
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 02 DE SETEMBRO DE 2015.
BOLETIM GERAL Nº 156

Para conhecimento das Unidades subordinadas e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015 (QUINTA-FEIRA)

Superior de Dia TEN CEL BM NASCIMENTO
Supervisor de Área CAP BM ERIVALDO

Coordenador de Operações ao CIOP
1º Turno: CAP BM RODRIGUES
2º Turno: CAP BM GUILHERME TORRES

Oficial de Dia ao QCG TEN BM FRANCO
Encarregado de Inquérito Técnico C AP BM ROAN

Perito de Incêndios e Explosões A CARGO DA DST

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – NOTAS DE SERVIÇOS/QUADRO DE INSTRUÇÃO SEMANAL - 

APROVAÇÕES
1.1. Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 04/2015-DS, referente a “AÇÃO CIDADÃ,

EM AURÁ/2015,  MUNICÍPIO DE ANANINDEUA/PA”.
1.2. Aprovo a Nota de NOTA DE SERVIÇO Nº 05/2015-DS, referente a “AÇÃO

CIDADÃ, NO BAIRRO DO TAPANÃ, REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA”.
1.3. Aprovo a Nota de NOTA DE SERVIÇO Nº 06/2015-DS, referente a “AÇÃO

CIDADÃ, NO CONJUNTO CORDEIRO DE FARIAS, REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA”.
1.4. Aprovo a Nota de NOTA DE SERVIÇO Nº 07/2015-DS, referente a “AÇÃO

CIDADÃ, NO BAIRRO DE TERRA FIRME, REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA”.
1.5. Aprovo a Nota de NOTA DE SERVIÇO Nº 08/2015-DS, referente a “AÇÃO

CIDADÃ, NO BAIRRO DE CURUÇAMBA, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA/PA”.
1.6. Aprovo a Nota de NOTA DE SERVIÇO Nº 010/2015-DS, referente a “AÇÃO

CIDADÃ, NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL/PA – 2015”.
1.7. Aprovo a Nota de NOTA DE SERVIÇO Nº 011/2015-DS, referente a “AÇÃO

CIDADÃ, NO BAIRRO DO GUAMÁ, REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA”.
(Fonte: Nota snº/2015 – Diretoria de Saúde do CBMPA)

1.8 Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 110/2015, da BM/3, referente a prevenção e
apoio do CBMPA durante a “SEMANA DA PÁTRIA, DESFILE CÍVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO
DE 2015”;

1.9. Aprovo a NOTA DE SERVIÇO N° 112/2015, da BM/3, referente a prevenção e
apoio da CBMPA durante a  “COPA DO BRASIL/2015 - PAYSANDU X FLUMINENSE”;

1.10. Aprovo a NOTA DE SERVIÇO N°113/2015, da BM/3, referente a prevenção
e apoio do CBMPA durante a  “CAMPEONATO BRASILEIRO/2015 - PAYSANDU X BRAGANTINO”;

1.11. Aprovo a NOTA DE SERVIÇO N° 115/2015, da BM/3, referente a prevenção
e apoio do CBMPA durante a “AÇÃO CIDADANIA NO BAIRRO DO GUAMÁ”;

1.12. Aprovo a NOTA DE SERVIÇO N° 062/2015, do 1º GBM, referente a preven-
ção e apoio do CBMPA durante o “TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO”;

1.13. Aprovo a NOTA DE SERVIÇO N° 063/2015, do 1º GBM, referente a preven-
ção e apoio do CBMPA durante o “TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL NA APM 01”;

1.14. Aprovo a NOTA DE SERVIÇO N° 038/2015, do 3º GBM, referente a preven-
ção e apoio do CBMPA durante as “FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO AMPARO”;
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1.15  Aprovo  a  ORDEM DE SERVIÇO N°  07/2015,  do 10º  GBM,  referente  ao
“DESLOCAMENTO DE MILITARES DO 10º GBM, para participarem de reunião convocada pelo Exmº.
Cel. QOBM Comandante Geral do CBMPA”;

1.16. Aprovo a NOTA DE SERVIÇO N° 06/2015, do 10º GBM, referente a preven-
ção e apoio do CBMPA durante a “OPERAÇÃO DE RETIRADA DE CADÁVER DE POÇO”;

1.17. Aprovo a ORDEM  DE SERVIÇO N° 048/2015, do 2ºS GBM, referente a pre-
venção e apoio do CBMPA durante a “PREVENÇÃO DE GUARDA-VIDAS” aos finais de semana nas
praias do Outeiro e Cotijuba nos meses de agosto, setembro e outubro de 2015”;

1.18. Aprovo a NOTA DE SERVIÇO N° 07/2015, do 4º GBM, referente a preven-
ção e apoio do CBMPA durante a “SEMANA DA PÁTRIA/SOLENIDADE MILITAR DE 07 DE SETEM-
BRO DE 2015”;

1.19. Aprovo a NOTA DE SERVIÇO N° 08/2015, do 4º GBM, referente a preven-
ção e apoio do CBMPA durante a “OPERAÇÃO ÇAIRÉ/2015”;

1.20 Aprovo o QUADRO DE INSTRUÇÃO SEMANAL Nº 06/2015, do 5º GBM, re-
ferente ao período de 17 a 21 de agosto de 2015.

(Fonte: Nota nº 29/2015 - COP)

2 - APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO
- O 3º SGT BM Eros Nazareno Dias do QCG, apresentou a Diretoria de Ensino e

Instrução os seguintes Certificados ou Diplomas: Crimes Cibernéticos – Procedimentos Básicos –
SENASP/EAD;  período  de  03/03  a  22/04/2015,  carga  horaria  60h/a;  Conselho  Fiscal  e
Administração – SICOOB; Emergência Pré – Hospitalar I e II – SENASP/EAD, período de 25/02 a
14/04/2008 e 02/06 a 20/07/2009, carga horária 120h/a; Capacitação em Educação para o Trânsito
– SENASP/EAD; período de 27/09 a 01/11/2013, carga horária 40h/a; Busca e Resgate em Estrutura
Colapsadas –  SENASP/EAD,  período  de  03/03  a  22/04/2015,  carga  horária  60h/a;  Bombeiro
Educador – SENASP/EAD, período de 07/10 a 18/11/2014, carga horária 60h/a; Analise Criminal –
SENASP/EAD, período de 02/06 a 20/07/2009, carga horária 60h/a; Filosofia dos Direitos Humanos
Aplicado à Atuação Policial-SENASP/EAD, período de 12/06 a 31/07/2012, carga horária 100h/a;
Gestão de Projetos – SENASP/EAD, período de 02/06 a 20/07/2010, carga horária 60h/a;  Uso da
Informação na Gestão de Segurança Pública – SENASP/EAD, período de 01/03 a 19/04/2013,
carga horária 60h/a; Sistema e Gestão em Segurança Pública – SENASP/EAD, período de 23/02 a
13/04/2011, carga horária 60h/a,  Segurança Contra Incêndio – SENASP/EAD, período de 27/09 a
01/11/2013, carga horária 40h/a;  Sistema de Comando de Incidente – SENASP/EAD, período de
29/09 a 17/11/2008, carga horária 60h/a; Psicologia das Emergências – SENASP/EAD, período de
28/02 a 18/04/2012,  carga horária  60h/a;  Redação Técnica – SENASP/EAD, período de 26/02 a
13/04/2009, carga horária 60h/a; Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de
Morte – SENASP/EAD, período de 14/06 a 02/08/2013, carga horária 60h/a;  Crimes Ambientais –
SENASP/EAD, período de 21/07 a  08/09/2008,  carga horária  60h/a;  Concepção e Aplicação do
Estatuto da  Criança e  do Adolescente –  SENASP/EAD,  período  de 01/03  a  19/04/2013,  carga
horária  60h/a;  Formação  de  Formadores –  SENASP/EAD,  período  de  12/05  a  30/06/2008  e
Integração das Normas internacionais de Direitos Humanos na Área  de Segurança Pública ,
período  de  07/06  a  26/07/2011,  carga  horária  120h/a;  Tópicos  em  Psicologia  relacionados  à
Segurança e Defesa Civil – SENASP/EAD, período de 13/09 a 05/11/2011, carga horária 60h/a;  A
Prevenção e a Preservação da Amazônia Sustentável – SENABOM, carga horária 50h.

(Fonte: Nota nº 120/2015 - DEI)

3 – DIRETORIA DE ENSINO E INSTRUÇÃO DO CBMPA
PARECER Nº 01/2014-DEI
INTERESSADO: CB BM GESILVADO ANDRADE LEÃO. 
ORIGEM: Diretoria de Pessoal do CBMPA
ASSUNTO: Habilitação Policial Militar
ANEXO: juntada de documentos nº 9694/2015
EMENTA:  EQUIVALENCIA  DE  CURSO  PARA  EFEITO  DE  MUDANÇA  DE

PERCENTUAL DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR DE 20% PARA 30%

I - INTRODUÇÃO: 
DOS FATOS E DA CONSULTA: 
Em cumprimento a Portaria nº 817, de 17 de outubro de 2014, para análise de

pedido de aproveitamento,  pela  corporação,  de cursos de pós-graduação  latu  senso  para fins de
mudança de percentual de habilitação policial de 20% para 30%, aos militares requerentes acima. 
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II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 
DO DIREITO: 
Com base no Art.21 da lei 4.491, de 28 de novembro de 1973, que foi revogado

pela lei 5.022 de 09 de abril de 1982, passando a vigorar com a seguinte redação: 
“Art.  4º  A gratificação  de  habilitação  Policial  militar  é  devida  a  partir  data  do

respectivo curso; 
§1º  Somente  serão  considerados  para  efeitos  de  habilitação  policial  militar  os

cursos de extensão com duração igual ou superior a cinco meses, realizados no país ou no exterior. 
§2º Na ocorrência de mais de um curso será atribuído somente a gratificação de

maior valor percentual. 
§3º As condições, os cursos que asseguram direito a gratificação de Habilitação

Policial militar, bem como o valor da gratificação serão estabelecidos em Decretos do Poder Executivo.
Vejamos o Decreto nº 2.940 de 21 de setembro de 1983, que altera o valor do

percentual  da  Gratificação  Policial  Militar,  bem  como  o  valor  da  Gratificação  de  Habilitação  e
Indenização de moradia dos integrantes da polícia Militar do Estado. 

A gratificação de Habilitação Policial Militar de que trata o Art.4º da lei 5022, de 05
de abril de 1982, é devida ao policial militar nas condições especificadas na referida lei e no Decreto nº
2.181, de 12 de abril de 1982, nos percentuais abaixo indicados: 

“Art. 1º - (...) 
1) 50% (cinquenta por cento) Curso Superior de Policia; 
2) 40% (quarenta por cento) Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais; 
3) 30% (trinta por cento)  Curso de Especialização de oficiais,  de sargentos,  ou

equivalentes; 
4) 20% (vinte por cento) Curso de: 
I- Formação de Oficiais; 
II- Formação de Sargentos; 
III- Formação de Cabos; 
IV- Especialização de Soldados;” 
Acrescenta-se ainda, a legislação educacional vigente, configurada na Resolução

nº 1, de 8 de junho de 2007, do Conselho Nacional de Educação, versa em seus artigos: 
“Art. 5º Os cursos de pós-graduação, lato sensu, em nível de especialização, têm

duração mínima de 360 horas (...); 
“Art. 7º - (...) 
§ 1º Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu devem

mencionar a área de conhecimento do curso e  serem acompanhados de seu respectivo histórico
escolar, do qual devem constar obrigatoriamente: 

I- A relação das disciplinas, carga horária, nota ou conceito obtido pelo aluno e
nome e qualificação dos professores por elas responsáveis; 

II- Período em que o curso foi realizado e sua duração total, em horas de efetivo
trabalho acadêmico; 

III- Título da monografia ou do trabalho de conclusão do curso e nota ou conceito
obtido; 

IV- Citação do ato legal de credenciamento da instituição. 
§ 2º os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível

de especialização, na modalidade presencial ou a distância, devem ser obrigatoriamente registrados
pela instituição devidamente credenciada e que efetivamente ministrou o curso. 

§ 3º os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível
de especialização, que se enquadrem nos dispositivos estabelecidos pela Resolução terão validade
nacional. 

Por último, ressaltarmos que a equivalência que trata o Art.1º do Decreto nº
2.940, de 21 de setembro de 1983, é devida ao Policial Militar considerando o disposto no Art.4º
da lei 5.022, de 05 de abril de 1982, somente para efeito de Gratificação de Habilitação Policial
Militar. 

III- CONCLUSÃO DO PARECER: 
Antes  das considerações finais,  cabe  destacar  que já  existe  um parecer  de  nº

011/2011- COJ, homologado e publicado em Boletim Geral nº 045, de 11 de março de 2011, que versa
exatamente sobre tema em questão, o qual serviu de referência para nossa conclusão. Além disso, foi
necessário analisarmos os documentos educacionais dos requerentes para verificar se estavam em
acordo com a legislação educacionais vigentes do MEC. 
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Diante do acima exposto, com fulcro na lei nº 5.022, de 05 de abril de 1982; do
Art.1º do Decreto nº 2.940, de 21 de setembro de 1983 e da Resolução nº 1, de 8 de junho de 2007,
do  Conselho  Nacional  de  Educação,  esta  Diretoria  de  Ensino  e  Instrução,  considera  que  a
especialização lato senso na área de engenharia de segurança do trabalho apresentado pelo CB BM
GESILVADO ANDRADE DE LEÃO, pode muito bem ser aproveitada nas atividades-fim do CBMPA 

É o parecer. 
Salvo melhor, juízo de V.Exa; 

CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CASTRO – CAP QOBM 
Auxiliar da Diretoria de Ensino e Instrução 

AUGUSTO SERGIO LIMA DE ALMEIDA-TCELQOBM
Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
Homologo o presente parecer;
Encaminhe-se a Diretoria de Pessoal;
Publique-se em BG.

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

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

1 - DIÁRIO OFICIAL  DO ESTADO
DIÁRIO OFICIAL Nº 32961 31 DE AGOSTO DE 2015 
ATO DO PODER EXECUTIVO
DECRETO N° 1.357, DE 28 DE AGOSTO DE 2015
Cria,  na estrutura  organizacional  do Corpo  de Bombeiros Militar  do  Estado do

Pará, o 16°, 17° e 18° Grupamento Bombeiro Militar e transforma Subgrupamento Bombeiro Militar em
Grupamento Bombeiro Militar e dá outras providencias. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, em exercício, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 135, incisos V, VII, alínea “a”, e X da Constituição Estadual, e

Considerando o disposto nos arts. 31, inciso I, § 1°, 32, incisos I e IV, 33, §§ 1° e
2°, 39, parágrafo único, e 51, todos da Lei Estadual nº 5.731, de 15 de dezembro de 1992, que trata da
organização básica do CBMPA;

Considerando a necessidade de descentralizar os serviços de bombeiros militares,
objetivando diminuir o tempo-resposta das ocorrências de combate a incêndio, salvamento e socorro
pré-hospitalar, tornando os atendimentos mais ágeis e eficientes;

Considerando  o  crescimento  populacional  nas  regiões  e  a  consequente
necessidade  urgente  de  atendimento  operacional,  os  quais  exigem  a  imediata  antecipação  no
planejamento na prestação dos serviços de segurança pública;

Considerando que é imprescindível o atendimento de tais necessidades por meio
de ações administrativas eficazes;

Considerando a necessidade estratégica de articulação operacional das Unidades
Bombeiro Militar;

Considerando o interesse do Governo do Estado do Pará de efetivar os serviços
Bombeiros Militares, que visa proteger e preservar a segurança, o meio ambiente e o bem-estar da
população dos Municípios de Canãa dos Carajás, Vigia de Nazaré e Salvaterra;

Considerando o Ofício n° 026/15 – Gab.Cmd°,  de 19 de agosto de 2015, bem
como as informações constantes no Processo nº 2015/361134,

DECRETA:
Art.  1º Ficam criados como órgãos de execução da estrutura organizacional do

Corpo de Bombeiros  Militar  do Pará (CBMPA) o  16°  Grupamento Militar  –  16°  GBM (Canaã dos
Carajás),  17°  Grupamento  Bombeiro  Militar  –  17°  GBM  (Vigia  de  Nazaré)  e  o  18°  Grupamento
Bombeiro Militar – 18º GBM (Salvaterra), com sede nos respectivos Municípios.

Art. 2° O efetivo necessário ao funcionamento do 16° GBM – Canãa dos Carajás,
17° GBM – Vigia de Nazaré e do 18° GBM – Salvaterra será deduzido do efetivo da Corporação.
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Art.  3° São transformados, na estrutura organizacional do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Pará, os seguintes órgãos de execução:

I  -  o  4°  Subgrupamento  Bombeiro  Militar  (4°  SGBM),  em  13°  Grupamento
Bombeiro Militar – Salinópolis (13° GBM);

II  -  o  5°  Subgrupamento  Bombeiro  Militar  (5°  SGBM),  em  19°  Grupamento
Bombeiro Militar – Capanema (19° GBM);

III  -  o  6°  Subgrupamento  Bombeiro  Militar  (6°  SGBM),  em  20°  Grupamento
Bombeiro Militar – Mosqueiro (20° GBM); 

IV  -  o  7°  Subgrupamento  Bombeiro  Militar  (7°  SGBM),  em  21°  Grupamento
Bombeiro Militar – Belém (21° GBM);

V  -  o  9°  Subgrupamento  Bombeiro  Militar  (9°  SGBM),  em  22°  Grupamento
Bombeiro Militar – Cametá (22° GBM);

VI  -  o  10°  Subgrupamento  Bombeiro  Militar  (10°  SGBM),  em 23°  Grupamento
Bombeiro Militar – Parauapebas (23° GBM);

VII  -  o 12°  Subgrupamento Bombeiro  Militar  (12°  SGBM),  em 24° Grupamento
Bombeiro Militar – Bragança (24° GBM);

VIII  -  o  1°  Subgrupamento  Bombeiro  Militar  (1°  SGBM),  em  25°  Grupamento
Bombeiro Militar – Marituba (25° GBM);

IX  -  o  2°  Subgrupamento  Bombeiro  Militar  (2°  SGBM),  em  26°  Grupamento
Bombeiro Militar – Icoaraci (26° GBM);

X - a 5° Seção Bombeiro Militar (5° SBM), em 27° Grupamento Bombeiro Militar –
Mangueirão (27° GBM);

XI  -  o  8°  Subgrupamento  Bombeiro  Militar  (8°  SGBM),  em  28°  Grupamento
Bombeiro Militar – São Miguel do Guamá (28° GBM);

XII  -  o  3°  Subgrupamento  Bombeiro  Militar  (3°  SGBM),  em  29°  Grupamento
Bombeiro Militar – Moju (29° GBM);

XIII  -  o 11° Subgrupamento Bombeiro Militar (11° SGBM), em 30° Grupamento
Bombeiro Militar – Belém (30° GBM);

XIV - o 1° Subgrupamento de Proteção Ambiental (1° SGPA), em 1° Grupamento
de Proteção Ambiental – Paragominas (1° GPA).

Art. 4° Os Grupamentos criados e transformados observarão, nas suas estruturas
organizacionais, as prescrições da Lei n° 5.731, de 15 de dezembro de 1992.

Art. 5° O Comandante-Geral do CMBPA baixará as normas complementares para o
funcionamento  das  Unidades  Operacionais,  observando  às  disposições  legais  aplicáveis,  ficando
convalidados os atos praticados anteriormente. 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 28 de agosto de 2015. 

JOSÉ DA CRUZ MARINHO
Governador do Estado em exercício
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº 32961 31 DE AGOSTO DE 2015) 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
INSTITUTO DE ENSINO DE SEGURANÇA PÚBLICA-IESP
CONSELHO SUPERIOR DO IESP- CONSUP
RESOLUÇÃO Nº 149/2015-CONSUP
Dispõe sobre a forma de contratação de docentes/monitores pelos órgãos que

integram o Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social do Pará e dá outras providências.
JEANNOT JANSEN DA SILVA FILHO- Secretário de Estado de Segurança Pública

e Defesa Social e Presidente do Conselho Superior do Instituto de Ensino de Segurança do Pará -
IESP, no uso das atribuições que lhe são conferidas por meio da Lei n° 7.584/11, de 28 de dezembro
de 2011 e;

CONSIDERANDO a necessidade de reorganização do sistema de contratação de
docentes/monitores para atuarem junto aos cursos organizados pelas instituições que compõem o
Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social - SIEDS;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  atualização  do  Cadastro  de  Docentes  do
Instituto de Ensino de Segurança do Pará;

CONSIDERANDO a necessidade de padronização da forma de contratação dos
docentes/monitores  pelas  instituições  que  compõem o  Sistema  Estadual  de  Segurança  Pública  e
Defesa Social, a partir do cadastro de docentes do IESP; e
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CONSIDERANDO a necessidade de definição de critérios objetivos para a escolha
dos credenciados.

RESOLVE:
Art.  1º:  Aprovar  a  presente  Resolução,  estabelecendo  as  diretrizes  a  serem

observadas para a utilização do Cadastro de Docentes do Instituto de Ensino de Segurança do Pará -
IESP;

Art. 2º: O Cadastro de Docentes do Instituto de Ensino de Segurança do Pará -
IESP será composto por todos aqueles que se credenciarem na forma dos editais de credenciamento
publicados por aquela instituição de ensino;

Art. 3º: Poderão ser credenciados e contratados para ministrar curso nos órgãos
integrantes do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social - SIEDS, os credenciados que
apresentarem, no mínimo, um dos seguintes critérios:

I - Certificado de Conclusão de curso Técnico correlato com a área pretendida;
II  -  Certificado  de  conclusão  de  ensino  médio,  desde  que  acompanhada  de

reconhecida experiência profissional no assunto, comprovada por meio de histórico de trabalho e/ou
declaração de órgão e/ou instituição a que estiver vinculado;

III - Diploma de Conclusão de Curso de Graduação;
IV - Certificado/Declaração de Conclusão de curso de Pós-Graduação Lato Sensu,

em nível de Especialização;
V -  Diploma, devidamente registrado ou certificado/declaração de conclusão de

curso de Pós- Graduação Stricto Sensu, em nível de Mestrado;
VI - Diploma, devidamente registrado ou certificado/declaração de conclusão de

curso de Pós- Graduação Stricto Sensu, em nível de Doutorado;
VII - Certificado/declaração de conclusão de Pós-Doutorado.
§1  º.  Não  será  admitido  o  credenciamento  e/ou  contratação  de  pessoas  para

exercerem atividades docentes que tenham somente o ensino fundamental.
§ 2º. As declarações das titulações acadêmicas mencionadas nos incisos de I a VII

do art. 3 º somente serão aceitas mediante firma reconhecida em cartório e com data de emissão não
superior a 12 (doze) meses.

§  3º.  Os  títulos  acadêmicos  (graduação  e  pós-graduação)  obtidos  através  de
Instituição de Ensino Superior estrangeira, somente serão aceitos com a devida validação efetivada
por Universidades Brasileiras, conforme legislação vigente.

§ 4º. Os credenciados contratados serão remunerados de acordo com o Nível de
titulação do docente, constante em resolução instituída pelo Conselho Superior do IESP.

§ 5º. Os credenciados serão escolhidos de acordo com as titulações apresentadas.
Art. 4º: As instituições que compõem o Sistema Estadual de Segurança Pública e

Defesa  Social  poderão,  a  critério  de  seus  gestores,  efetuar  as  ações  de  seleção,  contratação  e
pagamento  dos  professores,  instrutores  e  monitores  para  efetivação  dos  cursos  constantes  no
planejamento acadêmico de sua instituição, obedecidos o disposto nesta resolução e na legislação
vigente;

§1º As ações de seleção, contratação e pagamento a que se refere o “caput” deste
artigo, poderão ser objeto de descentralização ao Instituto de Ensino de Segurança - IESP, mediante
Termo de Cooperação Técnica, a ser firmado nos termos da legislação vigente.

§2º.  As  ações referidas  no “caput”  deste  artigo,  quando referentes  aos  cursos
integrados  de  especialização  e  aperfeiçoamento,  assim  entendidos  aqueles  que  são  requisitos
obrigatórios para promoção ou ascensão funcional dos profissionais que integram o Sistema Estadual
de Segurança Pública e Defesa Social, tais como: Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais e Delegados,
Curso Superior de Polícia, ou outros assim definidos na legislação vigente, serão executados pelo
Instituto de Ensino de Segurança Pública - IESP.

Art.  5º:  Compete  a  cada  instituição  que  compõem  o  Sistema  Estadual  de
Segurança Pública e Defesa Social selecionar, dentre o Cadastro de Docentes do Instituto de Ensino
de Segurança do Pará - IESP, aqueles que melhor se adequam as atividades acadêmicas pretendidas.

Parágrafo Único: Na hipótese de inexistir credenciado para uma ação formativa, o
órgão  executor  do  curso  poderá  diligenciar  na busca  de  pessoa habilitada  para  aquela  atividade
acadêmica, submetendo-a ao processo de credenciamento junto ao Instituto de Ensino de Segurança,
requisito obrigatório para a sua contratação;

Art. 6º: São requisitos obrigatórios a todos os Contratos de Prestação de Serviços
(Anexo  I)  firmados  pelas  instituições  que  compõem o  Sistema Estadual  de  Segurança  Pública  e
Defesa Social:
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I - Indicação do curso;
II - A carga horária;
III - O período de execução e
IV - O docente cadastrado naquela disciplina e/ou curso.
§1º O contrato de prestação de serviços (Anexo I) deverá, obrigatoriamente, estar

acompanhado dos seguintes documentos, no que couber:
I - Termo de Compromisso de Reposição de Horas (Anexo II), quando se tratar de

docente/monitor servidor público e exercer a atividade acadêmica durante a jornada de expediente;
II  -  Declaração  de  férias  (Anexo  III),  quando se  tratar  de docente/monitor  que

exercer a atividade acadêmica durante o seu período de férias;
III  -  Declaração de Inatividade (Anexo IV), quando se tratar de docente/monitor

servidor aposentado, que não necessite promover reposição de horas trabalhadas;
IV - Declaração sem vínculo (Anexo V), quando se tratar de docente/monitor que

não for servidor público.
V - Declaração de Responsabilidade pelo Deslocamento (Anexo VI), nos casos em

que o docente/monitor assumir a responsabilidade pelo seu deslocamento até o local de atividade
acadêmica.

§2º Através de ordem expressa e motivada do titular do órgão executor do curso
poderão ocorrer alterações específicas nas cláusulas do contrato de prestação de serviços (Anexo I)
para contemplar situações especiais do caso concreto;

Art. 7º: Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Superior do Instituto de
Ensino de Segurança do Pará - IESP;

Art. 8º: Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário
Plenário do CONSUP, 14 de agosto de 2015.

JEANNOT JANSEN DA SILVA FILHO
Presidente do Conselho Superior do IESP
Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

ANEXO I
RESOLUÇÃO N.º 149/2015-CONSUP
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/ ORDEM DE EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS
CONTRATANTE_______________________,  inscrito  no  CNPJ_________,  com

Sede__________________,  à  __________________,  neste  ato  representado  por  seu  titular,
____________________ (qualificação completa), inscrito no CPF sob o nº _________e com RG nº
_______________,  doravante  denominada CONTRATADA,  e  de  outro  lado,  o  ________________
(qualificação  completa),  inscrito  no  CPF  sob  o  nº  _____________,  Rg
nº_____________________Pis/Pasep  nº______________,  residente  e  domiciliado  à
________________________, doravante denominado 

CONTRATADO
1. OBJETO
1.1  Constitui  objeto  do  presente  instrumento  a  prestação  de  serviços  técnicos

profissionais  especializados ao curso_________________________________ que terá  como carga
Horária ______________.

2. VIGÊNCIA
2.1  O  prazo  de  vigência  do  presente  instrumento  é  de  ________________,

contados a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogado por igual período por acordo entre as
partes.

3. DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 Pela contratação dos serviços previstos no item 1.1, a CONTRATANTE pagará

ao CONTRATADO o valor de R$ _________ (_____________________) por hora-aula executada,
totalizando  R$__________  (________________________),  incluídos  todos  os  valores  relativos  à
prestação de serviços e tributos.

3.2  A  CONTRATANTE  somente  efetuará  o  pagamento  ao  CONTRATADO,
mediante Atestado de Execução dos Serviços emitidos pela unidade executora do curso, referente às
horas-aulas efetivamente prestadas.
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3.4 Será retido do valor a alíquota, a título do ISSQN (Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza).

3.5 Será também retido sobre a remuneração, a título de INSS a alíquota de 11%,
até o limite estabelecido pelo Ministério da Previdência Social, a qual será recolhida até o segundo dia
útil, do mês seguinte ao de competência, em conformidade com a Lei nº 10.666, de 09/05/2003.

3.6 O CONTRATADO deverá ser inscrito no INSS e/ou no PIS/PASEP e informar à
CONTRATANTE  se  já  houve  desconto  de  contribuição  por  outra  fonte  pagadora,  para  que  seja
deduzido pelo limite máximo do salário contribuição e/ou declaração assinada pelo próprio instrutor
que a firme, sob as penas da lei, que foi feita a retenção devida, no mesmo mês, por outra fonte
pagadora.

3.7 Não serão considerados os recolhimentos mensais feitos por meio de Carnê de
Autônomo.

3.8 No valor da remuneração será aplicada a tabela do Imposto de Renda, de
conformidade com a Instrução da Secretaria da Receita Federal.

3.9 A CONTRATANTE fará o pagamento referido nos itens anteriores através de
depósito  em nome da CONTRATADA, na conta corrente nº  ____, Agência  nº.  ____ do Banco do
_____.

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 O pagamento referentes ao presente INSTRUMENTO serão levados a débito

da  rubrica  ______________  -  _________________________,  no  elemento  de  despesa  339036  -
__________________ - Fonte ___________ do orçamento da CONTRATANTE.

5. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1 DA CONTRATANTE
5.1.1 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO, nas condições estabelecidas neste

instrumento;
5.1.2 Indicar um coordenador, pertencente ao seu quadro de pessoal, que será o

coordenador local do curso, com responsabilidades para o acompanhamento e fiscalização do objeto
deste Contrato;

5.1.3  Providenciar  os  recursos  técnico-pedagógicos  necessários  ao
desenvolvimento  dos  cursos,  como  por  exemplo:  retroprojetor,  televisor  com  aparelho  de  vídeo,
computador, datashow, tela para projeção de imagens, flip-chart e quadro-branco;

5.1.4 Disponibilizar a infra-estrutura e local capaz de atender o número de alunos
selecionados;

5.1.5  Executar  os  serviços  de  secretária:  controle  de  frequência  de  alunos  e
docentes, reprodução, montagem e distribuição de material didático;

5.1.6 Disponibilizar material didático e de consumo como, por exemplo: canetas,
caneta para quadro branco, folhas diversas para trabalho em grupo e outros;

5.1.7  Responsabilizar-se  pelo  recolhimento  dos  encargos  sociais,  tributários  e
previdenciários, decorrentes do presente instrumento;

5.1.8  Na hipótese de cancelamento do curso ou transferência  do mesmo para
outro período, comunicar ao CONTRATADO, por escrito, com antecedência mínima de 1 (um) dia útil;

5.1.10 Fornecer os certificados de conclusão do curso aos alunos que obtiverem o
mínimo de frequência estipulado para cada curso.

5.2 DO CONTRATADO
5.2.1  O  CONTRATADO  obriga-se  a  prestar  o  serviço  no  período  e  horário

previamente estipulados;
5.2.2  No  caso  de  impossibilidade,  devidamente  justificada  e  comprovada,  da

prestação do serviço no período, após o início do curso, o CONTRATADO terá que fazer a reposição
das aulas perdidas de acordo com o que for estabelecido pela CONTRATANTE, sob pena da aplicação
de penalidades previstas por descumprimento do contrato;

5.2.3  Ocorrendo  a  hipótese  de  impossibilidade  previsto  no  item  5.2.2,  o  não
comparecimento deverá ser comunicado, por escrito, à CONTRATANTE com antecedência mínima de
12hs;

5.2.4 Caso a impossibilidade, devidamente justificada e comprovada, surja antes
do início do curso, o CONTRATADO terá que avisar, por escrito, à CONTRATANTE com antecedência
mínima de 2 (dois) dias úteis, sob pena da aplicação das penalidades previstas por descumprimento
do contrato, salvo caso fortuito ou força maior comprovado;
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5.2.5 O CONTRATADO é responsável pela confecção do material a ser distribuído
aos alunos, o qual deve conter no máximo 60 (sessenta) laudas, devendo o mesmo ser apresentado
até cinco dias úteis antes do início das aulas para reprografia,  sendo terminantemente proibida a
apresentação  total  ou  parcial  de  obra  literária  protegida  pela  lei  de  direito  autoral,  bem como  a
utilização de quaisquer símbolos, números de telefone que faça auto-referência;

5.2.6 O material, sempre que possível, deve ser apresentado e entregue impresso
em fonte Arial, tamanho 12, espaçamento simples e margens mínimas de 1,5 cm;

5.2.7  Solicitar  os  recursos  técnicos-pedagógicos  previsto  no  item  5.1.4  com
antecedência mínima de cinco dias úteis do início do curso;

5.2.8 Responsabilizar-se pelos recursos técnicos-pedagógicos de propriedade da
CONTRATANTE solicitados;

5.2.9 O CONTRATADO obriga-se, salvo justificativa apresentada, a comparecer à
reunião marcada pelo CONTRATANTE para orientações gerais sobre o presente contrato e o curso a
ser ministrado;

5.2.10 O CONTRATADO, no caso de servidor público, obriga-se a apresentar o
Termo  de  Compromisso  emitido  pela  CONTRATANTE  devidamente  assinado  pelo  Ordenador  de
despesa  do  órgão/  entidade  ao  qual  está  vinculado,  que  constitui  parte  integrante  do  presente
instrumento.

5.2.11 O CONTRATADO também se obriga  a  apresentar,  conforme o caso,  as
declarações de gozo de férias, de inatividade e de que não mantém vínculo com a Administração
Pública, as quais também constituirão parte integrante da presente INSTRUMENTO.

6. DO TÉRMINO DAS OBRIGAÇÕES.
6.1  As  obrigações  contraídas  através  de  presente  instrumento  se  exaurem,

relativamente  à  CONTRATANTE,  pelo  pagamento  dos  serviços,  na  forma  da  Cláusula  Quarta,  e
relativamente  ao  CONTRATADO,  pela  execução  e  aceitação  definitiva  dos  serviços,  assim
considerando o período de realização integral da carga horaria contratada.

7. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
7.1 Aplicam-se ao presente  Contrato  e,  especialmente,  aos casos  omissos,  as

disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais leis que regem a atuação da Administração
Pública.

8 - DAS PENALIDADES CABÍVEIS
8.1 O CONTRATADO, em caso  de inexecução total  ou parcial  das obrigações

objeto deste instrumento, fica sujeita as disposições do art. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, podendo ser-
lhe aplicada uma ou mais das seguintes penalidades:

a) advertência;
b) multa de 1% (um por cento) ao dia e ate 10% (dez por cento) do valor da nota

de empenho, pelo atraso na execução dos serviços;
c) suspensão temporária e impedimento de contratar com o órgão executor, por

prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) declaração de idoneidade para contratar com a Administração Pública.
8.2 Não serão aplicadas multas decorrentes de caso fortuito ou forca maior, desde

que sejam devidamente comprovados.
8.3  O  valor  da  multa  será  descontado  do  pagamento  ao  CONTRATADO  pela

execução dos serviços objeto deste ajuste.
8.4 A aplicação das multas devera concretizar-se após comunicação por escrito,

dirigida ao CONTRATADO infrator, resguardando-lhe o direito de defesa no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar do recebimento da notificação.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 A gerência e os casos omissos do presente contrato ficarão a cargo do órgão

executor.

10. DO FORO COMPETENTE.
10.1.  Fica  eleito  o  Foro  da  Cidade  de  Belém  do  Pará  para  dirimir  quaisquer

questões jurídicas porventura suscitadas em decorrência  deste  instrumento que não puderem ser
solucionadas por consenso. E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente instrumento em 02
(duas)  vias  de  igual  teor  e  forma,  para  um  só  fim,  juntamente  com  as  testemunhas  abaixo
identificadas.
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Belém, _____ de _____________ de _______.
__________________________________________________
Orgão Executor
CONTRATANTE
__________________________________________________
(NOME)
CONTRATADO
Testemunhas:
___________________________________
Nome:
RG e CPF:
___________________________________
Nome:
RG e CPF:

ANEXO II
Resolução n.º 149/2015-CONSUP
TERMO DE COMPROMISSO
CONTRATANTE_______________________,  inscrito  no  CNPJ_________,  com

Sede__________________,  à  __________________neste  ato  representado  por  neste  ato
representado  por  seu  titular,  _____________  (qualificação  completa),  inscrito  no  CPF  sob  o  nº
_________e  com  RG  nº  _______________  e,  de  outro  lado,  servidor  (a)  público(a)
________________  (federal,  estadual  ou  municipal),
___________________________________________,  ocupante  do  cargo  de
provimento_________________________(efetivo  ou  em  comissão)  de
________________________________,  do  quadro  de  pessoal  do
_______________________________________  (órgão)  e  o  _____________________  (órgão  e
qualificação),  neste  ato  representada  por  seu  titular  ___________________  (qualificação  do
representante  legal)  resolvem  celebrar  o  presente  TERMO  DE  COMPROMISSO,  que  se  regerá
mediante as seguintes condições:

1. O(a) servidor(a) público acima qualificado está autorizado pelo representante
legal do órgão ao qual está vinculado a ministrar a disciplina ____________________ junto ao órgão
executor, com carga horária de ________________.

2.  Caso  o  horário  do  curso  coincida  com o horário  de expediente  a  que  está
obrigado no órgão a que se vincula, e se por ambas as funções for remunerado, fica determinado a
compensação da jornada diária de trabalho ficando a cargo da chefia imediata estabelecer.

2.1. O controle e a fiscalização do regime de que trata o tópico precedente ficará a
cargo do órgão, que manterá arquivado por período não inferior a 03 (três) anos, os registros de ponto
com a frequência do servidor, nos dias em que ocorrer a compensação, obrigando-se a fornecê-los
sempre que solicitados pela ORGÃO EXECUTOR ou pelos órgãos de controle.

2.2 Em caso de alteração da jornada normal de trabalho, do horário de expediente,
ou ainda, da situação funcional do servidor  nos casos de transferência,  cessão, redistribuição,  ou
qualquer outro ato que importe em desconhecimento de sua frequência pelo órgão que o autorizou
para  a  atividade  docente,  durante  a  transitoriedade  da  mesma,  deverão  ser  imediatamente
comunicados à ORGÃO EXECUTOR, para que possa tomar as providências cabíveis.

3.  Pelo  presente  termo  de  compromisso,  o  servidor  declara  que  não  possui
nenhum impedimento  legal  (dedicação  exclusiva,  gozo  de  licença  para  tratamento  de  saúde,  por
doença em pessoa da família...), sendo de sua inteira responsabilidade qualquer ônus decorrente de
declaração inverídica.

4. O presente Termo de Compromisso terá validade durante o período declinado
no  item1,  sendo  irrevogável  nesse  interregno,  salvo  nos  casos  de  superior  interesse  público
devidamente justificados e comprovados pelo órgão a que se vincula o servidor.

Belém, _____ de _____________ de _______.
_______________________________
Representante legal/ORGÃO EXECUTOR
______________________________
Servidor Público
_____________________________
Representante legal/Órgão
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ANEXO III
RESOLUÇÃO N.º 149/2015-CONSUP
DECLARAÇÃO DE FÉRIAS
Eu, ________________________, (qualificação), declaro para os devidos fins, em

especial para livremente prestar serviços de docência junto à ORGÃO EXECUTOR, que, por força da
PORTARIA  N°  ________,  de  ___________,  estou  em  gozo  de  férias,  a  contar  de
____/______/_______ a _____/______/______, referente ao período aquisitivo ______________.

As declarações prestadas neste ato são de minha inteira responsabilidade, motivo
pelo qual fico obrigado a declinar acerca das informações que impliquem em interrupção do efetivo
gozo do benefício, ficando sujeito às sanções legais em caso de inexatidões, omissões ou falsidades
que possam frustrar a legalidade do processo de contratação.

Belém, _____ de _____________ de _______.
__________________________
Nome

ANEXO IV
RESOLUÇÃO N.º 149/2015-CONSUP
DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE
Eu, ________________________, (qualificação), declaro para os devidos fins, em

especial  para  livremente  prestar  serviços  de  docência  junto  à  _________________-  ORGÃO
EXECUTOR, que sou servidora inativa da _____________ __________ e que não mantenho relação
de  emprego  com  qualquer  órgão  ou  entidade  da  Administração  Pública,  direta  ou  indireta,  de
quaisquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

As declarações prestadas neste ato são de minha inteira responsabilidade, motivo
pelo qual fico sujeito às sanções legais em caso de inexatidões ou informações falsas que possam
frustrar a legalidade do processo de contratação.

Belém, _____ de _____________ de _______.

ANEXO V
RESOLUÇÃO N.º 149/2015-CONSUP
DECLARAÇÃO
Eu,  __________________________________,  (qualificação),  declaro  para  os

devidos fins, em especial para livremente prestar serviços de docência junto à _________________-
ORGÃO  EXECUTOR,  que  não  mantenho  vínculo  de  trabalho/emprego  com  qualquer  órgão  ou
entidade da Administração Pública, direta ou indireta, de quaisquer dos Poderes da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios.

As declarações prestadas neste ato são de minha inteira responsabilidade, motivo
pelo qual fico sujeito às sanções legais em caso de inexatidões ou informações falsas que possam
frustrar a legalidade do processo de contratação.

Belém, _____ de _____________ de _______.

ANEXO VI
RESOLUÇÃO N.º 149/2015-CONSUP
DECLARAÇÃO
Eu,  __________________,  RG:  ________/(emissor),  CPF  ____________,

instrutor(a) contratado(a) pela ______________________(Contratante) para ministrar a disciplina de
___________________________no município de __________ com carga horária de __________, por
optar voluntariamente em não viajar nas datas e horários estabelecidos pela ORGÃO EXECUTOR,
conforme cronograma da Municipalização, declaro estar ciente de que serei responsabilizado na falta
do cumprimento de qualquer obrigação prevista na INSTRUMENTO nº ____/____ e de que os custos
de minha viagem serão arcados com recursos próprios, isentando a ORGÃO EXECUTOR de qualquer
solicitação  de  ressarcimento,  bem  como  assumo  total  responsabilidade  quanto  aos  riscos  que
envolvem esta opção.

Belém, _____ de _____________ de _______.
___________________________________
Nome do Instrutor
Identificação do curso
Protocolo 869771
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº 32961 31 DE AGOSTO DE 2015) 
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FUNDO DE INVESTIMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
PORTARIA
PORTARIA Nº 015/2015 - FISP 
BELÉM 28 DE AGOSTO DE 2015
BELARMIRA FÁTIMA SOUZA PANTOJA, Diretora e Ordenadora de Despesa do

Fundo de Investimento de Segurança Pública - FISP, por designação legal, etc,...
CONSIDERANDO:  Os  processos  licitatórios  desenvolvidos  pela  Comissão  de

Licitação e Cotação Eletrônica do Fundo de Investimento de Segurança Pública - FISP:
CONSIDERANDO : A necessidade de Fiscalização, Recebimento e Conferência de

Materiais, Equipamentos e Outros, de interesse do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - CBM;
CONSIDERANDO  :  ainda,  o  Ofício  nº  0364/2015  -  Gab.  Cmdº.  CBMPA de

24.08.15;

RESOLVE: 
Designar  os  servidores  abaixo  relacionadas  à  comporem  as  respectivas

comissões, para acompanharem os procedimentos de aquisições efetuados pelo FISP, de interesse
daquele CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - CBM, pelo período de um ano, a partir da data de
publicação desta:

1 - RECEBIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE:
- Presidente: TCEL QOBM CLEBER ALCIR TAVARES BAIA
- 1º Membro: MAJ QOBM CHARLYSTON WYTTING CARDOSO DE SOUZA
- 2º Membro: CAP QOBM ZILVANDRO PINHEIRO DE MACEDO

2 - RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA:
- Presidente: CEL QOBM ZANELLI ANTONIO MELO NASCIMENTO
- 1º Membro: MAJ QOBM AFONSO DOS SANTOS SOUZA
- 2º Membro: CAP QOCBM MARCUS SÉRGIO NUNES QUEIROZ

3  -  ACOMPANHAMENTO  E  FISCALIZAÇÃO  DE  OBRAS,  REFORMAS  E
OUTROS SERVIÇOS DE ENGENHARIA :

- Presidente: CEL QOCBM FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ MOREIRA
- 1º Membro: TCEL QOCBM CARLOS DANIEL VALE DA ROSA
- 2º Membro: TEN QOABM JOCICLEI DA SILVA REZENDE

4  -  RECEBIMENTO  DE  VEÍCULOS,  ÓLEOS,  FLUÍDOS  E  PNEUS
AUTOMOTIVOS :

- Presidente: MAJ QOBM MICHEL NUNES REIS
- 1º Membro: SUBTEN NICEAS OLIVEIRA DA SILVA
- 2º Membro: SGT BM ANTÔNIO MARCOS DOS PASSOS ALVES

5 - RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS:
- Presidente: CAP QOBM JORGE CIRILO OLIVEIRA SOUZA
- 1º Membro: CAP QOBM EDILSON DE JESUS BAIA FERREIRA
- 2º Membro: 3º SGT BM MANOEL ALVES DUARTE

6 - RECEBIMENTO DE MATERIAIS BÉLICOS:
- Presidente: TCEL QOBM SAULO LODI PEDREIRA
- 1º Membro: CAP QOBM ZILVANDRO PINHEIRO DE MACEDO
- 2º Membro: SD BM DANIEL SILVA CORREA
REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

BELARMIRA FÁTIMA SOUZA PANTOJA
DIRETORA E ORDENADORA DO FISP
Protocolo 869878
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº 32961 31 DE AGOSTO DE 2015) 

2 – RESULTADO DE INSPEÇÃO
SESSÃO Nº. 026/15 - ATA Nº. 026/15
A  JUNTA DE  INSPEÇÃO  REGULAR  DE  SAÚDE  DA POLICIA MILITAR  DO

PARÁ(JIRS/PMPA),  no dia 12 DE AGOSTO DE 2015,  inspecionou os militares do CBMPA abaixo
relacionados e sobre seus estados de saúde proferiram os pareceres que vão escritos abaixo:
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Nome Posto
Grad.

UBM Parecer

SOLICITAÇÃO DE REFORMA

ARILSON BARROS 
PETRONILO

CB 4º GBM
Santarém

INCAPAZ DEFINITIVAMENTE PARA O SERVIÇO BOMBEIRO
MILITAR.  ESTÁ  TOTAL E  PERMANENTEMENTE  INVÁLIDO
PARA  QUALQUER  TRABALHO,  NÃO  PODE  PROVER  OS
MEIOS  PARA SUA SUBSISTÊNCIA,  NÃO  PODE  EXERCER
ATIVIDADES CIVIS; FAZ JUS AOS PROVENTOS INTEGRAIS.
NECESSITA  DE  CUIDADOS  PERMANENTES  DE
ENFERMAGEM.  ESTÁ  ENQUADRADO  NO  INCISO  V
( QUINTO ) DO ARTIGO 108 DA LEI ESTADUAL Nº 5251 DE
31/07/85.

PRORROGAÇÃO DE LICENÇA

BENNYGSON DA COSTA 
GEBER

SD SEGUP INCAPAZ  TEMPORARIAMENTE  AO  TRABALHO  BOMBEIRO
MILITAR. Necessita de mais 028 (vinte e oito) dias de LICENÇA
PARA  TRATAMENTO  DE  SAÚDE  PRÓPRIA,  a  partir  de
13AGO2015 até 09SET2015. PODE VIAJAR.

CONCLUSÃO DE DISPENSA

LUIZ WANDERLEY DA SILVA 
SANTOS

SGT QCG/DP APTO  AO  TRABALHO  BOMBEIRO  MILITAR  SEM
RESTRIÇÕES. Deverá  se  apresentar  no  seu  QUARTEL de
origem  no  dia 13AGO2015,  pronto  para  desenvolver  suas
atividades LABORATIVAS BOMBEIRO  MILITAR
(OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS).

ANDERSON MARQUES DOS 
ANJOS

SD 9º GBM
Altamira

APTO  AO  TRABALHO  BOMBEIRO  MILITAR  SEM
RESTRIÇÕES. Deverá  se  apresentar  no  seu  QUARTEL de
origem  no  dia 13AGO2015,  pronto  para  desenvolver  suas
atividades LABORATIVAS BOMBEIRO  MILITAR
(OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS).

FALTOU A JIRS/PM

DAVI BRITO FERREIRA CB 3º SGBM
Moju

FALTOU  A  JIRS/PMPA,  PORTANTO,  DEIXANDO  DE  SER
INSPECIONADO.

DIEGO SANTOS DA 
RESSURREIÇÃO

SD 9º GBM
Altamira FALTOU  A  JIRS/PMPA,  PORTANTO,  DEIXANDO  DE  SER

INSPECIONADO.

DEIXOU DE SER INSPECIONADO

HIAGO DOS SANTOS 
PRESTES

SD 6º SGBM/I
Mosqueiro

MILITAR  DEIXOU  DE  SER  INSPECIONADO  POR  FALTA  DE
DOCUMENTAÇÃO (OFICIO).

DANIELA RAIOL DE 
ALMEIDA

SD 9º SGBM/I
Cametá

MILITAR  DEIXOU  DE  SER  INSPECIONADA  POR  CHEGAR
ATRASADA, APÓS HORÁRIO DE INSPEÇÃO DE SAÚDE.

Sala das sessões da JIRS/PMPA, 12 de Agosto de 2015.

MAJ QOSPM/Méd. ANDRÉA Alves marques - Presidente da JIRS/PM

2º TEN QOSPM/Méd. ALINE Cristina Ribeiro Moraes - Membro da JIRS/PM

2º TEN QOSPM/Méd. Geraldo FRANCO de Campos Jr. - Secretário da JIRS/PM
(Fonte: Ofício nº 378/2015 – Diretoria de Saúde do CBMPA)

3 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 737, DE 04 DE SETEMBRO DE 2015.
O  Comandante  Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Pará  e  Coordenador

Estadual de Defesa Civil, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei. 
RESOLVE:
Art.1 –  Nomear  os  militares  abaixo,  como  Fiscal  e  Gestor  do  Convênio,  para

acompanhar e fiscalizar sua execução em obediência ao Art. 67 e Art.116 da Lei nº 8.666/93, Art .6º do
Decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013 e a Instrução Normativa STN nº01, de 15 de janeiro de
1997, em substituição do MAJ QOBM Jairo da Silva Oliveira, publicado em Boletim Geral nº 99, de 29
de maio de 2014:  
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CONVÊNIO 
EMPRESA 

OBJETO
FISCAL

DODODOCONTRATO
 FISCAL

SUPLENTE

CONVENIO  N°
06.210.004.0002
07/2015

EMPRESA  BRASILEIRA  DE
INFRAESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA-
INFRAERO,  CNPJ
00.352.294/0113-17. 

CESSÃO  DE  USO  DE  ÁREA
AEROPORTUÁRIA  DE
PROPRIEDADE  DA  UNIÃO,
LOCALIZADA  NO
AEROPORTO
INTERNACIONAL DE BELÉM.

MAJ  QOPM  FRANCISCO
CELSO  DE  LIMA
MACHADO, MF 5626510-1

MAJ  QOBM
SILVIO  SANDRO
BARROS
FEITOSA,  MF
5398967-1

Art.2 –  O  fiscal  do  convênio  será  o  responsável  por  sua  perfeita  execução,
cabendo-lhe  atestar  o  recebimento  dos  serviços  prestados  mediante  termo  de  recebimento
circunstanciado, conforme Art. 67 e 116 da Lei nº 8.666/93 e o Artigo 6º  do Decreto nº 870, de 04 de
outubro de 2013 .

Art.3 – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

4 -INQUÉRITO TÉCNICO - INSTAURAÇÃO
PORTARIA Nº 05, DE 28 DE JULHO DE 2015
O Diretor de Apoio Logístico do CBMPA, no uso de suas atribuições legais, e tendo

tomado conhecimento do fato exposto no ofício nº 147/2015- BM/4, de 23 de junho de 2015, a fim de
averiguar todos os fatos referentes ao para-brisa trincado da Viatura ABTF 10.

RESOLVE:
Art. 1º Determinar a abertura de Inquérito técnico, a fim de apurar as causas, os

efeitos, os responsáveis e investigar todos os fatos referentes ao trincamento do para-brisa da Viatura
ABTF 10.

Art.  2º  – Nomear o 1º  TEN QOABM ARLISSON LUIZ ALMEIDA SOUSA, como
encarregado  de  Inquérito  Técnico,  delegando-vos  para  esse  fim,  as  atribuições  policiais  que  me
competem.

Art.  3º  –  O  encarregado  de  Inquérito  Técnico  deverá  observar  as  orientações
formalizadas por meio do ofício nº 1000, de 26 de junho de 2008, da JME, transcrito no BG nº 128, de
14 de junho de 2008;

Art.  4º  –  Estabelecer  o  prazo  de  30  (trinta)  dias  corridos  para  conclusão  dos
trabalhos em conformidade com  a legislação vigente;

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém/PA, 28 de julho de 2015.

ANDREI VICENTGE DA COSTA – CEL QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA

5 -INQUÉRITO TÉCNICO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO
O Diretor de Apoio Logístico do CBMPA, no uso de suas atribuições legais, e tendo

tomado conhecimento do fato narrado no ofício nº 04/2015 – IT, de 26 de junho de 2015, e protocolado
no dia  08  de  julho  de  2015,  referente  a  solicitação  de  prorrogação de  prazo  para  conclusão  do
Inquérito Técnico instaurado por meio da portaria nº 03, de 14 de junho de 2015.

RESOLVE:
Conceder ao 2º TEN QOABM RIBAMAR CORRÊA DA SILVA, 20 (vinte) dias de

prorrogação de prazo para conclusão do Inquérito Técnico, instaurado por meio da portaria nº 03, de
14 de junho de 2015.

Belém/PA, 28 de julho de 2015.

ANDREI VICENTE DA COSTA – CEL QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA

6 - TERMO DE ENTREGA DE VIATURA 
De ordem do Sr. CEL QOBM Comandante Operacional do CBMPA, no dia 27 de

agosto de 2015,  eu  CAP QOBM THIAGO  AUGUSTO VIEIRA COSTA,  Subchefe da 4ª  Seção do
EMG/COP, faço a entrega da Viatura UR 62 de placa OTY 8542, ao CAP QOBM MARCELO MORAIS
NOGUEIRA,  Comandante do 17º  Grupamento Bombeiro  Militar/Vígia,  a fim de compor sua carga
patrimonial e ser empregada no Serviço Operacional dessa OBM. 
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VIATURA UNIDADE DE RESGATE (UR - 62) - SERVIÇO OPERACIONAL 
PLACA: OTY 8542 
Chassi nº 93W245G34E2127865 
Marca: MERCEDES BENZ 
Modelo: FIAT / DUCATO MARIMAR AMB 
Ano de Fabricação: 2014; 
Combustível: Diesel 
Cor: Vermelha 
ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS QUE ACOMPANHAM A VIATURA: 
01 (Um) Pneu socorro completo 
01 (Um) Rádio transceptor 
01 (Uma) Barra sinalizadora (giroflex) Engesig; 
01 (Um) Modulo de sirene eletrônica Engesig; 
01 (Um) Extintor de PQS de 1kg; 
01 (Um) Extintor Pó ABC de 6 kg; 
01 (um) Cilindro de O2, fixo grande; 
01 (Um) Macaco hidráulico de 1.700 kg; 
01 (Um) Triangulo de sinalização; 
01 (Uma) Chave de Roda; 
01 (Uma) Chave de ignição; 
01 (uma) Chave Reserva; 
01 (uma) Chave para pneu; 
01 (uma) Pasta com 03 (três) Manuais da DUCATO; 
01  (um)  Cartão  Combustível  PETROCARD  nº  0706.0000.0751.2271  (saldo

disponível R$ 200,00); 
Ar condicionado com defeito; 
02 (duas) Macas, sendo 01 (uma) tipo Cadeira na cor azul e 01 (uma) Maca Leito; 
Belém, PA, 27 de AGOSTO de 2015. 
THIAGO AUGUSTO VIEIRA COSTA – CAP QOBM 
Subchefe da 4ª Seção do EMG/COP 
Responsável pela Entrega 
MARCELO MORAIS NOGUEIRA - CAP QOBM 
Comandante do 17º GBM 
WELLINGTON CARLOS VENÂNCIO DE LIMA – SD BM 
Responsável pelo Recebimento 

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
SEM ALTERAÇÃO

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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