
ESTADO DO PARÁ 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL 

AJUDÂNCIA GERAL 

Comando Operacional, concernente a participação desta Corporação na Operação Semana 
Santa/2001, realizada no período de 12 à l5ABR2001, nos diversos balneários da capital e Interior 
do Estado. 

PARTE -
Serviços para 

Oficial Superior de Serviço 
Supervisor de Área 
Coordenador de Operações ao ClOp 
Fiscal de Dia ao QCG 
Encarregado de Inquérito Técnico 
Oficial Odontólogo de Dia 
Oficial Médico de Dia 
Peritos de Incêndios e Explosões 

SERVIÇOS DIÁRIOS 
o dia 19A13122001 (QUINTA-FEIRA) 

MAJ QOI3M FONSECA 
CAP QOI3M ANDRADE 
A CARGO DO COP 
CAP QOCBM PETRÔNIO 
TEN QOIIM FRANCÊS 
A CARGO DA POLIBOM 
A CARGO DA POLIBOM 
CAP QOBM NORAT 
TEN QOI3M WYTTING 

2a PARTE — INSTRUÇÃO 
1— NOTA DE SERVIÇO - APROVAÇÃO 

Foi aprovada a Nota de .Serviço dc n" 09/2001, elaborada pela 3' Seção do 

BELÉM-PARÁ, 18 DE ABRIL DE 2001 

BOLETIM GERAL N° 073 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

1 11 

 

3" PARTE — ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
1— ASSUNTOS GERAIS 

A) ALTERAÇÃO DE OFICIAL 
1 - ATO DO PODER EXECUTIVO 

~REI.° 
O GOVERNADOR 1)0 ESTADO 1)0 PARÁ RESOLVE: 
Autorizar o Teu Cel Q0111e1 MARCOS AURÉLIO AQUINO LOPES, do Corpo 

de Bombeiros Militar do Pará, a viajar a Carson City-Nevada- EUA, no período de 1° de maio a 30 
"-" de novembro do corrente ano, sem ônus para o Estado, a fim de participar do Curso "Ilotshot, 

1 lelicopter Training e Fire Management TecniqutN", convite do Departamento de Agricultura dos 
"."." Estados Unidos da América. 

Palácio do Governo, 11 de abril de 2001. 

ALMIR GABRIEL 
Governador do Estado 
(Transe. do DOE n°29.435, de 12AI3R2001) 
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Vidas Alheias e Riquezas a Salva 
11) ALTERAÇÃO DE PRAÇA 
1 - LICENÇA DE SAÚDE- CONCESSÃO 

Conforme parecer médico. concedi: 
A contar do dia I ONIAR2001. 
Ao 13M IloBERTo 	M. SILVA, do 1" G13M, 24h de dispensa de 

serviço fora do aquartelamento. Apresentação: IIMAR200 I. 

A contar do dia ISMAR2001. 
Ao Cb 13M MINEI SIQI JEIRA VALENTE. da Ajudrincia Geral adido ao ClOp 

4811 de dispensa de servir?) fora do aquartelamento. Apresentação: 201MIAR200 1.  

A contar do dia 24MAR2001. 
Ao Sd 13M JOÃO BATISTA BRITO CARNEIRO, da Ajudam:ia Geral adido ao 

ClOp. 05 (cinco) dias de dispensa de serviço fora do aquartelamano. Apresalta0o: 29MAR200 . 

A contar do dia 30MAR2001. 
' Ao Sd UM JOÃO BATISTA BRITO CARNEIRO, da Ajudáncia Geral adido ao 

ClOp, 96h de dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 03A13R2001. 

A contar do dia 29MAR2001. 	 - 
Ao Cb UM JOSÉ CARLOS MONTEIRO DE ALMEIDA JUNIOR, da Ajudrincia 

Geral adido ao. ClOp. 2411 de dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 
30MAR2001. 

1- ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
- ovino RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO 

_onsatml_  — DA SECRETARIA EXECUTIVA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

______-■Nrráuior Comandante Geral 

Cumprimentando Vossa ExeckMeia e após análise efetivada pela Diretoria de 
Desenvolvimento Organizacional desta Secretaria sobre os impressos de' uso comum que são 
utilizados na Administração Pública Estadual, foi detectada a necessidade de se modificar o 
formulário denominado REQUERIMENTO para adequá-lo com informaçÕes complementares que 
fundamanarão, de maneira mais clara, a solicitação dos direitos e vantagens do servidor. 

Como o referido formulário é instrumento principal que compõe a instrução 
processual e para facilitar a emissão pela unidade competente - protocolo ou pessoal, informamos 
que o requerimento awontra-se disponível na INTERNET. através do site sead.pa.gov.hr. 

Caso esse órgão não possua Internet, estamos encaminhando anexa, a cópia do 
formulário para que seja providenciada sua emissão. 

Atmeiosamente, 

CARLOS .1EllA KAIATII 
Secretário Executivo de Estado de Administração 
DESPACHO: A DP para conhecimento e providências. 

OF. CIRC. N" 01612001 - DA SE( :RETA RIA ESPECIA DI ESTADO DE 
(:ESTÃO 

Senhor Comandante Geral, 

De ordem, solicito os bons préstimos de Vossa Excelàicia no sentido de informar 
aos servidores desse órgão sobre o conteúdo da Carta 12/2001, de 02 de abril de 2001, da 
presidi: meia do Banco do Estado do Pará. que segue em anexo. 
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Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 

Respeitosamente, 

DARLA MONTEIRO 
Assessoria/SEDS 

CI4  

BANCO DO ESTADO DO PARÁ 
CARTA N° 12/2001- BAN PARÁ 
AO EXM" SR. PAULO SETTE CÂMARA 
SECRETÁRIO ESPECIAL DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 

Senhor secretário, 

Referimo-nos ao Oficio de Vossa Excelência, datado de 13.02.2001, acerca de 
questões envolvendo funcionários dessa Secretaria enquanto partes contratantes CM contratos de 
abertura de crédito com este Banco, na linha denominada MULTICRED. 

A propósito do assunto, cabe, em primeiro lugar, esclarecer algumas 
características básicas da mencionada linha de credito, conforme abaixo se destaca, com o que se 
poderá evitar o emprego de conceitos incorretos os quais somente co correr para tomar a matéria 
de difícil compreensão: 

a) Com vistas a facilitar a administração do fluxo de caixa do cliente, por ele 
mesmo, o Multicred foi concebido com uma dupla característica: de um lado, ele pode fitneionar 
como um sistema de crédito fixo e, de outro, com sistema de crédito rotativo, semelhante ao 
conhecido "Cheque Especial", deixando-se ao cliente a exclusividade de decidir por qual dessas 
modalidades o seu empréstimo será operacionalizado, dando-lhe inclusive o poder de, a qualquer 
tempo, modificar ao que são adotada, tudo isso de forma inteiramente automática; 

b) Quando, por conveniência do cliente, este deferir que o seu empréstimo se 
comporte com um sistema de crédito fixo, seu saldo devedor será automaticamente liquidado 
através das 14 prestações previstas no contrato, a qual, além dos juros, também contempla a 
mortizações do principal. Para este caso, o cliente simplesmente sacará seu empréstimo de uma só 
vez, deixando de fazer qualquer nova utilização de seu limite de crédito, até liquidação de sua 
divida no prazo de 14 meses; 

c) Toda via, a medida que o cliente for efetuando o pagamento de suas 
prestações, o Flanco deixa como disponível para saque o valor das amortizações do principal 
realizado. Cabe exclusivamente ao cliente utilizar ou não os limites de crédito assim constituídos. 
Caso venha a utiliza-los, sua linha de crédito irá funcionar como um sistema de crédito rotativo, 
semelhante ao "Cheque Especial".Logicamente, nesse caso o empréstimo não será mais liquidado 
no prazo ele 14 meses; 

d) Conforme visto, cabe unicammte ao cliente decidir da maneira como quer 
operacionalizar seu limite de crédito. E isto, convém ressaltar, encontra-se claramente dispostos no 
respectivo contrato de abertura de crédito. 

Nestes termos há que se reconhecer que a flexibilidade de que se reveste o 
MULT1CRED cria a facilidade para que o cliente administre seu próprio fluxo de caixa, podendo 
suprir-se de recursos de forma inteiramente burocratizada no momento que mais lhe for 
conveniente. 

Por outro lado é do conhecimento geral que as operações de crédito rotativo, 
semelhante ao "Cheque Especial", tem as taxas de juros mais altas de mercado, concentrando-se 
atualmente em nível superiores a 9% (nove por cento) ao mês. A despeito disso e mesmo 
permitindo que o MULT1CRED funcione como um "Cheque Especial", o Banco cobra juro de 
apenas 4,8% ao mês, portanto em nível de não ultrapassar a metade dos valores cobrados em 
mercado. 
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Vidas Alheias e Riquezas a Salva 
Esse tipo de produto, com taxas de juros mais baixa do mercado e sem exigu 

de reciprocidade (Saldo médio, aplicações dos fundos financeiros, etc...), só é oferecido ao 
servidor. Aos demais clientes, que não sejam servidores públicos, é oferecido o cheque marajoara, 
com taxa de juros na faixa de 8% (oito por cano) ao mês, além da exigência de reciprocidade. 

Fica claro, contudo, que as facilidades ofertadas pelo Banco forem utilizadas de 
forma imprudente, deixando o cliente de levar cm conta que as perecias sacadas no pre.saite 
gerarão prestações a serem pagas no futuro. poderá ocorrer concentrações de pagamentos, 
especialmente, como é o caso que ocorre com freqüencia, se outros compromissos assumidos junto 
a outras instituições se somarem as amortizações devidas ao Banco. 

Com estes oclarximentos, pode-se concluir que eventuais' dificuldades 
financeiras experimentadas pelo cliente não decorre das condições do MULTICRED. as quais vale 
insistir, são bastante favoráveis em relação as cndigões ofertadas pelo mercado e são bastante 
flexíveis para que o cliente possa promover ajustes em seu fluxo de caixa. De um modo geral, as 
dificuldades financeiras alegadas decorrer de outros compromissos asumidos junto a outras 
instituições, e na' maioria das vezes, consignadas em contratheque do cliente pelo próprio órgão da 
administração pública, com valores superiores a 50% (cinqüenta por cento), estrapolando o limite 
legal de 30% (trinta por cento), e que, somadas as prestações devidas ao Banco, podem alcançar 
valores insuportáveis. Trata-se, neste caso, de variáveis, que o Banco não tem como controlar e 

nem pode intervir. 
Informo, ainda, a Vossa Excelàtcia, que tal assunto foi objeto de análise 

competente da Doutora Ana Diniz e do Secretário Especial de Gestão Doutor Sérgio Leão, com 
participação deste Banco, da SEAD e do PRODEPA, por detenninação do Emir Governador 
Doutor Almir Gabriel, restando claro que o núcleo do problema encontra-se no abissínio 
percentual de consignações de descrito em contracheque de referidos funcionários, feito após 
contraírem o MULTICRED junto ao Banco BANI'ARÁ. 

Mesmo assim, caso algum cliente esteja impossibilitado e cumprir suas 
obrigações de correntes do muuncRED que deseje negociar outras formas de pagar seu débito, o 
Banco se coloca a disposição para examinar cada caso, com vistas a encontrar uma solução 
satisfatória para cada situação individualizada. Neste caso, basta que o servidor contratante 
~pareça ã Agência do BANPARÁ e negocie com respectivo gerente os ajustes que se fizerem 

necessários. 
Por fim, o Banco coloca-se a disposição de Vossa Excelência para prestar 

quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários, inclusive, dispondo-se a participar 
de reunião nesta Secretaria para debater o asssunto com mais profundidade. 

Agradecendo a atenção de Vossa Excelência, apresento-lhe minhas cordiais 
saudações. 

Atenciosamente, 

MARIO RAMOS RIBEIRO 
Presidente 

2 — PARECER: 
Processo n" 009/2001 — Ass..lur./BM 
Interessado: ANTONIO CARLOS DA SILVA 1,0110— SD BM 
Assunto: Descontos de Pensão Alimentícia sobre Abono Salarial 
Senhor Diretor de Pessoal: 

Tendo em vista o Oficio n" 067/01. datado de 28 MAR 2001. subscrito pelo 
Subcomandante do 7" SGBNV1 Belém, relativo a Parte s/n", firmada pelo Sd 11M ANTONIO 
CARI ,OS DA SILVA LOBO, participando que desde o mês de janeiro de 2001, vem sendo 
descontado de seus vencimentos manais. a quantia de R$ 125,15 (cento e vinte e cinco reais e 
quinze centavos), referente a Pensão Alimentícia. 

Informando que na base de cálenlo, vem sendo incluído o "Abono Salarial". 
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Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 

Em reunião realizada no ano passado, com o Ilustre Procurador Geral do Estado, 
colocada a questão em pauta e foi orientado que o abono era vantagem e por tanto, deveria incidir o 
desconto de pensão alimentícia também naquela parcela. Por essa razão esta Corporacão passou a 
incluir no desconto da Pensão Alimanicia o referido abono salarial. 

Ocorre, Senhor Diretor, que o Requerente anexou ao pedido, xerox do Decreto n" 
2.038, de 25 dc maio dc 1998, que estabelece: 

Art. 20  - 0 Abono Salarial de que trata este Decreto não constitui parcela 
integrante da remuneração e não será incorporado para nenhum efeito legal nos vencimentos ou 
provados. 

Mediante os fitos e fundamentos acima expedidos, nosso parecer é no sentido de 
que seja excitado da parcela da Pensão Alimentícia, o Abono Salarial. 

E o Parecer. 

10ABR2001. 

NVALTER NOGUEIRA DA SILVA 
Assessor Jurídico do COM/PA. 
DESPACI10: 
I. O Diretor de Pessoal homologa o parecer; 
2. Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
(Rel: Nota n" 022/2001- DP) 

NOTA: Republicado por ter saído com incorreção na 3° parte do 11(1 n" 068, de 

4' PARTE — JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1- COMARCA DE BELÉM 

MANDADO 1)E PRISÃO 

O Exm° Sr. Dr. RONALDO VALLE, MM. Juiz de Direito do 
Tribunal do Jürl — 15' VaraPenal desta Comarca, no uso de suas 
atribuições legais, etc. 

Manda a qualquer Oficial de Justiça deste Juizo, ou a quem Ibr este apresentado, 
indo por mim assinado, que, ein seu cumprinnto, prenda e recolha na COLÔNIA AGRÍCOLA 
DE AMERICANO, o réu MARCELO NAZARENO LUZ DE LIMA, paraense, natural de Belém, 
solteiro, com 30 anos de idade, militar, filho de Rubais Alves Lima e Raimunda Luz de Lima, 
residente na Passagem Lauro Sodré, n" 09, sabe ler e escrever, sendo eleitor, em virtude de ter sido 
condenado a pena de 08 (oito) anos de reclusão, pelo crime de 110MIC1D10 SIMPLES, previsto 
no art. 121, "caput" Código Penal Brasileiro, a ser cumprida cm regime simi-aberto, na Colónia 
Agrícola "HELENO FRAGOSO" de Americano, praticado na vitima Lucimaldo Moreira Costa 
(Proc. N° 1996211219), pelo Tribunal de Júri Popular — 15' Vara Penal desta Comarca. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta Cidade de Belém, capital do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de abril do 
ano 2001. Eu 	, Rita Cecilia Viana de Souzam, Escrivã do 3" Tribunal de Júri, conferi e 
escrevi. 

DR. RONALDO VALLE 
Juiz de Direito tio Tribunal do Júri da 15' Vara Penal 

2 — OFICIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO) 

OF. N" 281/2001 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 
— 15' VARA PENAL 

Senhor Comandante, 

Renortando-me ao Oficio n° 129/2001 — Gab. Cuido, comunico a Vossa 
1•:xce1dicia. que foi deferido o pedido para que o Sd BM MARCELO NAZARENO LUZ DE 
LIMA, condenado a 08 anos de reclusão, pelo Tribunal do Júri, pela prática de Crime de 
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Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
Homicídio simples, permaneça preso nas dependências do Xadrez Militar dessa Unidade até 
ulterior deliberação. 

Atenciosamente, 

DR. RONALDO VALLE 
Juiz dc Direito do Tribunal do Júri da 15' Vara Penal 

3 — ELOGIO 
O Maj QOBM Ajudante Geral do CBMPA, no uso da competência que lhe 

~fixe o art. 11, inciso III do RDCBM, resolve: 

ELOGIAR: 
Ao 2° Sgt BM AMAURY DA SILVA SOARES, da Ajudância Geral adido ao 

ClOp, por ter doado sangue voluntariamente à pessoa necessitada, no Banco de Sangue do Centro 
de Hemoterapia e Hematologia do l'ará — HEMOPA. Ato de amor à vida que enobrece a 	- f 

Corporação. INDIVIDUAL. 

4— PUNIÇÃO DISCIPLINAR 
O I° 'l'en QOBM Chefe da 1' Seção do 2° GBM, 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 ALUISIO BRITO CHAVES, 

do 2° GBM, por vir constantemente faltando expediente, e ao ser dado o direito de defesa através 
de Notificação n° 04/2001, não apresentou justificativa plausível. N°s 26 e 79 do anexo 1 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 média. Permanece no comportamento "BOM". Recolha-se a sua Unidade 
de origem, fazendo serviço. 

Com 02 (dois) dias de DETENÇÃO, o Sd 1-1M MARCIO AUGUSTO 
BARBOSA BICHIRÃO, do 2° GBM, por ter faltado o serviço de componente da Guarda do 
Quartel, no dia 17FEV2001, e quando lhe foi dado o direito de defesa através de Notificação n° 
009/2001, não apresentou motivos que justificassem sua falta. N°s 02 e 80 do anexo 1 do art. 15, 
com atenuante de 'inciso II do art. 19 e agravante de inciso VI, alínea "c" do art. 20, tudo do 
RDCBM. Transgressão média. Permanece no comportamento "BOM". Recolha-se a sua Unidade 
de origem, fazendo serviço. 

Com 02 (dois) dias de DETENÇÃO, o Sd BM CID CRUZ E SILVA, do 2° 
GBM, por ter faltado o serviço de Telefonista e Operador de Rádio, no dia 23FEV200I, e quando 
lhe foi dado o direito de defesa através de Notificação n° 013/2001, não apresentou motivos que 
justificassem sua falta. N°s 02 e 80 do anexo I do art. 15, com atenuante de inciso II do art. 19 e 
agravante de inciso VI, alínea "c" do art. 20, tudo do RDCBM. Transgressão média. Permanece no 
comportamento "BOM". Recolha-se a sua Unidade de origem, fazendo serviço. 

(Ref. Of. n° 091/2001-2° GBM) 

JOSÉ CUPERTINO CORRÊA — C'el Q01151 RG 830715 
Comandante Geral do CBNIPA 

Confere com Original, 

ENTO — MAJ Q0B51 RG 10917 
A dante Geral d BMPA 

wi4 
EMANUEL LISBOA All'ES DO NAS 

.CIA 
wdb 

tz 
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