ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
coliAIND0 CKRAL
AJUDÂNCIA CUM,
----

BELÉM-PARA, 2,9 DE JULHO DE

BOLETIM GERAL
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execuçan publico o seguinte:

12 PARTE SERVIÇOS DIARIOS:
Serviços para o dia 21ju199 (QUARTA - FEIRA)
Maj. QOBM WAN:MLER
Oficial Superior de Serviço
Cap. QOBM ANDREI
Oficial de Operações ao CIOp
1° Tela. QOBM CARLOS
Oficial de Dia e Cmt S.O.S QCG
2° Ten. QOBM RABELO
Oficial de Dia e Cmt de S.O.S. ao 1° 01
2° Ten. QOBM AFONSO
Oficial de Dia e Comandante de S O. S EFO/CFAE
2° Tem QOABM ALUIZIO
Oficial de Dia e Cmt de S.O.S. ao 2° GI
1° Ten. QOBM HAYMAN
Oficial Encarregado de Inquérito Técnico
Cap. QOSBM SILVIA
Oficial Odontólogo de Dia
Ten Cel QOSBM PAULO TORRES
Oficial Médico de Dia
2° Tea QOBM ROBERTO
Peritos de Incêndios e Explosões
1° Ten. QOBM MARLON

2,2 PARTE INSTRUÇÃO:
01— MINISTÉRIO DO EXÉRCITO:
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA — r REGIÃO MILITAR:
RELATÓRIO DE VISITA À POLICIA MILITAR E AO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.

FINALIDADE:
Sintetizar os aspectos gerais observados, quando das visitas realizadas pelo Comando
Região Militar à Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA) e ao corpo de Bombeiros Militar
da 8°
do Pará (CBMPA).
REFERÊNCIAS:
a) Constituição Federal
b) Constituição do Estado do Pari
c) Lei Complementa/Ni- 69, de 23ju191
d) Decreto Lei Nr 667, de 02ju169
Decreto Lei Nr 8877, de 30set83
e)
I) Diretrizes do Comando Militar da Amazônia para a descentralização das atividades
de acompanhamento da situação das PM e CBM.
DESENVOLVIMENTO:
a) Data/nora das Visitas:
1.Na PIMPA
Em 06maio99, das 08:00 às 17:00h
2. No CBMPA
Em 07maio99, das 08:00 às 17:00h
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) Comitiva 8a Região Militar:
Comandante da RM
Chefe da Seção de Pessoal
Chefe da Seção de Inteligência
Chefe da Seção de Adrninistraçao
Chefe do Escalão Logístico
03 (três) Oficiais do Escalão Logístico
c) Unidades Visitadas:
1.Da I'MPA
Comando Geral
Batalhão de Choque
Centro de Formação e .Aperfei:oaniento de Pra
2. Do CBMPA
Comando Geral
1° grupamento de Incêndio
Escola de Formação de Oficiais
3. Comuns ambas as Corporações
Centro Integrado de Operações — CIOp
Instituto de Ensino de Segurança Pública
d) Aspectos observados:
Sintonizadas com as mudanças exigidas pel
Instituições Públicas evoluam de estruturas pesadas e inop
"enxuta" e operativa, nos níveis de atendimento cada vez m
efetivas na busca de melhor qualidade, a PMPA e o CBMP
seculares, de existência histórica e gloriosa, marcada por
brasileira e, particularmente no Estado do Para, têm b
organizacionais, para responder aos inúmeros desafios repres
operacional; logístico e administrativo.
Em consonância com a Política e as Diretrizes d
PMPA e do CBMPA têem incrementado metas prog•am
condições para a prestação de seus serviços a sociedade, dest
ampliar e aprimorar o policiamento ostensivo e
particularmente, no :interior do Estado;
ampliar a integração do relacionamento exis
Bombeiro Militar com os diversos segmentos da sociedade;
proporcionar melhores condições do bem- es
Bombeiro Militar;
revisar as doutrinas da PM e CBM, adequandogarantia dos direitos humanos;
ampliar e renovar as frotas motorizadas e moder
das Corporações;
capacitar os recursos humanos em todos os níve
técnico-profissionais com as coirinis brasileiras e estrangei
Entidades Civis;
aumentar os efetivos de Oficiais e Praças.
Tais medidas, entretanto, estão condicioriad
financeiras do Governo Estadual e defrontam-se com óbices
evasões de efetivos, Essas são decorrentes de requerimentos p
de reforma, aparentemente acarretados pela excessiva carga
insuficientes, desgastando-os, extenuando-cos e, mais recentem
que o regime de aposentadoria do Servidor Público venha
profissional e retinir vantagens pecuniárias vigentes atualmente.

sociedade no sentido de que as
antes e adotem uma postura ágil,
s eficientes e eficazes, sendo mais
Corporações de Segurança Pública
emoráveis participações na vida
cedo adequar as suas estruturas
tados pelas necessidades de cunho
overno Estadual, os Comandos da
as, visando a obter as melhores
do-se as seguintes:
atendimento do CB na capital e
te entre o Policial Militar e o
social ao Policial Militar e ao
a nova ordem social de respeito e
ar o armamento e o equipamento
por intermédio de intercâmbios
com as Formas Armadas e com
às possibilidades econômicocorrentes do grande número de
reserva remunerada e processos
trabalho atribuída a efetivos
te pela expectativa negativa de
prejudicar o plano de carmim
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Ainda com relação a efetivos, julga-se que para obter um
mais adequada e melhor cumprir as missões que estão afetas em uma área de aproximadamente
1.250.00 Km2,abrangendo cerca de 143 municípios, a PMPA necessitará ampliar seu efetivo,
conforme o previsto no anteprojeto de Lei que tramita na esfera administrativa do Governo
Estadual. O CEM por sua vez, também, necessitará da uma majoração em seu efetivo, visando a
ampliar o atendimento, que hoje chega a somente 50% da população do Estado,
Apesar dos óbices que se apresentam, o moral das tropas das Corporações encontramse elevado, mercê do responsável senso de profissionalismo e da dedicação dos Oficiais e Praças.
Esses, direcionados e liberados pelos Comandos das Corporações e seguindo diretrizes do Governo
Estadual e apoiado por este, buscam acompanhar e adaptar-se às mudanças das conjunturas sócioeconômicas e políticas do País e do Estado do Pará, adquando-se e moldando-se a incolumidade
fisica e o património da sociedade paraense.
Neste mister, destaca-se a capacidade operacional das Corporações, evidenciada
dentre outros, pelos seguintes aspectos:
Compartilhamento pelas Corporações do Centro Integrado de Operações — ClOp,
Órgão de Coordenação do Sistema Estadual de Segurança Pública, cujas ações integradas resultam
em melhor atendimento á população, postos que os organismos do sistema atuam de forma
organizada e coesa.
O trabalho integrado do CI0p, com as zonas de policiamento, com as Unidades de
Bombeiros Militares e Órgãos das Polícias Civil, Rodoviária e DETRAN, apoiado pelas redes de
comunicações informatizadas, com equipamentos de última geração e os bancos de dados
disponíveis, tudo isso constitui uma mudança profunda na sistemática de atando do Sistema de
Segurança Pública.
Dessa forma, tanto as operações preventivas quanto as repressivas e até mesmo as
administrativas e judiciárias, quando articuladas acarretam resultados mais eficazes e eficientes.
Outra vantagem das Operações Integradas é a redução de custos nas atividades de Segurança
Pública, mercê da racionalização no uso do espaço físico e dos equipamentos, beneficiando
sobremaneira o cidadão que passa a usufruir, em um mesmo espaço, de um atendimento célere de
boa qualidade.
Grande potencial do Grupo de Operações Especiais (GOE), que dotado de
equipamentos, armamentos e materiais modernos e pessoal especializado, constitui-se tio embrião
de uma Força Operacional para o cumprimento de missões de natureza especial como é o caso de
sequestros, tumultos e motins em prédios e outras missões do gênero.
Investimentos das Corporações, com o respaldo do Governo Estadual, visando a
modernizar a frota de ve:iculos como é o caso da aquisição da viatura do CBM com uma plataforma
de 70 metros, acarretando maior presteza, segurança e eficiência no atendimento às eventuais
ocorrências em uma metrópole como Belém.
Elevado grau de operacionalidade do Batalhão de Polícia de Choque, tropa de Pronto
Emprego, cuja capacidade de atuação, mercê de seu preparo técnico- profissional, transcende as
suas missões típicas de repressão, buscando sempre a preservação da vida humana, utilizando-se
para isso de agentes não- letais, quando do gerenciamento de crises.
A visualização do Sistema de Segurança Pública Estadual da necessidade e das
vantagens, desde a formação, passando pelo aperfeiçoamento e pela especialização, os agentes de
Segurança Pública (PM, BM, Policias Civis, etc), estarem integrados. Para isso fái criado o
Instituto de Ensino de Segurança Pública, centro de excdência e inodernidade, seguramente
orgulho dos paraenses e exemplo para os demais Estados da Federação.
CONCLUSÃO:
Nos dias atuais, quando a Mídia propaga a escalada de criminalidade e das violências
urbana e rural, acarretando que uma das principais aspirações do cidadão seja a Segurança Pública,
faz-se necessário investir na modernização e na agilização dos serviços prestados pelo Estado. Tal
fato vem ocorrendo no Pará, o que valoriza a profissão do Policial Militar e do Bombeiro Militar,
possibilitando-lhes responder a crescente e já excessiva demanda por serviços de Segurança
Pública.
Imbuídos de suas responsabilidades perante a sociedade, os Policiais Militares e os
Bombeiros Militares, agentes autênticos e legítimos de defesa e proteção social, têm buscado
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entra se s mecanismos administrativos e operacional
em olvidar d preocupação constante com a modernização d
materiais, aliado â preparação técnico- profissional de seus
básicas permitem acompanhar a evolução social e o crescin
minimizar a demanda por serviços essenciais de Segurança Pá
Priorizando as possibilidades de melhor qu
ininterruptamente à população, a PM e o CEM têem concentr
adotada de ações conscientes da necessidade do respeito aos
com todos os segmentos da sociedade e de parceria do cidad
segurança e bem estar social.
Transformando, os óbices do cotidiano na dinâmi
na valorização de suas conquistas, a PMPA e o CBMPA têe
apresentam. Com criatividade e competência profissional e
sempre otimizá-las, objetivando equacionar sem confronto,
eficiência e eficácia a violência e a marginalidade e evitar as
perigo a vida humana e o patrimônio da sociedade a qual serve

3.4 PARTE - ASSUNTOS GERAIS E
1-- ASSUNTOS GERAIS:
A — ALTERAÇÕES DE OFICIAIS:
1— AUTORIZAÇÃO:
Autorizo o 1° Ten. QOBM ANANLAS DE ALB
se desloca- a Ilha de Cotájuba/F'A, a serviço desta Coiporaç
civil, que teria vendido um bem supostamente do CI1MPA,
(Ref Parte n° 01/99- Sind./CAT)

Jezioa"
conforme os recursos disponíveis,
seus armamentos, equipamentos e
ecursos humanos. Essas medidas
nto populacional, por conseguinte,
'ca.
ficação nos serviços oferecidos
esforços na busca de uma postura
itos humanos, da efetiva interação
o atendime:nto aos seus anseios de
a de sua maturidade profissional e
aparado as limitações que se lhes
roera as suas atividades buscando
conflitos sociais, combater com
atástrofes, que possam colocar em

DIvIINISTRATIVOS:

UIM.QUE AMARAL, do QCG, a
a fim de ouvir em declaração um
ela localidade.

2 — ATOS DESTE COMANDO:
PORTARIA N° 415, DE 15 DE JULHO DE 19 — GAB. CMDO.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Mi ar do Pará e Coordenador Estadual
de Defesa Civil, no uso de suas atribuições que lhe são conferi
em legislação peculiar,
ocupantes de cargo de Chefia na
Considerando, a movimentação periódica de Ofic
Corporação.
RESOLVE:
I. Exonerar do cargo de Chefe da 5a Seção do stado Maior Geral, do Corpo de
CORRÊA DE MIRANDA, MF
Bombeiros Militar, o Cap. QOCBM FERNANDO AUGUS
518i5811-017.
II. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua sinatura, revogadas as disposições
em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
PORTARIA N° 414, DE 15 DE JULHO DE 19 —OAB. CMDO.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Mi ar do Pará e Coordenador Estadual
em legislação peculiar,
de Defesa Civil, no uso de suas atribuições que lhe E ao conferi
Considerando, a movimentação periódica de Oficiais ocupantes de cargo de
Comandantes de Unidades cia Corporação.
RESOLVE:
I. Exonerar do cargo de Comandante do 1° Gr manto de Incêndio — 1° GI, do
Corpo de Bombeiros Militar, o Maj. QOBM ROBERTO DA 5 VA. FREITAS, MF 3400107-010.
II. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua sinatura; revogadas as disposições
em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
(Transe.. D.O. E n° 29.009, de 19jul99)
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:13- ALTERAÇÕES DE PRAÇAS:
1 - LICENÇAS DE SAÚDE - CONCESSÕES:
Conforme parecer médico, concedi:
a) A contar do dia 10ju199, ao 3° Sgt BM RENATO PALHETA RODRIGUES, do 014.
SARE, 96h de dispensa do serviço podendo responder expediente.
b) A contar do dia 1 ljul99„ ao Sd BM MÁRCIO JOSÉ DA SILVA, da SCUIcoaraci,
mais 24h de dispensa do serviço fora do aquartelamento. Apresentações: 12ju199.
—e) A conter do dia 13ju199, aos Sds PM KLEBER MONTEIRO DA SILVA,
RONILSON DA LUZ BARBOSA e C)DAIR JOSÉ PEREIRA LIMA, todos do QCG, 96h de
dispensa do serviço fora do aquartelamento. Apresentações: 17ju199.
d) A contar do dia 1 ljul99, ao Cb BM JEAN CARLOS NEVES DE SOUZA, da
SCUMarituba, mais 96h de dispensa do serviço fora do aquartelamento. Apresentações: 1.5jul99.
e) A contar do dia 13ju199, ao Sd 13M DO:RIVALDO MARTINS GONÇALVES, da
SCUIcoaraci, 96h de dispensa do serviço podendo responder expediente.
f) A contar do dia 14ju199, ao Sd BM DELCIO DANTAS CALDAS, do QCG, 48h de
dispensa do serviço fora do aquartelamento. Apresentações: 16jul99.
g) A contar do dia 17ju199, ao Sd BM JAIME LUIS ROCHA SANTOS, do QCG,
mais 96h de dispensa do serviço podendo responder expediente.
II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS:
1- OFTCIOS RECEBIDOS - TRANSCRIÇÕES:
OF. N° 140/99- DO PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DE BELÉM..
Senhor Comandante,
Solicito a V. Exa., que seja enviado, em caráter de urgência, uma equipe capacitada
para realizar serviço de remoção de urna árvore de grande porte localizada numa das alamedas
internas desta Organização.
Informo ainda que a mesma está podre e na iminência de cair sobre as salas de aula
do Colégio Lauro Sodré que é vizinho a esta ON:.
Outrossim, certo de sua colaboração, deixo meus agradecimentos e informo que esta
Organização coloca-se a disposição para lhe servir no que for possível.
Atenciosamente,
MARCOS TARCISIO MARQUES DOS SANTOS - Ten Cel Av.
Diretor do PAMABE
DESPACHO: Ao Comandante do 1° GT para atender.
OF. N° 166/99- DA ES COLA TÉCNICA ESTADUAL DO PARÁ.
Senhor Comandante,
Em regosijo a passagem do "Dia Nacional do Bombeiro", felicitamos essa briosa
Corporação pelos relevantes serviços prestados à sociedade, especialmente a esta Instituição
Educacional.
Aproveitamos a ocasião para agradecer especificamente a ajuda prestada na podagem das
árvores que se executa nesta Escola.
Atenciosamente,
PROF°. JOSÉ SENA DA SILVA
Diretor Geral
2 - FAX RECEBIDO- TRANSCRIÇÃO:
FAX N° 166/99- DA EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA- ESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA.
Informamos a V. Ex'., que o Sr. WILLIAM LÔLA MENDES, assumiu a Gerência de
Administração - ADBE do centro de Negócios Aeroportuários do Norte- CNBE, a partir de 01 de
julho de 1999.
ANA LIDIA R. LEITÃO
Chefe da Seção de Contratos
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PARTE - JUSTIÇA E DISCIP
1- INSTAURAÇÃO DE 1PM:
PORTARIA N° 326, DE 11 DE JUNHO DE 199 — GAB. CMDO.
EREIRA„ do QCG.
Ao 1° Ten. QOBM LUÍS FERNANDO CAJAN
Tendo chegado ao meu conhecimento os fatos co antes dos documentos em anexo,
determino que seja instaurado com urgência IPIV: a respeito delegando-vos para esse fim as
atribuições policiais que me competem.
2 — REFERÊNCIA ELOGIOSA:
O Ten. Cel. QOBM Ajudante Geral do CBNIP
confere o art. 11, inciso III do RDCBM, resolve:

no uso da competência que lhe

ELOGIAR:
Aos Sds BI41 ERONILDO MARQUES DO NASCIMENTO, FRANCISCO
EVANDRO SILVA SANTOS, JOSÉ RAIMUNDO LOB DE MIRANDA e J.Qg ON
COELHO DE MELO, todos da SCl/PAAR, por terem doado angu voluntariamente à pessoas
necessitadas, no Banco de Sangue do Centro de Hemoterapia e ernatologia do Pará — HE\ OPA.
Ato de amor à vida que enobrece a Corporação. INDIVIDUAL.
O Cap. QOBM Comandante do 3° SGI/I, no uso
art. 11, inciso IV do RDCBM, resolve:

competência que lhe confere o

ELOGIAR:
Ao Cb BM RAIMUNDO NONATO PEREIRA L ATO, do 3° SGI/I, por ter no dia
23jun99, por volta das 19:40h, quando de serviço de Soco ta de Dia no Porto do Arapari,
socorreu a Sr.' Maria José Carneiro, que se encontrava em trab o de parto, com 09 (nove) meses
o nascimento de um menino,
de gestação, efetuou o parto da referida paciente, realizan
demonstrando com tal atitude de bravura, capacitação, co em, eficiência e alto grui de
profissionalismo. É com grande satisfação que elogio o ilustre 'fitar e que sirva de exemplo não
só para seus pares como também para seus superiores, pois rude desta natureza enobrece a
Corporação. INDIVIDUAL.
(Ref. Of. n° 132/99- 3° SGI/I.

3 — PUNIÇÕES DISCIPLINARES:
O Cap. QOBM Comandante do 3° SG11, no uso d competência que lhe confere o art.
11. inciso IV do RDCBM, resolve:
PUNIR:
Com REPREENSÃO, o 3° Sgt ]3M CAR S FRANCISCO RODRIGUES
Comandante desta Subunidade,
BATISTA, do 3° SGI/I, por ter no dia 10jun99, se apresentado
com o uniforme em desalinho. N°s 07 e 26 cio anexo I do art. 1 com atenuante de inciso II do art.
do RDCBM. Transgressto leve,
19 e agravante de inciso VI, alíneas "b" e "d" do art. 20, t
permanece no comportamento "BOM".
Com REPREENSÃO:. o Sd BM LUIS ANTÔNI
ter no dia 20jun99, quando de serviço na Guarda do Quartel,
desatento em seu posto de hora e quando ouvido não apresento
139 do anexo Ido art. 15, com atenuante de inciso II do art. 1
tudo do RDCBM. Transgressão leve, permanece no compor:
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Com REPREENSÃO,
REPREENSÃO, o Sd BM CARLOS ROBERTO FEIO DE CARVALHO, do
Sal, por ter no dia 19jun99, quando de serviço de Socorrista de Dia, sido encontrado por um
seu superior hierárquico, no Porto do Arapari com o uniforme em desalinho. N°s 07 e 26 do anexo
I do art 15, com atenuante de inciso II do art. 19 e agravante de inciso VI, alíneas "a" e "e" do :art.
20, tudo do RDCBM. Transgressão leve, permanece no comportamento "BOM".
Com REPREENSÃO, o Sd BM CLEVERSON QUARESMA SILVA, do 3° SGI/I,
por ter no dia 1 ljun99, sido visto na UBM pelo seu Comandante, com o uniforme fora do padrão.
N°s 07 e 26 do anexo Ido art. 15, com atenuante de inciso II do art. 19 e agravante de inciso II art.
20, tudo do RDCBM. Transgressão leve, permanece no comportamento "BOM".

Com 02 (dois) dias de DETENÇÃO, o Sd BM WALCKNEY SOARES GOMES, do

3° SGUI., por ter no dia 20jun99, quando de serviço na Guarda do Quartel, sido encontrado pelo
Oficial de Dia desatento no seu quarto de hora, e quando ouvido, faltou com a verdade com seu
superior hierárquico. N's 22, 26 e 139 do anexo I do art. 15, com atenuante de inciso II clo art. 19 e
agravante de inciso VI, alíneas "a" do art. 20, tudo do RDCBM. Transgressão leve, permanece no
comportamento "BOM". Recolha-se a sua Subunidade de origem, fazendo serviço.

JOSÉ CUPERT4040; ' A — QOBM RG 830715
e Geral dd CBM/PA
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