
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

XXX - MEDALHA DE SERVIÇOS RELEVANTES DE VALENTIA
GRAU ÚNICO

 PROPOSTA PARA MILITARES DO CBMPA
Decreto Estadual Nº 470, de 18 de dezembro de 2019

Nome completo:

Posto/Grad.:

MF:

Data da Última Promoção:

Situação:

Endereço:

Cidade: UF: CEP:

Email:

Bairro:

Telefone:

Quadro:

UBM:

Data ingresso:

Nome de Guerra:

Função:

Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Avenida Júlio César, nº 3000 – Val-de-Cans, CEP: 66.615-055, Belém-PA
Fone: (91) 4006-8352 / 4006-8313 (protocolo)
www.bombeiros.pa.gov.br   //   scmtgeral@gmail.com

2- CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDALHA DE SERVIÇOS 
RELEVANTES DE VALENTIA – GRAU ÚNICO

2.1 – Não ter sido condenado nos últimos 10 (dez) anos, por sentença judicial transitada em julgado;
2.2 – Não esteja respondendo a conselho de disciplina ou de justificação ou qualquer outra espécie de procedimento 
administrativo disciplinar;
2.3 – Não ter cometido crimes hediondos, atentatórios à vida ou que atentem contra o decoro da classe, e nem 
improbidade administrativa, conforme apurado em sentença judicial transitada em julgado;
2.4 – Não ter cometido atos contrários à dignidade e à honra militar, à moralidade da organização ou da sociedade 
civil, desde que apurados mediante processo administrativo disciplinar;
2.5 – Ter contribuído para elevar o prestígio do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, objetivando salvaguardar a vida 
da população, o patrimônio e o meio ambiente, realizando ações excepcionais, mediante suas atitudes de dedicação 
e capacidade profissional, em momento necessário ao Estado, para garantir a segurança da população, 
subordinados, pares e/ou superiores;
2.6 – Ter passado por Comissão Especial que apure e comprove os fatos com provas materiais e testemunhais sobre 
o feito excepcional;
2.7 – Ser aprovado, com maioria de votos, pelos membros da Comissão Especial e pelos membros da Comissão da 
Medalha de Serviços Relevantes de Valentia.

3 – MOTIVAÇÃO PARA INDICAÇÃO - OPCIONAL

1- DADOS DO MILITAR INDICADO PARA A CONDECORAÇÃO

4- DECLARAÇÃO DE MÉRITO
Ao assinar esta proposta ao Mérito Bombeiro Militar, declaro para fins legais que o militar indicado cumpre 
todos os critérios estabelecidos no Art. 9° do Decreto Estadual Nº 470, de 18 de dezembro de 2019, inclusive 
nos itens concernentes à disciplina e justiça.

Proposto por (Posto, Nome completo e Função)

Local e data: Assinatura:

Nota: O não preenchimento completo dos itens 1 e 4, acarretará na anulação da proposta.

REGISTRO DE PROPOSTA DE MÉRITOS DO CBMPA

Critério da Última 
P r o m o ç ã o :
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