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BOLETIM INFORMATIVO nº 05, 31 de Maio de 2020.

I – PARTE: INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS
TRANSCRIÇÕES DE PORTARIAS

1 - PORTARIA Nº 386/2020/SAGA
Belém/PA, 05 de maio de 2020 O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da Secretaria de
Estado de Segurança Pública e Defesa Social, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO: O art. 74 cc o inciso I do art. 75 da Lei Estadual 5.810/1994, que dispõe sobre
o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civil da Administração Direta, das Autarquias
e das Fundações Públicas do Estado do Pará.
CONSIDERANDO: O Plano de Férias 2020 da SEGUP. RESOLVE: Conceder férias regulamentares
no mês de junho de 2020, aos servidores abaixo relacionados:
Nome Cargo/Função P.Aquisitivo P. A ser Gozado Matricula
GILCEVALDO ARAGÃO
BELÉM

Assist. Adm. 2019/2020 01/06 a
30/06/2020

3153746/1

PEDRO DA SILVA BARROSO Assist. Adm. 2018/2019 18/06 a
17/07/2020

3156427/1

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP

(Transcrito do DOE nº 34.208 de 7/Maio/2020)

2 - PORTARIA Nº 403/2020-SAGA
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor:MARCELO SANTOS DA SILVA.
Matrícula: 5398100
Programa de Trabalho: 218261
Fonte do Recurso: 0101000000
Natureza da Despesa: 339030– R$ 3.000,00
Ordenador: ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES

(Transcrito do DOE nº 34.230 de 25/Maio/2020)

3 - PORTARIA REGULAMENTADORA Nº. 121/2020-GS/SEPLAD, DE 26 DE MAIO/2020.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições
que lhe foram delegadas pelo Decreto Governamental de 04 de dezembro de 2019, publicado
no Diário Oficial do Estado nº 34.051 de 05 de dezembro de 2019;
CONSIDERANDO a portaria Nº 041/2020 - GS/SEPLAD, 30 de janeiro de 2020, publicada no
Diário Oficial do Estado Nº 34.109, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre a criação da
Comissão Setorial do Sistema de Processo Administrativo Eletrônico (PAE), no âmbito da
Secretaria de Estado de Planejamento e Administração– SEPLAD, encarregada de realizar a
gestão do (PAE);
CONSIDERANDO a íntegra do Decreto Nº. 2.176 de 12 de setembro de 2018, publicado no
Diário Oficial do Estado Nº 33.699, de 13 de setembro de 2018, que em síntese dispõe sobre a
necessidade de modernização da tramitação de documentos, objetivando a diminuição da
compra e fluxo de papel, a economia de gastos com transporte e guarda de processos, a fácil
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rastreabilidade dos documentos, a segurança, a confiabilidade e a integridade da informação;
CONSIDERANDO o interesse em utilizar as ferramentas de Tecnologia da Informação e
Comunicação como estratégia para desburocratizar a Administração Pública Estadual e torná-
la mais célere, buscando ganhos de produtividade, redução de despesas e otimização de
resultados;
RESOLVE: Art. 1º. Disciplinar a utilização do Sistema Processo Administrativo Eletrônico - PAE
como o sistema oficial de produção, uso e tramitação de documentos e processos
administrativos eletrônicos no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e
Administração - SEPLAD.
Art. 2º. São objetivos da utilização do PAE: I - Assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade
da ação governamental estadual e promover a adequação entre meios, ações, impactos e
resultados; II - Promover a utilização de meios eletrônicos para produção, uso e tramitação de
processos administrativos e documentos com segurança, transparência e economicidade; III -
Estimular a sustentabilidade ambiental com o uso da tecnologia da informação e da
comunicação; IV - Facilitar o acesso do cidadão aos serviços prestados e às informações sob a
tutela da SEPLAD; e V - Estimular a modernização administrativa e a inovação na Gestão
Pública.
Art.3º. Serão iniciados, obrigatoriamente por meio do Processo Administrativo Eletrônico,
todos os documentos, de qualquer natureza, de caráter institucional ou pessoal, que visem
objetivos administrativos, exceto quando o procedimento for inviável, devendo, para tanto,
possuir autorização da Secretária de Planejamento e Administração, ou em caso de
indisponibilidade do meio eletrônico, cuja demora ameace causar dano relevante à celeridade
processual. I. No caso das exceções previstas no caput deste artigo, os atos processuais
deverão ser praticados segundo as regras aplicáveis aos processos em meio físico, sendo
cadastrados no menu e-protocolo, e, posteriormente, tendo seu documento-base digitalizado,
nos termos do parágrafo único do artigo 5º do Decreto estadual Nº. 2.176 de 12 de setembro
de 2018. a) Os documentos que necessitarem tramitar fisicamente, deverão ser cadastrados
via menu e-protocolo e seu registro será restrito a Unidade do Protocolo/SEPLAD. b) Os
documentos que se enquadram as exceções são aqueles que possuem em seu conteúdo
formatos incompatíveis ao formato permitido no PAE, que são: plantas baixas, áudios, vídeos,
documentos que forem os quais sejam exigidos sua forma física (certidões, escrituras,
convênios/ FDE). III. Fica vedado o cadastro de novos documentos, de qualquer natureza, via
meio físico, que não se enquadrem as exceções mencionadas no caput deste artigo, sob pena
de anulabilidade por vício de forma; IV. Fica vedado o andamento de documentos via meio
físico, considerando a redação do parágrafo anterior.
Art.4º. Para efeitos da utilização do PAE nas unidades administrativas da SEPLAD, ficarão
estabelecidos os seguintes procedimentos: I. Novos Cadastros: são os tipos de documentos
que poderão ser cadastrados no PAE, segundo o interesse do usuário/unidade. Os tipos de
documentos, assim como a respectiva criação, estarão sujeitos às seguintes observações: a)
Requerimentos: deverão ser criados pelos usuários interessados em suas respectivas unidades
via menu Processo Administrativo Eletrônico – OUTROS DOCUMENTOS e poderão ser
tramitados diretamente à UNIDADE de destino. Obedecendo sua “hierarquia ou
subordinação” e aos requisitos formais previstos no artigo 15 da lei estadual 8.972 de 2020,
sob pena de não conhecimento; b) Memorandos: deverão ser criados obrigatoriamente via
menu Processo Administrativo Eletrônico – OFÍCIOS E MEMORANDOS; c) Memorandos
Circulares: deverão ser criados obrigatoriamente via menu Processo Administrativo
Eletrônico – OFÍCIOS E MEMORANDOS, este permite o envio do documento às Unidades
Administrativas, simultaneamente; d) Ofícios que precisarem ser assinados pela Secretária da
SEPLAD deverão ser criados obrigatoriamente em uma caixa específica intitulada–SEPLAD,-
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via menu Processo Administrativo Eletrônico – OFICIOS E MEMORANDOS; e) Ofícios: deverão
ser criados obrigatoriamente via menu Processo Administrativo Eletrônico – OFICIOS E
MEMORANDOS; f) Ofícios Circulares: deverão ser criados obrigatoriamente via menu Processo
Administrativo Eletrônico – OFÍCIOS E MEMORANDOS, este permite o envio do mesmo
documento para ÓRGÃOS, simultaneamente; g) Ofícios que pertencerem a Instituições,
Organizações, Entidades Externas, Associações, Sindicatos e etc. que não utilizam o Sistema de
PAE: deverão recebidos fisicamente e inseridos no Sistema através do menu PROTOCOLAR
DOCUMENTO ELETRÔNICO; II. Recebimentos e Tramitações: são as movimentações ocorridas
ao longo da vida útil do documento eletrônico, sendo realizadas pelos usuários das unidades
administrativas. Nesse contexto, poderão existir as seguintes rotinas: a) Os processos
localizados nas unidades administrativas da SEPLAD e que necessitarem ser destinados via PAE
para Órgãos e/ou entidades vinculadas ao Poder Executivo Estadual, poderão ser tramitados
diretamente pelas Unidades em que os processos se encontram; b) Os recebimentos de
Ofícios, em meio físico, oriundos de Instituições, Organizações, Entidades Externas,
Associações, Sindicatos e etc., serão realizados pela unidade de Protocolo da SEPLAD, que fará
a conversão dos mesmos em meio DIGITAL, no formato PDF, possibilitando a tramitação dos
mesmos via PAE e devolvendo ao interessado ou ao órgão remetente; c) Os recebimentos de
processos tramitados serão realizados automaticamente pelos responsáveis do setor,
previamente sinalizados a Comissão do PAE na SEPLAD. III. Conversão: procedimento pelo qual
o documento físico é transformado em documento eletrônico (meio digital) em formato PDF.
A conversão será realizada da seguinte forma: a) A conversão de documentos físicos para
eletrônicos, quando houver necessidade, fica de inteira responsabilidade da unidade
administrativa onde o processo estiver localizado;
b) Os documentos físicos, após a conversão, deverão ser devolvidos à Instituição de origem,
e/ou arquivados na unidade que efetivou a conversão, se possível for e se houver necessidade;
c) Fica vedada a conversão de um processo eletrônico em físico. IV. Juntada: é uma ação
caracterizada pela união de 02 (dois) ou mais processos eletrônicos, de mesma natureza,
assunto, interessado, entre outros, gerando apenas 01 (um). O processo eletrônico com maior
idade será denominado de “Pai” e o processo com menor tempo de existência será
chamado de “Filho”. Serão obrigatórios os seguintes procedimentos: a) As juntadas deixam
de ser atividades exclusivas da Unidade-Protocolo; b) As juntadas deverão ser realizadas pelos
Responsáveis das Unidades onde os processos estarão em tramitação; c) Os processos
eletrônicos que necessitem ser juntados, deverão estar localizados na ENTRADA DA UNIDADE;
d) Os processos eletrônicos distribuídos e/ou encaminhados a um servidor específico (MINHA
CAIXA DE ENTRADA), não poderão ser juntados, observando o item acima; e) As juntadas entre
documentos físicos e eletrônicos, poderão ser realizadas, desde que o documento físico seja
convertido em eletrônico. Este procedimento será de responsabilidade da Unidade onde os
processos tramitam. V. Termo de Anulação: procedimento pelo qual o usuário anula um
‘documento anexo’ que se encontra confirmado no processo eletrônico, podendo ser com
ou sem substituição. Para tanto, as seguintes orientações deverão ser cumpridas: a) Fica
direcionado ao Responsável da Unidade a criação do termo de anulação em um anexo; b) A
confirmação do Termo de Anulação será realizada na “MINHA CAIXA DE ENTRADA” do
autor/Responsável da Unidade. VI. Arquivamentos: ação pela qual o documento eletrônico
deixará de tramitar, devido alguma circunstância especifica, geralmente quando a finalidade
do processo foi alcançada. Os procedimentos para essa ação, serão,obrigatoriamente: a) Os
arquivamentos de processos eletrônicos deixam de ser atividades exclusivas da Unidade-
Arquivo; b) Os arquivamentos deverão ser realizados pelos Responsáveis das Unidades onde
os processos estão em tramitação, quando houver necessidade. VII. Co-assinatura:
Procedimento pelo qual o usuário tem a opção de escolher um ou mais assinantes para um
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determinado anexo que tenha sido incluído ao processo. Poderá ser utilizado para confecção
de Atas, relatórios, contratos e demais documentos que necessitem. a) O assinante deverá
possuir cadastro como usuário ativo no PAE; b) O Sistema não permitirá que usuários que não
estiverem incluídos como co-assinantes assinem o anexo; c) Os co-assinantes poderão
pertencer a Órgãos/Unidades Administrativas diferentes; VIII. Distribuir: Ação utilizada para
direcionar um processo para um usuário especifico. a) A distribuição só poderá ser feita entre
usuários pertencentes a mesma Unidade; b) A distribuição só poderá ser feita pelo
Responsável do Setor, devendo determinar a data prazo, atividade a ser realizada e escolha do
usuário que receberá o processo; c) O usuário receberá o processo na ‘Minha Caixa de
Entrada’ e deverá obedecer o prazo limite determinado pelo emissor; d) O usuário utilizará o
comando ‘retornar distribuição’ indicado pelo ícone correspondente ao lado do processo;
e) Os processos distribuídos não poderão ser tramitados, somente após o‘retorno da
distribuição’. IX. Procedimentos Indagatórios: quaisquer assuntos relacionados com o PAE,
que surgirão sob forma de demandas oriundas das unidades administrativas. Para tanto, as
seguintes orientações deverão ser atentadas: a) Os gestores e membros da Comissão Setorial
do PAE, na SEPLAD, deverão prestar atendimento quanto a execução da tramitação quando
fornecessário; b) Os responsáveis das unidades, obrigatoriamente, informarão à Comissão
Setorial do PAE, na SEPLAD, via e-mail, quaisquer assuntos relacionados com o PAE, tais como:
inclusão, alteração, deslocamento e exclusão de pessoal de suas Unidades; c) Os responsáveis
das unidades solicitarão treinamentos, quando necessários, através de e-mail corporativo,
previamente informado, à Comissão Setorial do PAE, na SEPLAD; d) Os casos omissos ou não
previstos nesta portaria serão resolvidos pela Coordenação da Comissão Setorial do PAE na
SEPLAD juntamente com a Coordenadoria de Logística e Gastos Públicos–CLGP/DGL/SEPLAD;
e) As solicitações de treinamentos deverão ser encaminhadas, pelos responsáveis das
unidades administrativas, ao e-mail da Comissão Setorial do PAE na SEPLAD. Art.5º. - Os
regramentos contidos nesta Portaria comporão a tramitação dos fluxos documentais da
SEPLAD e se tornarão de observância obrigatória quando da realização dos atos necessários,
conforme a natureza do assunto tratado pelas Unidades Organizacionais. Art.6º. - Esta portaria
entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Belém, 26 de maio de 2020.
HANA SAMPAIO GHASSAN
Secretária de Estado de Planejamento e Administração/SEPLAD

(Transcrito do DOE Nº 34.237 de 29//MAI/2020)

TRANSCRIÇOES DO BG DO CBMPA
1 - SOLUÇÃO DE SIND - PORTARIA N° 020/2019- SUBCMD° GERAL,
DE 02 DE SETEMBRO DE 2019. Analisando os autos da Sindicância procedida por determinação
deste Subcomandante Geral por meio da Portaria n° 020/2019 – SIND. – Subcmd° Geral,
de 02 de setembro de 2019, cujo encarregado nomeado foi o 2º SGT BM JOSÉ ALBERTO DE
OLIVEIRA ADÃO, MF: 5428483-1, para apurar os fatos relatados pela Srª Karina Saunders
Montenegro, em termo de declaração prestado junto à 2ª Seção do EMG do CBMPA, na data
de 09 de julho de 2019, acerca da conduta do 3º SGT BM MARCELO SANTOS DA SILVA, MF:
5398100-1, o qual teria, em tese, enquanto na função de Diretor da Associação de Pais e
Amigos de Autistas do Pará no ano de 2016, se responsabilizado pelo Curso PECS Avançado, o
qual seria ministrado em junho de 2016, porém o mesmo foi adiado, não sendo ressarcido o
valor de R$ 900,00 (novecentos) reais pago pela declarante para participar do referido curso
até o presente momento.
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RESOLVO: Concordar com a conclusão a que chegou o encarregado da Sindicância, de que não
houve indícios de crime militar e/ou comum, nem transgressão disciplinar, pelos motivos que
seguem. Nos autos, constata-se que, no dia 09/07/2019, a nacional Karina Saunders
Montenegro informou à 2ª Seção do CBMPA o seguinte (fls. 11/12): em 2016, pagou R$
900,00 (novecentos reais) de inscrição para participar de um curso ministrado pela Associação
de Pais e Amigos de Autistas do Pará, o qual tinha como presidente o sindicado. Após um
tempo, por problemas internos à instituição, o curso deixou de ser ministrado e seria adiado.
Ao entrar em contato pessoalmente com o militar, a declarante tomou conhecimento de que o
curso não ocorreria mais e que se desejasse ter ressarcido o valor pago teria de fazê-lo
judicialmente. A realização do curso citado pela declarante ficou devidamente comprovada
pelo cronograma do Curso PECS Avançado – nível 2 (fl. 18); pela declaração de adiamento,
assinado pelo militar quando da função de presidente da associação Casa do Autista (fl. 19); e
pelo depoimento do próprio sindicado, o qual afirmou que houve a abertura de duas turmas
para o evento (fl. 21). Às fls. 51 e 52, demonstrou-se que a ofendida efetuou pagamentos à
Associação de Pais e Amigos de Autistas – Casa do Autista, o qual se subentende serem
referentes ao curso em comento, cada um no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Malgrado
tenha ficado comprovado que houve a realização do Curso PECS pela referida associação, a
qual tinha como presidente o sindicado, e que ele foi adiado, não tendo havido ressarcimento
dos valores à ofendida, fato é que o militar não poderá ser responsabilizado pelas dívidas
assumidas por aquela pessoa jurídica. AAssociação de Pais e Amigos de Autistas – Casa do
Autista possui natureza jurídica de associação privada conforme o registro de fl. 50. Sendo ela
uma pessoa jurídica, deve responder por todos os encargos que resultem de sua atividade.
Tendo em vista que o curso PECS foi organizado e realizado por ela, há de se afirmar que as
dívidas que vier a contrair, a exemplo da não devolução de valores pagos aos inscritos no
evento, devem ser pagas diretamente pela associação e não por seus associados, e isso
porque as pessoas físicas não se confundem com as pessoas jurídicas, sendo cada umas delas
possuidoras de seus próprios direitos e responsabilidades. Tal ilação é retirada do art. 49-A do
Código Civil pátrio, que reza: Art. 49-A – A pessoa jurídica não se confunde com os seus
sócios, associados, instituidores ou administradores. Por se tratar de associação sem fins
lucrativos, à Casa do Autista recai o entendimento da 3ª Turma do STJ de que às associações
sem fins lucrativos não incide o art. 1023 do Código Civil, segundo o qual os sócios podem
responder pelas dívidas contraídas pela respectiva pessoa jurídica caso esta não apresente
bens suficiente para tanto. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA. ART. 1.023 DO CC/02. NÃO APLICÁVEL. 1. Recurso especial interposto em
15/08/2012 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2. Associações civis são
caracterizadas pela união de pessoas que se organizam para a execução de atividades sem fins
lucrativos. Sociedades simples são formas de execução de atividade empresária, com
finalidade lucrativa. 3. Art. 1.023 do CC/02 aplicável somente às sociedades simples. 4. Recurso
especial a que se nega provimento. (Grifo nosso) Portanto, por se ter comprovado que a Casa
do Autista foi a responsável pela realização do Curso PECS e pela não devolução dos valores
pagos pela vítima, sendo o militar 3º SGT Marcelo apenas seu sócio, conclui-se que ele não
possui nenhuma responsabilidade financeira para com a ofendida, a qual, inclusive já possui
sentença judicial a seu favor, na qual se condenou a associação ao pagamento de danos
morais e materiais (fl. 13/16). Não tendo sido verificado nenhuma irregularidade por pare do
sindicato, não há outra ilação senão a de arquivamento dos presentes autos.
1 – Publicar em Boletim Geral a presente solução de sindicância. À Ajudância Geral para
providências. 2 – Arquivar os autos da sindicância na 2ª Seção do EMG. À Assistência do
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Subcomando Geral para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2. Publique-se,
registre-se e cumpra-se. Belém-PA, 21 de maio de 2020

(Transcrito do BG Nº100 de 28/MAI/2020)
2 - LUTO– CONCESSÃO
Concessão de 08 (oito) dias de luto, no período disposto, ao militar abaixo relacionado,
conforme o Art. 67, Inciso II e Art. 69 da Lei Estadual nº 5.251/1985.
Nome Matricula Nome do

Familiar
Grau de
parentesc
o

Dia de
Início

Data
Final

Data de
Apresen
t.

Unidad
e

CB QBM
MARIA
ADRIAN
A FREIRE
RIBEIRO

57217861/
1

BOAVENTUR
A JAQUES
DA ROCHA

Avó 09/05/2
0

16/05/2
0

17/05/2
0

IESP

DESPACHO:
1. Deferido;
2. Ao comandante do Militar para informação e controle;
3. Regitre-se, publique-se e cumpra-se. Fonte: Requerimento nº 6612 - 2020 e Nota nº 22303 -
2020 - DIretoria de Pessoal do CBMPA (Fonte: Nota nº 22303 - 25º GBM)

(Transcrito do BG Nº89 de 13/MAI/2020)

Mem. Nº 28/20250 CRH/SEGUP
Belém, 8 de Maio de 2020.

De: CRH Coordenadoria de Recursos Humanos
Para: DIESP Diretoria do IESP

Assunto: RECURSOS HUMANOS

Ao Senhor
ANTONIO BENTES DA SILVA FILHO - CEL QOBM
Diretor do IESP

Assunto: Apresentação

Considerando o Ofício nº 0308/2020- Gab. CMDº CBMPA, apresento o senhor 1º Ten
QOABM MF: 5428521/1, JOAQUIM DOS SANTOS FREITAS NETO, que passará a desempenhar
as suas funções no Ensino de Segurança Pública do Pará - IESP/SEGFUP, a contar de
11/05/2020.

Despacho do Diretor
Ao Chefe de gabinete para lotar o Oficial na CEP.
Em: 11.05.2020.

ROSEANE BARBOSA
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Coordenadora de Recursos Humanos

II - PARTE: INFORMAÇÕES ACADÊMICAS

Sem Alteração

III - PARTE: EDITORIAL

Sem Alteração

Marituba –PA, 31 de Maio de 2020.

ANTONIO BENTES DA SILVA FILHO – CEL QOBM
Diretor do IESP


