
ESTADO DO PARA"  

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL 

AJUDÂNCIA GERAL 

BELÉM-PARA, 20 DE JUNHO DE 2001 

BOLETIM GERAL N° 115 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

1' PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
Serviços para 

Oficial Superior de Serviço 
Supervisor de Área 
Coordenador de Operações ao CIOp 

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

2' PARTE - INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

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

1 — LUTO - CONCESÃO 
Concedi a contar do dia 19JUN2001, ao Cap QOBM ALMIR ANTONIO 

GOUVEIA MARTINS, do 7° SGBM/I, em conseqüência do falecimento de pessoa da família 
(sogro). Apresentação: 27JUN2001. 

(Ref. Of., n° 120/2001- 7° SCiBM/I) 

B) ALTERAÇÃO DE PRAÇA 
1- LICENÇA DE SAÚDE - CONCESSÃO 

Conforme parecer médico, concedi: 
A contar do dia 29MAI2001. 
Ao Sd BM JEFFERSON FERREIRA DE BRITO, da 2' SBM/L 10 (dez) dias de 

— dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 08JUN2001. 

o dia 21JUN2001 (QUINTA-FEIRA) 
MAJ QOBM PAULO GERSON 
CAP QOBM GOUVEIA 
CAP QOBM ZANELLI 
CAP QOBM HAYMAN 
CAP QOCBM PETRONIO 
TEN QOBM FARIAS 
CAP QOSBM BRAGA 
CAP QOSBM R. MAGALHÃES 
CAP QOBM NORAT 
TEN QOABM HILDEMAR 
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II — ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

2 — ATO DO PODER EXECUTIVO 
DECRETO N° 4.671, DE 12 DE JUNHO DE 2001. 
Toma facultativo, no dia 15 de junho de 2001, o expediente nas repartições 

públicas integrantes da administração direta, autárquica e fundacional do Estado do Pará, e dá 
outras providências. 

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 feriado do dia 14 de junho, consagrado a Corpus Christi, e as 
medidas de racionalização de energia elétrica adotadas em todo País. 

DECRETA: 
Art. 1° - É facultativo o expediente nos órgãos estaduais da administração direta e 

indirda no dia 15 de junho de 2001. 

Parágrafo Único — Os órgãos estaduais das áreas de arrecadação, saúde pública e 
defesa social estabelecerão, no dia referido neste Decreto, escalas de serviço de servidores, a fim 
de que o atendimento à população não sofra solução de continuidade. 

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do Governo, 12 de junho de 2001. 

HILDEGARDO DE FIGUEIREDO NUNES 
Governador do Estado, em exercício 
(Transe. do DOE n°29.477, de 13JUN2001) 

3 — COOPERBOM — COMUNICAÇÃO 
Informamos a todos os cooperados da COOPERBOM, que no período de 20 a 30 

de junho de 2001, não serão realizadas as reservas de empréstimos e consequentemente não haverá 
a liberação dos cheques no dia 10 do mês seguinte (julho). 

Informamos ainda, que o motivo de tal medida, se dá pela iniciativa preventiva 
de capitalizarmos recursos para atendermos nossos cooperados, uma vez que a demanda dos 
mesmos aumenta a cada mês, originando um fluxo de valores cada vez maior, nos obrigando a 
procurar recursos em outras instituições financeiras (CECRESPA- Central das Cooperativas de 
Crédito do Estado do Pará), das quais temos que pagar juros sobre tais transações. Outro motivo do 
qual estamos tentando nos precaver, é de que possuímos limites de empréstimos junto a estas 
instituições, o qual se diegannos a atingi-los e se supostamente não alcançar-mos os valores 
solicitados, deixaremos de atender a algumas solicitações, ocasionando um descontentamento junto 
a esta cooperativa de crédito por parte de seus sócios cooperados. 

Aproveitando a oportunidade, informamos a todos o novo endereço da 
COOPERBOM, sito à Travessa 14 de março, n° 700, sala 101, Bairro do Umarizal, CEP 66.050-
380, telefone 222-9351. 

Contando com a colaboração de todos, desde já, agradecemos a vossa 
compreensão e iniciativa para cada vez mais melhorar-mos nossos serviços. 

Atenciosamente, 

ALESSANDRO ZELL DE ARAÚJO 
Diretor Presidente 

3 — DETERMINAÇÃO 
A) O ajuste dos horários de despachos com o Comandante Geral, esclareço que 

os critérios estabelecidos na Nota n° 09/2001, continuam inalterados: 
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Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
12h00 COP 

CPO/CPP 
12 às 13h 

COJ AJG 

Somente 
Despachos 
Urgentes 

12h15 - DEI BM/6 
12h30 DP DST 1,31V1/2 
12h45 DAL CEDEC POLIBOM 
13h00 - 

Reunião 	com 
Oficiais Superiores 
13 às 14h 

CENTRO SOCIAL 
13h15 DF Ass. Cmt Geral - 
13h30 BM/5 .. Assin. de Pagamento/DF 
13h45 - _ 
14h00 - - 

(Ref. Nota n° 11'2001- Gab. Cmdo) 

B) A partir desta data, toda e qualquer movimentação de pessoal do CBMPA, só 
será feita mediante conhecimento e autorização do Comandante Geral desta Corporação. 

4 — ATO DESTE COMANDO 
PORTARIA N° 250 DE 07 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, 
Considerando a necessidade de estabelecer uma rotina de trabalho, no que se 

refere as atividades desenvolvidas pela Assessoria de Comunicação Social da Corporação. 

RESOLVE: 
Art 1° - Aprovar as Normas Gerais de Ação que norteiam as atividades da 

Assessoria de Comunicação Social — BM/5, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. 
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
DAS NORMAS GERAIS DE AÇÃO 
1 — A Chefia de Assessoria de Comunicação Social funcionará no expediente 

ordinário do CBM/PA, pela parte da tarde ficará pelo menos 01 (um) Oficial de Comunicação 
Social, até as 17:30 horas. 

2 — A Assessoria terá autonomia para divulgar as informações referentes à 
Corporação, encaminhando ao Comandante Geral, que dará a solução, de acordo com as Diretrizes 
do Comando, Cópias de Relatórios, Notas e Ordens de Serviços e documentos em geral acerca de 
operações e outras atividades e/ou eventos desenvolvidos (inclusive seus resultados), serão 
remetidos pelo Comando Geral, Comando Operacional, Comando Prevencional, Comando 
Estratégico, OBM da Capital e Interior do Estado à Chefia da Assessoria de Comunicação Social 
para conhecimento, ainda que não sejam divulgáveis. 

3 — A Chefia da Assessoria de Comunicação Social terá autonomia para 
despachar com o Comandante Geral e demais segmentos do CBM/PA, nos assuntos referentes à 
imprensa, sejam divulgáveis ou não. 

4 — Toda matéria para divulgação ou não (operações, solenidades, comemorações 
de datas festivas, ocorrências, eventos, etc.), deverá ser encaminhada à Assessoria, antes de sua 
apresentação à Imprensa, a fim de uniformizar o material a ser divulgado e para o devido 
conhecimento daquilo que será exposto ao público. 

5 — Caso a divulgação ocorra antecipadamente (entrevistas, filmagem, 
fotografias, informações, etc.) o fato deverá ser comunicado imediatamente à Assessoria. 
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6 — Embora sediada na Capital, a área de atuação da Assessoria de Comunica 
Social abrangerá todo o Estado quando necessário, devendo as OBMs da Capital e do Interior 
possuírem suas próprias Assessorias. Ficando sob a responsabilidade das mesmas a divulgação e a 
execução do disposto nos itens 4 e 17. 

7 — A Chefia poderá despachar diretamente com as Assessoras de Comunicação 
Social do Palácio do Governo e da Secretaria Espacial de Defesa Social, quando necessário. 

8 — A Chefia quando necessário, despachará com o Comandante Geral e manterá 
contatos com o Comandante Operacional, Prevencional, Logístico, Estratégico, Núcleo de 
Planejamento Integrado e CIOP, para atualizar-se acerca dos possíveis fatos ocorridos. 

9 — As matérias a serem divulgadas passarão por uma análise da Assessoria de 
Comunicação Social, que determinará a validade de sua publicação, bem como o meio e o 
instrumento a ser utilizado. 

10 — A Chefia poderá sugerir ao Comandante Geral a utilização dos meios para 
divulgação: entrevistas, notas de esclarecimentos, direito de resposta, coletivas, cartas, press 
releases, etc. 

11 — A Assessoria manterá contato com as OBMs do interior para divulgarem 
suas informações. Se não houver tempo hábil, os Comandantes deverão informar rapidamente à 
Chefia, para que se tome conhecimento do ocorrido e seus desdobramentos. 

12 — A Assessoria terá, no mínimo, um oficial no turno da tarde, que atenderá as 
solicitações no âmbito do CBM e da própria Imprensa. Os assuntos urgentes serão resolvidos de 
imediato, a não ser que haja determinação do Comandante Geral em contrário, ouvida 
tecnicamente a Assessoria. 

13 — Matérias de impacto, como operações sigilosas, denúncias contra bombeiros 
militares e outros assuntos polêmicos, deverão ser despachados diretamente com o Comandante 
Geral ou seu substituto legal, inclusive o Oficial Superior de Dia, quando for o caso. 

14 — A Assessoria de Comunicação Social é responsável pela manutenção e 
atualização da home page do CBM na intemet. 

15 — A Assessoria terá o "clipping" dos três jornais mais importantes da cidade e 
daquelas publicações que a ela forem encaminhadas. 

16 — Todas as publicações encaminhadas ao CBM (jornais. revistas e similares) 
serão encaminhados a Assessoria. 

17 — A Assessoria poderá solicitar os serviços fotográficos, laboratoriais, gráficos 
e de cinegrállas á Diretoria de Apoio Logístico e/ou Comando de OBMs. 

18 — A Assessoria publicará um jornal com circulação interna e estabelecerá a 
sua periodicidade. 

19 — A Assessoria poderá solicitar informações aos demais setores competentes 
do organograma do CBM. no sentido de melhor exercer as suas atividades. 

20 — Os casos omissos serão resolvidos pela Chefia da Assessoria de 
Comunicação Social, ouvido o Comandante Geral. 

SÉRGIO NONATO BRITO DE SOUZA — CAP QOBM 
Chefe da 5' Seção — Assessoria de Comunicação Social/CBMPA 

5 — OFÍCIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO 
OF. N° 309/2001 — DO 1° GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR 
Ao Ilm° Sr. Cel BM Subcornandante Geral e Chefe do EMG do CBMPA, 

O 1° Grupamento Bombeiro Militar do CBMPA, realizará no dia 20 de junho de 
2001, às 09h, na Travessa Padre Eutiquio n° 2806, a solenidade militar alusiva ao 27° aniversário 
de criação do 1° GBM, o momento que estaremos concedendo os Diplomas de Amigos do 1° GBM 
e de Reconhecimento Militar para autoridades civis e militares. 

L1 
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Na oportunidade, temos a honra de convidar Vossa Senhoria para receber o 
Diploma de Amigo do 1° GBM, pela expressiva colaboração quando na função de Comandante, ter 
contribuído para o engrandecimento de nosso Grupamento, o qual será entregue durante a 
solenidade. 

MARIO AVELINO WANZELER DE MATOS — Maj QOBM 
Comandante do 1° Grupamento Bombeiro Militar 

4' PARTE JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1- INSTAURAÇÃO DE IPM 

PORTARIA N° 06, DE 18 DE JUNHO DE 2001 — COP. 
Ao Cap QOBM NAHUM FERNANDES DA SILVA. 

Tendo chegado 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. 

2 — ELOGIO 

O Maj QOBM Ajudante Geral do CBMPA, no uso da competência que lhe 
confere ao art.11, inciso III do RDCBM, resolve: 

ELOGIAR: 
Aos militares: Cabo BM MOISES DANTAS SOUZA e Sd BM NELSON 

LOBATO ABREU, ambos da Ajudáncia Geral, por terem doado sangue voluntariamente à pessoa 
necessitada, no Banco de Sangue do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará — HEMOPA 
Ato de amor à vida que enobrece a Corporação. INDIVIDUAL. 

3 — PUNIÇÃO DISCIPLINAR 

O Cap QOBM Comandante do 2° SGBM/I, no uso da competência que lhe 
confere ao art.11, inciso IV do RDCBM, resolve: 

PUNIR: 

Com REPREENSÃO, os Sds BM HERMES GOMES DE ANCHIETA e 
MARLONCIO SOARES SOUSA, por não terem participado em tempo hábil da desistência do 
EBCS (Estágio Básico de Combate de Selva) 52° BIS/Marabá, com isso trazendo transtorno à 
administração desta UBM, e quando dado o direito de defesa através de procedimento apuratório 
disciplinar de n°s 025 e 026/2001, não justificaram seus atos. N°s 26 e 34 do anexo I doa d. 15, 
com atenuante de inciso II do art. 19 e agravante de inciso VI, alínea "c" do art. 20, tudo do 
RDCBM.Transgressão leve. Permanece no comportamento "BOM". 

Com REPREENSÃO, o Sd BM RILSON DE SOUZA MOURÃO, por dirigir-se 
de maneira desatenciosa ao Subcomandante deste 2° SGBM/I, e quando lhe dado o direito de 
defesa através de procedimento apuratório de n° 030/2201, não justificou seu ato. N°s 63 e 102 do 
anexo I doa art. 15, com atenuante de inciso II do art. 19 e agravante de inciso VI, alínea "c" do art. 
20, tudo do RDCBM.Transgressão leve. Permanece no comportamento "BOM". 

(Ref. Of. n° 253/2001-2° SGBM/I) 

JOSÉ CUPERTINO CORRÊA — Cel QOBM RG 830715 
Comandti:eFirat o CBMPA 

Confere com Original: 	 O 
q I v" 

EMANUEL LISBOA AL 'tok 	I TO — MAJ QOBM RG 10917 
AI dante Ge do MPA 
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