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2' PARTE — INSTRUÇÃO 
1- MENSAGEM 

Medíocre é a pessoa que pensa pequeno. 
Medíocre e aquele que se economiza. 
0_edíocres são aquelas pessoas que não querem se envolver, se comprometer em 

alguma tarefa a não ser apenas tirar o seu "servicinho" e ir embora. 

	

(Th 	 Medíocres são aqueles que só vêem crise e não oportunidades. 
Medíocre é aquele que não acredita em si mesmo e na sua capacidade de vencer 

á dl' s. 

Medíocres são aquelas pessoas que só falam em desgraças, de doenças, que 
,41.,.111 seu tempo falando mal dos outros. 

Medíocre é aquele que só vê erro, que só pensa em proibir, que tem meão dO 
sucesso. 

Medíocres são os arrogantes, os que não aceitam críticas. 

	

- 	 Medíocres são pessoas que se deixam influenciar facilmente, OS invejosos, ol .; • .. 	. 

cansados, sem vontade, os sem energia. 	 .„ 

	

/ 	• 	
Medíocre, enfim é aquele que coloca seu fracasso como culpa alheia. - 

• O espaço do medíocre está a cada dia, mais brilhado, e se o mediocrOão mudar,. 
a tendência natural é os seus próprios pares o desprezar, ser excluído da empresa ou mesmo 	. 

---` sdor onde trabalha. 	
.  

O mundo de hoje é dos positivos, dos que fazem, dos que se coráproinetem, dos • 
que se envolvem, dos que se sujam por uma causa justa, dos que não apenas se uniformizam corri o 
fardamento da Corporacão, mais realmente vestem a camisa dando o Melhor de•si. O mundo de 

Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

P PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
Serviços para o dia 03ABR2001 (TERÇA-FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 
Supervisor de Arca 

"'""\ Coordenador de Operações ao CIOp 

Fiscal de Dia ao QCG 
Encarregado de Inquérito Técnico 
Oticial-Odontologo de Dia 
OficiatMédico de Dia 
Peritos de Incêndios e Explosões 
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hoje é dos que tem opinião. Daqueles que sabem que "o sucesso não é uma questão de corte 
depende muito mais de si mesmo e do seu esforço, do que da benevolência dos outros. O mundo 
hoje é dos proativos, dos que vão à luta, dos que acreditam. O mundo de hoje é dos que têm 
disposição para mudar constantemente, dos que têm desejo de aprender, de crescer, de serem mais 
e melhor. O mundo de hoje, enfim, é dos que têm entusiasmo pelo que fazem e pela vida. 

Gostaria que você se auto-analisasse: como você mesmo se classifica na sua 

Corporação? 	
Abaixo a mediocTidadem 

PAULO SÉRGIO GOMES MAGNO — TEN CEL QOBM 
Diretor de Serviços Técnicos 
(Ref. Nota n° 07/2001- DST) 

35  PARTE — ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
II — ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1- OFICIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO 

OF. N° 125/2001 — DO CIOP 
Senhor Comandnate, 

Tendo em vista a necessidade de estabelecer um cedo nível de preservação das 
atividades de coordenação de operação neste ClOp, estamos definindo que, a cada seis meses, os 
telefones de comunicação direta com os titulares desta função, sofrerão mudança em seus números. 

Assim, a partir do dia 30 do corrente mês, eles passam a ter os novos números, a saber: 
- 210-3761 
- 210-3762 
- 210-3763 (Fax) 
Atenciosamente, 

ORLANDO ANTONIO SARMANHO FRADE — Ten Cel QOBM 
Coordenador Geral do CIOP 

OF. S/N°/2001- DO CEL BM RR NONATO 
Reconhecido dos valores que me cercaram no período em que desenvolvi minhas 

atividades na Coordenadoria de Ensino Profissional — IESP, solicito a Vossa Excelência, que faça constar 
nos assentamentos dos bombeiros militares: 

Cap QOCBM CARLOS DANIEL VALE DA ROSA 
Ten QOBM OLÍMPIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA 
Sgt BM PLÍNIO MARCOS TELLES DA SILVA 
Cb BM CARLOS AUGUSTO SILVA SOUTO 
Cb BM ELIENAI SOARES PEREIRA 
Sd BM JOSÉ MARIO SOARES DE OLIVEIRA 
Sd BM LÚCIO MAURO CONCEIÇÃO CABRAL 
"Por terem demonstrado no período que comigo trabalharam, elevado espirito 

responsabilidade, companheirismo, dedicação ao trabalho, com devotado senso profissional, agradeço sua 
dedicação e é com prazer que elogio". 

Sinceramente, 

RAIMUNDO NONATO DA COSTA — Cel BM RR 

OF. N° 282/2001- DA 28' CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR — 8' RM 
Devidamente autorizado pelo Chefe da 28' CSM, venho através do presente 

expediente, agradecer a esse Comando Geral do Corpo de Bombeiros, a ~iça da Banda de Música 
dessa Corporação, por ocasião da solenidade de entrega de Certificados de Dispensa de Incorporação, 
realizada no dia 23 de março do corrente, em Ananindeua, cidade da zona metropolitana da grande 
Belém, tendo se apresentado sob a regência do Cap BM ADIR. 

r-
-4 
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A lhaneza do trato daquele oficial e dos demais componentes da Banda de Música 
contagiou a todos, em particular a este Delegado, pois apesar das adversidades compareceram à 
solenidade dando um exemplo impar de abnegação e do cumprimento do dever. São homens desta estirpe 
que fazem com que essa Corporação seja um marco de referência na grande Belém, fazendo-a 
merecedora do alto conceito que goza no seio dos paraenses. 

Sendo o que tinha para apresentar no momento, aproveito a oportunidade para renovar 
nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. 

Respeitosamente, 

JOSÉ IVAN DE LIMA — 2° ten QAO 
Delegado da 8' DEL. SM/8° CSM 

OF. N° 013/2001- DA FUMBEL 
Prezado Senhor, 

Agradecemos a Vossa Excelência, a prestimosa colaboração por parte dessa 
Corporação, através de seus técnicos, no que concerne a realização do Carnaval Cabano/2001, os 
quais não mediram esforços para realizarem suas atividades com desenvoltura e eficácia. 

Sem mais para o momento, referendamos a todos votos de elogios e apreço. 
Atenciosamente, 

FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM 

45  PARTE — JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1- 1° SEÇÃO DO EMG 

Parecer n° 035/2001 — SSJD 

Objeto: Oficio n.° 046/2001 - C.O.P. - do Ten Cel QOBM Coordenador de 
Operações, remetido ao Exmo. Sr. Cel QOBM Cinte. Geral do CBMPA. 

Assunto: Transgressão Disciplinar de natureza grave. Aplicação • da punição 
relativa à transgressão, concomitante com a solicitação da autoridade punidora, pela instauração do 
competente Conselho de Disciplina. "non bis in idem". 

Analisando o documento em questão, é observada a clara intenção do Sr. Tm Cel 
Coordenador de Operações do CBMPA, Ten Cel QOBM Marcos, em proteger as práticas 

• administrativas de nossa Corporação, quando se referem a aplicação de sanções disciplinares de 
características severas, aos Bombeiros Militares que transgridem a disciplina, que tem como 

• conseqüências a agressão notória aos princípios Bombeiros Militares, que se espelham na honra, no 
pundonor militar e no decoro da classe, expondo sensivelmente nossa Instituição. 

Ocorre que, algumas autoridades BM's, as quais estão em situação de Comando 
ou de Chefia, de OBM's. Diretorias ou de Seções, e que tenham militares sob sua subordinação de 
acordo com o que preceitua o Decreto n.° 2.937/94 - Regulamento Disciplinar do Corpo de 
Bombeiros Militar do Pará - RDCBM, em seu Art. 11, como segue: 

"Art. 11 - A competência para aplicar as prescrições contidas neste 
regulamento é conferida ao cargo e não ao grau hierárquico, sendo competentes para aplicá-las: 

I - O Governador do Estado do Pará e o Comandante Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar do Pará; 

II - O Chefe do Estado Maior Geral, a todos que lhe são subordinados; 
III - O Ajudante Geral, Comandante de OBM, Diretores de órgãos de Direção 

Setorial e Chefes de Órgãos de Apoio, aos que estiverem sob suas ordens; 
IV - Os Subeomandantes de OBM, Chefe de Seções, de Serviços e de 

Acessorias, cujos cargos sejam privativos de Oficiais Superiores, aos que estiverem sob suas 
ordens; 
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I' - Os demais Chefes de Seções, até o nível de Grupamento, in 
Comanda/lies 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 Acessorias, limitar-se-á às ocorrências relacionadas às atividades inerentes ao serviço de 
suas repartições." 

Estas tem, segundo o ordenamento jurídico supramencionado, competência para 
punir, sempre na linha de sua subordinação, os militares transgressores. 

	

Acontece que, o Principio da LEGALIDADE, nos obriga a lembrar que todo o 	L. 
ato punitivo em geral, inclusive no âmbito do Direito Disciplinar, deve ser revestido do tal 
principio, tendo em vista a manutenção da integridade das decisões disciplinares tomadas pelo 
agente administrativo, que no caso estão elencados no Artigo, e seus Incisos, do Decreto acima 
citado. 

Isso implica, diretamente, na observação de que em nossa Corporação está se 
repetindo a prática irregular, onde a autoridade BM solicita, para o Bombeiro que está sob sua 
subordinação, é o transgressor grave já punido pela então, falta cometida, que se instaure o- 

	

competente Conselho de Disciplina, para que se veja processar o mesmo, a fim de ser avaliada sua 	--- 
condição para permanência nas fileiras de nosso Corpo de Bombeiros. 

Porém, há que se observar que, se o militar já foi punido pela falta disciplinar 
cometida, este jamais poderá ser punido novamente pelo mesmo fato, ainda que sua falta seja tão 
grave e desabonadora, que excite a instauração do Conselho de Disciplina. O que notoriamente 
contraria a regra do "non bis in iden". E de acordo com a Súmula n.° 19 do Supremo Tribunal.  
Federal, que pacificou o seguinte: " é inadmissível Segunda punição de servidor público baseada 
no mesmo processo em que se fundou a primeira". Portanto, é forma que ofende a consciência 
jurídica e os princípios constitucionais da Carta Maior que regem todos os atos da Administração 
Pública Brasileira, uma vez que nenhuma pessoa, por um mesmo fato, possa ser responsabilizada 
mais de uma vez, civil, penal ou disciplinarmente. 

Diante do acima exposto, sou de posição favorável e concordante, com as 
alegações formuladas no Oficio n.° 046/2001 - C.O.P., de-05. de março de 2001, do Sr. Ten Cel.  
QOBM MARCOS. Sugiro ainda que o conteúdo do referido Oficio seja levado ao conhecimento de 
toda comunidade Bombeiro Militar, através da publicação, na íntegra, em Boletim Geral da 
Corporação. 

Este é o Parecer. Salvo decisão contrária de V. Exa. 
Quartel em Belém-PA, 21 de março de 2001. 

OLÍMPIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA-10  Ten QOBM 
Auxiliar da Subseção de Justiça e Disciplina — CBMPA 

2 — INSTAURAÇÃO DE IPM 
PORTARIA N° 132, DE 26 DE MARÇO DE 2001— GAB. CMDO 
Ao 2° Ten QOBM GLEYDS MELENDEZ ALVES 

Tendo diegado ao meu conhecimento os fatos constantes dos documentos em 
anexo, determino que seja instaurado com urgência Inquérito Policial Militar a respeito, 
delegando-vos para esse fim as atribuições policiais que me competem. 

3 — INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA 	 L. 
PORTARIA N° 133, DE 26 DE MARÇO DE 2001— GAB. CMDO 
Ao 2° Ten QOBM GERSON LOPES RAPOSO JUNIOR 
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Tendo tomado conhecimento dos fatos constantes dos documentos em anexo, que 
trata, em tese, do fato ocorrido no dia 24 FEV 2001, às 23:00h. na Trav. São Roque com a 4' Rua 
em Icoaraci, onde o 3° SGT BM William Bernardo Cardoso da Cruz, da 2' SBM/1 - Icoaraci, após 
interceder em um acidente automobilístico, em via pública, se portou de modo inconveniente, na 
presença de várias pessoas, com o Asp Of PM Ariel Dourado Sampaio Martins de Barros, Oficial 
de Dia do 10° BPM — Icoaraci e Cmt da VTR 829, sendo que o referido militar apresentava 
sintomas de haver ingerido bebida alcoólica. Determino que seja instaurada a respeito uma 
Sindicância, delegando-vos para esse fim, as atribuições que me competem. devendo os trabalhos 
serem concluídos no prazo de 20 (vinte) dias corridos. 

4 - SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA 
Analisando os Autos de Sindicância mandada proceder por determinação do 

Comando Operacional Bombeiro Militar, através da Portaria n° 001/01 - C.O.P., datada de 23 de 
janeiro de 2001, da qual foi Sindicante o 1° Ten BM Helton Charles Araújo Morais, que teve por 
escopo apurar o suposto disparo de arma de fogo em via pública concomitante com ameaça e 
invasão de domicilio, em que a autoria dó descrito delito teria sido cometida pelo SD BM JAIRO ("--• 	CARLOS DE OLIVEIRA NETO. 

RESOLVO: 
1) Concordar em parte com a conclusão a que chegou o Oficial Sindicante, de 

que o fato apurado não apresenta indícios de crime de natureza militar, assim como, também não 
apresenta indícios de crime de natureza comum, porém, sim Transgressão da Disciplina Bombeiro 
Militar por parte do SD BM JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA NETO, quando o mesmo deixou 
de agir em conformidade com os preceitos militares disciplinares a que todos os Bombeiros 
Militares estão submetidos, quando a referida Praça BM travou discussão em via pública e foi às 

/Th 	vias de fato com populares na cidade de Mojú - PA, expondo de forma pejorativa a imagem deste 
CBMPA 

2) Responsabilizar disciplinarmente o SD BM • JAIRO CARLOS DE 
OLIVEIRA NETO, em virtude do militar ter se envolvido em conflito verbal e corporal, e em via 
pública, na cidade de Mojti, prejudicando com isso a imagem desta Cotporação Bombeiro Militar. 

3) Punir com REPREENSÃO. Do que tome providencias o Chefe da BM!I 
4) Publicar em BG a presente Solução de Sindicância. 

5) Encaminhar os Autos da presente Sindicância ao Chefe da BM/2, para que seja 
arquivada. ;Th 

5 - HOMOLOGAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA 
Analisando os Autos de Sindicância procedido por determinação do Comandante 

Operacional do CBMPA, através da Portaria n° 002-BM/1-COR de 25 JAN 2001, da qual foi 
Sindicante o 1° Ten BM Luís Cláudio da Silva Farias, que teve por escopo apurar a denúncia do Sr. 
José Barbosa da Silva contra o CB BM Adelino Viana, do CFAE. 

RESOLVO: 
1) Homologar a Solução de Sindicância do Comandante Operacional do 

CBMPA; concordando de que o fato apurado não apresenta indícios de crime de natureza militar, 
nem transgressão da disciplina bombeiro-militar, por parte do CB BM Adelino Viana, do CFAE. 

2) Remeter a 1* via desta Sindicância, a Exin'. 	Lucinery Helena Resende 
Ferreira, Promotora de Justiça da Comarca de Ananindeua, para conhecimento e providências 
legais que o caso requer. 

3) Publicar em BG a presente Homologação de Solução de Sindicância. 
4) Arquivar a 2' via dos Autos de Sindicância na B15.112. 
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6 - SOBRESTAMENTO DE CONSELHO DE DISCIPLINA 

Fica sobrestado o Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria n.° 063 — 
Cmd°, de 16 FEV 2001, transcrito no BG n.° 040, de 01 MAR 2001, presidido pelo Cap QOBM 
José Ribamar Silva de Freitas, no período de 27 MAR a 17 ABR 2001, em virtude do referido 
Oficial ter sido transferido para o 4° SGBM/I — Salinópolis, conforme transcrito no 130 n.° 
052/2001, e que as datas das inquirições das testemunhas estão coincidindo com os dias de 
treinamento para a Passagem de Comando da referida Unidade. (Of. n.° 011/2001 — Cons. Disc, de 
27 MAR 2001). 

(Ref. Nota n° 09/2001- SSJD) 

7 — PUNIÇÃO DISCIPLINAR 
O Maj BM Cmt do 1° GBM, no uso da competência que lhe confere o art. 11, 

inciso III do RDCBM, resolve: 

PUNIR: 
Com REPREENSÃO, o SD BM PAULO ROCHA SOBRAL, do 1° GBM, por 

ter faltado expediente desta Unidade nos dias 14 e 26 de fevereiro de 2001, e quando lhe foi dado o 
direito de defesa justificou em parte suas faltas. N° 79 do anexo I do art. 15, com atenuante de 
inciso II do art. 19, tudo do RDCBM. Transgressão Leve, permanece no comportamento BOM. 

Com REPREENSÃO, o SD BM ÁLVARO JANUÁRIO DOS SANTOS, do 1° 
GBM, por ter faltado expediente desta Unidade no dia 16 de fevereiro de 2001, e quando lhe foi 
dado o direito de defesa não apresentou argumentos que justificassem seu ato.N° 79 do anexo I do 
art. 15 com atenuante de inciso II do art. 19, tudo do RDCBM. Transgressão Leve, permanece no 
comportamento BOM. 

Com 02 (dois) dias de DETENÇÃO, o CB BM EBRAIM SOARES GALVÃO, 
do 1° GBM, por ter faltado o serviço de Operador de Rádio para o qual se encontrava devidamente 
escalado nos dia 18, 24 e 27 de fevereiro de 2001, e quando lhe foi dado o direito de defesa 
justificou em parte seus atos. N's 79 e 80 do anexo I do art. 15 com atenuante de incisos II e II do 
art. 19 e agravante de inciso II do art 20 tudo do RDCBM. Transgressão Média, permanece no 
comportamento BOM. Recolha-se a sua Unidade de origem, fazendo serviço. 

O Cel BM Comandante Geral do CBMPA, no uso da competência eu lhe confere 
Art. 11, inciso Ido RDCBM, resolve: 

PUNIR 
Com 15 (quinze) dias de PRISÃO o 3° SGT BM CARLOS FRANCISCO 

RODRIGUES BATISTA e o SD BM JONIIY CARDOSO QUARESMA, ambos pertencente ao 3° 
GBM/I — Abaetetuba, por terem, sido indiciados em Inquérito Policial n° 082, de 27/07/2000, o 
qual foi lavrado no município de Abaetetuba, por terem participado do delito de tortura mental e 
corporal no menor FÁBIO EDORACY PEREIRA MARGALHO de 16 anos. Os referidos militares 
como agentes de segurança tinham o dever de proteger a integridade física do adolescente fosse 
infrator ou não, fato este que vem denegrir a boa imagem desta instituição secular junto a 
sociedade. N°s 26, 72, 92 e 143 do anexo I do Art. 15, com atenuante de inciso II do Art. 19 e 
agravantes de incisos II, IV e VI, alíneas "b" e "e" do Art. 20, tudo do RDCBM. Transgressão 
Média. O primeiro permanece no comportamento " BOM" e o segundo ingressa no comportamento 
"BOM". Recolham-se a sua Unidade de origem, fazendo serviço. 

Com 02 (dois) dias de DETENÇÃO o 3° SGT BM FtEINALDO MARGALHO 
CARVALHO, do 3° SGBM/I — Abaetetuba, por ter no dia 23OUT2000, travado luta corporal em 
via publica com o civil de nome SEBASTIÃO NAZARÉ ARAÚJO CARDOSO, ocasionando-lhe 
lesões corporais em virtude deste ter se negado a pagar os prejuízos pelos danos que causou no 
automóvel que estava em seu poder. N°s 26 e 113 do anexo I do art. 15, com atenuante de inciso II 
do Art. 19 e agravante de inciso V do Art. 20, tudo do RDCBM. Transgressão Média. Ingressa no 
comportamento "BOM". Recolha-se a sua Unidade de origem, fazendo serviço. 

L. 
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Com 04 (quatro) dias de DETENÇÃO, o 2° SGT BM LUÍS CARLOS DA 

SILVA CASTRO, da P SBM/I — Marituba, por ter no dia 16 NOV 2000, no Conjunto Augusto 
Montenegro I, envolvido-se em conflito com a Sr'. GALUCILENE BARBOSA ALVES, quando 
interferiu em assuntos que não lhe dizia a respeito expondo-se de maneira negativa, por ocasião do 
despejo judicial da referida senhora. N°s 101 e 113, do anexo do Art.15, com atenuante de inciso II 
do art. 19 e agravante de inciso V do Art. 20, tudo do RDCBM. Transgressão Média. Permanece 
no comportamento "BOM". Recolha-se a sua Unidade de Origem fazendo serviço. 

(Ref Nota n° 010/2001- SSJD) 

O 1° Ten QOBM Comandante da SBM/INFRAERO, no uso da competéUcia que 
lhe confere o art. 11, inciso V do RDCBM, resolve: 

PUNIR: 

Com REPREENSÃO, o SD BM FELIPE RAMOS DE MORAES, quando em 
via pública, ao ser chamado pelo seu superior hierárquico, (Ten Cel BM MARCOS), o mesmo não 
se apresentou, alegando não conhecer o seu superior, em seguida o Sr. Ten Cel MARCOS. 
determinou ao referido militar, para que seu Cmt 1° Ten BM PALHETA, entrasse em contato com 
o mesmo, em tempo hábil, sendo que o militar deixou de cumprir a determinação deste oficial, e ao 
ser dado o direito de resposta, conforme Memorando n° 03/2001, o mesmo não teve justificativa 
plausível. N°s 05, 

26, 29, 96 e 98 do anexo I do art. 15 com atenuante de inciso II do art. 19 e 
agravante de inciso VI, alínea "e" do art. 20, tudo do RDCBM. Transgressão Leve, permanece no 
comportamento BOM. 

(Ref. Ofn° 034/2001- SBMJINFRAERO) 

O 1° Ten QOBM Chefe da Seção de APH do 1° GBS, no uso da competência que lhe confere o art. 11, inciso V do RDCBM, resolve: 

PUNIR: 

Com 02 (dois) dias de DETENÇÃO, o 3° Sgt BM WALDEMIR PINHEIRO DA 
LUZ, do SARE, por ter faltado no dia 22MAR2001, o serviço de prevenção no Estádio Evandro 
Almeida (Baenão), sendo reincidente em fatos dessa natureza, ao ser dado o direito de defesa, o 
mesmo não justificou. N"s 02, 26 e 80 do anexo I do art. 15 com atenuante de inciso II do art. 19 e 
agravantes de incisos II e VI, alínea "c" do art. 20, tudo do RDCBM. Transgressão Leve. 
permanece no comportamento BOM. Recolha-se a sua Unidade de origem, fazendo serviço. 

(Ref. Ofn° 021/2001- SARE) 

JOSÉ CUPERTINO CORRÊA — Cel Q0.85 1 RG 830715 
Comandante Geral do CBMPA 

Confere com Original, 

EMANUEL LISBOA AL #1II"ENTO — M4J QOBM RG 10917 
Ajudante Geral do CBMPA 
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