
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 26 DE NOVEMBRO DE 2015.
BOLETIM GERAL Nº 210

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2015 (SEXTA-FEIRA)
Superior de Dia TEN CEL BM NASCIMENTO
Supervisor de Área CAP BM JÂNIO

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

Oficial de Dia ao QCG TEN BM J. NETO
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL

Perito de Incêndios e Explosões TEN BM RENATA

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 – AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Autorizei o 3º SGT BM WILSON LIMA MIRANDA, do QCG – Belém, a deslocar-

se  à  Recife/PE,  no  período  de  11  a  18OUT2015,  por  conta  do  período  restante  de  férias
regulamentar, publicado no BG nº 29 de 11FEV2015, sem ônus para o Estado.

(Fonte: Nota nº 181/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

2 – TRANSFERÊNCIA
De acordo com o que preceitua o art. 5º do Decreto Estadual nº 2.400/1982,

que trata da Movimentação de Pessoal do CBMPA.
POR NECESSIDADE DO SERVIÇO               
Do 25º GBM – Marituba para o 10º GBM – Redenção
SUBTEN BM (COV) ANIVALDO AMADOR DE OLIVEIRA, MF 5486890-1;
SGT BM KLEBER DUARTE DE SOUZA, MF 5430453-1;
SGT BM DANIEL CRUZ E SILVA, MF 5221748-1;
SGT BM (COV) JOAO HELIO MACIEL DA SILVA, MF 5427770-1.

Do 12º GBM – Santa Izabel para o 10º GBM – Redenção
SGT BM (COV) CRISTIANO DA COSTA LIMA, MF 5601037-1.

Do 2º GBM – Castanhal para o 25º GBM – Marituba
SGT BM ALCINDO SEABRA DA SILVA, MF 5601053-1;
SGT BM JOSE MIGUEL NORONHA LIMA, MF 5609038-1;
SGT BM NIZAN DOS SANTOS REIS, MF 5608988-1;
SGT BM (COV) SERGIO PANTOJA DA SILVA, MF 5210461-1.
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Do 3º GBM – Ananindeua para o 9º GBM – Altamira
SGT BM (COV) ADAMOR LIMA BRITO, MF 5602122-1.

Do 12º GBM – Santa Izabel para o 9º GBM – Altamira
SGT BM (COV) GEORGE LEVY LIMA MENDES, MF 5402158-1.

Do 5º GBM – Marabá para o 9º GBM – Altamira
SGT BM (COV) LUIZ CARLOS OLIVEIRA E SILVA, MF 5101522-2.

Do 20º GBM – Mosqueiro para o 9º GBM – Altamira
SGT BM (COV) ERIVALDO LIMA SOUSA, MF 5601231-1;
SGT BM DENIS CLEBER MONTEIRO MACEIO, MF 5399556-1.

Do 1º GPA – Paragominas para o QCG/DAL – Belém
SGT BM ANTONIO JOSE DOS SANTOS LIMA, MF 5212111-1.

Do 25º GBM – Marituba para o 28º GBM – São Miguel do Guamá
SGT BM (COV) RUI FERREIRA ALVES, MF 5610052-1.

Do 30º GBM – Belém para o QCG/COP – Belém
SGT BM LUZIER ALAN CAMPOS DA CUNHA, MF 5399068-1.

Do 3º GBM – Ananindeua para o 11º GBM – Breves
SGT BM (COV) JORGE RENATO MARQUES DA SILVA, MF 5601355-1.

Do 2º GBS/GSE – Belém para o 22º GBM – Cametá
CB BM RODRIGO DE OLIVEIRA CARDOSO, MF 54185197-1.

Do 2º GBS/GSE – Belém para o QCG/DAL – Belém
CB BM JOSE ELIAS SANTOS DA SILVA, MF 5836832-1.

Do 9º GBM – Altamira para o 22º GBM – Cametá
CB BM WALDINEY AMARAL, MF 730874-2.

Do 4º GBM – Santarém para o 9º GBM – Altamira
SD BM ELIEL REZENDES NASCIMENTO, MF 57218268-1.

Do 9º GBM – Altamira para o 17º GBM – Vigia
SD BM CLEITON SANTOS FERREIRA, MF 57189344-1.

Do 19º GBM – Capanema para o 8º GBM – Tucuruí
SD BM JOSE RANIERE ALVES DA FONSECA, MF 57217824-1.

POR INTERESSE PRÓPRIO               
Do 9º GBM – Altamira para o 25º GBM – Marituba
SUBTEN BM (COV) GERSON ANDRADE GUERRA, MF 5122635-1.

Do 11º GBM – Breves para o 17º GBM – Vigia
SGT BM (COV) REGIS NEVES DA SILVA, MF 5426049-1.

Do 17º GBM – Vigia para o 9º GBM – Altamira
SD BM ROBERTO BARBOSA DA SILVA, MF 57218523-1.

Do 8º GBM – Tucuruí para o 29º GBM – Moju
SD BM HAMILTON ARAUJO FARIAS, MF 57189337-1.

Do 22º GBM – Cametá para o 15º GBM – Abaetetuba
SD BM GILSON RODRIGUES SAMPAIO, MF 57218363-1.
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(*) Reposições para suprir BMs que irão compor o 16º GBM – Canaã.
(Referência: Ofício nº 402/2015 – COP)
(Fonte: Nota nº 182/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

3 – ERRATA
Publicado no Boletim Geral nº 167 de 18SET2015, pág. 3:
ONDE SE LÊ
1 – TRANSFERÊNCIA
POR INTERESSE PRÓPRIO
Do 19º GBM – Capanema para a 1ª SBM/Infraero – Belém 
SD BM FRANCISCO PINHEIRO DO NASCIMENTO, MF 57217828-1.

Leia-se
1 – TRANSFERÊNCIA
POR NECESSIDADE DO SERVIÇO
Do 19º GBM – Capanema para a 1ª SBM/Infraero – Belém 
SD BM FRANCISCO PINHEIRO DO NASCIMENTO, MF 57217828-1.
(Fonte: Nota nº 182/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - PRAZO DE ATESTADO MÉDICO – INFORMATIVO

Aos Comandantes de UBMs, Diretores e Chefes de Seções.
O militar ao receber o atestado médico, deve no prazo de 24 horas apresentar

ao seu comandante imediato, e este deve remeter a Diretoria de Saúde no prazo de 48 horas,
conforme  prevê  o  informativo  da  Diretoria  de  Saúde  do  CBMPA,  publicado  no  BG  n°  15  de
22JAN2015 (pág. 6), que versa sobre as normas para homologação de atestados médicos.

(Referência: Ofício nº 481/2015 – DS)
(Fonte: Nota nº 181/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

2 - ATA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
UNIDADE DE PERÍCIAS MÉDICAS
SESSÃO ORDINÁRIA Nº 013/2015 – JPMSS
ATA 004/15 - 1ª VIA  - Comando Geral - Corpo Militar de Saúde
A Junta  Policial  Militar  Superior  de  Saúde  inspecionou  na  presente  sessão

ordinária,  o  abaixo declarado que lhe foi  apresentado de ordem e sobre seu estado de saúde
proferiu o seguinte parecer:

Nome: DELMANDO DO SOCORRO NEGRÃO DIAS 
Nascimento: 09/OUTUBRO/1970
Naturalidade: PARAENSE
Posto ou Graduação: CB BM  RG: 1488111  MF: 5422701/1
OPM: 6º GBM – BARCARENA
Diagnóstico: J 84.9 – Doença pulmonar intersticial não especificada.

Parecer:  Homologamos o diagnóstico e parecer da JRS, Sessão Ordinária nº
001/15 datada de 11/02/15. 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 Art. 108 da Lei
Estadual  nº  5251  de  31/07/85.  Conforme  laudo  emitido  pelo  Dr.  Waldocir  Silva  Santa  Rosa  –
Pneumologista (CRM 4474) de 04/JUL/2014.

Sala  das  Sessões da  Junta  de  Inspeção de Saúde da  PM/PA em 13.05.15,
Belém – PA.

Assinados(s).
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TEN CEL QOSPM (Médico) PEDRO DE A BARBOSA
RG 17838 CRM 4015 – PRESIDENTE

TEN CEL QOSPM (Médico) GILMÁRIO P. RIBEIRO
RG 22671 CRM: 4774-PA – MEMBRO

TEN CEL QOSPM (Médico) JOSÉ J. C. AZEVEDO
RG 22666 CRM: 4563-PA – SECRETÁRIO
(Referência: Ofício nº 485/2015 – DS)
(Fonte: Nota nº 181/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

3 – DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
DIÁRIO OFICIAL Nº 33017, de 23NOV2015
3.1. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PORTARIA CONJUNTA Nº 1004, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2015
Estabelece os procedimentos e as normas a serem adotados pelos órgãos e

entidades  da  administração  pública  estadual  direta  e  indireta,  para  o  encerramento  anual  da
execução orçamentária,  financeira,  contábil  e patrimonial  do exercício  financeiro  de 2015,  e dá
outras providências correlatas.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, O SECRETÁRIO DE ESTADO
DE  PLANEJAMENTO,  A  SECRETÁRIA DE  ESTADO  DE  ADMINISTRAÇÃO  E  O  AUDITOR
GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais.

Considerando o disposto no art. 135, inciso XIX, da Constituição do Estado do
Pará;

Considerando a competência dos Secretários de Estado prevista na Constituição
Estadual, art. 138, parágrafo único, inciso II;

Considerando  o  que  estabelecem  os  arts  52,  53,  54,  55  e  56  da  Lei
Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), de 04 de maio de 2000, bem como a Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

Considerando a Lei Complementar nº 081, de 26 de abril de 2012, que dispõe
sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Pará - TCE e o Ato nº 63 que dispõe
sobre o Regimento Interno do TCE, bem como o que estabelece a Resolução nº 17.659, de 10 de
março de 2009, do TCE, em relação aos procedimentos, normas e prazo para encaminhamento dos
Relatórios Resumido da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal;

Considerando  que  o  encerramento  do  exercício  financeiro  de  2015  e  o
consequente  levantamento  do  Balanço  Geral  do  Estado  serão  efetuados por  meio  do  Sistema
Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM;

Considerando  que  é  dever  precípuo  do  gestor  público  zelar  pelo  bom
cumprimento das obrigações estatais, constituindo providências cujas realizações devem ser prévia
e adequadamente ordenadas; e

Considerando,  ainda,  que  as  regras  contidas  nesta  Portaria  visam  dar
cumprimento aos prazos legais estabelecidos para a elaboração e divulgação de demonstrativos
contábeis consolidados, propiciando a disponibilização de informações contábeis para os processos
de tomada de decisão aos gestores públicos e informações à sociedade.

RESOLVEM:
Art. 1º. Os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual disciplinarão

suas gestões orçamentárias,  financeiras,  contábeis e patrimoniais  de encerramento do presente
exercício, em conformidade com as normas fixadas nesta Portaria.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.  2°.  O  cronograma  de  atividades  e  datas  limite  a  serem  observadas  na

execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial está definido no Anexo I. As definições dos
parâmetros  que  visam à  padronização  e  eficiência  do  processo  de  encerramento  do  exercício
financeiro e a abertura do exercício subsequente estão contidas no Anexo II. Ambos anexos são
partes integrantes desta Portaria.
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§  1º  As  diretorias  ou  setores  dos  órgãos  e  entidades  responsáveis  pela
administração financeira, contábil e patrimonial, de controle interno e de planejamento e orçamento
deverão adotar as providências operacionais necessárias ao fiel cumprimento do cronograma, dos
procedimentos e dos prazos fixados.

§ 2º O não cumprimento dos procedimentos e datas limite a que se refere o
caput  implicará  na  omissão  de  dever  funcional  e  ao  causador  serão  aplicadas as  penalidades
previstas em Lei.

Art. 3°. A partir da publicação desta Portaria e até a entrega do Balanço Geral do
Estado e das prestações de contas dos órgãos e entidades ao Tribunal de Contas do Estado são
consideradas  urgentes  e  prioritárias  as  atividades  vinculadas  à  contabilidade,  controle  interno,
apuração orçamentária, financeira e inventário em todos os órgãos e entidades da Administração
Pública Estadual.

Art. 4°. A Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA em conjunto com a Secretaria
de Estado de Planejamento - SEPLAN, Secretaria de Estado de Administração - SEAD e a Auditoria
Geral do Estado - AGE poderão, mediante solicitação circunstanciada do Secretário de Estado ou
do dirigente máximo do órgão ou entidade, prorrogar,  no âmbito de suas áreas de atuação, os
prazos estabelecidos nesta Portaria para o atendimento de situações específicas.

CAPÍTULO II
DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E CRÉDITOS ADICIONAIS
Art.  5º. Os saldos das dotações orçamentárias, inclusive as descentralizadas,

constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social existente em 1º de dezembro de 2015,
que  excedam os  valores  fixados na programação financeira  do  governo,  serão  reduzidos  para
suplementar despesa com pessoal ativo e inativo, encargos sociais e serviços da dívida, exceto às
despesas relativas às Funções 10 - Saúde e 12 - Educação destinadas ao cumprimento dos limites
constitucionais e legais.

Parágrafo  único.  A SEPLAN poderá  antecipar  o  prazo estabelecido no caput
deste artigo para atender situações específicas referentes ao Poder Executivo.

Art.  6º.  Para a abertura  de créditos adicionais  nos Orçamentos Fiscais  e  da
Seguridade Social,  referentes a  todas as fontes de recursos,  fica  estabelecida a  data  de 4  de
dezembro de 2015, como o último dia para protocolar junto ao Sistema de Execução Orçamentária -
SEO os processos de alteração orçamentária.

CAPÍTULO III
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE
Art.  7º. Para fins de encerramento do exercício financeiro fica estabelecida a

data de 14 de dezembro de 2015 como o último dia para emissão de Nota de Empenho - NE de
despesas das unidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para todas as
fontes de recursos.

§1º Não se aplica o disposto no caput deste artigo, às despesas dos Grupos de
Natureza 1 - Pessoal e Encargos Sociais, 2 - Juros e Encargos da Dívida,  6 - Amortização da
Dívida.

§2º Excepcionam-se do caput deste artigo, às despesas relativas às Funções 10
- Saúde e 12 - Educação, destinadas ao cumprimento dos limites constitucionais e legais.

Art.  8º.  O  prazo  limite  para  emissão  de  Ordem  Bancária  com  transmissão
automática de arquivos eletrônicos,  por meio do SIAFEM, para as instituições bancárias (conta
única  e  tipo  “D”),  independentemente  da  fonte  de  recurso,  será,  impreterivelmente,  até  29  de
dezembro de 2015.

Art.  9º.  Será  efetuado  o  fechamento  do  mês  de  dezembro  do  ano  a  ser
encerrado,  para os órgãos da Administração Direta,  Autarquias,  Fundações,  Fundos,  Empresas
Públicas  e  Sociedades  de  Economia  Mista  dependentes,  bem  como  os  órgãos  dos  Poderes
Legislativo e Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e demais órgãos constitucionais
independentes,  ou  seja,  integrantes  dos  Orçamentos  Fiscal  e  da  Seguridade  Social,
impreterivelmente, até o dia 11 de janeiro de 2016.

Art. 10. Os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta devem orientar
as instituições contempladas com transferências de recursos financeiros por meio de contribuições,
auxílios e subvenções para que apresentem ao órgão ou entidade transferidor do recurso, até o dia
28 de dezembro de 2015, a comprovação do recolhimento de eventuais saldos à conta de origem,
assim como a prestação de contas dos recursos a este título recebidos e neste exercício aplicados,
salvo as prestações de contas com prazo de vigência até o exercício subsequente.
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Art. 11. Nas licitações cujos recursos estejam previstos no orçamento vigente, o
prazo de entrega do material ou da prestação de serviços licitados deverá ser até 29 de dezembro
de 2015.

Art.  12.  Os empenhos referentes  a  adiantamentos  (diárias  e  suprimentos  de
fundos)  deverão ser liquidados e pagos dentro  do exercício  a ser  encerrado, não podendo ser
inscritos em restos a pagar.

Art. 13. A execução orçamentária e financeira e o registro contábil da despesa
deverão observar o princípio da anualidade ou periodicidade do orçamento, previsto no art. 2º da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e o regime de competência, determinado pelo art. 50,
inciso II, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, bem como o disposto nesta
portaria.

Art.  14.  Para a observância do regime de competência  da despesa somente
deverão ser efetivamente realizadas no exercício financeiro as parcelas dos contratos e convênios
com conclusão prevista ou se encontre em fase de verificação do direito adquirido pelo credor até
31 de dezembro de 2015.

§  1º  As  parcelas  remanescentes  deverão  ser  registradas  nas  Contas  de
Compensação e incluídas na previsão orçamentária  para o  exercício  financeiro  em que estiver
prevista a competência da despesa.

§ 2º No exercício financeiro subsequente, deverão ser emitidos empenhos dos
valores das parcelas que serão realizadas até o seu término, procedendo-se à respectiva baixa nas
Contas de Compensação.

§  3º  Para  o  cumprimento  do  disposto  neste  artigo,  os  responsáveis  pelos
serviços  contábeis  dos  órgãos  e  entidades  deverão  verificar  a  conformidade  dos  valores
considerados realizados, com base nos documentos que lhes dão suporte, informando ao titular do
órgão  ou  entidade  para  que  este  providencie  o  estorno  das  despesas  que  não  forem  de
competência do exercício financeiro corrente.

Art.  15.  Compete aos responsáveis  pelos serviços contábeis a verificação da
regularidade da liquidação da despesa, com vistas ao cumprimento do disposto no parágrafo único
do art. 64 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março 1964, sem prejuízo das atribuições dos órgãos
de controle interno e externo.

§  1º  Os  responsáveis  pela  execução  da  despesa  deverão  assegurar  a
conformidade documental de suporte aos atos praticados e fatos ocorridos.

§ 2º  A conformidade de suporte  documental  consiste  na responsabilidade da
unidade gestora pela certificação da existência de documento que comprove a operação, retratando
a transação efetuada. A mesma deverá ser  dada por servidor da unidade gestora devidamente
credenciado para esse fim, de modo que seja mantida a segregação entre as funções de emitir
documentos e dar conformidade.

Art.  16. As irregularidades constatadas no ato da liquidação da despesa, que
tenham resultado  em prejuízo  para  o  erário,  serão  comunicadas formalmente ao ordenador  de
despesa  para  que  sejam  adotadas  as  providências  cabíveis,  sob  pena  de  responsabilidade
solidária.

Art.  17.  Os  saldos  dos  recursos  orçamentários  e  financeiros  que  não  foram
utilizados decorrentes de descentralização de crédito (destaque e provisão) deverão ser estornados
até 29 de dezembro de 2015 pelo órgão ou entidade que realizou a descentralização para fins de
verificação do superávit financeiro por fonte de recurso.

Parágrafo único. O procedimento estabelecido no caput do artigo visa possibilitar
no exercício subsequente a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no órgão ou
entidade de origem da descentralização.

Art.  18. Os ordenadores de despesas responderão pessoalmente pela gestão
orçamentária  e  financeira  nos limites das disponibilidades financeiras da Unidade Orçamentária
para cada uma das fontes de recursos, conforme definido na programação financeira do governo,
em atendimento ao estabelecido no art. 212 da Constituição do Estado.

Art. 19. Os saldos remanescentes na conta única do Tesouro Estadual, relativos
a fonte de recurso do tesouro, existentes nas unidades gestoras integrantes do Poder Executivo,
serão  recolhidos  integralmente  para  a  unidade  gestora  financeira  impreterivelmente  até  30  de
dezembro de 2015, devendo os mesmos permanecer com saldo zero.

Parágrafo único.  No início do exercício financeiro do ano seguinte, os saldos
referidos  no  caput  deste  artigo,  serão  repassados  dentro  do  limite  dos  valores  registrados  no
passivo financeiro de cada unidade gestora.
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Art. 20. Os órgãos deverão, obrigatoriamente, transferir o saldo constante em
extrato  bancário  referente  à  conta  tipo “C”  para  a  sua respectiva  conta  única  até  o  dia  29 de
dezembro de 2015, devendo ficar preferencialmente com saldo zero. Os valores que porventura
surgirem após essa data, deverão ser conciliados e regularizados no exercício de 2016.

Art.  21.  A  gerência  e  a  conciliação  das  contas  tipos  “C”  e  “D”  são  de
responsabilidade das respectivas unidades gestoras, conforme dispõe o art. 10 do Decreto Estadual
nº 1.786, de 07 de novembro de 1996.

Parágrafo único. As unidades gestoras procederão às conciliações bancárias nas
contas tipos “C” e “D” dos saldos existentes em 31 de dezembro de 2015, impreterivelmente, até 11
de  janeiro  de  2016,  para  fins  de  apuração  correta  de  sua  disponibilidade  financeira  e,  por
conseguinte, demonstrar no Balanço Geral do Estado o valor real do superávit financeiro.

CAPÍTULO IV
DOS RESTOS A PAGAR
Art.  22.  Somente  poderão  ser  inscritas  em Restos  a  Pagar  as  despesas de

competência do exercício financeiro, considerando-se como despesa liquidada aquela em que o
serviço ou material contratado tenha sido prestado ou entregue e aceito pelo contratante; e não
liquidada, mas de competência do exercício, aquela em que o serviço ou material contratado tenha
sido prestado ou entregue e que se encontre, em 31 de dezembro de 2015, em fase de verificação
do direito adquirido pelo credor ou quando o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo
credor estiver vigente (em liquidação).

Art. 23. A avaliação e inscrição de despesas empenhadas a pagar; a liquidar, e
em  liquidação,  respectivamente,  em  Restos  a  Pagar  Processados  e  não  Processados,
independentemente da fonte de recurso, será efetuada após a análise detalhada dos empenhos e
documentos comprobatórios da despesa,  por  meio do responsável  pelos serviços contábeis  do
órgão e entidade, e mediante autorização do ordenador de despesa.

§ 1º Os órgãos da Administração Direta e as entidades da Administração Indireta
devem proceder à anulação de saldos de empenhos a pagar e / ou a liquidar, que estejam em
desacordo com o estabelecido nos artigos 13 e 14 desta portaria, visando evitar a inscrição desses
saldos em restos a pagar.

§ 2º A SEFA poderá anular os saldos de empenhos a pagar e / ou a liquidar, que
estejam em desacordo com os artigos 13 e 14 desta portaria, caso os mesmos não tenham sido
anulados pelos órgãos da Administração Direta e as entidades da Administração Indireta.

§ 3º  Não se aplica o disposto no § 2º  deste artigo aos órgãos dos Poderes
Legislativo  e  Judiciário,  o  Ministério  Público,  a  Defensoria  Pública  e  os  demais  órgãos
constitucionais independentes.

Art.  24. As despesas empenhadas e não liquidadas, mas de competência do
referido exercício financeiro, inscritas em Restos a Pagar não Processados na condição de em
liquidação, deverão ser liquidadas até o dia 31 de março de 2016.

Parágrafo único. Transcorrida a data prevista no caput deste artigo, sem que
tenha havido o cancelamento dos Restos a Pagar não Processados pelo órgão ou entidade, caberá
a SEFA fazê-lo. Não se aplica o disposto deste parágrafo aos órgãos dos Poderes Legislativo e
Judiciário,  o  Ministério  Público,  a  Defensoria  Pública  e  os  demais  órgãos  constitucionais
independentes.

Art. 25. Os saldos de Restos a Pagar, relativos à execução orçamentária do ano
anterior, deverão ser quitados, cancelados ou anulados até o dia 29 de dezembro de 2015.

§ 1º Os valores dos Restos a Pagar que forem cancelados nos termos do caput
deste  artigo  poderão  ser  registrados  pelos  órgãos de  contabilidade  como Obrigações a Pagar,
Exigíveis de Curto ou Longo Prazo, conforme previsto no art. 98 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964, e no art. 29 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 2º O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos
ou  anulações  previstas  no  caput  deste  artigo  será  atendido  à  conta  de  dotação  orçamentária
constante da Lei Orçamentária Anual ou de créditos adicionais abertos no exercício financeiro em
que se der a reclamação, observados os limites impostos pela programação financeira do governo.

§ 3º Transcorrida a data prevista no caput deste artigo, sem que tenha havido a
quitação, cancelamento ou anulação dos saldos dos Restos a Pagar pelo órgão ou entidade, a
baixa dos referidos saldos será processada automaticamente por meio de rotina do SIAFEM pelo
setor  responsável  pela  Contabilidade  Geral  do  Estado,  não  eximindo  a  responsabilidade  do
ordenador de despesa, do gestor financeiro e do responsável pelos serviços contábeis do órgão e
entidade.
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CAPÍTULO V
DAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Art. 26. No exercício de 2016 poderão ser pagas como Despesas de Exercícios

Anteriores, aquelas devidamente reconhecidas pela autoridade competente e obedecida, sempre
que possível, a ordem cronológica, as seguintes despesas:

I  -  despesas não processadas em época própria,  para as quais o orçamento
respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las;

II - despesas de Restos a Pagar com prescrição interrompida; e
III  -  compromissos  reconhecidos  após  o  encerramento  do  exercício

correspondente.
§  1º  Os  empenhos  e  os  pagamentos  à  conta  de  Despesas  de  Exercícios

Anteriores  somente  poderão  ser  realizados  quando  houver  processo  formalizado  no  órgão  ou
entidade,  no  sistema  oficial  de  protocolo  estadual,  contendo,  nesta  sequência,  os  seguintes
elementos:

a) reconhecimento expresso da dívida pela autoridade competente;
b) solicitação, pelo dirigente máximo, de manifestação da consultoria Jurídica do

órgão ou entidade, sobre a possibilidade de efetuar-se o empenho e o pagamento da dívida à conta
de Despesas de Exercícios Anteriores, além da análise quanto à ocorrência ou não de prescrição
em favor da Administração Pública Estadual, nos termos do Decreto Federal nº 20.910, de 6 de
janeiro de 1932, à época com força de lei, e alterado pelo Decreto-Lei nº 4.597, de 19 de agosto de
1942; e

c)  autorização  expressa  da  autoridade  competente  para  que  se  efetue  o
empenho e o pagamento da dívida à conta de Despesas de Exercícios Anteriores.

§ 2º O processo de que trata o § 1º deverá ficar arquivado no órgão ou entidade,
à disposição dos órgãos de controle interno e externo.

§ 3º Na realização de empenhos para pagamentos de Despesas de Exercícios
Anteriores deverão ser observadas, além das disponibilidades orçamentárias, os limites financeiros
impostos pela programação financeira do governo.

CAPÍTULO VI
DOS INVENTÁRIOS DOS BENS DE CONSUMO E PERMANENTES
Art.  27.  Para  fins  de  fechamento  do  balancete  do  mês  de  dezembro  e  do

Balanço Anual, deverá ser designada pelos órgãos e entidades, até o dia 2 de dezembro de 2015,
comissão  composta,  preferencialmente,  por  servidores  públicos  efetivos,  exclusivamente  para
proceder ao inventário do estoque existente no almoxarifado.

§ 1° A não constituição da comissão ou a não realização do inventário, a que se
refere o caput deste artigo, implicará na responsabilidade solidária do ordenador de despesa, pela
diferença a menor que, eventualmente, venha a ser constatada e comprovada ao final do exercício
financeiro.

§ 2º Deverá ser anexada ao Balanço Anual do órgão ou entidade Declaração de
Regularidade do Inventário do Estoque, firmada pelos membros da comissão de que trata este
artigo e pelo ordenador de despesa, conforme modelo constante no Anexo III, parte integrante desta
Portaria.

§  3º  Se,  na  conclusão  do  inventário  do  Estoque,  forem  constatadas
inconsistências  ou  irregularidades  que  venham  a  impossibilitar  a  emissão  da  Declaração  de
Regularidade do Inventário, estas deverão ser elencadas e justificadas em documento firmado pelo
ordenador de despesa e pelos membros da comissão de que trata o caput deste artigo, documento
este que deverá ser anexado ao Balanço Anual em substituição à Declaração de Regularidade de
que trata o § 2º deste artigo.

§ 4º  Os valores apurados em função do disposto no § 1º deste artigo serão
atualizados conforme os mesmos critérios adotados para atualização de obrigações tributárias.

Art.  28.  Para  fins  de  fechamento  do  balancete  do  mês  de  dezembro  e  do
Balanço Anual, deverá ser designada pelos órgãos e entidades, até o dia 2 de dezembro de 2015,
comissão  composta,  preferencialmente,  por  servidores  públicos  efetivos,  exclusivamente  para
proceder ao inventário dos bens móveis permanentes existentes no órgão.

§ 1º A não realização do inventário a que se refere o caput deste artigo poderá
implicar na responsabilidade solidária do ordenador de despesas e do responsável pelo setor de
patrimônio, pela diferença, a menor, que eventualmente venha a ser constatada e comprovada ao
final do exercício financeiro.
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§ 2º Deverá ser anexada ao Balanço Anual do órgão ou entidade a Declaração
de Regularidade do Inventário Físico dos Bens Móveis  Permanentes,  firmada pelos membros da
comissão de que trata este artigo, pelo ordenador de despesa e pelo responsável pelo setor de
patrimônio, conforme modelo constante no Anexo IV, parte integrante desta Portaria.

§  3º  Se,  na  conclusão  do  inventário,  forem  constatadas  inconsistências  ou
irregularidades que venham a impossibilitar a emissão da Declaração de Regularidade do Inventário
Físico dos Bens Móveis Permanentes, estas deverão ser elencadas e justificadas em documento
firmado pelo ordenador de despesa, pelo responsável do setor de patrimônio e pelos membros da
comissão de que trata o caput deste artigo, documento este que deverá ser anexado ao Balanço
Anual em substituição à Declaração de Regularidade de que trata o §2º deste artigo.

§ 4º Para a plena execução do que estabelece o caput do artigo 28, as unidades
de Patrimônio e Finanças deverão viabilizar  a integração das informações disponíveis em suas
respectivas áreas.

CAPÍTULO VII
DAS EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
Art. 29. As Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Estado, na

condição  de  empresas  controladas  dependentes,  integrantes  dos  Orçamentos  Fiscal  e  da
Seguridade Social obedecerão a todas as normas e prazos fixados nesta Portaria.

§ 1º  As Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Estado,  na
condição de empresas controladas dependentes, procederão à conciliação e análise dos valores
registrados  em  seus  balanços  elaborados  conforme  a  Lei  Federal  nº  6.404/76  e  alterações
posteriores, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, com os registrados no Sistema Integrado
de Administração Financeira  para Estados e Municípios -  SIAFEM, regidos pela  Lei  Federal  nº
4.320/64, para que não haja disparidades e distorções entre os mesmos.

Art.  30.  As  Sociedades  de  Economia  Mista  não  dependentes,  inclusive  as
entidades em processo de liquidação, que não integram os Orçamentos Fiscais e da Seguridade
Social vigente, deverão encaminhar a Secretaria de Estado da Fazenda, até o dia 3 de março de
2016, o Balanço Patrimonial  e Quadro contendo a Participação Acionária referente ao exercício
financeiro a ser encerrado.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 31. A Secretaria de Estado de Administração - SEAD deverá encaminhar a

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA o Inventário Geral  dos Bens Imóveis do Governo do
Estado do Pará, atualizado em 31 de dezembro de 2015, até o dia 3 de março de 2016, com a
finalidade de compor o Balanço Geral do Estado.

Art. 32. A Diretoria de Arrecadação e Informações Fazendárias - DAIF deverá
encaminhar a Diretoria de Contabilidade e Gestão Fiscal - DICONF, ambas da Secretaria de Estado
da Fazenda, o Demonstrativo da Dívida Ativa Estadual,  até o dia 3 de março de 2016, com a
finalidade de compor o Balanço Geral do Estado.

Art.  33.  Fica  a  DICONF -  SEFA autorizada  a promover  os ajustes  contábeis
necessários ao encerramento do exercício junto aos órgãos e entidades da Administração Direta,
Autarquias, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista dependentes
até a data de entrega do Balanço Geral do Estado junto ao Tribunal de Contas do Estado - TCE.

Parágrafo  único.  Os  ajustes  contábeis  efetuados  pela  DICONF  -  SEFA não
eximem de responsabilidade os contadores sobre a certificação dos registros contábeis efetuados
pelas unidades, bem como sobre os resultados apurados nos balanços, relatórios e demonstrativos
dos órgãos e entidades abrangidos por esta Portaria.

Art. 34. Compete à Auditoria Geral do Estado - AGE:
I  -  a  elaboração  do  Relatório  de  Controle  Interno,  demonstrando  as  ações

executadas  e  desenvolvidas,  e  as  providências  adotadas  para  atender  às  recomendações
emanadas  da  análise  das  contas  procedidas  pelo  TCE  em relação  ao  exercício  anterior,  que
acompanhará as contas governamentais, em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º, Artigo 30 da
Lei Complementar Nº 081/2012, combinado com o inciso II do Artigo 98 do Ato TCE Nº 063/2014;

II - emissão, conforme Norma específica, de Relatório e do Parecer deste órgão
central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual que deverão acompanhar às
prestações de contas de gestão dos recursos público estadual anual dos órgãos e entidades do
Poder Executivo Estadual, submetidas ao julgamento do TCE, em observância ao § 2º, Art. 46, da
Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado - TCE e Resolução TCE Nº 18.545/2014.
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Art.  35. Compete a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas -
FAPESPA a elaboração do Relatório do Mapa de Exclusão Social, que consiste num diagnóstico
anual  e  regionalizado  da  exclusão  social  no  Estado  e  acompanhará  a  prestação  de  contas
governamental,  em cumprimento a  Lei  Estadual  nº  6.836,  de 13 de fevereiro  de 2006 e a  Lei
Complementar Estadual nº 098, de 1º de janeiro de 2015.

Art.  36.  Os  órgãos  e  entidades  da  administração  pública  estadual  direta  e
indireta, que utilizam o Sistema de Patrimônio Mobiliário do Estado do Pará - SISPAT WEB, terão
até o dia 12 de janeiro de 2016, para proceder ao cadastro e baixa de bens móveis, constantes em
seu acervo  patrimonial  até  31  de  dezembro  de  2015,  conforme  disposto  na  Portaria  Conjunta
SEAD/SEFA/AGE nº 593, de 12 de novembro de 2015.

Art.  37.  Os  órgãos  e  entidades  da  administração  pública  estadual  direta  e
indireta, que utilizam o Sistema de Gestão de Programas do Estado do Pará - GP Pará, deverão
realizar  a  inserção de metas físicas até  a  data  de 11 de janeiro  de  2016,  observando que as
informações qualitativas deverão ser inseridas com data de origem anterior a 31 de dezembro de
2015. 

Art. 38. Compete à SEFA, à SEPLAN, à SEAD e à AGE, em consonância com
suas  respectivas  responsabilidades  funcionais,  zelarem  pelo  cumprimento  do  disposto  nesta
Portaria, no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Art.  39.  Sem prejuízo da competência e autonomia constitucional,  aplicam-se
aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos
demais órgãos constitucionais independentes, no que couber, as disposições desta Portaria.

Art.  40.  As  Secretarias  de  Estado  da  Fazenda,  de  Planejamento,  de
Administração  e  a  Auditoria  Geral  do  Estado  poderão  instituir  normas  complementares  para  o
cumprimento desta Portaria.

Art. 41. Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.

NILO EMANOEL RENDEIRO DE NORONHA
Secretário de Estado da Fazenda

JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES
Secretário de Estado de Planejamento

ALICE VIANA SOARES MONTEIRO
Secretária de Estado de Administração

ROBERTO PAULO AMORAS
Auditor Geral do Estado

ANEXO I
DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E DATA LIMITES

ATIVIDADES DATA FINAL

1

Redução de saldos de dotações  orçamentárias  que excedam valores  fixados na programação
financeira para suplementar despesas com pessoal ativo e inativo, encargos sociais e serviços da
dívida (exceto para as funções 10 e 12). (Art. 5º)

01/12/2015 

2
Designação de comissões  específicas  para  proceder  aos  Inventários  do Estoque e  do acervo
mobiliário existentes no órgão. (Art. 27 e Art. 28)

02/12/2015 

3
Último dia para Protocolo no SEO dos processos de alteração orçamentária - Abertura de Créditos
Adicionais. (Art. 6º)

04/12/2015 

4
Último  dia  para  emissão  de  Empenhos  de  despesas  de  competência  do  exercício  financeiro
(exceto Grupos de Natureza 1, 2 e 6; e Funções 10 e 12). (Art. 7º)

14/12/2015 

5

Apresentação  dos  comprovantes  de  recolhimento  dos  saldos  de  transferências  de  recursos
financeiros por meio de contribuições, auxílios e subvenções e prestação de contas de recursos
antecipados a esse título. (Art. 10)

28/12/2015 

6

Estorno,  pelo  órgão  descentralizador,  dos  saldos  dos  recursos  orçamentários  e  financeiros
decorrentes de descentralização (destaque e provisão) existentes nos diversos órgãos e entidades
estaduais, para fins de verificação do superávit financeiro por fonte de recursos. (Art. 17)

29/12/2015 

7
Prazo limite para emissão de Ordem Bancária c/ transmissão automática de arquivos - SIAFEM
(conta única e tipo “D”). (Art. 8º)

29/12/2015 

8 Transferência dos saldos constantes em extrato bancário referente à conta “C” para a conta única. 29/12/2015 
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(Art. 20)

9
Prazo  para  quitação,  cancelamento  ou  anulação  dos  Restos  a  Pagar  relativos  à  execução
orçamentária do ano anterior. (Art. 25)

29/12/2015 

10
Prazo final de entrega do material ou da prestação de serviços licitados, cujos recursos estejam
previstos no orçamento vigente. (Art. 11)

29/12/2015 

11 Registro de inscrição em Diversos Responsáveis dos adiantamentos, não prestados contas ou não
comprovados, e que estejam vencidos até a data final do encerramento do exercício financeiro.

29/12/2015 

12
Recolhimento integral para a unidade gestora financeira, dos saldos remanescentes na conta única
do tesouro estadual, relativos a fonte de recurso do tesouro, existentes nas unidades gestoras
integrantes do Poder Executivo. (Art. 19)

30/12/2015 

13

Prazo  para  a  observância  do  regime  de  competência  da  despesa,  considerando-se  liquidada
quando o serviço ou material contratado tenha sido prestado ou entregue e aceito pelo contratante;
e não liquidada, mas de competência do exercício, aquela em que o serviço ou material contratado
tenha sido prestado ou entregue e que se encontre em fase de verificação do direito adquirido pelo
credor. (Art. 14 e 22)

31/12/2015 

14

Será a data limite para os órgãos e entidades efetuarem os registros dos termos de convênios,
ajustes, acordos e contratos, celebrados no exercício atual e ainda não cadastrados no SIAFEM
2015, utilizando a transação (>INCTRANSF), assim como, proceder ao cadastramento da Fonte
Detalhada, pois, após a transposição dos valores constantes no SIAFEM 2015 para o SIAFEM
2016, tal cadastramento não será mais permitido.

31/12/2015 

15
Nesta data os órgãos e entidades que utilizam o GP -  Pará deverão inserir  as  metas físicas,
observando que as informações qualitativas deverão ser inseridas com data de origem anterior a
31de dezembro de 2015. (Art. 37)

11/01/2016 

16 Será efetuado o fechamento do mês de dezembro de 2015 para todos os órgãos e entidades. (Art.
9º)

11/01/2016 

17
As unidades gestoras deverão proceder às conciliações bancárias nas contas tipo “C” e “D” dos
saldos existentes em 31 de dezembro de 2015. (Art. 21)

11/01/2016 

18
Até esta data a Procuradoria Geral do Estado deverá proceder aos registros das apropriações de
inscrição, baixa e/ou ajustes dos precatórios a pagar em obrigações em circulação a curto prazo e
exigíveis a longo prazo.

11/01/2016 

19

Nesta data o órgão gestor do Regime Próprio de Previdência Social deverá proceder ao registro de
contabilização do Passivo Atuarial, conhecido como Provisões Matemáticas Previdenciárias, por
meio de parecer do atuário (Nota Técnica Atuarial) que é o documento contábil hábil usado pelo
contador do IGEPREV para proceder ao registro. Com base nessa informação, a contabilidade do
órgão atualiza a provisão matemática inicialmente constituída, complementando ou revertendo o
seu saldo.

11/01/2016 

20
Será procedida a Inscrição dos Restos a Pagar referente ao exercício financeiro de 2015, para os
órgãos e entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

11/01/2016  

21 Será efetuado o fechamento do SISPAT WEB para cadastro e baixa de bens móveis, constantes no
acervo patrimonial dos órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta, até
31 de dezembro de 2015. (Art. 36)

12/01/2016 

22
Elaboração do demonstrativo do PASEP consolidado do Estado, cujo valor deve ser pago até o dia
22 de janeiro de 2016.

18/01/2016 

23 Publicação do Relatório Resumido da execução Orçamentária - LRF. 29/01/2016 

24 Publicação do Relatório Resumido de Gestão Fiscal – LRF. 29/01/2016 

25
A SEAD encaminhará para a SEFA o Inventário Geral dos Bens Imóveis do Governo do Estado do
Pará, atualizado até 31 de dezembro de 2015. (Art. 31)

03/03/2016 

26
A DAIF / SEFA encaminhará para a DICONF / SEFA o Demonstrativo da Dívida Ativa Estadual para
compor o Balanço Geral do Estado. (Art. 32)

03/03/2016  

27

Último dia para as Sociedades de Economia Mista não dependentes, inclusive as entidades em
processo  de  liquidação,  que  não  integram  os  Orçamentos  Fiscal  e  da  Seguridade  Social,
encaminhem  o  Balanço  Patrimonial  e  Quadro  contendo  a  Participação  Acionária  referente  ao
exercício financeiro a ser encerrado. (Art. 30)

03/03/2016 

28
Nesta data a AGE encaminhará para a SEFA o Relatório de Controle Interno com a finalidade de
compor a Prestação de Contas do Poder Executivo Estadual. (Art. 34, inciso I)

09/03/2016 

29
Até esta data a FAPESPA deverá enviar para a SEFA o Relatório do Mapa de Exclusão Social para
que seja integrado ao Balanço Geral do Estado. (Art. 35)

09/03/2016 

30 Prazo final para a liquidação das despesas inscritas em Restos a Pagar não Processados. (Art. 24) 31/03/2016 

OBSERVAÇÕES:
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Os anexos II, III e IV encontram-se disponíveis, de forma integral, em conjunto
com a Portaria Conjunta nº 1004, no site da SEFA, na Internet, no endereço: 

http://www.sefa.pa.gov.br;
Para ter acesso ao arquivo contendo a Portaria Conjunta nº 1004 deve-se seguir

o seguinte caminho: a) acessar a página inicial da SEFA; b) no quadro “Conteúdos” acessar o link
“Contabilidade Geral”; c) em seguida acessar o link “Legislação e Documentos”. 

Protocolo 902172
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº 33017, de 23NOV2015) 

3.2. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA Nº 1159 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2015
Nome: Luedson de Souza Araújo
Matrícula: 5623707--1
Função: Tenente.
Função Programática: 06 122.1297.4534 
Elemento de Despesa 339030- R$ 1.000,00
Fonte: 0101
Valor: R$ 1.000,00
Prazo de Aplicação: 30 Dias
Ordenador de Despesas: Nahum Fernandes da Silva
Protocolo 901978

PORTARIA Nº 1158 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2015
Nome: Marcos José Leão da Costa
Matrícula: 57175162--1
Função: CAPITÃO.
Função Programática: 06 122.1297.4534 
Elemento de Despesa 339030 - R$ 1.000,00
Elemento de Despesa 339036 - R$ 1.000,00
Fonte: 0101
Valor: R$ 2.000,00
Prazo de Aplicação: 30 Dias
Ordenador de Despesas: Nahum Fernandes da Silva
Protocolo 901991

DIÁRIA
RESUMO DE PORTARIA Nº 1084 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2015.
Conceder  aos  militares:  SGT  BM  Paulo  Ronaldo  Batista,  SGT  BM  Silvano

Soares Pereira, SGT BM Anderson Fernandes Maciel de Souza, SGT BM Luiz Pereira dos Santos,
SD BM Renata Helena Gonçalves Martins, SD BM Lisflivio Xavier Carneiro, SD BM Dedeus dos
Santos Ferreira. Diárias conforme planilha, para cada. Origem: Parauapebas. Destino: Canaã dos
Carajás-PA. No Período: 13 à 28 de Outubro de 2015. Objetivo: A serviço da Corporação.

NAHUM FERNANDES DA SILVA– CEL. QOBM.
Comandante-geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº 33017, de 23NOV2015) 

RESUMO DE PORTARIA Nº 1085 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2015.
Conceder  aos  militares:  SUBTEN  BM  Abnael  Cardoso  Gonçalves,  CB  BM

Leonora Panna Baia, CB BM Othoniel Alexandrino Ferreira, CB BM Rodolfo Moraes dos Santos e
SD BM Arthur da Silva Castro.  05(cinco) Diárias,  para cada. Origem: Belém. Destino: Ponta de
Pedras. No Período: 29 de Outubro à 03 de Novembro de 2015. Objetivo: A serviço da Corporação.

NAHUM FERNANDES DA SILVA– CEL. QOBM.
Comandante-geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº 33017, de 23NOV2015) 
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RESUMO DE PORTARIA Nº 1086 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2015.
Conceder aos militares: MAJ QOBM Elias de Lima Rocha e CB BM Leonora

Penna Baia. 01(Uma) Diária, para cada. Origem: Belém. Destino: Ponta de Pedras. No Dia: 14 de
Outubro de 2015. Objetivo: A serviço da Corporação.

NAHUM FERNANDES DA SILVA– CEL. QOBM.
Comandante-geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº 33017, de 23NOV2015) 

RESUMO DE PORTARIA Nº 1087 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2015.
Conceder  aos  militares:  CEL  BM  Cássio  Murilo  Coelho  Correira,  CAP  BM

Oswaldo Baptista  do Carmo Júnior,  CAP BM Hernan Oliveira  Gaia,  SUBTE BM Licinio  Antônio
Chaves dos  Santos,  SGT BM Militão  de Oliveira  Maia,  SGT BM Pedrro  Nazareno  dos  Santos
Modesto, SGT BM Jaime Luiz Rocha Santos, CB BM Marcelo Herique Leite Lopes, CB BM Hauel da
Silva  Barros  e  CB  BM Fábio  Queiroz  Rebouças.  03(Três)  Diárias,  para  cada.  Origem:  Belém.
Destino: São Miguel do Guamá, No Período: 22 à 25 de Outubro de 2015. Objetivo: A serviço da
Corporação.

NAHUM FERNANDES DA SILVA– CEL. QOBM.
Comandante-geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
Protocolo 902005
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº 33017, de 23NOV2015) 

3.3. FUNDO DE INVESTIMENTO DE SEGFURANÇA PÚBLICA
AVISO DE LICITAÇÃO
REAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2015-FISP.

O  Fundo  de  Investimento  de  Segurança  Pública  -  FISP,  através  de  sua
Pregoeira, comunica que promoverá licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço
global do item, conforme abaixo:

Objeto: Aquisição de 03 (três) motos aquáticas; 06 (seis) embarcações do tipo
bote inflável com motor de popa de 25 HP e 09 (nove) carretas de transporte de embarcações, para
serem utilizados nos  serviços operacionais  do Corpo  de Bombeiros Militar  do Estado  do  Pará,
conforme especificações técnicas constantes no termo de referência, anexo I do Edital.

Data da Abertura: 03/12/2015
Hora da Abertura: 10:00h (horário oficial de Brasília-DF).
Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br
OBSERVAÇÃO:
 O presente Edital encontra-se disponível nos seguintes endereços eletrônicos:

www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
Maiores informações: (91) 3184-2529 / (91) 3225-1012
Belém-PA, 19 de novembro de 2015.
Pregoeira / FISP
Protocolo 901732
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº 33017, de 23NOV2015) 

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – OFÍCIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO

OFÍCIO N° 0369 DE 27 DE MARÇO DE 2015 -JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO
O Sr. ANTÔNIO JOSÉ DE MATOS RESQUE, Diretor de Secretaria da JME/PA,

comunicou a este Comando, que foi concedido em Audiência o benefício da suspensão condicional
da pena pelo prazo de 04 anos, ao apenado: SGT BM JAIRO DOS SANTOS MEDEIROS, por
entender que o mesmo preenche os requisitos legais necessários (art 89 COM e 131 e seguintes da
LEP)  com as  condições  estabelecidas  na  ata  de  audiência  que  segue  em anexo,  as  quais  o
apenado deve cumprir.

DESPACHO:
A Diretoria de Pessoal para as providências.
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OFÍCIO  Nº  4109/2015-PGE-GAB-PCTA,  DE   27  DE  OUTUBRO  DE  2015  -
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Assunto: Informa decisão.

Senhor Comandante-geral,
Honrado em cumprimentá-lo, encaminho cópia da decisão proferida nos autos

do Mandando de  Segurança,  processo n.º  0034230-57.2012.814.0301,  impetrado  por  NICEAS
OLIVEIRA DA SILVA, a qual extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267,
VI, do CPC.

Sem mais, renovo protestos de estima e apreço.
Atenciosamente,

ANTONIO SABOIA DE MELO NETO
Procurador-Geral do Estado do Pará

DESPACHO:
A Diretoria de Pessoal para as providências.

OFÍCIO  Nº  4183/2015-PGE-GAB-PCTA DE  28  DE  OUTUBRO  DE  2015  -
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Assunto: Informações quanto ao teor da decisão.

Senhor Comandante Geral,
Honrado em cumprimentá-lo, encaminho cópia da decisão proferida nos autos

da  Ação  Ordinária,  processo  n.º  0027341-75.2008.8.14.0301,  ajuizada  pelo  MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em benefício de  NAYARA FIGUEIREDO DA CUNHA, a qual
julgou improcedente a Apelação interposta pela requerente e deu provimento ao Apelo Ministerial,
afastando a ocorrência de perda do objeto e julgando totalmente improcedente a ação.

Sem mais, renovo protestos de estima e apreço.
Atenciosamente,

ANTONIO SABOIA DE MELO NETO
Procurador-Geral do Estado do Pará

DESPACHO:
A Diretoria de Pessoal para as providências.
(Fonte: Nota nº 181/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

2 – REFERÊNCIA ELOGIOSA
A) O CAP QOBM PAULO CÉSAR VAZ JÚNIOR, Subcomandante interino do 5º

GBM  –  Marabá,  no  uso  da  competência  que  lhe  confere  o  art.  74,  §  1º  da  Lei  Estadual  nº
6.833/2006, resolve:

ELOGIAR:
Os  militares:  SUBTEN  BM  ANTONIO  ESTANISLAU DIAS  TAVARES  MF

3383598-1, 3º SGT BM JOSE NILTON DA SILVA ARAUJO MF 5607612-1, 3º SGT BM MARLONCIO
SOARES SOUSA MF 5607442-1, CB BM  ERIVALDO PEREIRA BELÉM MF 5404207-1, CB BM
CARLOS FRANCISCO MACEDO ARAUJO MF 54184958-1, CB BM EDI FERREIRA DE SOUZA MF
54185014-1e CB BM ALEXSANDRO SANTOS PEREIRA MF 54185007-1, todos pertencentes ao 5º
Grupamento de Bombeiro Militar, por terem no dia 27 de novembro de 2012, quando de serviço,
sido acionados para atender a uma ocorrência envolvendo uma mulher em trabalho de parto, no in -
terior de uma aeronave, no aeroporto de Marabá-PA. A aeronave tendo como piloto o Sr. Efraim
Abreu, de prefixo PT – RPP da empresa PUMA Táxi Aéreo, que acabara de pousar, vinha da região
de Carajás-PA conduzindo em seu interior uma índia grávida por nome Irakorô, pertencente a comu-
nidade indígena Xicrin do Cateté, localizada na Reserva Nacional de Carajás, chegou ao aeroporto
João Corrêa da Rocha por volta das 14hs e, com o auxílio e assistência dos bombeiros, deu a luz a
um bebê do sexo masculino, ainda no interior da aeronave. Por se tratar de uma ocorrência que se
deu dentro de uma aeronave de pequeno porte, a guarnição da viatura de resgate UR-52 contou
ainda com o apoio da viatura AR-54 do 5º GBM para que fosse realizado o necessário atendimento
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a parturiente e ao recém-nascido (RN). Sendo os mesmos, logo após o parto, conduzidos a uma
clínica particular do município. Fato este amplamente divulgado pelas redes de televisão e jornais
do município e Estado do Pará.

É com louvor que elogio os bombeiros militares em epígrafe, que de forma pro-
fissional, deram a assistência devida no momento do parto a mãe e ao recém-nascido desempe-
nhando de maneira brilhante, eficiente e competente os procedimentos que lhes foram cabíveis, su-
perando dificuldades e barreiras encontradas, contribuindo sobremaneira e de forma significativa
para o engrandecimento do nome da corporação, cumprindo com isto o lema dos bombeiros “Vidas
Alheias e Riquezas a Salvar”.

É com dever que reconheço o excelente trabalho dos militares e que isto sirva de
orgulho e exemplo para seus pares e subordinados. INDIVIDUAL.

(Referência: Nota de elogio nº 002/2015 de 14MAI2015 – 5º GBM)
(Fonte: Nota nº 181/2015 – Diretoria de Pessoal 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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