgãos  e  entidades  da  
Administração”.

“§ 1º  A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da  
Administração Pública depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto  
pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 

I - identificação do objeto a ser executado; 
II - metas a serem atingidas; 
III - etapas ou fases de execução; 
IV - plano de aplicação dos recursos financeiros; 
V - cronograma de desembolso; 
VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão  

das etapas ou fases programadas;
VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de  

que  os  recursos  próprios  para  complementar  a  execução  do  objeto  estão  devidamente  
assegurados,  salvo  se  o  custo  total  do  empreendimento  recair  sobre  a  entidade  ou  órgão  
descentralizador”. 

A interpretação dos dispositivos acima infere que todas as exigências presentes no 
instrumento  que  celebra  o  convênio  devem  ser  cumpridas,  desde  que  compatível  com  o  objeto 
celebrado, haja vista que se quer estabelecer normas concernentes a aplicação e controle de recursos 
repassados  por  meio  do  ajuste,  sendo  que  tal  finalidade  está  presente  em  qualquer  convênio,  
independente de seu objeto.

Em âmbito  estadual,  temos ainda  as  disposições do Decreto  nº  2.637,  de 03 de 
dezembro 2010 que institui normas e procedimentos operacionais para a celebração de convênios de 
natureza financeira no âmbito da Administração Pública Estadual. Senão vejamos:

“Art.  1º  Este  Decreto  regulamenta  os  convênios  e  termos  de  cooperação  
celebrados pelos órgãos e entidades da administração pública estadual com órgãos ou entidades  
públicas ou Instituições privadas sem fins lucrativos, para a execução de programas e ações de  
interesse recíproco que envolvam a transferência de recursos oriundos do Orçamento Geral do  
Estado”. 

“§ 1º Para os efeitos deste Decreto, considera-se: 
I  -  convênio - acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a  

transferência de recursos financeiros de dotações consignadas no Orçamento Geral do Estado e  
tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, direta ou  
indireta,  e,  de  outro  lado,  órgão  ou  entidade  da  administração  pública  da  esfera  federal  ou  
municipal,  direta  ou  indireta,  ou  ainda,  entidades  privadas  sem  fins  lucrativos,  visando  a  
execução  de  programa  de  governo,  envolvendo  a  realização  de  projeto,  atividade,  serviço,  
aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação;”.

(...) 
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“Art.  2º  Para  a  celebração  do  convênio,  os  órgãos  e  entidades  públicas  e  as  
entidades privadas sem fins lucrativos deverão apresentar Plano de Trabalho, que conterá, no mínimo,  
as seguintes informações: 

I - razões que justifiquem a celebração do convênio; 
II - descrição completa do objeto a ser executado; 
III - descrição das metas a serem atingidas, qualitativa e quantitativamente; 
IV - etapas ou fases da execução do objeto, com previsão de início e fim; 
V - plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pelo concedente e a  

contrapartida financeira do proponente, se for o caso, para cada projeto ou evento; 
VI - cronograma de desembolso; 
VII - comprovação pelo convenente de que não se encontra em situação de mora ou  

inadimplência perante órgão ou entidade da Administração Pública Federal Direta e Indireta; 
VIII  -  comprovação  do  exercício  pleno  dos  poderes  inerentes  à  propriedade  do  

imóvel, mediante certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, quando o convênio  
tiver por objeto a execução de obras ou benfeitorias no imóvel; 

IX - garantia de contrapartida devidamente pactuada de acordo com a capacidade  
financeira do respectivo convenente, podendo ser atendida por intermédio de recursos financeiros ou  
bens e serviços economicamente mensuráveis; e 

X  -  licença  ambiental  prévia,  quando  o  convênio  envolver  obras,  instalações  ou  
serviços que exijam estudos ambientais, como previsto na Resolução no 001, de 23 de janeiro de 1986,  
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

§ 1º Integrará o Plano de Trabalho a especificação completa do bem a ser produzido  
ou  adquirido  e,  no  caso  de  obras,  instalações ou serviços,  o  projeto  básico,  entendido  como tal  o  
conjunto de elementos necessários e suficientes para caracterizar, de modo preciso, a obra, instalação  
ou serviço objeto do convênio, ou nele envolvida, sua viabilidade técnica, custos, fases ou etapas, e  
prazos de execução, devendo, ainda, conter os elementos discriminados no inciso IX do art. 6º da Lei no-  
8.666, de 21 de junho de 1993, inclusive os referentes à implementação das medidas sugeridas nos  
estudos ambientais eventualmente exigidos, conforme disposto no art.  12 da Lei nº 6.938, de 31 de  
agosto de 1981”. 

“Art.  8º.  As transferências financeiras para órgãos públicos e entidades públicas e  
privadas,  decorrentes  da  celebração  de  convênios  serão  feitas  exclusivamente  por  intermédio  de  
instituição financeira controlada pelo Estado do Pará ou pela União. 

§  1º  Toda  movimentação  de  recursos  de  que  trata  este  artigo,  por  parte  dos  
convenentes,  executores  e  instituições  financeiras  autorizadas,  será  realizada  observando-se  os  
seguintes preceitos: 

I  -  movimentação  mediante  conta  bancária  específica  para  cada  instrumento  de  
convênio; e 

II - pagamentos realizados mediante cheque nominal ou crédito na conta bancária de  
titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços. 

§  2º  Os  recursos  de  convênio,  enquanto  não  utilizados,  serão  obrigatoriamente  
aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira pública estadual ou federal, se a previsão  
de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou  
operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização desses recursos  
ocorrer em prazos menores que um mês. 

§  3º  As  receitas  financeiras  auferidas  na  forma  do  §  2º  serão  obrigatoriamente  
computadas a crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade”. 

No que concerne às cláusulas do convênio caberá a Universidade do Estado do Pará 
- UEPA o funcionamento do curso de pós-graduação em treinamento físico bombeiro militar, no que diz 
respeito à atuação de docentes/orientadores e infraestrutura, responsabilizando-se ainda pelo curso de 
monitor de educação física, pela publicação do manual de treinamento físico bombeiro militar, e outras 
atribuições. Em contrapartida, o CBMPA custearia as despesas referentes aos honorários dos docentes e  
demais  custos  referentes  ao  curso  de  pós-graduação  em  treinamento  físico  militar,  qualificaria  os 
servidores da UEPA, docentes e discentes em prevenção contra incêndio e pânico e atendimento pré-
hospitalar, além de qualificar servidores e funcionários em prevenção em parques aquáticos.

Quanto à cláusula terceira – Das competências, mais especificamente a cláusula 3.2 
da minuta do convênio, concernente a competência do CBMPA, recomendamos que esta corporação não 
assuma a responsabilidade quanto ao pagamento dos honorários dos docentes.  Entendemos que a 
inclusão  desta  cláusula  poderá  interferir  na  natureza  do  ajuste,  haja  vista  que  se  teria  uma 
contraprestação, característica essa presente em contratos e não em convênios. 
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Nesse  sentido  encontramos  vedação  expressa  em nossa  Carta  da  República  de 
1988, em seu artigo 167, X, que aduz:

“Art. 167. São vedados:
(...)
X  -  a  transferência  voluntária  de  recursos  e  a  concessão  de  empréstimos,  

inclusive por antecipação de receita,  pelos Governos Federal  e Estaduais e suas instituições  
financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados,  
do Distrito Federal e dos Municípios.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)”.

(...)
Entendemos que como parte de suas obrigações o convenente deve disponibilizar 

seu quadro de pessoal para o cumprimento do objeto do convênio. O descumprimento desta vedação 
poderia implicar a obrigação do gestor restituir os valores pagos, devidamente atualizados. 

Além  disso,  cabe  ressaltar  que  nos  instrumentos  que  versem  sobre  repasse  de 
recursos, como é o caso desse convênio, é obrigatória cláusula que disponha sobre a obrigação do 
órgão  repassador  de  acompanhar,  controlar  e  fiscalizar  a  execução  dos  projetos  custeados  pelos 
recursos repassados,  nos termos do artigo 8º,  §1º,  I  e II,  §§2º e 3º  do Decreto nº  2.637, de 03 de 
dezembro 2010, sob pena de invalidade substancial do ato.

Por fim, é obrigatória cláusula que disponha sobre a obrigação do órgão repassador 
de acompanhar, controlar e fiscalizar a execução dos projetos custeados pelos recursos repassados, 
bem como identificar o responsável pelas atividades de acompanhamento, controle e fiscalização, sob 
pena de invalidade substancial do ato.

III –   CONCLUSÃO  :
DO PARECER
Ante  o  exposto,  esta  comissão  de  justiça  manifesta-se  de  maneira  favorável  a 

celebração do convênio, desde que obedeça aos ditames da Lei nº 8.666/1993 e Decreto Estadual nº 
2.637/2010. Entretanto no caso de haver repasse financeiro, este não tenha por fim o pagamento de 
funcionários, ou seja, recomendamos que esta Corporação não assuma o ônus presente na cláusula 3.2 
da  minuta  do  ajuste,  no  que  diz  respeito  ao  pagamento  dos  docentes,  visto  que  configuraria  
contraprestação, característica essa presente em contratos administrativos e não em convênios,  que 
neste caso, pelos valores orçados, implicariam em abertura de processo licitatório, sob pena de infringir o 
disposto no artigo 167, X, da Constituição Federal de 1988 e as legislações supracitadas. 

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 10 de março de 2015.

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

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
I – Homologo o presente Parecer
II – Publique-se em BG. Providencie a AJD. Geral do CBMPA

NAHUM FERNANDES DA SILVA – CEL. QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

1 – ATO DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 1223, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2015
Abre  no  Orçamento  Fiscal  e  da  Seguridade  Social,  em  favor  do(s)  órgão(s)  da 

Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 4.751.279,86 para 
reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe confere o 
art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da Constituição Estadual, combinando 
com o art. 6º, inciso V da lei Orçamentária nº 8.095, de 30 de dezembro de 2014 

DECRETA: 
Art.  1º  Fica  aberto  ao Orçamento  Fiscal  e  da  Seguridade  Social,  em favor  do(s)  

órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), o crédito suplementar no valor de 
R$ 4.751.279,86 (Quatro Milhões, Setecentos e Cinquenta e Um Mil, Duzentos e Setenta e Nove Reais e 
Oitenta e Seis Centavos), para atender à programação abaixo: 

R$ 
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CÓDIGO FONTE NATUREZA DA DESPESA VALOR
311010618113426351 - CBM 306 449092 40.000,00 

311010618213422604 - CBM 306 339039 95.652,73 

311010618213422604 - CBM 306 339092 170.624,13 

Art. 2º Os recursos necessários à execução do presente Decreto correrão por conta 
do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, conforme estabelecido no 
artigo 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 12 de fevereiro de 2015.

PALÁCIO DO GOVERNO, 12 de fevereiro de 2015. 

SIMÃO JATENE
Governador do Estado

JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES 
Secretário de Estado de Planejamento
Protocolo 826556 
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº 32883, de 12MAIO2015) 
DECRETO Nº 1222, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2015
Abre  no  Orçamento  Fiscal  e  da  Seguridade  Social,  em  favor  do(s)  órgão(s)  da 

Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 4.437.522,11 para 
reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe confere o 
art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da Constituição Estadual, combinando com 
o art. 6º, inciso V da lei Orçamentária nº 8.095, de 30 de dezembro de 2014 

DECRETA: 
Art.  1º  Fica  aberto  ao Orçamento  Fiscal  e  da  Seguridade  Social,  em favor  do(s) 

órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), o crédito suplementar no valor de 
R$ 4.437.522,11 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Trinta e Sete Mil, Quinhentos e Vinte e Dois Reais e  
Onze Centavos), para atender à programação abaixo: 

R$ 

CÓDIGO FONTE  NATUREZA DA DESPESA VALOR
311010618113426351 - CBM 301 449051 296.613,57 

Art. 2º Os recursos necessários à execução do presente Decreto correrão por conta 
do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, conforme estabelecido no 
artigo 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 12 de fevereiro de 2015.

PALÁCIO DO GOVERNO, 12 de fevereiro de 2015.

SIMÃO JATENE
Governador do Estado

JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES 
Secretário de Estado de Planejamento 
Protocolo 826564
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº 32883, de 12MAIO2015) 

DECRETO Nº 1251, DE 25 DE MARÇO DE 2015
Abre  no  Orçamento  Fiscal  e  da  Seguridade  Social,  em  favor  do(s)  órgão(s)  da 

Administração Pública Estadual,  crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 12.722.906,19 
para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. 
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O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe confere o 
art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da Constituição Estadual, combinando 
com o art. 6º, inciso V da lei Orçamentária nº 8.095, de 30 de dezembro de 2014 

DECRETA: 
Art.  1º  Fica  aberto  ao Orçamento  Fiscal  e  da  Seguridade  Social,  em favor  do(s)  

órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), o crédito suplementar no valor de 
R$ 12.722.906,19 (Doze Milhões, Setecentos e Vinte e Dois Mil, Novecentos e Seis Reais e Dezenove 
Centavos), para atender à programação abaixo: 

R$ 

CÓDIGO FONTE  NATUREZA DA DESPESA VALOR
311010618113426351 - CBM 306 449052 12.180.000,00 

Art. 2º Os recursos necessários à execução do presente Decreto correrão por conta 
do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, conforme estabelecido no 
artigo 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 25 de março de 2015.

PALÁCIO DO GOVERNO, 25 de março de 2015. 
SIMÃO JATENE
Governador do Estado

JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES 
Secretário de Estado de Planejamento 
Protocolo 826767
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº 32883, de 12MAIO2015) 

3 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA 
SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 267/CONSEP-2015
Ementa: Relatório de Atividades da Ouvidoria do SIEDS -OUVIR-Ano/2013
O Conselho Estadual de Segurança Pública - CONSEP, no uso das atribuições legais 

conferidas pelo Art. 4º, da Lei nº 7.584/11, c/c os Arts. 2º, 8º, Inciso VII e 17, Incisos I, II, III, IV, X, XVIII e  
XX do Regimento Interno, homologado pelos Decretos nº 1555/96 e 0294/03, respectivamente, e

Considerando o disposto no Art. 12, da Lei nº 7.584, de 28/12/2011, que estabelece o  
vínculo técnico ao CONSEP, da Ouvidoria do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social;

Considerando a competência  da  Ouvidoria  do SIEDS,  entre  outras,  de  zelar  pela 
legalidade, moralidade e eficiência dos atos do órgãos integrantes do Sistema Estadual de Segurança 
Pública e Defesa Social-SIEDS;

Considerando  que  as  conclusões  e  o  parecer  emitidos  pelo  Conselheiro  Cel  BM 
Nahum Fernandes da Silva - Cmt Geral CBM - Relator do Processo nº 02/CONSEP - Ano 2013, foram 
acatados  pela  unanimidade  dos  membros  deste  Colegiado,  presentes  na  Reunião  Extraordinária,  
realizada em 22 de abril de 2014.

RESOLVE:
Art.  1º  Aprovar  o  Relatório  de  Atividades  da  Ouvidoria  do  Sistema  Estadual  de 

Segurança Pública e Defesa Social, relativo ao Ano 2013.
Art.  2º  Sejam  providenciadas  pelas  Chefias  e  Comandos  das  Organizações 

integrantes do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social - SIEDS, o atendimento com 
prioridade, das proposições dispostas no Relatório de Atividades da Ouvidoria/Ano 2013, que alude o  
artigo anterior, conforme discriminação abaixo:

1. Adequação dos Relatórios enviados pela Corregedoria da Polícia Militar, quanto às 
informações e período mensal;

2. Que as Corregedorias do CPC Renato Chaves e DETRAN, enviem seus relatórios 
cumprindo o que prevê a Resolução 103/2011-CONSEP;

3. A disponibilidade de recursos para dar continuidade às viagens de monitoramento 
dos municípios das Regiões Sudeste do Pará, Marajó, Tocantins e RMB (permanente);

Boletim Geral nº 85 de 12MAIO2015 – E-mail Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág8



4.  A garantia do fornecimento dos demais equipamentos solicitados em 2013 que 
ainda não foram disponibilizados (computadores, capacidade da internet, ampliação da abrangência da 
linha telefônica 0800);

5.  A disponibilização de recursos para cumprimento da agenda e o planejamento, 
consolidação do Conselho Consultivo, a elaboração e aprovação do Regimento Interno da Ouvidoria, 
visando a autonomia institucional.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Presidência do CONSEP, em Belém (PA), 30 de abril de 2015.

Gen Div Jeannot Jansen da Silva Fillho
Presidente do CONSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social
Protocolo 826597
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº 32883, de 12MAIO2015) 

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - REFERÊNCIA ELOGIOSA

O CEL QOSBM OSVALDO DOS SANTOS BRAGA JÚNIOR – Subdiretor de Saúde do 
CBMPA, no uso da competência que lhe confere o art. 74, § 2º da Lei Estadual nº 6.833, de 13FEV2006, 
resolve:

ELOGIAR:
É com dever e justiça que elogio  o SUBTEN BM  LICINIO ANTÔNIO CHAVES DOS 

SANTOS, pertencente a Diretoria de Saúde do CBMPA, por ter desempenhado suas funções que lhes 
foram determinadas por esta diretoria,  demonstrando perfeito conhecimento delas e sempre de bom 
humor, pelo esforço que sempre faz para o desempenho de seu cargo e o auxílio dado à instrução e a  
administração,  o  modo correto  e  incansável  aos  serviços  prestados  ao  cumprimento  de  seu  dever, 
demonstrando  sempre  grande  dedicação  e  amor  ao  trabalho,  presteza,  lealdade,  assiduidade, 
motivação, entusiasmo, cumprindo sempre com eficiência todas as missões que lhes são atribuídas, 
representando sempre com orgulho e satisfação a Corporação Bombeiro Militar, em todas as missões 
que participa, procurando ainda, sempre manter a camaradagem e a cordialidade com seus superiores, 
pares  e  subordinados.  Bombeiro  Militar  competente  que  sempre  busca  evidenciar  um alto  grau  de 
profissionalismo e disciplina no cumprimento de suas missões diárias. É com satisfação que elogio o 
referido militar, servindo de exemplo a seus pares e subordinados. INDIVIDUAL.

(Fonte: Ofício nº 208/2015 – Diretoria de Saúde do CBMPA)

NAHUM FERNANDES DA SILVA – 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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