
ESTADO DO PARÁ 

CORPO DE BOMBEIROS MILIT 

COMANDO GERAL 

AJUDÂNCIA GERAL 

BELÉM-PARÁ, 12 DE JUNHO DE 2001 

BOLETIM GERAL N°.111 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

1' PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
Serviços para o dia 13JUN200I (QUARTA-FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	 MAJ Q013M PAULO GERSON 
Supervisor de Arca 
Coordenador de Operações ao CIOp 

Fiscal de Dia ao QCG 
Encarregado de Inquérito Técnico 
Oficial Odontólogo de Dia 
Oficial Médico de Dia 
Peritas de Incêndios e Explosões 

2' PARTE — INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

3' PARTE — ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
1- ASSUNTOS GERAIS 
A) ALTERAÇÃO DE OFICIAL 

1-ATO DESTE COMANDO 
PORTARIA N° 241, DE 30 DE MAIO DE 2001. 
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador 

Estadual de Defesa Civil, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar, 
c: 

Considerando o que preceitua o Art. 70 e 71, letra "a", parágrafo 1°, da Lei 
estadual n°5.251 (Estatuto de policiais Militares da PMPA), de 31 JUL 85. 

RESOLVE: 
Conceder o período de 06 (seis) meses de Licença Especial ao servidor, CAP 

I3M JOSÉ RIBAMAR SILVA DE FREITAS , lotado no 4° SGBM/1, correspondente ao decénio 
abaixo descrito: 

Serviço averbado pregado ao Ministério da Aeronáutica 	 01 ano 
Serviço ativo relativo aos anos 01/03/1992 a 01/03/2001 	 09 anos 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
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CAP QOBM ALEXANDRE 
CAP QOBM CAJANGO 
CAP QOI3M LIMA 
CAP QOCBM DANIEL 
TEN QOBM LUIS 
CAP QOSIIM MAURO TADEU 
CAP QOSBM R. MAGALHÃES 
TEN QOBM FURTADO 
TEN QOBM PINHEIRO 
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PORTARIA N° 246, DE 06 DE JUNHO DE 2001 
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coord 

Estadual de Defesa Civil, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar, 

RESOLVE: 
Art. 1° - Exonerar, a pedido, do cargo de Comandante do 3° Grupamento 

Bombeiro Militar — 3° GBM, do CBMPA, o Ten Cel QOBM WILSON LUZI() DA ROCHA 
BENDELAK FILHO, MF 3367940-013. 

Art. 2° - Esta l'ortaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições enn contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

PORTARIA N° 247, DE 06 DE JUNHO DE 2001. 
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador 

Estadual de Defesa Civil, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar, 

RESOLVE: 
Art. 1° - Exonerar do cargo de Chefe da 3' Seção do Estado Maior Geral — BM/3 

do CBMPA, o Maj QOBM CELSO DOS SANTOS PIQUET, MF: 3406660-011. 
Art. 2° - Nomear o Maj QOBM CELSO DOS SANTOS PIQUET, MF: 3406660-

011, para exercer o cargo de Comandante do 3° Grupamento Bombeiro Militar — 3° GBM, do 
CBMPA. 

Art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

PORTARIA N° 248 DE 06 DE JUNHO DE 2001 
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador 

Estadual de Defesa Civil, no uso de suas atribuições conferidas em legislação peculiar, 

RESOLVE: 
Art. 1° - Designar para exercer o cargo de Comandante Operacional do CBMPA, 

o Ten Cel QOBM MARCOS AURÉLIO AQUINO LOPES, MF 3348717-011. 
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
(Transe. do D.O.E. n° 29.473, de 07jun2001) 

B) ALTERAÇÃO DE PRAÇA 
1- DESCLASSIFICAÇÃO 

Da Diretoria de Finanças (DF) 
Sd BM NILTON RONALDO COSTA DO REGO, da AJG 

2 — CLASSIFICAÇÃO 
No Protocolo Geral do CBMPA 
Sd BM NILTON RONALDO COSTA DO REGO, da AJG 

3 — ATO DESTE COMANDO 
PORTARIA N° 240, DE 29 DE MAIO DE 2001. 
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador 

Estadual de Defesa Civil, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar, 
e: 

Considerando o que preceituam os arts. 70 e 71, letra "a", parágrafo 1°, da Lei 
Estadual n° 5.251 (Estatuto de Policiais Militares da PMPA), de 31 JUL 85. 
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RESOLVE: 
Conceder o período de 06 (seis) meses de Licença Especial ao servidor, 3° SGT 

CLODOALDO MACIEL PARENTE , lotado no 1° SGBM/I, correspondente ao decênio 
abaixo descrito: 

Serviço averbado prestado ao Ministério do Exército 	01 ano, 11 meses, 
29 dias 

Serviço ativo relativo aos anos 01/03/1993 a 01/05/2001 	08 anos, 02 meses 

Conceder o período de 06 (seis) meses de Licença Especial ao servidor, SD BM 
ALEXANDRE MAGNO DO CARMO MACEDO, lotado na SBM/INFRAERO/BELÉM, 
correspondente ao decênio abaixo descrito: 

Serviço ativo relativo aos anos 01/03/1991 a 01/03/2001 	 10 anos 
Registre-se, publique-se e cumpra-se 

PORTARIA N° 242, DE 31 DE MAIO DE 2001. 
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador 

Estadual de Defesa Civil, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em lei; 
Considerando o que preceitua o art. 91, da Lei Estadual n° 5251, de 31 de julho de 

1995. 

RESOLVE: 
Art. 1° - Reverter ao serviço ativo, os servidores militares: 3° SGT BM 

GILCEMAR DE OLIVEIRA SOARES, do 6° SGBM/I e SD BM MANOEL MATOS DA SILVA, 
do QCG. Por estarem APTO COM RESTRIÇÕES, ao serviço Bombeiro Militar, conforme 
parecer médico da JIS/BM. 

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogadas às 
disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
(Transe. do D.O.E. n°29.473, de 07jun2001) 

4 — EXTRAVIO DE DOCUMENTO 
O Sd BM PAULO SERGIO SOUZA DE CASTRO, da AJO, participou a este 

Comando, que no dia 27MAI2001, foi extraviada em via pública sua Carteira de Identidade Militar 
RG 1558776, expedida pelo Setor de Identificação do CBMPA. 

(Ref, B.O n° 2001/003193- Seccional Urbana de Policia Civil) 

II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1- ATO DO PODER EXECUTIVO 

DECRETO NI' 4.665, DE 07 DE JUNHO DE 2001. 
Estabelece normas sobre consignações em folha de pagamento dos 

servidores públicos civis e militares do Estado do Pará. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e 

Considerando a necessidade de estabelecer normas sobre descontos em folha de 
pagamento dos servidores públicos civis e militares do Estado do Pará, regulamentando-se o art. 
126, da Lei Estadual n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e arte. 109 e 110 da Lei n° 4.491, de 28 de 
novembro de 1973; 

Considerando a implantação do novo Sistema Integrado de Gestão de Recursos 
Humanos do Estado. 
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DECRETA: 
Art. 1° - Este Decreto estabelece normas sobre descontos em folha de pagamento 

dos servidores públicos civis e militares do Estado do Pará. 
Art. 2° - As consignações em folha de pagamento, para efeito de desconto, não 

poderão exceder a 1/3 (um terço) da remuneração para os servidores civis e 30% (trinta por cento) 
para os militares, ressalvados os descontos para pagamento da contribuição previdenciária e 
imposto de renda, bem como o disposto nas alíneas "a", "c" e "d" do item 3 do art. 107 da Lei n° 
4.491, de 28 de novembro de 1973. 

Art. 3° - Os descontos em folha de pagamento são classificados, para fms deste 
Decreto, em consignações compulsórias ou facultativas. 

§ 1° - Consignações Compulsórias são descontos incidentes sobre a remuneração 
do servidor, efetuados por força de lei ou decisão judicial, compreendendo, entre outras: 

I — Contribuição para a previdência oficial; 
II — Imposto sobre o rendimento do trabalho; 
III — Pensões alimentícias; 
IV — Restituições e indenizações ao Erário; 
V — Reembolso de beneficios e auxílios prestados aos servidores pela 

Administração Pública Estadual. 
§ 2° - Consignações facultativas ou autorizadas são descontos incidentes sobre a 

remuneração do servidor, que sejam efetuados mediante sua autorização prévia e formal, com a 
anuência da Administração Pública. 

Art. 4° - Para fms deste Decreto, poderão ser admitidas consignações facultativas 
destinadas a, entre outras: 

I — Contribuições mensais, decorrente da condição de associado, destinadas à 
manutenção de entidades de classe, associações ou clubes constituídos por servidores públicos; 

II — Contribuições de filiado a partido político; 
III — Mensalidade instituída para entidades sindicais representativas de servidores 

públicos estaduais; 
IV — Contribuição para plano de saúde, patrocinado por entidade aberta ou 

fechada de previdência privada, que opere com planos de pecúlio, saúde, seguro de vida, renda 
mensal e previdência complementar, bem como por entidade administradora de planos de saúde; 

V — Contribuição para a entidade fechada ou aberta de previdência privada, 
prevista na Lei n° 6.435, de 15 de julho de 1977, que opere com o plano de pecúlio, saúde, seguro 
de vida, renda mensal e previdência complementar, bem como para seguradora que opere com 
planos de seguro de vida e renda mensal; 

VI — Prêmio de seguro de vida de servidor coberto por unidade fechada ou aberta 
de previdência privada, que opere com planos de pecúlio, saúde, seguro de vida, renda mensal e 
previdência complementar, bem como seguradora que opere com planos de seguro de vida e renda 
mensal; 

VII — Prestação referente a imóvel adquirido de unidade financeira 
destinada à residência de servidores públicos civis e militares; 

VIII — Constribuições instituidades para entidades benellaines; 
IX — Pagamento de mensalidade ou amortização de empréstimo concedido por 

instituição financeira, entidades fechada ou aberta de previdência privada ou cooperativa de crédito 
constituída de acordo com a Lei n° 5.764, de 16 de novembro de 1971, autorizadas pelo Banco 
Central; 

X — Pensão alimentícia voluntária, consignada em favor de dependente que 
conste dos assentamentos funcionais; 

XI — Contribuições para os fundos públicos de saúde e assistência. 
Parágrafo Único — Podem ser mantidos no Sistema Central de Recursos Humanos 

os códigos de descontos facultativos referentes a seguro de vida e planos de saúde dos servidores, 
cujo patrocínio seja de entidades sindicais e de classe, associações e clubes constituídos por 
servidores públicos estaduais. 
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Art. 5° - As consignações compulsórias tem prioridade sobre as facultativas, 
dentre estas as referentes à aquisição de casa própria, negociada através de órgão oficial, e às 
contribuições de servidor para fundos públicos. 

§ 1° - A soma das consignações facultativas não excederá a 1/3 (um terço) da 
remuneração total percebida pelo servidor civil e 30% (trinta por cento) da remuneração total percebida 
pelo servidor militar. 

§ 2° - Somente nas hipóteses previstas nas alíneas "b", "e" e "d" do item 3 do art. 
107, da Lei n° 4.491, de 28 de novembro de 1973, a soma dos descontos poderá alcançar o limite 
máximo de 70% (setenta por cento), nos quais já estejam incluídos os 30% (trinta por cento) das 
consignações facultativas previstas no § 1° deste artigo. 

§ 3° - Caso a soma dos descontos ultrapasse o limite previsto no art. 2°, serão 
suspensos, até ficar dentro daquele percentual, os descontos relativos a consignação facultativas de 
memores níveis de prioridade, obedecida a seguinte ordem para a manutenção do desconto: 

I — Pensão alimentícia; 
II — Prestação de imóvel adquirido através de órgão oficial; 
III — Contribuição para os fundos públicos; 
IV — Contribuição para planos de pecúlio; 
V — Mensalidade para custear as entidades de classe, associações, cooperativas, 

partidos políticos e entidades beneficientes; 
VI — Contribuição para previdência complementar ou renda mensal; 
VII — Contribuição para seguro de vida; 
VIII — Amortização de empréstimos ou financimentos pessoais, e 
IX — Contribuição para plano de saúde. 
§ 4° - Poderá a consignação cujo valor tenha sido suspenso, em comum acordo 

com o servidor, ouvida a Administração pública, diminuir o valor do desconto mensal á margem 
disponível, valendo-se da dilatação dos prazos originais para o resgate dos compromissos por ele 

/\ 	assumidos. 
§ 5° • Em se tratando de consignações facultativas, prevalece o critério de 

antiguidade, de modo que a consignação posterior não cancela a anterior, resalvada a hipótese de 
processamento indevido, que observará a ordem de prioridade de que trata o § 2° deste artigo. 

§ 6° - A instrução do pedido de consignação deverá, confornie o caso, conter: 
a) Valor total a ser consignado, número de parcelas e o percentual de desconto 

sobre a renumeação, bem como a indicação de prazo de duração do desconto; 
b) conta bancária a que será destinado o crédito; e 
c) Autorização previa e expressa do consignatário ou seu representante legal. 
Art. 7° - Ressalvados os órgãos da administração pública e o beneficiário de 

pensão alimentícia voluntária, o consignatário, para ser habilitado, deverá comprovar o preenchimano 
dos seguintes requisitos: 

I — No caso de entidade de classe, associação e clube constituídos exclusivamente 
de servidores públicos estaduais e sindicados representativos de servidores públicos estaduais: 

a) Apresentar cópia do estatuto com o registro do cartório competente: 
b) cópia do cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 

Fazenda — CNPJ/MF; 
II — No caso de entidades securitárias, beneficentes e de previdência privada: 
a) possuir sucursal ou representação legal com dependência e escritório no 

Estado do Pará, com o respectivo alvará de funcionamento: 
b) comprovar o registro junto à Superitendência de Seguros Privados — SUSEP; 

III — No caso de entidades administradoras de plano de saúde: 
a) Possuir sucursal ou representação legal com dependência e escritório no 

Estado do Pará, com o respectivo alvará de funcionamento; 
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b) Apresentar a cópia do estatuto de sociedade, da ata de eleição da u 
diretoria, do contrato social devidamente registrado e do alvará de funcionamento; 

c) Anexar cópia do registro definitivo do plano junto à SUSEP e ao Ministério da 
Saúde, respectivamane; 

d) Apresentar cópia do registro definitivo de funcionamento junto ao Conselho 
Nacional de Seguros Privados — CNSP; 

IV — No caso de instituições financeiras e cooperativas de credito: 
a) Apresentar autorização expedida pela Banco Central; 
b) Possuir sucursal ou representação legal com dependência e escritório no 

Estado do Pará, com o respectivo alvará de funcionamento, apresentado cópia do contrato de mandato, 
se representante legal; 

c) Apresentar cópia do estatuto da sociedade, da ata de eleição da última 
diretoria, do contrato social devidamente registrado e do alvará de funcionamento. 

§ I° - Após a verificação da regularidade e deferimento da solicitação, a 
Secretaria Executiva de Estado de Administração, firmará contrato ou convênio, conforme o caso, com 
o consignatário e disponibilizará o código no sistema de Cadastro de Recursos Humanos. 

§ 2° - As entidades aludidas no "Caput" deste artigo deverão, quando a isso 
obrigadas, comprovar sua regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS, bem 
como sua inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social — INSS. 

§ 3° - As consignações destinadas à amortização de empréstimos ou 
financiamentos somente serão autorizadas pela Secretaria Executiva de Estado de Admnistração 
mediante o cumprimento, pela consignatária, dos requisitos previstos no inciso IV deste artigo. 

AR 8° - Os procedimentos necessários, à reposição dos custos operacionais de 
que trata o inciso IV do art. 126 da Lei n° 5.810, de 1994 e o art. 108, número 2, da Lei n° 4.491. de 
1973, decorrentes do processamento das consignações facultativas, serão definitivos através de portaria 
da Secretaria Especial de Estado de Gestão. 

Art. 9° - Não serão permitidos, na folha processada pelo Sistema de Cadastro de 
Recursos Humanos, ressarcimentos, compensações, encontros de contas ou acertos financeiros entre 
entidades consignatárias e servidores que impliquem créditos nas fichas  financeiras dos servidores. 

Art. 10 A consignação em folha de pagamento não implica co-responsabilidade 
dos órgãos e das entidades públicas por dividas ou compromissos de natureza pecuniária, assumidos 
pelo servidor junto ao consignatário. 

Parágrafo Único. A Administração Estadual não responderá pela consignação em 
caso de perda de cargo ou emprego, ou insuficiência de limite de margem consignável sobre os 
rendimentos brutos mensais dos servidores públicos. 

Art. 11 A consignação facultativa pode ser cancelada: 
I — Pela Administração, desde que motivadamente; 
II — Por interesse do consignatario, expresso por meio de solicitação formal 

encaminhada à Secretária Executiva de Estado de Administração; 
III — A pedido do servidor, mediante requerimento enderaçado à Secretária 

Executiva de Estado de Administração, quando se tratar de contribuição ou premio mensal, e com a 
anuência da entidade consignatária, no caso de compromisso assumido e usufruído. 

Art. 12 - A conotação de consiganação processada em desacordo com o disposto 
neste Decreto, mediante fraude simulação, dolo, concluiu ou culpa, que caracterize a utilização ilegal 
da folha de pagamento dos servidores públicos da Administração, impõe à Secretaria Executiva de 
Estado de Administração a desativação imediata, temporária ou definitiva, da rubrica destinada ao 
consignatário envolvido. 

Art. 13 - As consignações facultativas que, na data da publicação deste Decreto, 
não se enquadrarem aos limites consignáveis estabelecidos nos termos do art 2°, terão os descontos 
automaticamente suspensos do processamento da folha de pagamento. 

Art. 14 - As consignações que, na data da publicação deste Decreto não se 
enquadrarem às normas ora estabelecidas terão prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de 
sua publicação, para adotar as providincias necessárias ao seu cumprimento, nos tennos do disposto no 
§ 3" do art. 15 deste Decreto. 

Boletim Geral n° 111 de 12JUN2001/QCG 	 Pág. 88._ 



 

Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 

 

Art. 15 - O disposto neste Decreto  aplica-se aos proventos de aposentadoria, 
reserva renumerada, reforma e ás pensões. 

Art. 16 - Compete ao Secretario Executivo de Estado de Administração, ouvido 
sempre o órgão de lotação dos servidores, autorizar as inclusões de consignações, credenciar e 
revalidar entidades cromo consignatárias, aplicar as sanções previstas neste Decreto, bem como 
apreciar e decidir os casos omissos. 

Art. 17 - A Secretaria Especial de Estado de Gestão, em conjunto com a 
Secretaria Executiva de Estado de Administração, expedirão as instruções complementares que se 
fizerem necessárias à execução deste Decreto no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário. 
Palácio do Governo, 07 de junho de 2001. 

ALMIR GABRIEL 
Governador do Estado 
(Transe. do D.O.E. n°29.474, de 08jun2001) 

2 — ATO DESTE COMANDO 
PORTARIA N° 229, 28 DE MAIO DE 2001. 
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador 

Estadual de Defesa Civil, no uso de suas atribuições e; 
Considerando o Decreto Estadual n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e a Portaria n° 

689 de 20 de maio de 1994 — SEAD 

RESOLVE: 
Conceder aos Militares: 3° SGT FEM BM MIREIA I)E LACERDA 

CAFEZAQUIS e SD BM ROBSON MORAES RÉGO GONÇALVES, 03 (três) diárias completas, 
no valor total de R$ 153,00 (cento e cinqüenta e três reais), por terem de seguir, no período de 
29/05 a 31/05/200I,ao Município de Castanhal/PA, a fim de atuarem no III Encontro de Conselhos 
Interativos de Segurança e Justiça — CISJU. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

PORTARIA N° 243, 04 DE JUNHO DE 2001. 
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador 

Estadual de Defesa Civil, no uso de suas atribuições e; 
Considerando o Decreto Estadual n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 

689 de 20 de maio de 1994 — SEAD 

RESOLVE: 
Conceder aos militares: Capitães BM ALMIR ANTÔNIO GOUVEIA MARTINS 

e MARCUS VICTOR LIMA NORAT, 07 (sete) diárias completas, no valor total de R$ 700,00 
(setecentos reais), por terem de seguir, no período de 16 a 22-06-2001, ao Município de 
Alenquer/PA, a fim de participarem do projeto "A Segurança Vai a Escola". 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

PORTARIA N° 245, 04 DE JUNIIO DE 2001. 
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador 

Estadual de Defesa Civil, no uso de suas atribuições e; 
Considerando o Decreto Estadual n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e a Portaria n° 

689 de 20 de maio de 1994 — SEAD 
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RESOLVE: 
Conceder ao Sd BM EDUARDO GONÇALVES MODESTO, 05 (cinco) diárias 

completas, no valor total de R$ 125,00 (cento e vinte o cinco reais), por ter seguido, no período de 
28/05 a 01/06/2001, ao Município de Castanhal/PA„ a fim de participar do III Encontro Estadual 
de Conselhos Interativos de Segurança e Justiça — CISJU. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
(Transe. do D.O.E. 29.473, de 07jun2001) 

4' PARTE JUSTIÇA E DISCIPLINA 
SEM ALTERAÇÃO 

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

Confere com Original: 

ler  

EMANUEL LISBOA ALI D t !ir ENTO — MAJ QOBM RG 10917 
Ajudai 	do CBMPA 
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