
  

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 28 DE JANEIRO DE 2016.
BOLETIM GERAL Nº 018

Para conhecimento das Unidades subordinadas e devida execução, publico o seguinte:
1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 29 DE JANEIRO DE 2016 (SEXTA-FEIRA)
Superior de Dia TCEL QOBM ARTHUR
Supervisor de Área CAP BM MOURA

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM DUARTE
2º Turno: CAP BM EDILSON

Oficial de Dia ao QCG TEN BM CLEY
Encarregado de Inquérito Técnico CAP BM ALUIZ
Perito de Incêndios e Explosões TEN BM MARCELO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – ORDEM/NOTA DE SERVIÇO

Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 004/2016, da BM/3, referente à prevenção e 
apoio do CBMPA durante o “FESTIVAL DE SÃO SEBASTIÃO”;

Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 005/2016, da BM/3, referente à prevenção e 
apoio do CBMPA durante o  “SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO DE ADMIS-
SÃO AO CFO/CFP - CBMPA E ACAUTELAMENTO DE ARMAS DE FOGO”;

Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2016, do 2° GBM – CASTANHAL, re-
ferente à prevenção e apoio do CBMPA durante a “OPERAÇÃO CARNAVAL/2016”;

Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2016, do 8° GBM – TUCURUÍ, refe-
rente à prevenção e apoio do CBMPA durante o “6° CORRENDO PARA JESUS”;

Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 002/2016, do 10° GBM – REDENÇÃO, refe-
rente à prevenção e apoio do CBMPA durante a “REITENGRAÇÃO DE POSSE – OPERAÇÃO RE-
DENÇÃO MARABÁ”;

Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2016, do 13° GBM – SALINÓPOLIS, 
referente à prevenção e apoio do CBMPA durante a “INSTRUÇÃO DE NÓS E AMARRAÇÕES NO 
PROJETO PMZITO/2016, MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS”; 

Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2016, do 21º GBM – COMÉRCIO, re-
ferente à prevenção e apoio do CBMPA durante o “TREINAMENTO - SISTEMA PREVENTIVO 
FIXO E COMBATE A INCÊNDIO EM EDIFICAÇÃO VERTICAL”;

Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2016, do 25° GBM – MARITUBA, re-
ferente à prevenção e apoio do CBMPA durante a “MARCHA PARA JESUS”;

Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2016, do 25° GBM – MARITUBA, re-
ferente à prevenção e apoio do CBMPA durante o “CARNAMARITUBA/2016”;

Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 001/2016, do 28° GBM – SÃO MIGUEL DO 
GUAMÁ, referente à prevenção e apoio do CBMPA durante a “OPERAÇÃO CARNAVAL/FEVEREI-
RO/2016”;
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Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 002/2016, do 28° GBM – SÃO MIGUEL DO 
GUAMÁ, referente à prevenção e apoio do CBMPA durante a “OPERAÇÃO ESTRADA/FEVEREI-
RO/2016”. 

Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 061/2015, do 1° GPA – PARAGOMINAS, re-
ferente à prevenção e apoio do CBMPA durante a “CORRIDA DO SESI - I EDIÇÃO”;

Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 001/2016, do 6° GBM - BARCARENA, refe-
rente à prevenção e apoio do CBMPA durante a “OPERAÇÃO CARNAVAL/2016”;

Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2016, do 13° GBM - SALINÓPOLIS, 
referente à prevenção e apoio do CBMPA durante a “OPERAÇÃO CARNAVAL/2016”;

Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2016, do 13° GBM - SALINÓPOLIS, 
referente à prevenção e apoio do CBMPA durante a “OPERAÇÃO REI SABÁ/2016”;

Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº 077/2015, do 19° GBM – CAPANEMA, re-
ferente à prevenção e apoio do CBMPA durante o “NATALZÃO EUCLIDIANO”;

Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº 070/2015, do 19° GBM – CAPANEMA, re-
ferente à prevenção e apoio do CBMPA durante o “CORTE DE VEGETAL”;

Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2016, do 20° GBM – MOSQUEIRO, 
referente à prevenção e apoio do CBMPA durante a “OPERAÇÃO CARNAVAL/2016”;

Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2016, do 25° GBM – MARITUBA, re-
ferente à prevenção e apoio do CBMPA durante a “MARCHA PARA JESUS”. 

(Fonte : Notas nº 03 e 04/2016 - COP)

2 - COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS
2.1.  ORIENTAÇÃO  ACERCA  DOS  EXAMES  MÉDICOS  PARA  ÀS 

PROMOÇÕES DO DIA 21 DE ABRIL DE 2016.
Para a realização de Inspeção de Saúde, os militares relacionados no Boletim 

Geral nº 013/2016, deverão apresentar os exames abaixo relacionados na data discriminada para 
a inspeção de saúde que será divulgada posteriormente. A ausência de qualquer um dos exames 
implicará em um resultado INAPTO ao fim que se destina.

Hemograma completo;
Uréia;
Creatinina;
Colesterol total e frações;
Triglicerídeos;
VDRL;
Glicemia;
Parasitoscopia das fezes (DFB);
Urina (EAS);
TGO e TGP;
Raio X tórax: PA e perfil(com laudo);
Teste Ergométrico (com laudo);
P.S.A e Ultrasom da próstata com laudo(aos militares masculinos com idade a 

partir de 40 anos)
Mamografia, com laudo (aos militares femininos com idade a partir de 35 anos)
Preventivo Câncer Colo Uterino – PCCU (aos militares femininos)

Os  exames  de  saúde  apresentam  os  seguintes  prazos  de  validade: 
LABORATORIAIS,  validade  igual  ou  inferior  a  seis  meses,  RAIO  X  DO  TÓRAX,  TESTE 
ERGOMÉTRICO, ULTRA SONOGRAFIA, MAMOGRAFIA e PCCU, validade igual ou inferior a um 
ano. Estes exames poderão ser revalidados e homologados na POLIBOM, com o comparecimento 
dos militares nos seus respectivos dias de inspeção de saúde tendo em mãos o Boletim Geral com 
a homologação anterior dos exames. Caso o militar tenha realizado alguma inspeção de saúde 
nos últimos seis meses, poderá ser revalidada mediante apresentação do referido boletim que 
publicou o apto.
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2.2.  ORIENTAÇÃO  AOS  COMANDANTES,  DIRETORES  E  CHEFES  DE 
SEÇÃO, SOBRE O PREENCHIMENTO DAS FICHAS DE AVALIAÇÃO DE PRAÇAS (ANEXOS I 
e II).

Deverá ser observado o que estabelece os Artigos 12, 13 e 14, do Decreto  
Estadual  nº  1.337,  de  17  de  julho  de  2015  (Regulamento  da  Lei  de  Promoção  de  Praças),  
publicado no Boletim Geral nº 131, de 23 de julho de 2015, a saber:

Art.  12 -  Na Ficha de Avaliação de Desempenho Profissional,  constante  no 
Anexo I, são avaliadas as qualidades pessoais e funcionais das Praças pelo comandante, chefe ou 
diretor a quem o militar estiver subordinado.

§ 1º São habilidades, competências e valores avaliados:
I - caráter: são manifestações atinentes à personalidade do policial militar, que 

se expressam por meio da avaliação da lealdade, amor à verdade, responsabilidade, energia e 
perseverança;

II  -  inteligência:  avaliada  por  meio  da  capacidade  de  raciocínio,  decisão  e 
facilidade de expressão escrita ou oral; 

III  -  espírito  e  conduta  militar:  traduz-se  pelo  cumprimento  do  dever, 
assiduidade e pontualidade, correção de atitudes, espírito de disciplina, espírito de camaradagem, 
relações  humanas,  conduta  civil,  capacidade  de  liderança,  planejamento,  probidade,  zelo, 
capacidade de organização e eficiência;

IV  -  capacidade  física:  são  manifestações  de  vigor  físico  expressas  pela 
resistência à fadiga e disposição ao trabalho.

§ 2º Os conceitos atribuídos às Praças serão:
I - E – Excelente (nota 6): demonstra alta capacidade em executar às atividades 

relacionadas à habilidade, à competência ou aos valores avaliados, praticando-as sempre.
II - MB – Muito Bom (nota 5): demonstra capacidade em executar às atividades 

relacionadas à habilidade, à competência ou aos valores avaliados, no entanto excepcionalmente 
não as prática.

III  -  B  –  Bom  (nota  4):  demonstra  capacidade  em  executar  às  atividades 
relacionadas  à  habilidade,  à  competência  e  aos  valores  avaliados,  praticando-as  com  certa 
frequência.

IV -  R – Regular (nota 3):  demonstra possuir  a capacidade em executar às 
atividades relacionadas à habilidade, à competência e aos valores avaliados, porém não as prática 
com frequência.

V - I – Insuficiente (nota 1): não demonstra (ou raramente demonstra) possuir 
capacidade em executar as atividades relacionadas à habilidade, à competência e aos valores 
avaliados e raramente as prática.

§  3º  O  total  das  notas  será  o  somatório  da  quantidade  de  vezes  que  foi  
assinalado o conceito, que apontará o resultado parcial.

§ 4º O resultado final será o somatório dos resultados parciais divididos pelo 
número de itens avaliados, sendo o valor máximo possível a nota seis, que equivale ao conceito 
“Excelente”.

§ 5º O avaliador deverá fazer uma justificativa para a emissão dos conceitos 
“Excelente” e “Insuficiente”, emitindo um parecer analítico sobre quais motivos o levaram àquela 
conceituação.

Art. 13. Constitui requisito indispensável para a inclusão de nome nos Quadros 
de Acesso por Merecimento para Praças, ter potencial e experiência profissional que lhe habilitem 
à graduação imediata.

Art. 14. A Ficha de Avaliação de Potencial e Experiência Profissional, constante 
no Anexo II, expressa as virtudes e os conhecimentos dos sargentos policiais militares, que se 
traduzem em pontos positivos e negativos: 

I - pontos positivos para os seguintes eixos:
a) experiência profissional na graduação atual;
b) atividades acadêmicas e de pesquisas institucionais na graduação atual;
c) qualificação profissional ao longo da carreira;
d) medalhas e condecorações ao longo da carreira;
II - pontos negativos para os seguintes eixos:
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a) punições disciplinares ao longo da carreira;
b) condenação penal.
§  1º  Os  itens  avaliados  no  Eixo  1,  do  Anexo  II,  são  medidos  anualmente, 

considerando-se a fração residual de tempo igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias como um 
ano para efeito de pontuação na graduação da Praça;

§ 2º O total de pontos atribuídos para cada item ou grupo de itens não pode  
exceder ao respectivo limite estabelecido na coluna Pontuação Máxima;

§ 3º Não há pontuação máxima para as punições disciplinares e condenações 
penais aplicadas ao graduado avaliado;

§ 4º No Eixo 3 (Qualificação Profissional), do Anexo II referente ao item 3.2, 
cada titulação acadêmica somente poderá ser pontuada uma vez, sendo vedado o acúmulo de 
pontos em razão da mesma titulação;

§  5º  Os  cursos  de  pós-graduação  mencionados  no  Eixo  3  (Qualificação 
Profissional),  do  Anexo  II,  não  incluem  aqueles  que  constituem requisito  para  o  ingresso  na 
Corporação ou para a ascensão na carreira;

§ 6º Para as Medalhas Gen. Ferreira Coelho e de Tempo de Serviço, atribuir-
se-á pontuação referente ao último agraciamento de cada comenda.

AUGUSTO SÉRGIO LIMA DE ALMEIDA – CEL QOBM
Subcomandante Geral do CBMPA 
Presidente da Comissão de Promoção de Praças
(Fonte : Nota nº001/2016 - CPP)

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

1 – 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, transfiro:
POR NECESSIDADE DO SERVIÇO
Do QCG – Belém para o 3º GBM – Ananindeua
1º TEN QOBM RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA DE MELO, MF 57190103-1.
(Ref: Memorando nº 010/2016 – Gab Cmdo)
(Fonte: Nota nº 04/2016 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

2 – CLASSIFICAÇÃO
Na  chefia  na  Seção  de  Análises  de  Projetos  do  CAT,  a  contar  do  dia 

18NOV2015.
1º TEN QOBM DAVIDSON DA ROSA SALES.
(Ref: Nota para BG nº 58/2015 – CAT)
(Fonte: Nota nº 04/2016 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

3 – FÉRIAS – CONCESSÃO
Concedi  no  período  de  04  a  18JAN2016,  15  (quinze)  dias  das  férias 

regulamentares  referente  ao  ano  de  2015,  ao  TEN CEL QOBM  JOSÉ RIBAMAR SILVA DE 
FREITAS,  do 1º  GBM – Belém,  devendo usufruir  os 15 (quinze)  dias restantes em momento  
oportuno.

Concedi  no período de 09DEZ2015 a 07JAN2016,  as férias regulamentares 
referente ao ano de 2014, ao TEN CEL QOBM REGINALDO  PINHEIRO DOS SANTOS, do 3º 
GBM – Ananindeua.

Concedi no período de 19 a 28DEZ2015, 10 (dez) dias restantes das férias 
regulamentares referente ao ano de 2014, ao TEN CEL QOBM MARCIO ELIAS FRANCÊS BRITO, 
do QCG – Belém.
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Concedi  no período de 21DEZ2015 a 19JAN2016,  as férias regulamentares 
referente ao ano de 2014, ao MAJ QOBM FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR, da 4ª SBM/Infraero 
Santarém.

Concedi no período de 28DEZ2015 a 11JAN2016, 15 (quinze) dias restantes 
das férias regulamentares referente ao ano de 2014,  ao  MAJ QOBM EDGAR AUGUSTO DA 
GAMA GÓES, do 11º GBM – Breves, conforme BG nº 25 de 05FEV2015.

Concedi  no período de 10DEZ2015 a 08JAN2016,  as férias regulamentares 
referente ao ano de 2014, ao MAJ QOBM GLEYDS MELENDEZ ALVES, do 21º GBM – Belém.

Concedi  no período de 17DEZ2015 a 15JAN2016,  as férias regulamentares 
referente ao ano de 2014, ao  MAJ QOBM GERSON LOPES  RAPOSO JÚNIOR, do QCG/CAT 
Belém.

(Ref: Nota para BG nº 58/2015 – CAT)

Concedi no período de 22 a 31DEZ2015, 10 (dez) dias restantes das férias 
regulamentares referente ao ano de 2014, ao MAJ QOBM LUIZ ARTHUR TEIXEIRA VIEIRA, do 1º 
GBM – Belém, conforme BG nº 167 de 18SET2015.

Concedi  no período de 21DEZ2015 a 19JAN2016,  as férias regulamentares 
referente ao ano de 2014, ao MAJ QOBM JOSÉ RAIMUNDO LÉLIS POJO, do 8º GBM – Tucuruí.

(Fonte: Nota nº 04/2016 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

4 – FÉRIAS – TRANSFERÊNCIA
Transferi o período de férias referente ao ano de 2014, do  TEN CEL QOBM 

EDIVALDO DOS SANTOS CARDOSO, do QCG – Belém, do mês de JUL2015 para o período de 
23DEZ2015 a 21JAN2016.

(Fonte: Nota nº 04/2016 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

5 – FÉRIAS – ADIAMENTO
Fica adiado o período de férias regulamentar referente ao ano de 2015, do CAP 

QOEBM  DAVI ABRAHÃO  MORAES  SOARES,  do  QCG  –  Belém,  previsto  para  o  mês  de 
JAN2016, devendo usufruir tal direito em momento oportuno.

(Fonte: Nota nº 04/2016 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

6 – ASSUNÇÃO DE FUNÇÃO
Respondeu  cumulativamente  com  a  função  que  já  exerce,  o  MAJ  QOBM 

MARCELO  HORÁCIO  ALFARO,  pelo  Comando  do  3º  GBM  –  Ananindeua,  no  período  de 
09DEZ2015 a 07JAN2016, em razão do titular, o TEN CEL QOBM REGINALDO PINHEIRO DOS 
SANTOS, encontrava-se em gozo de férias regulamentar no referido período.

Respondeu  cumulativamente  com  a  função  que  já  exerce,  a  MAJ  QOBM 
MÔNICA FIGUEIREDO  VELOSO,  pela  Chefia  da  5ª  Seção  do  EMG,  no  período  de  19  a 
28DEZ2015,  em  razão  do  titular,  o TEN  CEL  QOBM  MARCIO  ELIAS  FRANCÊS BRITO, 
encontrava-se em gozo de férias regulamentar no referido período.

Respondeu  cumulativamente  com  a  função  que  já  exerce,  o  CAP  QOBM 
KLELSON DANYEL DE SOUSA SILVA, pelo Comando da 4ª SBM/Infraero – Santarém, no período 
de 21DEZ2015 a 19JAN2016, em razão do titular, o MAJ QOBM FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR, 
encontrava-se em gozo de férias regulamentar no referido período.

Respondeu  cumulativamente  com  a  função  que  já  exerce,  o  CAP  QOBM 
LENILSON DA COSTA SILVA, pelo Comando do 11º GBM – Breves, no período de 28DEZ2015 a 
11JAN2016, em razão do titular, o MAJ QOBM EDGAR AUGUSTO DA GAMA GÓES, encontrava-
se em gozo de férias regulamentar no referido período.
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Respondeu  cumulativamente  com  a  função  que  já  exerce,  o  CAP  QOBM 
FRANCISCO  JÂNIO BEZERRA COSTA,  pelo  Comando do 21º GBM – Belém,  no período de 
10DEZ2015  a  08JAN2016,  em razão  do  titular,  o MAJ  QOBM GLEYDS  MELENDEZ ALVES, 
encontrava-se em gozo de férias regulamentar no referido período.

Respondeu  cumulativamente  com  a  função  que  já  exerce,  o  CAP  QOBM 
SAIMO COSTA DA SILVA, pelo Comando do 8º GBM – Tucuruí,  no período de  21DEZ2015 a 
19JAN2016, em razão do titular, o MAJ QOBM JOSÉ RAIMUNDO LÉLIS POJO, encontrava-se em 
gozo de férias regulamentar no referido período.

Respondeu  cumulativamente  com  a  função  que  já  exerce,  o  CAP  QOBM 
RAIMUNDO NONATO MOURA DA SILVA, pela Subchefia do CAT, no período de  17DEZ2015 a 
15JAN2016, em razão do titular, o MAJ QOBM GERSON LOPES RAPOSO JÚNIOR, encontrava-
se em gozo de férias regulamentar no referido período.

(Ref: Nota para BG nº 59/2015 – CAT)

Respondeu cumulativamente com a função que já exerce, o 1º TEN QOBM 
CLEBSON  LUIZ COSTA DA SILVA, pelo Comando do 7º GBM – Itaituba, no período de  01 a 
06DEZ2015, em razão do titular, o TEN CEL QOBM NEY TITO DA SILVA AZEVEDO, encontrava-
se viajando no referido período.

Respondeu cumulativamente com a função que já exerce, a 1º TEN QOBM 
ISIS KELMA FIGUEIREDO DE ARAÚJO, pela Chefia da Seção de Multa e Interdição do CAT, no 
período de  10DEZ2015 a 08JAN2016, em razão da titular, a 1º TEN QOBM  RENATA DE AVIZ 
BATISTA, encontrava-se em gozo de férias regulamentar no referido período.

(Ref: Nota para BG nº 58/2015 – CAT)
(Fonte: Nota nº 04/2016 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

7 – PUBLICAÇÃO SEM EFEITO
Torno sem efeito a matéria publicada no BG nº 38 de 27FEV2015, que trata da 

transferência do período de férias do TEN CEL QOBM REGINALDO PINHEIRO DOS SANTOS, do 
3º GBM – Ananindeua, do mês de FEV para AGO2015.

(Fonte: Nota nº 04/2016 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

8 – LICENÇA PATERNIDADE – CONCESSÃO
Concedi  no  período  de  11  a  15DEZ2015,  05  (cinco)  dias  de  licença 

paternidade, ao MAJ QOBM HELTON CHARLES ARAÚJO MORAIS, do 26º GBM – Icoaraci, em 
razão  do  nascimento  de  seu  filho,  conforme  dispõe  o  Art.  10,  inciso  II  §  1°  dos  Atos  das 
Disposições Constitucionais Transitórias da CF/1988.

Concedi  no  período  de  23  a  27DEZ2015,  05  (cinco)  dias  de  licença 
paternidade, ao CAP QOABM JAIR NAZARENO BARBOSA DA SILVA, do CFAE – Ananindeua, 
em razão do nascimento de sua filha,  conforme dispõe o Art.  10,  inciso II  § 1° dos Atos das 
Disposições Constitucionais Transitórias da CF/1988.

(Fonte: Nota nº 04/2016 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

9 – AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Autorizei  o  TEN CEL QOBM NEY  TITO DA SILVA AZEVEDO,  do  7º  GBM 

Itaituba, a deslocar-se à Fortaleza/CE, no período de 01 a 06DEZ2015, a fim de tratar assuntos de 
interesse particular, sem ônus para o Estado.

(Fonte: Nota nº 04/2016 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

Autorizei  o  deslocamento  da  MAJ  QOBM  ALYNE GISELLE  CAMELO 
LOUZEIRO,  do  CBMPA lotada  no  IESP,  ao Estado  de  São Paulo  –  SP,  no período  de  26  a 
31JAN2016,  onde  participou  do  34º  Congresso  Internacional  de  Odontologia  de  São  Paulo 
CIOSP, sem ônus para o Estado.

(Fonte : Ofício nº013/2016 – IESP)
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10 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
OFÍCIO Nº 02/2016. BELÉM-PA, 25 DE JANEIRO DE 2016.
Anexo: 
Documento nº 28828
Exmº Comandante Geral,

Honrado em cumprimentá-lo, em atenção ao documento nº 28828, o qual trata 
do pedido do  Cap QOBM Cezar Alberto Tavares da Silva em que este requer ressarcimento de 
preterição, por não ter sido promovido  ao posto de 1º Tenente em 25 de setembro de 2008, e 
consequentemente teve a promoção  ao posto de Capitão  QOBM atrasada em (06)  seis meses, 
isto porque, os Oficiais Maj. QOBM Jairo, Heden e Fábio foram promovidos em Ressarcimento de 
Preterição conforme BG nº 118, de 30jun2015, passamos a esclarecer o seguinte:

Preliminarmente,  esclarecemos que o direito de recorrer administrativamente 
do requerente encontra-se prescrito, uma vez que o suposto prejuízo ocorreu em 25 de setembro 
de 2008, e conforme o  Decreto  nº 20.910/32, bem como o  Decreto nº  4.597/42, estabelecem a 
prescrição quinquenal para a Administração Pública.

Acrescenta-se que o julgado que reconheceu o direito de ressarcimento  em 
preterição aos  oficiais supramencionados, não tem efeito  erga  omnes.  Pelo contrário, o  efeito é 
inter partes, ou seja,  o julgado reconhece o direito dos  oficiais  superiores, contudo não  estende 
seus efeitos aos demais envolvidos, como é o caso do requerente.

Ressalta-se  que,  a  prescrição  administrativa  não  impede  que  o  requerente 
recorra judicialmente a fim de garantir o seu suposto direito.

Portanto, ante o exposto, restrito aos aspectos jurídicos-formais, esta Comissão 
de Justiça manifesta-se no sentido de que seja indeferido o pedido do requerente, considerando o 
advento da prescrição quinquenal do Direito.

Respeitosamente,

Edivaldo dos Santos Cardoso – TCel. QCBM
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA 

DESPACHO:
A chefia  de  gabinete  para  providenciar  a  publicção  em  BG  e  informar  ao 

interessado.

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – CLASSIFICAÇÃO

Na função de motorista do Comandante Geral do CBMPA, a contar do dia 
04JAN2016.

1º SGT BM TONI CARLOS MIRANDA DE SOUZA.
(Ref: Memorando nº 002/2016 – Gab Cmdo)
(Fonte: Nota nº 04/2016 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

2 – FÉRIAS – CONCESSÃO
Concedi no período de 05 a 24JAN2016, 20 (vinte) dias restantes das férias 

regulamentares referente ao ano de 2014, ao SUBTEN BM RAIMUNDO NONATO NEVES BOGA 
FILHO, do QCG – Belém, conforme BG nº 173 de 28SET2015.

Concedi  no  período  de  15  a  29JAN2016,  15  (quinze)  dias  das  férias 
regulamentares referente ao ano de 2015, ao  SD BM ROCLANE  DAMASCENO DA SILVA, do 
QCG –  Belém,  devendo  usufruir  os  15  (quinze)  dias  restantes  no  período  de  19DEZ2016  a 
02JAN2017.

(Fonte: Nota nº 04/2016 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)
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3 – FÉRIAS – ANTECIPAÇÃO
Antecipei  para o período de 20JAN a 18FEV2016, as férias regulamentares 

referente ao ano de 2015, do SUBTEN BM SÉRGIO RONALDO DA SILVA COSTA, do 29º GBM 
Mojú, previsto para o mês de JUN2016.

(Ref: Ofício nº 021/2016 – 29º GBM)
(Fonte: Nota nº 04/2016 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

4  –  DESOBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE EXPEDIENTE E 
SERVIÇO

Fica  desobrigado  de  comparecer  ao  expediente  e  serviço,  o  SUBTEN BM 
SEBASTIÃO DO SOCORRO DA COSTA LARANJEIRA – MF 5634903-2, do 9º GBM – Altamira, 
em  virtude  do  referido  militar  ter  completado  mais  de  90  (noventa)  dias  do  protocolo  do 
requerimento do pedido de transferência para a Reserva Remunerada, sem prejuízo da percepção 
da  remuneração,  conforme  o  Art.  323  da  Constituição  do  Estado  do  Pará  c/c  art.  1°  da  Lei  
Complementar n° 04 de 20NOV1990.

(Fonte: Nota nº 04/2016 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

5 – AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Autorizei o SUBTEN BM SÉRGIO RONALDO DA SILVA COSTA, do 29º GBM 

Mojú, a deslocar-se à Vitória/ES,  no período de 15 a 19JAN2016, a fim de tratar assuntos de 
interesse particular, sem ônus para o Estado.

Autorizei o CB BM CARLOS MAGNO GOMES MATOS, do 9º GBM – Altamira, 
a  deslocar-se  à  Imperatriz/MA,  no período  de  18  a 21DEZ2015,  a  fim de  tratar  assuntos de 
interesse particular, sem ônus para o Estado.

Autorizei  o  CB  BM  MAYCON  WILLAMY SILVA,  do  5º  GBM  –  Marabá, a 
deslocar-se à Fortaleza/CE, no período de 10 a 16JAN2016, a fim de tratar assuntos de interesse 
particular,  sem  ônus  para  o  Estado.  O  referido  período  de  viagem  será  debitado  das  férias 
regulamentares do militar.

(Fonte: Nota nº 04/2016 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

6 – LUTO – CONCESSÃO
Concedi no período de 20 a 27NOV2015, ao SD BM ANTÔNIO FRANCISCO 

GOMES  RIBEIRO,  do  1º  GPA –  Paragominas,  08  (oito)  dias  de  luto,  em  consequência  do 
falecimento de seu pai, conforme o Art. 67, Inciso II e Art. 69 da Lei Estadual nº 5.251/1985.

(Fonte: Nota nº 04/2016 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – OFÍCIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO

1.1. OFÍCIO Nº 01/2016. COMANDO DA AERONÁUTICA – COMISSÃO DE 
AEROPORTOS DA REGIÃO AMAZÔNICA.

Senhor Comandante,

Venho pelo presente, agradecer a vossa excelência  pelo apoio no treinamento 
teórico  e  prático  de  Comabate  à  Incêndio  e  Primeiro  Socorros,  realizado  na  Comissão  de 
Aeroportos da Região Amazônica, ministrado pelo Grupamento de Busca e Salvamento, nos dias 
03 e 04 de novembro de 2015.

Sobre  o  assunto,  destaco  o  empenho  do  MAJ  QOBM  Eduardo  Alves  dos 
Santos Neto na coordenação do evento e da equipe de instrução composta pelos CAP QOBM 
Aluiz  Palheta  Rodrigues,  3º  SGT  BM  José  Roberto  Silva  Galvão  e  SD  BM  Flávio  Eduardo 
Alcântara Braga.

Respeitosamente,

LEONARDO CHAVES RODRIGUES – CEL AV.
Vice Presidente da COMARA
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1.2.  OFÍCIO  Nº  03/2016  -  FEDERAÇÃO  PARAENSE  DE  DESPORTOS 
AQUÁTICOS - FPDA

Senhor Comandante,

Primeiramente, muito me honra cumprimentá-lo e na oportunidade, venho por 
intermédio deste ofício, informá-lo que a Federação Paraense de Desportos Aquáticos – FPDA é 
órgão  responsável  pela  realização  de  eventos  de  Desportos  Aquáticos  no  Estado  do  Pará, 
conforme estatuto da mesma. A modalidade Maratona Aquática ou Travessia se enquadra dentro 
do desportos aquáticos, comunico que qualquer outro órgão que realize tal evento, sem que a 
solicitação de apoio seja enviada sem o papel timbrado da FPDA, não é de responsabilidade da 
federação,  para  nos  eximir  de  qualquer  responsabilidade  estamos  comunicando,  os  órgãos 
responsáveis.

Sem mais, antecipo meus agradecimentos.

ELLEN CRISTINA NEVES DE CASTRO
Presidente da FPDA

2-  TERMO  DE  RECEBIMENTO  DE  VIATURA NÁUTICA –  11º 
GBM/BREVES

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, nesta  
cidade de Breves, no Porto do Leão do Marajó, precisamente às dez horas e quinze minutos,  
estando presente o MAJ QOBM EDGAR AUGUSTO DA GAMA GÓES RG: 2092754, 3º SGT BM 
HÉLIO  PAULO  PINTO  DE  FREITAS  RG:  15599  e  CB  BM  KENNED  DO  SOCORRO  SILVA 
PINHEIRO RG: 276831, tendo o primeiro como Presidente e os demais membros da comissão de 
recebimento  de  viaturas  e  equipamentos  operacionais  do  11º  GBM-BREVES,  fizeram  o 
recebimento da viatura náutica LEME 01 de placa CBM 0202, de origem do 1º GMAF-BELÉM, que  
possui motor de 150 (cento e cinquenta) HP em perfeito estado de funcionamento; rabeta e hélice  
em  perfeito  estado  de  funcionamento;  toldo  em  perfeito  de  conservação;  capacidade  da 
embarcação para  06  (seis)  pessoas;  apresenta  uma bateria  de  150  A em prefeito  estado  de 
funcionamento;  assentos  em  perfeito  estado  de  conservação;  casco  em  perfeito  estado  de 
conservação;  onde  os  mesmos  constaram  que  a  referida  viatura  náutica  não  apresentava 
documentação do veículo; não possuía cartão de combustível  petrocard; não tinha material de 
salvatagem;  não  veio  equipada  com  equipamento  de  orientação  GPS;  possui  ausência  de 
HORÍMETRO;  não  possui  marcador  de  combustível;  possui  farol  de  milha,  porém  sem 
funcionamento; não possuía filtro de racol; contempla uma carreta reboque de dois eixos, ficando 
resguardada no porto do museu:

EDGAR AUGUSTO DA GAMA GÓES – MAJ QOBM
Presidente Da Comissão

HÉLIO PAULO PINTO DE FREITAS – 3º SGT BM
Membro Da Comissão

KENNED DO SOCORRO SILVA PINHEIRO – CB BM
Membro Da Comissão

3 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 089 DE 27 DE JANEIRO DE 2016
O Comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador 

Estadual de Defesa Civil, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos art. 4º, 9º e 24  
da Lei 5.731, de 15 de dezembro de 1992. 

Considerando que o uso correto dos uniformes é fator primordial para a boa 
apresentação individual do bombeiro militar, e contribui para o fortalecimento da disciplina e do 
bom conceito da Instituição perante a opinião pública;

Considerando a necessidade de reformular o Regulamento de Uniforme em 
vigor no CBMPA, visando adequação às tecnologias mais avançadas, economicidade e qualidade 
de desempenho da atividade bombeiro militar; 
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RESOLVE: 
Art.1º - Criar a Comissão de Reformulação do Regulamento de Uniforme do 

CBMPA, que terá como Presidente o TCEL QOBM  Hayman  Apollo Gomes de Sousa e como 
membros o MAJ QOBM Antonio  Bentes da Silva Filho, MAJ QOBM Eduardo Alves do Santos 
Neto,  MAJ  QOBM  Alessandra de  Fátima  Vasconcelos  Pinheiro,  CAP  QOBM  Cezar Alberto 
Tavares Carvalho e TEN QOBM Anderson Clayton Alves Braga.

Art. 2º - A comissão terá o prazo 90 dias, a contar da publicação desta portaria, 
para a conclusão do trabalho e apresentação da proposta.

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

ZANELLI ANTÔNIO MELO NASCIMENTO – CEL QOBM
Comandante-geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil 

PORTARIA Nº 090 DE 27 DE JANEIRO DE 2016
O Comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador 

Estadual de Defesa Civil, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos art. 4º, 9º e 24  
da Lei 5.731, de 15 de dezembro de 1992. 

Considerando a  necessidade  de  monitoramento  da  integral  utilização  dos 
recursos  captados  pelo  CBMPA por  meio  de  contratos,  convênios  ou  termos  de  cooperação 
técnica existentes;

Considerando a necessidade de articulação para captação de novos recursos 
nas esferas municipal, estadual e federal;

RESOLVE:
Art.  1º  - Criar  a  Comissão  de  Articulação  e  Mobilização  da  Assessoria  do 

Comandante Geral, que terá entre outras, as seguintes atribuições:
I-  Acompanhar a execução dos contratos, convênios, termos de cooperação 

técnica realizados no âmbito do CBMPA;
II-  Articular  nas  esferas  municipal,  estadual  e  federal,  recursos  para 

manutenção e implementação das atividades bombeiro militar;
Art.  2º- Nomear  para  compor  a  referida  comissão  o  TCEL QOBM  Sérgio 

Nonato Brito de Souza e a MAJ QOBM Alessandra de Fátima Vasconcelos Pinheiro.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

ZANELLI ANTÔNIO MELO NASCIMENTO – CEL QOBM
Comandante-geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil 

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - REFERÊNCIA ELOGIOSA

O CEL QOBM Comandante Geral  do CBMPA e Cordenador Estadual de 
Defesa Civil, no uso da competência que lhe confere o Art. 74, inciso I da Lei Estadual 6.833, 
de 13 de fevereiro de 2006, resolve:

Por  proposição  da  Ten  Cel  PM  ERIKA  NATALIE  PEREIRA  MIRALHA 
DUARTE, Coordenadora Militar do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

ELOGIAR:
E com dever de justiça e agradeço a contribuição prestada ao Poder Judiciário 

pelo  SUBTEN BM JOSÉ NILSON MENDONÇA DO AMARAL, do CBMPA à disposição do TJPA, 
por ter participado como instrutor do I  Estágio de Segurança de Autoridades da Coodenadoria 
Militar  do  TJPA,  demonstrando  assim  grande  profissionalismo,  abnegação,  dedicação  e 
responsabilidade,  sacrificando  suas  horas  de  folga  em prol  do  bom cumprimento  da  missão, 
resultando assim no grande sucesso do estágio. São esses exemplos que nos fazem acreditar no 
compromisso que existe dentro de cada um e que continue sempre digno e merecedor do elogios  
para servir de exemplo a seus pares e subordinados. INDIVIDUAL.

(Fonte: Ofício nº 023/2016 - TJPA)
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2 - AVOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA
Analisando os Autos da Sindicância procedido por determinação do  comando 

do 9º GBM - Altamira, instaurado por meio da  Portaria nº 10/2015  de 21 de agosto 2015, cujo 
sindicante nomeado foi o 3º SGT BM OSMAR PASSOS REIS, MF: 5397715-1, que visou apurar 
os fatos que versam sobre o extravio de um rádio HT em uma ocorrência de incêndio no dia 06 de 
agosto de 2015, na qual o CB BM WALDINEY era portador deste objeto, ao realizar o salvamento 
do SD BM UCHÔA que havia caído em um buraco, o rádio teria se desprendido de seu bolso e 
não fora mais encontrado pelos mesmos.

RESOLVO:
1.  Avocar  a  referida  solução  ao  norte  citado  em  consonância  com  o  que 

preceitua o art. 66, § 1º, alínea “I” da Lei 6.833/2006.
2.  Concordar  com a conclusão  a que chegou o sindicante,  de que não há 

indícios de crime de qualquer natureza, nem indícios de transgressão disciplinar por parte dos 
componentes da guarnição de serviço, pois os fatos se deram da seguinte forma: a guarnição foi 
acionada para  combater  um incêndio  em uma área  de desapropriação  com bastante  mato  e 
poucas casas remanescentes, sendo um local de difícil acesso e com muitos buracos que estavam 
cobertos pela vegetação, conforme folhas 05, 11, 18 e 20.

Em um determinado momento da ocorrência,  quando estava combatendo o 
incêndio que se alastrava pela vegetação, o SD UCHÔA caiu em uma fossa profunda com dejetos 
que estava coberta pelo mato. O CB WALDINEY de pronto realizou o salvamento do soldado que 
estava em situação de perigo, quando neste momento o rádio HT que estava no bolso de sua 
gandola  desprendeu-se  caindo  em local  incerto,  tendo  os  componentes  da  guarnição,  com o 
término da situação de perigo, realizado várias buscas para localizar o bem, porém, sem sucesso, 
consoante às folhas 11, 18 e 20.

Ficou  evidente  nos  autos,  que  não  houve  dolo  ou  culpa  na  conduta  dos 
componentes da guarnição no extravio do bem móvel, pois este extravio se deu em decorrência de  
caso fortuito plenamente comprovado.

3. Ao Diretor de Apoio Logístico e comandante do militar para conhecimento e 
atualização da carga patrimonial da unidade BM e demais providências quanto a descarga.

4.  Publicar em Boletim Geral  a presente Avocação de Solução de PADS, a 
Ajudância Geral para providências;

5. Arquivar os autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado na 2ª 
Seção do EMG. A Assistência do Subcomando para providenciar a remessa dos autos ao chefe da 
BM/2.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Belém-PA, 16 de janeiro de 2016.

AUGUSTO SÉRGIO LIMA DE ALMEIDA – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

3 - AVOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE PADS
Analisando  os  Autos  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado 

procedido por determinação do comando do 9º GBM - Altamira, instaurado por meio da Portaria nº 
18 de 24 de julho de 2014, cujo presidente nomeado foi o 3º SGT BM RINALDO ANTÔNIO ALVES 
DE LIMA, que visou apurar os fatos que versaram sobre a conduta do SD BM WILSON OLIVEIRA 
DO ROSÁRIO, o qual teria se reportado de maneira desrespeitosa e indisciplinada ao 1º SGT BM 
VIANA diante da tropa.

RESOLVO:
1)  Avocar a  referida  Solução  ao  norte  citada  em consonância  com  o  que 

preceitua o art. 66, § 1º, I da Lei 6.833/2006.
2) Discordar da conclusão a que chegou a autoridade instauradora do PADS, 

que apontou haver transgressão disciplinar por parte do acusado.
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Ficou evidenciado nos autos do PADS que os fatos ocorreram no dia 20 de 
fevereiro de 2014, quando a tropa estava em forma sob o comando do comandante do 9º GBM. O 
acusado pediu a palavra ao oficial, foi autorizado, e começou a fazer considerações acerca de 
assuntos de cunho da unidade que envolvia a conduta de alguns militares. Discordando de alguns 
trechos  da  fala  do  soldado,  o  1º  SGT VIANA interrompeu  o  militar  e  neste  momento  houve 
alteração comportamental  de ambos os militares,  conforme relato  das testemunhas,  às folhas 
13,15, 22 e 23.

Posteriormente a situação foi apaziguada e foi acordado que o acusado ainda 
se retrataria perante a tropa, o que foi aceito e executado no dia seguinte.

Isto posto, esta Administração não vislumbrou qualquer conduta desonrosa por 
parte acusado, não havendo no que falar em prática de ato transgressivo neste fato. 

3) Publicar em Boletim Geral a presente Solução de PADS. A Ajudância Geral 
para providências;

4)  Arquivar  a  segunda via  dos autos  do  Processo Administrativo  Disciplinar 
Simplificado na 2ª Seção do EMG. A Assistência do Subcomando para providenciar a remessa dos 
autos ao chefe da BM/2;

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Belém-PA, 16 de janeiro de 2016.

AUGUSTO SÉRGIO LIMA DE ALMEIDA – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

ZANELLI ANTÔNIO MELO NASCIMENTO – 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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