
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMANDO GERAL
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM – PARÁ, 19 DE OUTUBRO DE 2016.
BOLETIM GERAL Nº 184

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

MENSAGEM
Desfrute as pequenas coisas que talvez considere corriqueiras,  pois são

dádivas do amor de Deus para você.

''Medito  em todos  os  Teus  feitos  e  considero  a  obra  das  Tuas  mãos”  .
(Salmos 143:5)

1ª PARTE – SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 20 DE OUTUBRO DE 2016 (QUINTA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ QOBM MÔNICA

Coordenador de Operações ao CIOP
CAP QOBM CAP DE CASTRO
CAP QOBM CAP EDILSON

Oficial de Área ao 1º GBM A CARGO DO 1º GBM
Oficial de Área ao 3º GBM A CARGO DO 3º GBM
Oficial de Dia ao QCG TEN QOABM FRANCO
Perito de Incêndios e Explosões A CARGO DA DST

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – DIÁRIO OFICIAL

GABINETE DO GOVERNADOR
DECRETO
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ EM EXERCÍCIO, usando das atribuições que

lhe são conferidas pelo art. 135, incisos V e X, da Constituição Estadual, combinado aos arts. 91 e
92 da Lei Estadual nº. 5.251 de 31 de julho de 1985, e Considerando os termos do Processo nº.
2016/301545;

Considerando o Parecer nº. 312/2016 da Procuradoria-Geral do Estado,

DECRETA:
Art. 1º Reverter ao Quadro de Oficiais Combatentes do Corpo de Bombeiros Militar do

Pará os oficiais a seguir, em virtude de terem cessados os motivos que ensejaram na permanência
na Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará - SEGUP, nas referidas
datas:

TEN CEL QOBM MARCUS FABIANO DA COSTA SARQUIS, MF 5618118-1, a contar de
4 de fevereiro de 2016; MAJ QOBM JAIRO SILVA OLIVEIRA, MF 5769981-2, a contar de 1º de
março de 2016.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
contar das datas mencionadas no artigo 1º deste Decreto.

PALÁCIO DO GOVERNO, 18 DE OUTUBRO DE 2016.
JOSÉ DA CRUZ MARINHO
Governador do Estado em exercício
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DECRETO
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ EM EXERCÍCIO, usando das atribuições que

lhe são conferidas pelo art. 135, incisos V e X, da Constituição Estadual, e Considerando os termos
do Processo nº. 2016/340307,

RESOLVE:
Art. 1º Autorizar o CAPITÃO QOBM RICARDO LENO ANAISSI PEREIRA a viajar para as

cidades de Roma, París e Londres, no período de 13 a 28 de setembro de 2016, em gozo de férias
regulamentares, sem ônus para o Estado.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 18 DE OUTUBRO DE 2016.
JOSÉ DA CRUZ MARINHO
Governador do Estado em exercício

DECRETO
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ EM EXERCÍCIO, usando das atribuições que

lhe são conferidas pelo art. 135, incisos V e X, da Constituição Estadual, e Considerando os termos
do Processo nº. 2016/340286,

RESOLVE:
Art. 1º Autorizar o MAJOR QOBM EDUARDO ALVES DOS SANTOS NETO a viajar para

os Estados Unidos da América, no período de 1º a 30 de novembro de 2016, em gozo de férias
regulamentares, sem ônus para o Estado.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 18 DE OUTUBRO DE 2016.
JOSÉ DA CRUZ MARINHO
Governador do Estado em exercício

DECRETO Nº 1.628, DE 18 DE OUTUBRO DE 2016
Dispõe sobre as regras para simplificação do processo de abertura, alteração e baixa de

empresas  no  Estado  do  Pará,  instituindo  o  sistema  integrador  da  REDESIM,  denominado
Integrador Pará, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, em exercício, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 135, incisos III, V e VII, alínea “a”, da Constituição Estadual, e Considerando a Lei
Federal n° 11.598, de 3 de dezembro de 2007, que dispõe sobre a criação da Rede Nacional para
a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM; Considerando
a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas atualizações, quanto à integração
de processos e dos órgãos responsáveis pelo registro, licenciamento, inscrição, alteração e baixa
de  empresas,  com entrada  única  de  dados  e  de  documentos,  por  meio  da  rede  mundial  de
computadores; Considerando a necessidade de desburocratizar o processo de registro, legalização
e funcionamento de empresários e pessoas jurídicas sujeitas ao arquivamento de seus atos na
Junta Comercial do Estado do Pará, bem como nos atos de registro e licenciamento dos órgãos
estaduais, a fi m de promover o desenvolvimento econômico e social do Estado do Pará,

DECRETA:
CAPÍTULO I DA REDESIM

Seção VIII
Da segurança Contra Incêndio e Pânico
Art. 26. Para fins de regularização das atividades comerciais e empresariais, o Corpo de

Bombeiros Militar do Estado do Pará integra-se ao sistema estadual de licenciamento – Integrador
Pará,  adotando  procedimento  de  licenciamento  simplificado  para  atividades  econômicas
consideradas de baixo potencial de risco, conforme o art. 29 deste Decreto.

Art. 27. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará disponibilizará no Integrador
Pará os critérios de segurança contra incêndio e pânico a serem adotados por empresários e
pessoas jurídicas,  bem como automatizará os procedimentos necessários para a  emissão das
seguintes licenças:

I  -  Auto  de  Conformidade de  Processo  Simplificado  (ACPS):  é  o  documento  emitido
eletronicamente  pelo  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Pará,  mediante  o  pagamento  da  taxa
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correspondente e da declaração do empresário ou do representante legal deste, certifi cando que a
edificação foi  enquadrada como atividade econômica de baixo potencial  de risco à vida ou ao
patrimônio e concluiu com êxito o processo de segurança contra incêndio para a regularização
perante o Corpo de Bombeiros, estabelecendo um período de revalidação;

II  -  Auto  de  Vistoria  do  Corpo  de  Bombeiros  (AVCB):  é  o  documento  emitido
eletronicamente  pelo  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Pará  mediante  pagamento  da  taxa
correspondente, certificando que durante a vistoria a edificação não enquadrada como atividade
econômica  de  baixo  potencial  de  risco,  possuía  as  condições  de  segurança  contra  incêndio
previstas pela legislação e constantes no processo, estabelecendo um período de revalidação.

Art. 28. Se o estabelecimento comercial ou empresarial for classificado como atividade
econômica de baixo  potencial  de risco  deverá ter  a  sua  licença  de funcionamento concedida,
previamente à vistoria do CBMPA, no sistema eletrônico disponível pelo Corpo de Bombeiros ou
pelo Integrador Pará.

Art.  29. Os estabelecimentos comerciais ou empresariais classificados como atividade
econômica de baixo potencial de risco serão licenciados perante o Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Pará por meio de Auto de Conformidade de Processo Simplifi cado (ACPS), quando
atenderem às seguintes condições:

I - possuir área total construída menor ou igual a 750m² (setecentos e cinquenta metros
quadrados);

II - exercidas em imóvel com até 3 (três) pavimentos;
III - não comercializar ou revender Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (revenda);
IV - se houver utilização ou armazenamento de GLP (Central) para qualquer finalidade,

possuir no máximo 190 kg (cento e noventa quilos) de gás;
V - não possuir quaisquer outros tipos de gases inflamáveis em tanques ou cilindros.
VI - armazenar ou manipular, no máximo, 1.000 L (mil litros) de líquidos combustíveis ou

inflamáveis,  sendo  aceita  qualquer  quantidade  para  posto  de  abastecimento  e  serviços,  com
tanques de combustíveis exclusivamente enterrados;

VII  -  não  comercializar  ou  armazenar  produtos  explosivos  ou  substâncias  com  alto
potencial lesivo à saúde humana, ao meio ambiente ou ao patrimônio;

VIII - não ter na edificação, de acordo com o regulamento de segurança contra incêndio
do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, as seguintes ocupações:

a)  Grupo  A,  divisão  A-3  (pensionatos,  internatos,  alojamentos,  mosteiros,  conventos,
residências geriátricas) com mais de 16 (dezesseis) leitos;

b)  Grupo  B,  divisão  B-1 (hotéis,  motéis,  pensões,  hospedarias,  pousadas,  albergues,
casas de cômodos) com mais de 16

(dezesseis) leitos;
c)  Grupo D,  divisão  D-1 (escritórios  administrativos  ou técnicos,  repartições  públicas,

centros  profissionais  e  assemelhados)  que  possua  call  center  com mais  de  250  (duzentos  e
cinquenta) funcionários;

d)  Grupo  F,  divisão  F-3  (estádios,  ginásios  e  piscinas  com  arquibancadas,  rodeios,
sambódromos, arenas em geral);

e) Grupo F, divisão F-5 (teatros em geral,  cinemas, óperas, auditórios de estúdios de
rádio e televisão, auditórios em geral e assemelhados);

f) Grupo F, divisão F-6 (boates, salões de baile, casa de festas e eventos, restaurantes
dançantes,  clubes  sociais,  casa  de  show e  assemelhados)  acima de  50m2 (cinquenta  metros
quadrados);

g)  Grupo  F,  divisão  F-7  (circos,  feiras  com  instalação  provisória  em  geral  e
assemelhados);

h)  Grupo H,  divisão H-2 (asilos,  orfanatos,  abrigos geriátricos,  hospitais  psiquiátricos,
reformatórios, tratamento de dependentes de drogas, álcool e assemelhados, todos sem celas);

i)  Grupo  H,  divisão  H-3  (hospitais,  casas  de  saúde,  pronto  socorros,  clínicas  com
internação, ambulatórios e postos de atendimento de urgência, postos de saúde e puericultura e
assemelhados com internação).

Art. 30. A vistoria dos estabelecimentos comerciais ou empresariais perante o Corpo de
Bombeiros Militar do Pará classificados como atividade econômica de baixo potencial de risco será
feita em momento posterior, por amostragem, de acordo com critérios de risco estabelecidos pelo
Serviço de Segurança Contra Incêndio do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, sendo dispensada
a apresentação de planta de segurança contra incêndio para análise.
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Art. 31. Caso o empreendimento esteja inserido em shopping, galeria comercial ou prédio
de apartamentos,  sua  regularização está  condicionada à  regularidade  da edificação perante  o
Corpo de Bombeiros Militar do Pará (possuir o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB). O
empreendedor deverá procurar o proprietário, responsável pelo uso (síndico ou equivalente) para
maiores esclarecimentos.

Art.  32.  O Auto de Conformidade do Processo Simplificado (ACPS) possui  a  mesma
eficácia do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para comprovação de regularização de
edifi cação perante outros órgãos.

Art. 33. O licenciamento de atividade econômica de baixo potencial de risco deverá ser
realizado  por  meio  do  fornecimento  de  informações  e  da  assinatura  do  Termo  de  Ciência  e
Responsabilidade pelo empreendedor, visando permitir o reconhecimento formal do cumprimento
dos requisitos de prevenção contra incêndio e pânico, em que se dispensará vistoria prévia ao
início do exercício empresarial.

Parágrafo único. As informações inverídicas podem gerar efeitos jurídicos penais, civis e
administrativos, além da invalidação do Auto de Conformidade do Processo Simplificado (ACPS).

Art. 34. O empreendimento que possuir atividade econômica de baixo potencial de risco
em uma edificação ou área de risco com área de até 20m2 (vinte metros quadrados) está isento do
procedimento  de  licenciamento  simplificado  e  será  expedida  eletronicamente  pelo  portal  do
Integrador Pará uma declaração de isenção do AVCB.

Parágrafo único. A dispensa do procedimento de licenciamento simplificado não exime de
eventuais  sanções  administrativas  o  proprietário  ou  o  responsável  pelo  imóvel  e  os
empreendedores  pela  instalação  e  manutenção  do  conjunto  de  medidas  de  segurança  contra
incêndio e pânico na área de sua responsabilidade.

Art. 35. Os requisitos de segurança contra incêndio e pânico dos estabelecimentos onde
são exercidas atividades econômicas não enquadradas como baixo potencial de risco deverão ser
comprovados por meio de vistoria prévia.

Art.  36. A licença e a autorização para funcionamento,  no âmbito da competência do
Corpo de Bombeiros Militar do Pará, com base na legislação em vigor, poderá ser cassada quando:

I  -  for  constatado,  durante  os  procedimentos  de  vistoria  ou  fiscalização,  que  as
informações fornecidas ou as declarações firmadas não são verídicas;

II - for constatado, durante os procedimentos de vistoria ou fiscalização, que não foram
cumpridos os requisitos de prevenção contra incêndio e pânico; ou III - após a devida orientação
em  vistoria  ou  fiscalização,  a  edificação  (imóvel)  onde  funcionem  as  atividades  econômicas
permaneça irregular perante o Corpo de Bombeiros.

Art. 37. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará regulamentará, no prazo de 60
(sessenta) dias, os procedimentos para a emissão dos documentos de que trata a Seção VIII deste
Decreto, bem como as atividades e condições a eles relacionadas.

CAPÍTULO III
DOS ATOS DE REGISTRO, DAS INSCRIÇÕES E DO LICENCIAMENTO RELATIVOS

AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Art. 41. Ao microempreendedor individual será assegurado tratamento diferenciado para o

registro, alteração e baixa, de acordo com a Lei Complementar Federal nº 128, de 19 de dezembro
de 2008,  devendo proceder  aos  atos  de registro  diretamente  no  Portal  do  Empreendedor  em
âmbito nacional disponível no endereço eletrônico http://www.portaldoempreendedor.gov.br.

Art.  42.  A consulta  prévia  de  que  trata  o  art.  10  deste  Decreto  é  facultativa  para  o
microempreendedor  individual,  que  poderá  realizá-la  com  vistas  a  assegurar-se  quanto  à
possibilidade de estabelecer-se no local pretendido e informações para seu licenciamento.

Art. 43. A autenticidade do Certificado da Condição de microempreendedor individual e de
inscrição no CNPJ será realizada no Portal do Empreendedor Nacional.

Art.  44.  O  microempreendedor  individual  manifestará  sua  concordância  quanto  ao
conteúdo  do  Termo  de  Ciência  e  Responsabilidade  com  Efeito  de  Alvará  de  Licença  e
Funcionamento Provisório, disponível no Portal do Empreendedor Nacional, o que permitirá o início
de suas atividades logo após a obtenção do CNPJ e inscrição eletrônica na JUCEPA, exceto nos
casos de atividades consideradas de alto risco.

Art.  45.  O Corpo  de  Bombeiros  Militar  somente  realizará  vistoria  quando a  atividade
exercida pelo microempreendedor individual estiver:

a) vinculada à manipulação de fogos de artifício;
b) vinculada a artigos inflamáveis, ou
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c) em locais de reunião de público acima de 100 (cem) pessoas.
Art. 46. A Vigilância Sanitária somente procederá às vistorias de sua competência quando

as atividades exercidas pelo microempreendedor individual representarem risco à saúde pública.

DECRETO Nº 1.632, DE 18 DE OUTUBRO DE 2016
Homologa a Resolução nº 295/2016-CONSEP, de 10 de agosto de 2016, do Conselho

Estadual de Segurança Pública, que aprova com ressalva, o Relatório conclusivo do Processo nº
08/2015-CONSEP - “Viabilidade da Instituição e implementação do Comitê Estadual de Prevenção
e Combate à Tortura do Pará e do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do
Pará, e dá outras providências”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, em exercício, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo art. 135, inciso III, da Constituição Estadual, e Considerando o art. 4º da Lei nº
7.584,  de  28  de dezembro  de  2011,  combinado com os  arts.  2º  e  17  do  Regimento  Interno,
homologado pelos Decretos nºs 1.555, de 9 de agosto de 1996 e 294, de 4 de agosto de 2003;

Considerando que a matéria de que trata este Decreto  foi  submetida à apreciação e
julgamento do Conselho Estadual de Segurança Pública - CONSEP, merecendo aprovação pela
unanimidade dos Conselheiros presentes em sua 306ª Reunião Ordinária,  realizada em 22 de
junho de 2016,

DECRETA:
Art. 1º Fica homologada a Resolução nº 295/2016-CONSEP, de 10 de agosto de 2016, do

Conselho Estadual de Segurança Pública,  que aprova com ressalva,  o Relatório conclusivo do
Processo nº 08/2015-CONSEP - “Viabilidade da Instituição e implementação do Comitê Estadual
de Prevenção e Combate à Tortura do Pará e do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à
Tortura do Pará, e dá outras providências”.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 18 de outubro de 2016.
JOSÉ DA CRUZ MARINHO
Governador do Estado em exercício

RESOLUÇÃO Nº 295/2016 - CONSEP
EMENTA: Viabilidade da instituição e implantação do Comitê Estadual de Prevenção e

Combate à Tortura do Pará e do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Pará,
e dá outras providências.

O Conselho Estadual de Segurança Pública/CONSEP, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo Art. 4º, da Lei nº 7.584, de 28/12/2011, c/c os Art. 2º, Art. 8º, inciso VII, 17, incisos I,
II,  III  e  IV  do  Regimento  Interno,  homologado  pelos  Decretos  nº  1.555/96  e  nº  0294/03,
respectivamente, e Considerando a exposição de motivos, enviada através do Ofício nº 029, de
04/12/2013, à Presidência do CONSEP, pelo Coordenador Geral do Comitê Gestor Estadual da
Campanha Permanente de Prevenção e Combate a Tortura Estado do Pará - CEPCT/PA - Advº
Marcelo Silva de Freitas, solicitando que fosse submetido à deliberação do Colegiado, o Ante-
projeto de Lei sobre a instituição do “Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura e o
Mecanismo  Estadual  Prevenção  e  Combate  à  Tortura  no  Estado  do  Pará,  e  de  outras
providências”, em atendimento ao parágrafo 5º, Art. 8º, da Lei nº 12.842, de 10 de agosto de 2013;

Considerando o exame, parecer e voto do Conselheiro/Relator Cel PM Roberto Luiz de
Freitas  Campos -  Comandante  Geral  da  PMPA,  exarado  no  Processo  nº  03/2014 -  CONSEP
“Relatório de Atividades do Comitê Gestor Estadual da Campanha Permanente de Prevenção e
Combate a Tortura no Estado do Pará - Ano 2013”, aprovado pela unanimidade dos Conselheiros
presentes na Reunião Extraordinária do CONSEP, em 22/04/2015, propondo a criação mediante
lei, do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Pará e do Mecanismo Estadual de
Prevenção e Combate à Tortura do Pará, seja pautada como objeto de uma Reunião Ordinária
específica,  devidamente  contemplada  nas  disposições  da  Resolução  nº  268/CONSEP,  de
30/04/2015, publicada no DOE nº 32.883 de 12/05/2015 (anexa);

Considerando  os  termos  do  ofício  nº  002/2015  -  CEPCT/PA,  de  27/05/2015,  do
Coordenador  Geral  do  Comitê  Gestor  Estadual  da  Campanha  Permanente  de  Prevenção  e
Combate a Tortura no Estado do Pará - Advº Marcelo Silva de Freitas, requerendo a Presidência do
CONSEP, a máxima urgência na tramitação do Ante-projeto de Lei de criação do Comitê Estadual
de Prevenção e Combate à Tortura do Pará e o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à
Tortura do Pará;
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Considerando  que  a  proposição  formalizada  e  reiterada  pela  Coordenação  Geral  do
CEPCT/PA,  obteve total  aprovação dos Conselheiros presentes na 297ª Reunião Ordinária  do
CONSEP,  em  28/10/2015,  sendo  instituído  o  Processo  nº  08/2015-CONSEP  “Viabilidade  da
Instituição e Implantação do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura no Pará e do
Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Pará”;

Considerando que a análise e parecer (anexo) apresentado pelo Conselheiro Cel BM
Zanelli Antonio Melo Nascimento, obteve a manifestação favorável dos Conselheiros presentes na
306ª  Reunião  Ordinária  do  CONSEP,  realizada  em 22/06/2016,  exceto  quanto  ao  caráter  da
Sessão e da participação de outros órgãos

na discussão da matéria.

RESOLVE
Art.  1º  -  Aprovar  com  ressalvas,  o  Relatório  conclusivo  do  Processo  nº  08/2015  –

CONSEP “Viabilidade da Instituição e Implantação do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à
Tortura do Pará e o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate a Tortura no Pará”.

Art.  2º  -  O  Ante-Projeto  de  lei,  objeto  da  proposta  do  Comitê  Gestor  Estadual  da
Campanha Permanente de Prevenção e Combate à Tortura do Pará, através do ofício nº 029/2013-
CEPCTPA, de 04/12/2013, deverá ser objeto de ampla discussão, em reunião extraordinária do
CONSEP,  com  a  participação  dos  Conselheiros  integrantes  do  Colegiado,  Coordenadores  e
membros do Comitê Estadual proponente, de representantes da Secretaria de Estado de Justiça e
Direitos Humanos – SEJUDH e da Fundação de Atendimento Socioeducativa do Pará – FASEPA,
respectivamente.

Art. 3º - A data prevista para a Reunião Extraordinária do CONSEP, que trata o artigo
anterior deverá ser objeto de aprovação do Plenário do Colegiado.

Art. 4º - Concluso o processo de exame e discussão do Ante-Projeto de lei, referenciado
no art. 2º desta Resolução, caberá ao Plenário do CONSEP decidir sobre a aprovação na forma
prevista  e/ou alterada,  com nova redação,  ou rejeitá-lo,  determinando os procedimentos legais
decorrentes.

Art. 5º - Esta Resolução, depois de homologada pelo Chefe do Poder Executivo, entrará
em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência do CONSEP, em 10 de agosto de 2016
Gen. Div. Jeannot Jansen da Silva Filho
Presidente do CONSEP
(Fonte: Diário Oficial nº 33234 de 19 de Outubro de 2016)

FUNDO DE INVESTIMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
AVISO DE SUPENSÃO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2016-FISP
A Comissão Permanente de Licitação do Fundo de Investimento de Segurança Pública-

FISP/SEGUP-PA, COMUNICA que a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 03/2016-FISP/
SEGUP cujo objeto é a contratação de empresa para execução de obra de reforma e ampliação do
alojamento  da  guarda  do  Comando  Geral  do  CBMPA,  com  fornecimento  de  mão-de-obra  e
materiais, conforme condições e exigências impostas no edital e seus anexos, fica suspensa para
data oportuna a ser  publicada no DOE, para adequação do edital  em razão de mudanças na
planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro.

Assim  sendo,  nos  termos  da  cláusula  7.5  do  edital  nova  visita  técnica  deverá  ser
agendada, prosseguindo-se após em seus ulteriores de direito.

Belém-Pa, 18 de outubro de 2016.
Protocolo: 120149
(Fonte: Diário Oficial nº 33234 de 19 de Outubro de 2016)

2 – ATO DO COMANDANTE GERAL DO CBMPA
PORTARIA Nº 820 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de

Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
Considerando o que preceitua o Art. 70, § 1º, Alínea “a” e Art. 71, § 1º, da Lei Estadual nº

5.251/1985.
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RESOLVE:
Art. 1º – Conceder 02 (dois) meses de licença Especial ao CB BM VANDILSON ALVES

DE JESUS, MF 57175067-1,  do CFAE - Ananindeua, no período de 10/10/2016 a 08/12/2016,
referente  ao  decênio  de  01/04/2006  a  01/04/2016,  (1ª  Licença).  Apresentação  dia  09/12/2016
pronto para o expediente e serviço.

Art. 2º - Ao Comandante do CFAE - Ananindeua, fazer o controle regulamentar da licença
informando o término através de documento à Diretoria de Pessoal.

Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem ao dia 10/10/2016, revogadas as disposições
em contrário.

Registre-se, publique-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
SEM ALTERAÇÃO

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

Confere com o Original:

SÉRGIO NONATO BRITO DE SOUZA – CEL QOBM
Respondendo pela Ajudância Geral do CBMPA.
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