
GOVERNO DO ESTADO DO PARA  

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
	 001 

COMANDO GERAL  

BELEM/PA,19 DE DRZEMBRO DE 1994  

ADITAMENTO AO BG N2 225  

Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, 	Pu 
blico o seguinte: 

lã PARTE: SERVIÇOS DIÁRIOS: 

SEM ALTERAÇÃO. 

2ã PARTE: INSTRUÇÃ O: 

SEM ALTERAÇÃO. 

3ã- PARTE: ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS: 

I - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS: 

1- ATOS DO PODER EXECUTIVO : 

DECRETO N2 2935, DE 27 DE OUTUBRO DE 1994  

APROVA O REGULAMENTO DE UNIFORME DO CORPO DE BOMBEI 

ROS MILITAR DO ESTADO DO PAPA E DÁ OUTRAS PROVIDÉN 

CIAS. 

O Governador do Estado do Pará, no uso das atribui 

ções que lhe confere o inciso V do art. 135 da Constituição 	do 

Estado do Pará. 

DECRETA: 

Art. 12  - Fica aprovado o Regulamento de Uniforme 

do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (RUBM) que a este acompa 

nha. 

Parágrafo Único - Extinguir-se-à 01(um) ano após a 

data de vigência deste Decreto a validade dos uniformes 	atual 

mente em uso na Corporação não previsto no Regulamento ora apro 

vado. 

Art. 22  - As despesas com a execução deste Decre 

to serão atendidas com os recursos orçamentais do Governo 	do 

Estado postos à disposição do Corpo de Bombeiros do Estado 	do 
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Pará. 

Art. 32 - Este Decreto entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO DO PARA, 27 Out 94 

CARLOS JOSÉ OLIVEIRA SANTOS 

Governador do Estado 

RAYMUNDO NONNATO MORAES DE ALBUQUERQUE 

Secretário de Estado de Administração 

DECRETO N2  2936, DE 27 DE OUTUBRO DE 1994  

DISPÕE SOBRE AS QUALIFICAÇÕES DAS PRAÇAS DO CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR DO PALA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARA, no uso de suas atri 

buições legais, que lhe confere o inciso V do art. 135 da Consti 

tuição do Estado do Pará. 

DECRETA: 

Art. 12  - As Praças do Corpo de Bombeiros Militar do 

Pará, serão agrupadas em duas qualificações Bombeiro Militar Ge 

ral (QBMG) que compreendem: 

I- Qualificação Bombeiro Militar Geral 	Masculino 

(QBMG-0); 

II- Qualificação Bombeiro Militar Geral 	
Feminino 

(QBMG-1). 

12  - As Qualificações Bombeiro Militar Geral, 
	se 

	

rão constituidas de Qualificações Bombeiro Militar 	Particular 

(QBMP). 
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§ 22  - A Qualificação Bombeiro Militar Geral Mascu 

Tino (QBMG-0) será constituída das seguintes Qualificações Bambei 

ro Militar Particulares (QBMP): 

a) QBMP-00 

b) QBMP-0l 

c) QBMP-02 

d) QBMP-03 

e) QBMP-04 

f) QBMP-05 

g) QBMP-06 

h) QBMP-07 

- Combatente; 

- Condutor e Operador de Viaturas; 

- Manutenção de Motomecanização e 	Mate  

rial Especializado; 

- Músico; 

- Auxiliar de Saúde; 

- Corneteiro; 

- Manutenção de Comunicações; 

- 'Operador de Comunicações. 

§ 32  - A Qualificação Bombeiro Militar Geral Femini 

no (QBMP-1) será constituída das seguintes Qualificações Bombeiro 

Militar Particulares (QBMP): 

a) QBMP- 11- Auxiliar de Saúde; 

b) QBMP- 12- Operador de Comunicações; 

c) QBMP- 12- Serviços Gerais. 

§ 42  - As especialidades previstas para cada Quali 

ficaçao Bombeiro Militar. Particular são as estabelecidas no Ane 

xo I. 

Art. 22  - O preenchimento de claros de praças 	das 

Qualificações Bombeiro Militar Particulares (QBMP), faz-se-á: 

I- Através dos Cursos de Formação de Cabos e de Sar 

gentos, aos quais os candidatos serão submetidos, desde que 	sa 

tisfeitos os requisitos mínimos de acesso às mesmas,, e a aptidão 

do candidato; 

II- Através de Concursos para a graduação de Cabo ou 

Sargento, desde que satisfeito os requisitos mínimos de 	acesso 

às mesmas, e aprovado em exame técnico dentro da especialidade re 

querida. 
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Parágrafo Único - A Praça Masculino na condição de 

	

Soldado, fará parte da QBMP-00 (Combatente), podendo atuar 	em 

qualquer especialidade, independente da QBMP. 

Art. 32  - A mudança de qualificação de praça tem 

por objetivo a melhor utilização das praças que concluirem cur 

sos ou estágios de interesse da Corporação 

Parágrafo Único - A mudança de qualificação é efe 

tivada pela lá Seção do Estado Maior Geral, nas seguintes condi 

ções: 

I- "Ex-Officio", atendendo ao interesse da 	Corpora 

ção; 

II- Em atendimento a proposta de diretores, Comandara 

tes, Chefes, e no interesse do serviço; e 

III- A pedido da classe. 

Art. 42  - A mudança de qualificação é permitido nas 

seguintes condições: 

I- Haver vagas na qualificação pretendida; 

II- Não haver, na qualificação pretendida praça 	na 

graduação inferior em condições de promoção; 

III- Estar a praça habilitada através de curso,exame 

ou estágio, para a qualificação pretendida; 

IV- Não estar funcionando curso ou estágio com núme 

ro de candidatos suficiente para o preenchimento das vagas exis 

tentes; 

V- Mediante parecer favorável do Comandante ou Chefe 

da Praça que pretender a mudança de qualificação. 

Art. 	- Ficam em extinção as QBMPs não 	constara 

tes neste Decreto. 
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Parágrafo Único - As praças especialistas 	perten 

centes as QBMPs consideradas em extinção, mediante curso 	de 

adaptação , poderão ser aproveitadas em qualquer das QBMPs, na 

situação hierárquica em que se encontrarem, respeitada a sua in 

timidade, na forma que dispulser a legislação em vigor. 

Art. 62  - No curriculo dos Cursos de Formação 	de 

Sargentos e de Formação de Cabos, deverão constar matérias refe 

rentes às qualificações do pessoal matriculado, com carga borá 

ria de no mínimo 1/3 (um terço) da carga horária total. 

§ 12 	- Caso o Corpo de Bombeiros Militar não 

disponha de instrutores habilitados a ministrar as citadas mate 

rias, fica o Comandante Geral autorizado a solicitar 	pessoal 

de outras Corporações ou contratar Técnicos Civis, a fim 	de 

suprir as necessidades do ensino.. 

§ 22  - Não havendo, de forma alguma,condições de 

execução do que trata o parágrafo anterior, o Comandante da Cor 

poração fica autorizado à firmar convênio com Organizações Ci 

vis do Estado do Pará ou de outras Corporações, ou mandar seu 

pessoal cursar em Escolas ou Cursos Regionais das Forças 	Arma 

das ou Corporações Congeneres, nestas duas últimas hipóteses7de 

acordo com o número de vagas que tenham sido atribuídas 	pelos 

Órgãos Competentes. 

Art. 72  - O presente Decreto entrará em vigor 	na 

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO DO PARA, 27 Out 94 

CARLOS JOSÉ OLIVEIRA SANTOS 

Governador do Estado 

RAYMUNDO NONNATO MORAES DE ALBUQUERQUE 

Secretário de Estado de Administração 
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QUALIFICAÇÕES BOMBEIROS MILITARES 

QBMG-00 (MASCULINO) 	 ESPECIALIDADES 

FILEIRAS  

1- Combate a Incêndio 

2- Busca e Salvamento 

3- Socorrista 

QBMP - 00 

COMBATENTE 

SERVIÇOS GERAIS  

1- Estenógrafo 

2- Escrevente-Datilógrafo 

3- Arquivista 

4- Recepcionista 

5- Cozinheiro 

6- Copeiro 

7- Ajudante de Cozinha 

8- Encadernador 

9- Bombeiro-Hidráulico 

10- Carpinteiro 

11- Eletricista Predial 

12- Pedreiro 

13- Pintor 

14- Hidrante 

15- Desenhista 

16- Digitador 

17- Programador 

18- Barbeiro 

QBMG- 0Q(MASCULINO) 	 ESPECIALIDADES 

ESPECIALISTAS 

1- Motocicleta 

QBMP-01 	 2- Motorista 

3- Motorista e Operador 
CONDUTOR E OPERADOR DE VTRS 



QBMG -00 (MASCULINO ESPECIALIDADES 

QBMP-02 - MANUTENÇA0 

DE MOTOMECANIZAÇÃO E 

EQUIPAMENTO ESPECIA-

LIZADO 

1- Correiro 

2- Ferreiro 

3- Lanterneiro 

4- Mecânico de Auto 

5- Torneiro Mecânico 

6- Soldados 

7- Borracheiro 

8- Serralheiro 

9- Funileiro 

10- Eletricista de Auto 

QBMP- 03 

MUSICO 

QBMP- 04 

AUXILIAR DE SAÚDE 

1- Auxiliar de Enfermagem 

2- Prática de Farmácia 

3- Auxiliar de Dentista 

4- Auxiliar de Radiologia 

5- Auxiliar de Oftalmologia 

6- Auxiliar de Otorrinolaringolo 
gia 

7- Auxiliar de Fisioterapia 

8- Auxiliar de Laboratório 

QBMP- 05 

CORNETEIRO 

QBMP- 06 

MANUTENÇÃO DE COMUNI 
CAÇÃO 

1- Técnico em Manutenção 

2- Técnico em Instalação 

QBMP- 07 
OPERADOR DE COMUNICA 
ÇA0 

1- Operador de 1R.dio 

2- Telefonista 

3- Operador de Telex 

ADITAMENTL) AJ BG N2 225 DE 19 DEZ 94/QCG - 007 
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ESPECIALIDADES 

1- Auxiliar de Enfermagem 

2- Prático de Farmácia 

3- Auxiliar de Dentista 

4- Auxiliar de Oftalmologia 

5- Auxiliar de Otorrinolaringolo 
gia 

6- Auxiliar de Radiologia 

7- Auxiliar de Fisioterapia 

8- Auxiliar de Laboratório 

QBMG- 1 (FEMININO)  

QBMP- 11 
AUXILIAR DE SAtIDE 

E 

S 

P 

E 

C 

A 

L 

T 

A 

QBMP- 12 
OPERADOR DE COMUNICAÇAO 1- Operador de Rádio 

2- Telefonista 

3- Operador de Telex 

DECRETO N2 2937, DE 27 DE OUTUBRO DE 1994  

APROVA O REGULAMENTO DISCIPLINAR DO CORPO DE BOMBEI 

ROS MILITAR DO ESTADO DO PARA. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARA, usando das atribui 

ções que lhe confere o inciso V do artigo 135 da Constituição do 

Estado. 

QBMP- 13 

SERVIÇOS GERAIS 

1- Escrevente-Datilógrafo 

2- Arquivista 

3- Recepcionista 

4- Desenhista 

5- Digitador 

6- Estenógrafo 

7- Cozinheiro 

8- Copeiro 

9- Ajudante de Cozinha 
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DECRETA: 

Art. 12  - Fica aprovado o Regulamento Disciplinar do 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. 

Art. 22  - Este Decreto entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

PALÃCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, '27 Out 94 

CARLOS JOSË OLIVEIRA SANTOS 

Governador do Estado 

RAYMUNDO NONNATO MORAES DE ALBUQUERQUE 

Secretário de Estado de Administração 

REGULAMENTO DISCIPLINAR DO CORPO DE BOMBEIROS MILI  

TAR DO PARA (RDCBM): 

TITULO- - — — — — — 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

CAPITULO- I 

GENERALIDADES  

Art. 12 - O Regulamento Disciplinar do Corpo de Bom 

beiros Militar do Estado do Pará, tem por finalidade especificar' 

e classificar as transgressões disciplinares, estabelecer normas 

relativas à amplitude e à aplicação das punições disciplinares, à 

classificação do comportamento Bombeiro Militar das Praças e 	a 

interposição de recursos contra a aplicação das punições. 

Parágrafo Único - São, também, tratadas em 	parte, 

neste Regulamento, as recompensas especificadas no Estatuto dos 

Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado 	do 

Pará. 
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Art. 22  - A camaradagem é indispensável à formação 

e ao convívio da família Bombeiro Militar, cumprindo existir as 

melhores relações entre os Bombeiros Militares. 

Parágrafo Único - Incumbe aos superiores incentivar 

e manter a harmonia e amizade entre seus subordinados. 

Art. 32  - A civilidade, sendo parte da 	educação 

Bombeiro Militar, é de interesse vital para a disciplina 	cons 

ciente. 

Art. 42  - A conduta exemplar decorrente da ética 

profissional deve ser mantida nas reuniões, assembléias e 	asso 

ciações civis e militares de que os componentes do Corpo 	de 

Bombeiros Militar do Estado do Pará, façam parte ou a qual com 

pareçam. 

12  - Importa ao superior tratar aos subordinados 

em geral, e aos recrutas, em particular, com urbanidade e justi 

ça, interessando-se pelos seus problemas. 

§ 22  - O subordinado é obrigado a todas as provas 

de respeitos e deferência para com seus superiores, de confor 

midade com os regulamentos Bombeiros Militares. 

§ 32 - As demonstrações de camaradagem,cortesia e 

consideração, obrigatórias entre os Bombeiros Militares, 	devem 

ser dispensadas aos Militares das Forças Armadas, Polícias Mili 

tares e outros Corpo de Bombeiros Militares. 

Art. 52  - Para efeito deste regulamento, todas 	as 

Organizações Bombeiros Militares, tais como: Quartel do Comando 

Geral, Diretorias, Estabelecimentos, Repartições, Escolas, 	Cam 

pos de Instrução, Centro de Formação e Aperfeiçoamento, Unidades 

Operacionais e outras, serão denominadas de OBM. 
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Parágrafo Único - A palavra "Comandante", quando usa 

da genericamente, engloba também os cargos de Diretor, Chefe 	e 

Ajudante Geral. 

Cápitulo II 

Dos Princípios da Hierárquia e da Disciplina. 

Art. 62  - A Hierárquia Militar é a ordenação da au 

toridade, em níveis diferentes, por postos e graduações. 

Parágrafo Único - A ordenação dos postos e 	gradua 

ções se faz conforme preceitua o Estatuto dos Bombeiros Militares 

do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. 

Art. 72  - A disciplina é a rigorosa observância e'o 

acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições, 

traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de to 

dos e de cada um dos componentes do organismo Bombeiro Militar. 

§ 12  - São manifestações essenciais de disciplina: 

- A correção de atitude; 

II 	- A pronta obediência às ordens dos superiores 

hierárquicos; 

III - A dedicação integral ao serviço; 

IV - A colaboração espontânea à disciplina coleti 

va e à eficiencia da instrução; 

V — A consciência das responsabilidades; 

VI 	- A rigorosa observância das prescrições regula 

mentares. 

§ 22  - A disciplina ó o respeito à hierárquia devem 

ser mantidos em todas as circunstâncias pelos Bombeiros Militares 

em atividade e na inatividade. 
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Art. 82  - As ordens devem ser prontamente cumpridas. 

§ 12  - Cabe ao Bombeiro Militar a inteira responsabi 

lidade pelas ordens que der e pelas consequências que delas advi 

rem_ 

§ 22  - Cabe ao subordinado, ao receber uma ordem, so 

licitar esclarecimentos necessários ao seu total entendimento e 

compreensão. 

§ 32  - Quando a ordem contrariar preceito 	regula 

mentar, o executante poderá solicitar a sua confirmação por es 

crito, cumprindo a autoridade que a emitir, atender a 	solici 

tação. 

42  - Cabe ao executante, que exorbitar no cumpri 

mento de ordem recebida, a responsabilidade pelos excessos e abu 

sos que tenha cometido. 

Cápitulo III 

Das Esferas de Ação e Competência para a Aplicação. 

Art. 92  - Estão sujeitos a este regulamento, os Bom 

beiros Militares da ativa e os da inatividade. 

Parágrafo Unico - Os alunos de órgãos específicos ' 

de formação de Bombeiro Militar também estão sujeitos aos rego 

lamentos, normas e prescrições das OBM em que estejam 	matricu 

lados. 

Art. 10 - Respeitados os limites estabelecidos na 

Lei civil, é facultado ao Bombeiro Militar inativo, 	independen 

te das disposições constantes neste regulamento, opinar livremen 

te sobre assuntos políticos, e externar pensamento e conceito 

ideológico, filosófico ou relativo à matéria pertinente ao inte 

resse público. 
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§ 12  - O disposto neste artigo não se aplica 	aos 

Bombeiros Militares da inatividade quando estiverem convocados 

para o serviço ativo no exercício da função em qualquer Organi 

zação de Bombeiro Militar, ou, ainda, quando atuarem coletivamen 

te com militares da ativa ou da inatividade. 

22  - A faculdade assegurada neste artigo não 	se 

aplica aos assuntos de natureza Bombeiro Militar de caráter sigi 

loso, e independente de filiação politico-partidário. 

Art. 11 - A competência para aplicar as prescrições 

contidas neste regulamento é conferida ao cargo e não grau hie 

rárquico, sendo competentes para aplicá-las: 

I- O Governador do Estado do Pará e o Comandante 

Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, a todos os 

integrantes do Corpo de Bombeiros Militar; 

II- O Chefe do Estado Maior Geral, a todos que 

são subordinados 

III- O Ajudante Geral, Comandante de OBM,Diretores de 

Orgãos de Direção Setorial e Chefes de Orgãos de Apoio, aos que 

estiverem sob suas ordens; 

IV- Os subcomandantes de OBM, Chefes de Seções, de 

Serviço e de Assessorias, cujos cargos sejam privativos de Ofi 

ciais Superiores, aos que estiverem sob suas ordens; 

V- Os demais Chefes de Seções, até o nível de Grupa 

mento, inclusive, Comandantes de Subgrupamentos incorporados 	e 

de Seções destacadas, aos que estiverem sob suas ordens. 

Parágrafo Único - A competência conferida aos Chefes 

de Seções, de Serviços e de Assessórias, limitar-se-á às ocorren 

cias relacionadas às atividades inerentes ao serviço de 	suas 
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repartições. 

Art. 12 - Todo Bombeiro Militar que tiver conheci 

mento de um fato contrário a disciplina, deverá participá-1D ao 

Chefe imediato por escrito ou verbalmente. Neste último caso, de 

ve confirmar a participação por escrito, no prazo máximo de 72 

(setenta e duas) horas. 

12  - A parte deve ser clara, concisa e 	precisa 

e conter os dados capazes de identificar as pessoas ou 	coisas 

envolvidas, o lDcal a data e hora de ocorrência, caracterizando 

as circunstâncias que a envolveram, sem tecer comentários 	ou 

opiniões pessoais. 

§ 22  - Quando, para preservação da disciplina e do 

decoro da Instituição, a ocorrência exigir uma pronta interven 

ção, mesmo sem possuir ascendência funcional sobre o transgres 

sor,a autoridade Bombeiro Militar de maior antiguidade que pre 

senciar ou tiver conhecimento do fato deverá tomar imediatas e 

enérgicas providências, inclusive prendê-lo em nome da autorida 

de competente, dando ciência a esta, pelo meio mais rápido, 	da 

ocorrência e das providências em seu nome tomadas. 

§ 32  - Na prisão, como pronta intervenção para pre 

servar a disciplina e ao decoro da Instituição, a autoridade com 

petente, em cujo nome foi efetuada, é aquela à qual está disci 

plinarmente subordinado o transgressor. 

§ 42  - Esquivando-se o transgressor de esclarecer 

em que Organização Bombeiro Militar serve, a prisão será efetua 

da em nome do Comandante Geral e, neste caso a recusa constitui 

transgressão disciplinar em conexão com a principal. 

§ 52  - Nos casos de participação de ocorrência com 

Bombeiro Militar de OBM diversa daquela a que pertence o signa 

tária da parte, deve este, direta ou indiretamente, ser notifica 

do pela autoridade que solucionou a parte. 
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62  - A autoridade, a quem a parte disciplinar 	é 

dirigida, deve dar solução no prazo máximo de 08(oito) dias úteis 

podendo, se necessário ouvir as pessoas envolvidas,obedecendo as 

demais prescrições regulamentares. 

I - Na impossibilidade de solucioná-la neste prazo, 

deverá ser publicado em Boletim o motivo desta impossibilidade,e, 

neste caso, o prazo poderá ser prorrogado até 30(trinta) 	dias 

úteis; 

II- Quando a autoridade der solução à Parte, determi 

nando a Instauração de Inquérito Policial Militar ou Sindicância, 

a apuração dos fatos ocorrerá no prazo previsto no Código 	de 

Processo Penal Militar. 

Art. 13- No caso de ocorrência disciplinar envolven 

do Bombeiro Militar de mais de uma OBM, caberá ao 	Comandante 

imediatamente superior da linha de subordinação apurar ou deter 

minar a apuração dos fatos, procedendo a seguir de conformidade 

com o artigo anterior e seus parágrafos, com os que não sirvam sob 

a sua linha de subordinação funcional. 

Parágrafo Ünico - No caso de ocorrência disciplinar 

envolvendo militares das Forças Armadas, ou de outras Forças Au 

xiliares e Bombeiro Militar da Corporação, a autoridade Bombei 

ro Militar competente deverá tomar as medidas disciplinares refe 

rentes aos que são a ela integrante, dando ciência do fato 	ao 

Comandante interessado. 

TITULO II 

TRANSGRESSOES DISCIPLINARES  

CAPITULOI 

DA CONCEITUAÇA0 E DA ESPECIFICAÇÃO 

Art. 14- Transgressão disciplinar é qualquer viola 

ção dos preceitos da ética, dos deveres e das obrigações 	Bombei 
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ros Militares, na sua manifestação elementar e simples, e qual 

quer omissão ou ação contrária aos preceitos estatuídos 	em 

leis, regulamentos, normas ou disposições, desde que não cons 

tituam crime. 

12  - No concurso de crime e transgressão 	
disci 

plinar quando forem da mesma natureza, aplicar-se-à, somente, a 

pena relativa ao crime. 

§ 22  - Quando, por ocasião do julgamento do crime, 

este for descaracterizado para transgressão, ou a denúncia 

for rejeitada, a falta cometida deverá ser apreciada para efei 

to de punição pelo Comandante Geral. 

32  - Quando, no caso previsto no parágrafo ante 

rior, a falta tiver sido cometida contra a pessoa do Comandante 

da OBM, será ela apreciada, para efeito de punição, pelam Coman 

dante Geral ou Chefe do Estado Maior Geral. 

Art. 15 - São transgressões disciplinares: 

I - Todas as ações ou omissões contrárias à disci 

plina militar especificadas no anexo I; 

II - Todas as ações ou omissões não especificadas 

no Anexo I, nem qualificadas como crime nas 1=is penais brasilei 

ras que afetem a honra pessoal, o pundonor militar, o decoro da 

classe e outras prescrições estabelecidas no Estatuto dos 	Bom 

beiros Militares, Leis e Regulamentos, bem como, aquelas prati 

cadas contra regras e ordens de serviço, emanadas por autorida 

de competente da Corporação. 

Parágrafo Unico -

Anexo I, destinam-se por serem 

mento sistemático das ações ou 

A forma como se deu a violação 

As transgressões relacionadas no 

genéricas, a permitir o enquadra 

omissões contrárias à disciplina. 

dos preceitos militares deve, por 
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isso, ser descrita pela autoridade que pune o transgressor, 	no 

Boletim em que a punição é publicada. 

CAPITULO II 

DO JULGAMENTO 

Art. 16 - O julgamento da transgressão deve 	ser 

precedido de análise que considere: 

I - Os antecedentes do transgressor; 

II - As causa determinantes; 

III - A natureza dos fatos ou atos que a envolveu;e, 

IV - As consequências que dela advir. 

Art. 17 - No julgamento das transgressões podem ser 

levantadas causas que justifiquem a falta ou circunstâncias que 

a atenuem ou a agravem. 

Art. 18 - São causas de justificação: 

I - Ter sido cometida a transgressão na prática 

de ação meritória, ou no interesse do serviço, da ordem ou sos 

sego público; 

II - Ter sido cometida a transgressão em legitima de 

fesa própria ou de outrem; 

III - Ter sido cometida a transgressão em obediência 

a ordem superior; 

IV - Ter sido cometida a transgressão para compelir 

o subordinado a cumprir rigorosamente o seu dever, em caso 	de 

perigo, necessidade urgente, calamidade pública, atividades pró 
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prias do Bombeiro Militar, manutenção da ordem pública e da dis 

ciplina; 

V - Ter havido motivo de força maior, 	plenamente 

comprovado; 

VI - Por ignorância, plenamente comprovada,desde que 

não atente contra os sentimentos normais de patriotismo, humani 

dade e probidade. 

Parágrafo Ünico - Não haverá punição quando for re 

conhecida qualquer causa de justificação. 

Art. 19 - São circunstâncias atenuantes: 

I - Tempo de serviço Bombeiro Militar inferior a 06 

(seis) meses; 

II - Bons antecedentes militares; 

III - Ter sido cometida a transgressão para 	evitar 

mal maior; 

IV - Ter sido cometida a transgressão em defesa pró 

pria e seus direitos ou de outrem, desde que não constitua causa 

de justificação; e 

V - Falta de prática no serviço. 

Art. 20 - São circunstâncias agravantes: 

I - Maus antecedentes militares; 

II - Prática simultânea ou conexão de 02(duas) 	ou 

mais transgressões; 
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III - Reincidência de transgressão,mesmo que puni 

da verbalmente; 

IV - Conluio; 

V - Ter o transgressor abusado de sua autoridade 

hierárquica ou funcional, e 

VI - Ter sido praticada a transgressão: 

a) Durante a execução do serviço ou missão; 

b) Em presença de subordinado; 

c) Com premeditação; 

d) Em presença de tropa; e 

e) Em presença de público. 

CAPTTULO III 

DA CLASSIFICAÇA0 

Art. 21 - A transgressão da disciplina deve ser cias 

sificada desde que não haja causas de justificação, em: 

I - Leve; 

II - Média; 

III - Grave. 

Parágrafo Único - A classificação da transgressão 

compete a quem couber aplicar a punição, respeitadas as 	condi 

ções estabelecidas no artigo 16. 

Art. 22 - A transgressão da disciplina deve 	ser 

classificada como "grave" quando, não chegando a constituir cri 

me, constitua ato que afete o sentimento de dever, a honra pes 
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soai, o pudonor ou decoro da classe. 

TITULO III 

PUNIÇÕES DISCIPLINARES  

CAPITULOI 

DA GRADUAÇAO E EXECUÇAO DAS PUNIÇÕES  

Art. 23 - A punição disciplinar objetiva a preser 

vação da disciplina e deve ter em vista o benefício educativo 

ao punido e à coletividade a que ele pertence. 

Art. 24 - Segundo a classificação resultante do jul 

gamento da transgressão, as punições a que estão sujeitos os Bom 

beiros Militares em ordem de gravidade crescente, são as seguIn 

tes; 

I - Repreensão; 

II - Detenção até 30 (trinta) dias; 

III - Prisão até 30 (trinta) dias; 

IV - P em separado, até 15 (quinze) dias; 

V - Licenciamento por conveniência do serviço; 

VI - Exclusão:5 a bem da disciplina. 

Art. 25 - Repreensão é a forma mais branda de punir,' 

não acarretando para o transgressor privação da liberdade, 	po 

dendo ser aplicada em caráter particular ou não. 

§ 12  - Quando em particular, poderá ser aplicada ver 

balmente na presença única do transgressor, ou por escrito, atra 

vés de ofício a ele dirigido. 

22  - Quando pública, será aplicada pela autoridade' 

competente. 
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47. Deixar o Subtenente ou Sargento BM, tão logo 

seus afazeres o permita , de apresentar-se ao seu Comandante ou Che 

fe imediato. 

48. Deixar ou negar-se, sem motivo justificável, a re 

ceber vencimentos, alimentação, fardamentação, equipamento ou mate 

rial que lhe seja destinado, ou deva ficar em seu poder ou sob sua 

responsabilidade. 

49. Deixar, quando estiver sentado, de oferecer 	seu 

lugar a superior, ressalvadas as exceções previstas no Regulamento ' 

de Continência, Honras, Sinais de Respeito e Cerimônia Militar das 

Forças Armadas. 

50. Deixar que presos conservem em seu poder instru 

mentos ou objetos não permitidos. 

51. Deixar de comunicar a OBM, onde serve, mudança de 

endereço. 

52. Deixar de tomar providências cabíveis, com rela 

ção ao procedimento de seus dependentes junto à sociedade, quando de 

vidamente admoestado por seu Comandante. 

53. Deixar de apresentar-se, sem motivo justo,por con 

clusão de qualquer afastamento, ou ainda, depois de ter conhecimento 

de que o mesmo foi cancelado ou suspenso. 

54. Deixar o Bombeiro Militar de se apresentar ao 

quartel mais próximo de sua residência, sabendo que a corporação se 

encontra em estado,de prontidão, ou que ele é procurado. 

55. Desconsiderar ou desrespeitar autoridade civil. 

56. Desrespeitar a instituição judiciária, ou a 

qualquer de seus membros, bem como criticar, em público ou pela im 

prensa, seus atos ou decisões. 

57 Desrespeitar em público as convenções 	sociais. 

58. Desrespeitar regra de trânsito, medidas 	gerais 

de ordem policial, judicial ou administrativa. 
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59. Desrespeitar, por palavras ou atos, a religião, 

as instituições ou os costumes de País Estrangeiro em que se achar. 

60. Dificultar ao subordinado a apresentação de 	in 

terposição de recursos. 

61. Dirigir memoriais e petições, a qualquer autorida 

de, sobre assuntos da alçada do Comandante Geral da Corporação, sal 

vo em grau de recurso, na forma prevista neste Regulamento. 

62. Dirigir-se, referir-se ou responder de 	maneira 

desrespeitosa a subordinado. 

63. Dirigir-se, referir-se ou responder de 	maneira 

desrespeitosa ou desatenciosa a superior. 

64. Dirigir viatura especializada ou não da Corpora 

ção sem estar autorizado ou habilitado para tal. 

65. Discutir ou provocar discussões, por 	qualquer 

veiculo de comunicação, sobre assuntos políticos,militares ou 	bom 

beiros militares, excetuando-se os de natureza,exclusivamente tecni 

ca, quando devidamente autorizado. 

66. Disparar armas por imprudência ou negligência. 

67. Embriagar-se ou induzir outro à embriaguez, embo 

ra tal estado não tenha sido constatado por médico. 

68. Entrar ou sair de qualquer OBM, o Cabo ou Solda 

do BM, com objetos ou embrulhos, sem autorização do Comandante 	da 

Guarda ou autorização para isso. 

69. Espalhar boatos ou noticias tendenciosas. 

70. Esquivar-se a satisfazer compromisso de ordem mo 

ral ou pecuniária que tenha assumido. 

71. Executar ou permitir exercício profissional que 

envolva acentuado perigo para o executante sem autorização legal pa 

ra isso, ou sem observar as normas gerais de segurança. 

72. Executar, intencionalmente, mal, qualquer 	
servi 

ço ou exercício. 

73. Executar toques ou sinais regulamentares,sem or 

dem para tal. 74. Exercer o Bombeiro Militar da ativa qualquer ati 

vidade comercial ou industrial, ressalvadas as permitidas pelo Esta 

tuto do Bombeiro Militar da Corporação. 
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75. Extraviar ou concorrer para que extraviem ou se 

estraguem quaisquer objeto da Fazenda Estadual ou que estejam sob 

sua guarda, ou documentos oficiais que estejam ou não sob sua res 

ponsabilidade. 

76. Faltar a corrida de incêndio ou outros socorros. 

77. Faltar a verdade. 

78. Faltar com o devido respeito, por ação ou 	omis 

são qualquer dos símbolos nacionais, desde que não configure cri 

me. 

79. Faltar ao Quartel. 

80. Faltar ou chegar atrasado a qualquer ato de ser 

viço em que se deva tomar parte ou assistir. 

81. Fazer diretamente, ou por intermédio de outrém, 

transações pecuniárias, envolvendo assuntos de serviço, bens 	da 

Fazenda Estadual ou material proibido, quando isso não configurar 

crime. 

82. Fazerem os Oficiais BM, nos vencimentos de seus 

subordinados, desconto que não seja, os legalmente previstos 	na 

respectiva Lei de Remuneração. 

83. Fazer uso, estar sob ação ou induzir outrém 	a 

uso de tóxicos, entorpecentes ou produtos alucinógenos. 

84. Frequentar ou fazer parte de sindicatos, associa 

ções profissionais com caráter de sindicatos ou similares. 

85. Frequentar lugares incompatíveis com o nivel so 

cial e o decoro da classe. 

86. Fumar em Lugar ou ocasiões onde isso seja veda 

do, ou quando se dirigir a superior. 

87. Fumar quando na direção de qualquer viatura da 

Corporação. 

88. Fumar em lugar de socorro. 

89. Içar ou arriar Bandeira ou Insígnia, sem ordem 

para tal. 

90. Ingerir bebida alcoólica nas dependências 	da 

Corporação, salvo quando devidamente autorizado. 

91. Ludibriar a boa fé do superior ou contribuir pa 

ra isso. 



92. Maltratar por ação ou ato, preso sob sua 	guar 

da. 

93. Manifestar-se, publicamente, a respeito de 	as 

suntos políticos ou tomar parte, fardado, em manifestação da mesma 

natureza. 

	

Y- 94. Não atender a obrigação de dar assistência 	a 

sua família ou dependentes legalmente constituidos. 

95. Não atender a observação de autoridade competen 

te para satisfazer débito já reclamado. 

96. Não cumprir ordem legalmente recebida. 

97. Não levar falta ou irregularidade que 	presen 

	

ciar, ou de que estiver ciência e não lhe couber reprimir, ao 	co 

nhecimento de autoridade competente, no mais curto prazo. 

98. Não se apresentar a superior hierárquico ou de 

sua presença retirar-se, sem obediência às normas regulamentares. 

99. Não ter pelo preparo próprio, ou pelos seus co 

mandados, instruindos ou educandos, a dedicação imposta pelo senti 

mento de viver. 

100. Não zelar, devidamente, danificar ou 	extraviar 

por negligencia, material da Fazenda Estadual, que esteja sob sua 

responsabilidade direta. 

101. Ofender a moral por atos, gestos ou palavras. 

102. Ofender, provocar ou desafiar o superior. 

103. Ofender, provocar ou desafiar seu igual ou subor 

dinado. 

104. Penetrar o Bombeiro Militar, sem permissão 	ou 

ordem, em aposentos destinados a superiores, ou onde este se ache 

bem como em qualquer lugar onde a entrada lhe seja vedada. 

105. Penetrar ou tentar penetrar o Bombeiro Militar ' 

em alojamento de circulo diferente, depois da revista do recolher, 

salvo os Oficiais ou Sargentos, que, pelas funções, sejam a 	isto 

obrigados. 

106. Permanecer a praça BM em dependência da OBM, des 

de que seja estranho ao serviço, ou sem consentimento ou ordem da 

autoridade competente. 

107. Permitir a saída de viaturas de socorro 	para 

fins estranhos àqueles a que se destinam. 
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108. 
Permitir eu retirar material das viaturas de 

socorro sabendo que a sua falta trará embaraços ao serviço. 

109. 
Permitir, tolerar ou preticar atos contrári 

os à apresentação correta dos Símbolos Nacionais. 

110. 
Permutar o serviço sem permissão de autorida 

de competente. 
111. 

Portar a praça BM arma não regulamentar, sem 

permissão, por escrito, de autoridade competente. 

112. 
Portar a praça BM arma regulamentar sem es- 

tar de serviço ou sem ordem para tal. 

113. 
Porta-se sem compostura em lugar público ou 

no interior do quartel. 

114. 
Procurar desacreditar seu igual ou subordina 

do. 
115. 

Provocar ou fazer-se causa, voluntariamente,  

de origem de alarme injustificável. 

116. 
Publicar ou contribuir para que sejam publi-

cados fatos, documentos ou assuntos Bombeiras Militares, que pos-

sam concorrer para o desprestigio da Corporação ou firam a disci
-  

ou a segurança. 

117. Realizar ou propor transações 
	envolvendo , 

igual ou subordinado. Não são considerados transações pecuniárias 

os imprestimos em dinheiro sem auferir lucro. 

118. Recorrer no judiciário sem antes esgotar to 

dos os recursos administrativos. 

119. Representar contra o superior, sem seguir os 

trâmites legais e, ainda, em termos desrespeitosos ou empregando 

argumentos falsos, agindo de má-fé. 

120. Representar a OBM ou a Corporacão em qual-

quer ato sem estar devidamente autorizado. 

121. 
Recusar ou devolver insígnia, medalha ou con 

decoração que lhe tenha sido outorgada. 

122. Retardar a execução de qualquer ordem, salvo 

motivo de força maior. 

123. 
Retardar ou prejudicar medidas ou ações 	de 

ordem judicial ou policial de que esja investido ou que deva pro- 

mover. 
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124. Retirar ou tentar retirar de qualquer lugar sob 

jurisdição da Corporação, viatura ou objetos ou mesmo servir-se de 

les, sem ordem do responsável ou proprietário. 

125. Retirar qualquer material de incêndio ou 	sal 

vamento, de viatura ou de qualquer lugar sem autorização de quem' 

de direito ou concorrer para isso, com prejuizo para o serviço. 

126. Ser indiscreto em relação a assuntos de 	cará 

ter oficial cuja divulgação possa ser prejudicial à disciplina 	ou 

a boa ordem do serviço. 

127. Sentar-se a praça BM, em público, à mesa 	em 

que estiver Oficial BM ou vice-versa, salvo em solenidade, festivi 

dade ou reuniões sociais. 

128. Simular doença para esquivar-se ao cumprimento 

de qualquer serviço. 

129. Sobrepor ao uniforme insígnia ou medalha 	não 

regulamentar , bem como, indevidamente„ distintivo ou condecorações. 

130. Tentar ou sair da OBM com viatura sem prévio 

conhecimento ou ordem da autoridade competente, salvo o caso 	de 

emergência plenamente justificada. 

131. Ter em seu poder, introduzir ou distribuir em 

área militar ou sob jurisdição militar, publicações,estampas ou jor 

nais que atentam contra a disciplina ou a moral. 

132. Ter em seu poder ou introduzir, em área mili 

tar, tóxicos ou intorpecentes, a não ser mediante prescrição da 	au 

toridade competente, devidamente comprovada. 

133. Ter em seu poder ou introduzir em área militar, 

ou sob em jurisdição militar, inflamável ou explosivo, sem 	permis 

são de autoridade competente. 

134. Ter em seu poder ou introduzir em área 	mili- 

tar, bebidas alcoólicas, salvo quando devidamente autorizado e 	jus 

tificado. 

135. Ter pouco cuidado com asseio próprio ou 	
cole 

tivo, em qualquer circunstância. 

136. Tomar compromisso pela OBM que comanda ou 	
em 

que serve sem estar autorizado. 

137. Tomar parte, 	em área militar ou sob a juris 

dição militar, em discussões a respeito de política ou religião 
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ou mesmo provocá-las. 

138. Tomar parte em jogos proibidos ou jogar a di 

nheiro os permitidos, em área militar ou sob jurisdição militar. 

139. Trabalhar mal, intencionalmente, ou por falta 

de atenção, em qualquer serviço ou instrução. 

140. Travar discussão, rixa ou luta corporal com 

igual ou subordinado, ou concorrer para isso. 

141, Usar corte de cabelo ou de barba em desacor 

do com as normas vigentes da Corporação. 

142. Usar o Bombeiro Militar uniforme inadequadro 

contrariando o RUBM ou normas a respeito. 

143. Usar violência desnecessária no ato de 	efe 

tuar prisão. 

144. Utilizar-se de viatura ou equipamento da Cor 

poração para outros fins, sem autorização da autoridade competente. 

145. Utilizar-se de anonimato para qualquer fim. 

146. Usar a praça traje civil ao entrar ou 	sair 

do Quartel, ou ainda, permanecer no interior do mesmo, sem a devi 

da permissão da autoridade competente. 

147. Afastar-se de local de incendio,desabamento 

inundação ou qualquer serviço de socorro,sem estar autorizado. 

148. Afastar-se o motorista da viatura sob a sua 

responsabilidade, nos serviços de incêndios e outros misteres 	da 

profissão. 

149. Receber ou permitir que seu subordinado rece 

ba,em local de socorro, quaisquer objetos ou valores, mesmo quan 

do doado pelo proprietário ou responsável pelo local do sinistro. 

150. Deixar de informar processo que lhe for 	en 

caminhado, exceto caso de suspensão, impedimento ou absoluta falta 

de elementos, hipóteses em que estas circunstâncias serão 	funda 

mentadas. 

151. Apresentar parte ou recursos sem seguir as 

normas e preceitos regulamentares ou em termos desrespeitosos ou 

com argumentos falsos ou de má fé, ou mesmo sem justa 	causa 

ou razão. 
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152. Entrar ou sair da OBM com força armada, 	sem 

prévio conhecimento ou ordem da autoridade competente. 

153. Usar uniforme, quando de folga, se isso 	con 

trariar ordem de autoridade competente. 

154. Usár, quando uniformizado, barba,cabelos, bi 

gode ou costeletas, excessivamente compridos ou exagerados, con 

trariando disposições a respeito. 

155. Dar, por escrito ou verbalmente, ordem 	ile 

gal ou claramente inexequível, que possa acarretar ao subordina 

do responsabilidade, ainda que não chegue a ser cumprida. 

156. Omitir, em nota de ocorrencia,relatório 	ou 

qualquer documento, dados indispensáveis ao esclarecimento 	dos 

fatos. 

157. Soltar preso ou detido ou dispensar 	parte 

de ocorrência sem ordem de autoridade competente. 

158. Usar, quando uniformizado, cabelos excessiva 

mente compridos, penteados exagerados, maquiagem excessiva, unhas 

excessivamentes longas ou com esmalte extravagante. 

159. Usar, quando uniformizada, cabelos de cor di 

ferente do natural ou peruca, sem permissão da autoridade compe 

tente. 

160. Andar descoberto exceto nos postos de servi 

ços, entendidos estes como as salas designadas para o 	trabalho 

dos Bombeiros. 

161. Frequentar uniformizados cafés ou bares. 

162. Receber visitas nos postos de serviço ou dis 

trair-se com assuntos ao trabalho. 

A , NEXO II 

MODELO DE NOTA DE PUNIÇÃO 

O CORONEL BM COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEI 

ROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, no uso da competência que lhe con 

fere o art. 11, inciso I, do Regulamento Disciplinar do 	Corpo 

de Bombeiros Militar do Estado do Pará(RDCBM/PA), Resolve: 
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PUNIR 

Com 30(trinta) dias de prisão, o 22  Sargento BM n2  .... 

do 	  por ter faltado a corrida 

para incêndio, e quando ouvido, faltou com a verdade, n2  76 e 77 do 

inciso II, do Anexo 1, tudo do RDCBM/Pa. Transgressão grave.Ingressa 

no comportamento 	 Esta punição é a contar de 	  

Recolha-se ao Quartel do GI, fazendo ou não serviço. 

ANEXO III  

QUADRO DE PUNIÇAO MAXIMA, REFERIDA NO ART. 43, DESTE 	REGULAMENTO, 

QUE PODE APLICAR A AUTORIDADE COMPETENTE, APRECIADO O ESTABELECIDO 

NO ART. 11. 

POSTO E GRADUAÇAO 1 2 3 4 5 

Oficiais da Ativa 30 dias 
de 	pri 
são 

20 dias 
de 	Pri 
são 

15 dias 
de 	Pri 
são. 

06 dias 
de 	Pri 
são. 

Repreensão 

Oficiais da Inatividade 30 dias 
de Pri-
são. 

Aspirante a Oficial 

Subtens /Atv (1) 

Sgt, Cb 5d da Ativa(1) 

(2 ), 	(3) 

30 dias de Prisão 

10 Dias 
de 	Pri _ 
são. 

15 Dias 
de 	Pri 
são . 

08 Dias 
de 	De ,.., 
tenção 

08 Dias 
de 	De  _ 
tenção. 

Asp Of, 	Subten, Sgt,Cb, 

e Sd da Inatividade 

30 Dias 
de 	Pri  
são. 

- Alunos da Escola de 

Formação de 	Ofici 

ais 	(2) 	e 	(4). 

- Alunos de órgãos de 

Formação de 	Sargen 

tos 	(2) 	e 	(4). 

Alunos de órgãos de 

Formação de 	Solda 

dos 	(2) 	e 	(4). 

30 dias de Prisão 

10 Dias 
de 	Pri 
são. 

08 Dias 
de 	De 
tenção 



LIMA-Cel QOBM 

RG 5572 
GILBERTO FENNAN 

Comandante Ge 
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(1) EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA:-  Aplicável nos casos previstos 

nos art. 33 e 73. 

(2) LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA:- Aplicável nos casos previs 

tos no Parágrafo Único do art. 32. 

(3) PRISAO EM SEPARADO :- Art. 28 e Parágrafo Único do art. 50. 

(4) Parágrafo Único do art. 92  

AUTORIDADE DEFINIDAS NO ART; 11:- 1) Governador do Esta 

do e Cmt, Geral; 2) Chefe do EMG; 3) Aj. Geral, Cmt de OBM e Diretores 

de órgãos de Direção Setorial e Chefes de órgãos de Apoio; 4) Subcmt 

de OBM, Ch. de Seções, de Serviço de Assessorias; 5) Demais 	Chefes 

de Seções, ate nível de Grupamento, Cmt de Subgrupamento e 	Seções 

destacadas. 

(Transe. do D.O n2  27.830, de 31 Out 94) 

49- PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA: 

SEM ALTERAÇÃO. 
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