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ESTADO DO PARÁ 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL 

AJUDÂNCIA GERAL 

BELÉM-PARÁ, 26 DE ABRIL DE 2001 

BOLETIM GERAL N° 079 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

ia  PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
Serviços para o dia 27ABR2001 (SEXTA-FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	 TEN CEL QOBM PAULO MAGNO 
Supervisor de Área 	 CAP QOBM ORLANDO 
Coordenador de Operações ao CIOp 	 CAP QOBM NORAT 

CAP QOBM FIGUEIREDO 
Fiscal de Dia ao QCG 	 TEN QOABM CAMPOS 
Encarregado de Inquérito Técnico 	 CAP QOBM MARLON 
Oficial Odontólogo de Dia 	 C.AP QOSBM SILVIA 
Oficial Médico de Dia 	 CAP QOSBM LILLIANY 
Peritos de Incêndios e Explosões 	 TEN QOBM FARIAS 

TEN QOBM AUGUSTO 

2a  PARTE — INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

35  PARTE — ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I — ASSUNTOS GERAIS 
A — ALTERAÇÃO DE PRAÇA 

1 —_,IT-1;...:ENÇA DE SAÚDE - CONCESSÃO 
- 	Conforme parecer médico, concedi: 

A contar do dia 17ABR2001. 
Ao Sd BM EDSON DE SOUZA, da Ajudância Geral, 05 (cinco) dias de dispensa 

de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 22ABR2001. 

A contar do dia 23ABR2001. 
Ao Sd BM EDSON DE SOUZA, da Ajudancia Geral, 07 (sue) dias de dispensa 

de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 30ABR2001. 

II — ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1— ATO DO PODER EXECUTIVO 

LEI N" 6.340, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2000. 
Cria Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará 	UPF-PA e dá outras 

providências. 

Boletim Geral n° 079 de 26ABR2001/QCG 	 Pág. 592 



Vidas Alheias e  Riquezas  a Salva  
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui 

sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1° Fica criada a Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA, no 

valor de R$ 1,07 (um real e sete centavos), atualizável monetariamente pelo índice de Preço ao 
Consumidor - IPC. 

§ 1° - O valor previsto no caput vigorará até 31 de dezembro de 2000. 
§ 2° - A Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará-UPF-PA será atualizado no 

primeiro dia do mês de janeiro de cada ano pelo índice de Preço ao Consumidor - IPC acumulado 
do exercício anterior, podendo, a critério do Poder Executivo, a partir dessa data, ser adotada a 
atualização mensal. 

§ 3° - Ocorrendo a extinção do índice de Preço ao Consumidor - IPC, o Poder 
Executivo fixará outro índice oficial que o substitua, para atualização monetária da Unidade Padrão 
Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA. 

Art. 2° - A partir de 1° de janeiro de 2001, as referências à Unidade Fiscal de 
Referência - UFIR na legislação tributária do Estado do Pará passam a ser entendidas como 
Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA. 

Art. 3° - A atualização monetária dos valores relativos a créditos tributários 
anteriores à vigência desta Lei continuará a ser feita pela Unidade Fiscal de Referência - UFIR até 
31 de dezembro de 2000, e, após essa data, segundo a variação da Unidade Padrão Fiscal do Estado '- 
do Pará - UPF-PA. 

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Ficam revogadas as disposições em contrário. 
Palácio do Governo, 28 de dezembro de 2000. 

ALMIR GABRIEL 
Governador do Estado 

LEI N° 6.341, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2000. 
Regula o processo de disponibilidade de servidores públicos estáveis, na 

Administração Pública do Estado do Pará. 
Art. 1° - Esta Lei estabelece normas referentes à disponibilidade de servidores 

públicos estáveis no Serviço Público do Estado do Pará, que obedecerá os princípios da legalidade, 
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, publicidade, segurança jurídica , 
moralidade e eficiência, dentre outros. 

Art. 2° - O servidor público estável da Administração Pública do Estado do Pará 
ficará em disponibilidade até seu adequado aproveitamento em outro cargo, quando extinto por Lei 
o cargo Por ele ocupado ou declarada a sua desnecessidade. 

Art. 3° - É ato privativo do Chefe do Poder Executivo, a declaração de 
desnecessidade de cargo público com observância dos seguintes critérios: 

I - indicação dos motivos que determinaram a decisão; 
II - divugação oficial; 
III - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos 

interessados. Parágrafo único. Respeitado o disposto nesta Lei, os cargos públicos poderão ser 
declarados desnecessários em decorrência da extinção ou reorganização de órgãos ou entidades da 
Administração Pública Estadual. 

Art. 4° - A renumeração do servidor posto em disponibilidade será proporcional 
ao seu tempo de serviço, observando-se para o respectivo cálculo, em cada caso, o tempo de 
serviço mínimo exigido para a concessão de aposentadoria voluntária com proventos integrais. 

§ 1° - Será contado o tempo de serviço federal, estadual ou municipal prestado 
pelo servidor. 

§ 2° - Excluem-se do cálculo da remuneração proporcional do servidor as 
vantagens por ele legalmente adquiridas, as decorrentes de dispositivo constitucional e as parcelas 
indenizatórias. 
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LEI N° 6.346, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2000. 
Altera os arts. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67 e 68 e revoga os arts. 70 e 

71 da Lei ri°  4.491, de 28 de 
novembro de 1973, que dispõe sobre assistência social e assistência à saúde 

prestada aos policiais militares e dá outras providências. 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Os arts. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67 e 68 da Lei n° 4491, de 28 de 
novembro de 1973, passam a viger com a seguinte redação: 

"Art. 57 — O Estado proporcionará ao policial militar e seus dependentes 
assistência médico-hospitalar, através das organizações do Serviço de Saúde da Polícia Militar e 
das organizações hospitalares do Estado, de acordo com a regulamentação prevista no art. 62 desta 

Parágrafo único — Para efeito da aplicação deste artigo, são considerados 
dependentes do policial militar aqueles definidos nos arts. 119 e 120 desta Lei. 

Art. 58 — Nas localidades onde não houver organizações de saúde do Estado, ou 
quando a complexidade do caso exigir, os policiais militares poderão ser internados ou realizar o 

prevista no art. 62 desta Lei. 
tratamento necessário em organizações de saúde articulares, de acordo com a regulamentação 

Art. 59 — O policial militar da ativa, quando acidentado em serviço ou portador 
de doença decorrente ou adquirida em serviço, terá tratamento e hospitalização totalmente custeada 
pelo Estado. 

Parágrafo único — O policial militar, da ativa ou na inatividade, não enquadrado 
no caput deste artigo terá tratamento e hospitalização custeados pelo Estado, de acordo com a 
regulamentação prevista no art. 62 desta Lei. 

Art. 60 — Todas as despesas decorrentes dos serviços de assistência médico-
hospitalar prestado aos policiais militares e seus dependentes serão providas pelo Fundo de Saúde 
da Polícia Militar, cujos recursos, provenientes do Tesouro do Estado, de contribuições dos 
policiais militares na forma prevista no art. 61 desta Lei, de transferências federais e de convênios, 
serão alocados no 

Orçamento Geral do Estado, em unidade orçamentária criada epecificamente para esse fim. 

Art. 61 — Para a constituição do Fundo de Saúde da Polícia Militar, visando, 
especialmente, à cobertura da assistência aos dependentes, cada policial militar contribuirá com: 

I — 6% (seis por cento) do valor do soldo, se for oficial superior, 
II — 5% (cinco por cento) do valor do soldo, se for oficial intermediário ou 

subalterno inclusive aspirante; 

III — 3% (três por cento) do valor do soldo, se for praça; 
IV — dotação orçamentária proveniente do Tesouro Estadual. 
§ I° - Para cada um dos dependentes previstos no art. 120, que vier a ser 

cadastrado no Fundo de Saúde, o policial militar pagará um adicional de 20% (vinte por cento) da 
sua contribuição. 

§ 2° - A participação no Fundo de Saúde da Policia Militar é extensiva aos 
Bombeiros Militares, obedecidas as condições previstas nesta Lei e nos atos reguladores previstos 
no art. 62.  

§ 3 — O policial militar contribuinte ficará isento de qualquer indenização pelas despesas decorrentes da assistência médico-hospitalar prevista nesta Lei. 

Art. 62 — As normas, condições e limites de atendimento dos serviços prestados 
pela assistência médico-hospitalar e a estruturação do Fundo de Saúde da Polícia Militar serão 
reguladas por ato do Poder Executivo. 

Art. 64 — As despesas decorrentes dos serviços de assistência social prestado aos 
policiais militares e seus dependentes serão providas pelo Fundo de Assistência Social da Polícia 
Militar, cujos recursos, provenientes do Tesouro do Estado, de contribuições dos policiais 
militares, das transferências federais e de convênios, serão alocados no Orçamento Geral do 
Estado, em unidade orçamentária criada especificamente para esse fim. 
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§ 1° - Fica estabeleci0 a contribuição mensal de 2% (dois por cento) do soldo do 
policial militar para contribuição do Fundo de Assitência Social. 

§ 2° - O gozo dos beneficios instituídos com recursos do Fundo de Assistência 
Social é exclusivo do Policial Militar que for contribuinte, excetuando-se as ações de 
responsabilidade do Estado, previstas na Lei n° 5.251, de 31 de julho de 1985, que venham a ser 
operacionalizadas através do Fundo, com recursos do Tesouro. 

§ 3° - Para efeito de aplicação deste artigo, são considerados dependentes do 
policial militar os definidos nos arts. 119 e 120 desta Lei, sendo a assistência condicionada: 

I — para dependentes previstos no art. 119, à contribuição estabelecida no § 1° 

deste artigo; 
II — para os dependentes previstos no art. 120, à contribuição adicional de 20% 

(vinte por cento) da própria contribuição. 
§ 4° - A participação no Fundo de Saúde da Polícia Militar é extensiva aos 

Bombeiros Militares, obedecendo as condições previstas nesta Lei e nos atos reguladores previstos 

no art. 62. 
§ 5°- 0 montante dos Recursos do Tesouro que contribuírem receita do Fundo de 

Assistência Social da Polícia Militar será definido pela lei orçamentária de cada exercício. 
Art. 66 — O Estado assegurará sepultamento condigno ao policial militar falecido, 

através de recursos alotados com exclusividade no orçamento do Fundo de Assistência Social da 
Polícia Militar, de acordo com o disposto no artigo anterior. 

Art. 67 — O policial militar falecido em serviço terá todas as despesas com os 	L. 
serviços funerários custeadas integralmente pelo Estado. inclusive as referentes ao traslado do local 
do óbito pata o local de sepultamento e as decorrentes da necessidade de uma e serviços especiais. 

Art. 68 — Ao policial militar que vier a falecer fora da situação prevista no artigo 
anterior, o Estado pagará, através do Fundo de Assitência Social da Polícia Militar, um auxílio 
Funeral correspondente a 02 (dois) soldos do posto de capitão". 

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente os arts. 70 e 

71 da Lei n° 4.491, de 28 de novembro de 1973. 
PALÁCIO DO GOVERNO, 28 de novembro de 2000. 

ALMIR GABRIEL 
Governador do Estado 

DECRETO N° 4.471, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2000. 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo art. 135, inciso V, da Constituição Estadual, e 
Considerando o Decreto n° 204/2000, de 23 de novembro de 2000, editado pelo—, 

Prefeito Municipal de Oriximiná, que declarou a existência de Situação de Emergência na área 
urbana daquele Município, que se encontra em situação critica, ocasionada pelo colapso do sistema 
de abastecimento de água potável nos bairros da cidade; 

Considerando que, em conseqüência do desastre, vários bairros encontram-se 
prejudicados, colocando em risco a saúde da população; 

Considerando que a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil verificou e 
constatou a existência de situação de anormalidade, dimensionada como intensidade de nível III, 
nos termos da Resolução n°3 do Conselho Nacional de Defesa Civil; 

Considerando que compete ao Governador do Estado promulgar o referido ato, 
nos termos do art. 12 do Decreto Federal n° 895. de 16 de agosto de 1993, a fim de que passe a ter 
validade para os fins previstos nos dispositivos legais mencionados, 
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§ 3° - Do ato de disponibilidade não poderá resultar retribuição mensal inferior a 
/••■ 	2/3 (dois terços) do valor da remuneração do servidor, respeitando a garantia do salário mínimo. 

Art. 5° - O servidor em disponibilidade contribuirá para Previdência e terá o tempo 
de serviço computado para aposentadoria ou nova disponibilidade. 

Art. 6° - O ato que declara em disponibilidade o servidor legalmente afastado ou 
licenciado somente entrará em vigor após o término da licença ou do afastamento. 

Art. 7° - Os cargos declarados desnecessários, enquanto não forem legalmente 
extintos. Não poderão ser ocupados pelo prazo de 04 (quatro) anos. 

Art. 8° - É vedado, pelo prazo de no mínimo 04 (quatro) anos, a criação de cargos 
com atribuições iguais ou assemelhadas a dos cargos extintos. 

Art. 9° - Fica o Poder Executivo autorizado a emitir todos os atos que se fizerem 
necessários à aplicação da presente Lei. 

Art. 10 — Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 60 
(sessenta) dias. 

/ 

r 
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Art. 11 — Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12 — Ficam revogadas as disposições em contrário. 
PALÁCIO DO GOVERNO, 28 de dezembro de 2000. 

ALMIR GABRIEL 
Governador do Estado 

LEI N° 6342, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2000. 
Altera dispositivos das Leis n° 5.055, de 16 de dezembro de 1982, que "Dispõe 

sobre a Taxa de Fiscalização e de Serviços Diversos e dá outras providências"; 6.010, de 27 de 
dezembro de 1996, que "Institui a Taxa de Segurança pela prestação de Serviços Públicos ou 
atividades específicas, decorrentes do exercício do Poder de Polícia por Órgãos do Sistema de 
Segurança Pública", e 6.279, de 29 de dezembro de 1999, que "dispõe sobre as taxas administrativas 
do Departamento de Trânsito do Estado do Pará", e dá outras providências. 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

Art. 1° - As Tabelas I e II da Lei n° 5.055, de 16 de dezembro de 1982, e o anexo da 
Lei n° 6.010, de 27 de dezembro de 1996, passam a vigorar com a redação dada por esta Lei. 

Art. 2° - A Tabela de Taxas do Departamento de Trânsito do Estado do Pará 
DETRAN-PA, constante da Lei n° 6.279, de 29 de dezembro de 1999, passa a vigorar com a redação 
dada por esta Lei. 

Art. 3° - Fica acrescida a Tabela V à Lei n° 5.055, de 16 de dezembro de 1982, com 
a redação dada por esta Lei. 

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Ficam revogadas as disposições em contrário. 
Palácio do Governo, 28 de dezembro de 2000. 

ALMIR GABRIEL 
Governador do Estado 

TABELA I 	 UPF-PA 
4. ATOS RELATIVOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
4.1 Extinção de Incêndio e Serviços de Busca e Salvamento em Edificações. 
Imóveis residenciais de qualquer natureza (por M2) 	 0,12 Anual 
Imóveis residenciais e/ou serviços de qualquer natureza (por M2) 	0,22 Anual 
Imóveis industriais de qualquer natureza (por M2) 	 0,29 Anual 

4.2 VISTORIA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVAMENTE A 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PRODUTOS PERIGOSOS E DA 
UTILIZAÇÃO, EFETIVA OU POTENCIAL, DE SERVIÇOS DO CBMPA. 
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Em veículo de passeio 
Em veículos coletivos rodbviários e urbanos (ônibus/caminhões e congéneres) 
Vistoria Técnica Anual por edificação, em residências mu ltifamilirares, 
comerciais e industriais com área construída até 250 M2  
DE 250,01 ATÉ 500 M2  
DE 500,01 ATÉ 1.000 M2  
DE 1.000,01 ATÉ 2.000 M2  
DE 2.000,01 ATÉ 4.900 M2  
Acima de 4.000M2  (cada 1.000M2  de área construída excedente ou fração) 

4,95 Anu 
7,00 Anual 

22,08 Anual 

30,72 Anual 
40,14 Anual 
54,52 Anual 
71,87 Anual 
18,33 Anual 

4.3 TAXA POR VEZ, HORA TÉCNICA TRABALHADA, HORA 
OPERACIONAL TRABALHADA (HOMEM/HORA TRABALHADA) 

Perícia de Incendiei 	 74,35 

E PÂNICO. 4.4 APROVAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

De Risco "A", para 1.000M2  ou Fração de Área Construída. 	 115,60 
De Risco "B", para 1.000M2  ou Fração de Área Construída. 	 148,71 
De Risco "C", para 1.000M2  ou Fração de Área Construída. 	 178,44 

OBS: OS RISCOS SÃO CLASSIFICADOS DE ACORDO COM A TARIFA 
SEGUROS INCÊNDIO DO BRASIL 

4.5 VISTORIA TÉCNICA E TESTE DE PROVA DE EQUIPAMENTOS DE 
COMBATE INCÊNDIO E/OU INSTALAÇÃO DE GÁS ENCANADO PARA CONCESSÃO DE 
"HABITE-SE". 

De Risco "A", para 1.000M2  ou Fração de Área Construída. 	 148,71 
De Risco "B", para 1.000M2  ou Fração de Área Construída. 	 223,06 
De Risco "C", para 1.000M2  ou Fração de Área Construída. 	 297,42 

OBS: OS RISCOS SÃO CLASSIFICADOS DE ACORDO COM A TARIFA 
SEGUROS INCÊNDIO DO BRASIL 

4.6 SERVIÇOS ESPECIAIS 

Para Cursos, Estágios, Palestras e Demonstrações (Hora Técnica Trabalhada) 	74,35 

4.7 PREVENÇÃO OPERACIONAL DE INCÊNDIO 

Por Homem /Hora Trabalhada 	 4,95 

4.8 PARECERES TÉCNICOS 	 29,73 

4.9 VISTORIAS RELATIVAMENTE À ESTABILIDADE DE ESTRUTURA 
(ARQUIBANCADAS, PARQUES DE DIVERSÕES E OUTROS) 	 74,35 

4.10 TESTES EM EQUIPAMENTOS E/OU SISTEMAS DE SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO 	 74,35 

4.11 VISTORIAS RELATIVAS A SISTEMA ELÉTRICO-MECÂNICO E DE 
ESTRUTURA DE ELEVADORES DE CARGA E DE PESSOAS 	 28,73 

4.12 APROVAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE GÁS 
CANALIZADO CADA 1.000M2  DE ÁREA CONSTRUÍDA OU FRAÇÃO 	74,35 
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Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
RESOLVE: 
Art. 1° - Homologar o Decreto n° 204/2000, de 23 de novembro de 2000, editado 

pelo Prefeito Municipal de Oriximiná, que declarou a existência de Situação de Emergência na área 
urbana daquele Município. 

Art. 2° Conforma-se que os atos oficiais de declaração de situação anormal estão 
de acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Defesa Civil e, em 
conseqüência desta aprovação, passam a produzir os efeitos jurídicos que lhes são próprios, no 
âmbito estadual. 

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com vigência de 
60 (sessenta) dias, a contar da data da declaração. 

PALÁCIO DO GOVERNO, 28 de dezembro de 2000. 

ALMIR GABRIEL 
Governador do Estado 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ 
DECRETO Ni° 204/2000 
Declara situação anormal, caracterizada como "Situação de Emergência", nos 

bairros de Santa Luzia, São Pedro, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima, Centro, 
Perpétuo Socorro, Santa Terezinha e Área Pastoral no Município de Oriximiná, afetadas pelo 
colapso do sistema de abastecimento de água potável. 

LUIZ GONZAGA VIANA FILHO, Prefeito Municipal de Oriximiná, no uso de 
suas atribuições legais conferidas pelo art. 74 da Lei Orgânica Municipal pelo artigo 12 do Decreto 
Federal n° 895, de 16 de agosto de 1993 e pela resolução n° 03 do Conselho Nacional de Defesa 
Civil. 

A precariedade que se encontra o sistema de abastecimento de água potável, aos 
moradores dos bairros da cidade de Oriximiná, servidos pela rede de distribuição sob a 
responsabilidade da COSANPA; 

Diante da iminência de um colapso geral no fluxo de abastecimento de água, que 
ocasionará com isso grandes transtornos na maioria da população urbana; 

De acordo com a resolução n° 03 do Conselho Nacional de Defesa Civil — 
CONDEC a intensidade deste dedsatre foi dimencionado como de nível III; 

Considerando que concorrem como critérios agravantes da situação de 
anormalidade: a precariedade da estação de tratamento de água, o armazenamento e a rede de 
distribuição nos bairros da cidade de Oriximiná, e o risco das comunidades locais ficarem sem 
saneamento básico. 

DECRETA: 
Art. 1° - Fica declarada a existência de situação anormal provocada pelo colapso 

do sistema de abastecimento de água potável, como "Situação de Emergência", nos bairros de 
Santa Luzia, São Pedro, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima, Centro, Perpétuo 
Socorro, Santa Terezinha e Área Pastoral no Município de Oriximiná. 

Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo viger por 
um prazo de 60 (sessenta) dias. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Oriximiná, 23 de Novembro de 2000. 

LUIZ GONZAGA VIANA FILHO 
Prefeito Municipal de Oriximiná 
(Transe. D.O.E. n°29.365, de 29 de dezembro de 2000) 

2 — DIRETORIA DE APOIO LOGÍSITICO - DAL 
PORTARIA N.° 005 DE 20 DE ABRIL DE 2001 - DAL 
O Diretor de Apoio Logístico, no uso de suas atribuições que lhe competem de 

acordo com o Parágrafo Único do Art. 22 da Portaria n.° 043 de 26 de janeiro de 1999. 
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IMENTO — MAJ QOBM RG 10917 EMANUEL LISBOA 

Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 

RESOLVE: 
Nomear o CAP BM GERALDO PANTOJA DE MENEZES, para proceder \"'" 

Inquérito Técnico, conforme escala de I.T, na viatura UR-04, pertencente ao Quartel do L° GBM, 
a qual deu entrada dia 18/04/2001, no CSMV/MOP, para ser submetida a manutenção no pára-
brisas, 

 
 onde no dia 08/04/01 quando retomava de uma ocorrência foi atingida por uma pedra, vindo 

este a trincai. Apurar as causas, efeitos e responsabilidades dos danos, conforme documentos em 
anexos. 

Anexos: 
OFICIO N.° 048/01 (CSVM/MOP) 
OFÍCIO N.° 194/01 (1.° GBM) 
PARTE S/N.e/01 (3.° SGT BM LOBATO) 
(Ref. Nota n° 019/2001- DAL) 

4' PARTE — JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1- PUNIÇÃO DISCIPLINAR 

O Maj BM Cmt do 1° GBM, no uso das atribuições que lhe confere o art. I 
inciso III do RDCBM, resolve: 

PUNIR: 

Com 02 (dois) dias de DETENÇÃO, ao 3° SGT BM AIRTON MARQUES 
MARINHO, do 1° GBM, por ter deixado de tomar providências legais e administrativas em relação 
ao fato ocorrido no dia 27 MAR 01 envolvendo o 3° SGT BM TOBIAS, o qual fazia comentários 
desairoso de sua pessoa, tanto que houve discussão com o 3° SGT BM TOBIAS no interior desta 
UBlvl na presença de pares, subordinados r civis, colocando em evidência a disciplina desta 
instituição. Incurso nos n°s 17, 26, 103 e 140, do anexo I do art. 15, com atenuante de n° II, do art. 
18 e agravante das letras B e E do n° IV do art. 20, tudo do RDCBM. Transgressão "MÉDIA", fica 
detido por 02 (dois) dias. Permanece no comportamento "BOM". 

Com 04 (quatro) dias de DETENÇÃO ao 3° SGT BM TOBIAS CORREA 
MOREIRA, do 1° GBM, por ter tecido comentários desairosos sobre a pessoa do 3° SGT BM 
MARINHO, com seus pares e subordinados, causando discórdia e desarmonia. Incurso nos n°s 14; 
17, 69, 77 101 e 126, do anexo I, do art. 15 e agravante de n°s I e II do art. 20, tudo do RDCBM. 
Transgressão "MEDIA", fica detido por 04 (quatro) dias. Permanece no comportamento "MAU". 

JOSÉ CUPERTINO CORRÊA — Cel QOBM RG 830715 
Comandante Geral do CBMPA 

Confere com Original, 

Ajudar 	rol do CBMPA 

Boletim Geral n° 079 de 26ABR2001/QCG 
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