
ESTADO DO PARA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL 

AJUDÂNCIA GERAL 

   

BELÉM-PARÁ, 07 DE FEVEREIRO DE 2002. 

BOLETIM GERAL N° 027 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

1 aPARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
Serviços para o dia 08FEV2002 (SEXTA-FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	 MAJ QOBM HILBERTO 

Supervisor de Área 	 CAP QOBM GOUVEIA 
Coordenador de Operações ao CIOp 	CAP QOBM ROGER 
Fiscal de Dia ao QCG 	 TEN QOABM REGO 
Encarregado de Inquérito Técnico 	CAP QOBM NASCIMENTO 
Oficial Odontólogo de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Oficial Médico de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Peritos de Incêndios e Explosões 	A CARGO DO COP 

MENSAGEM 
Preparado está o meu coração, ó Deus; cantarei e direi 

salmos até com a minha glória. (Salmo 108: 1). 

2* PARTE — INSTRUÇÃO 
1 — SÍNTESE DO EDITAL N° 01/2002, DO CONCURSO 

PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE 
OFICIAIS BM COMBATENTES/2002. 

O Estado do Pará, por meio do Corpo de Bombeiros Militar, 
representado por seu Comandante Geral, Cel QOBM ORLANDO 
ANTONIO SARMANHO FRADE, torna público a abertura da inscrição ao 
Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais BM 
Combatentes 2002, com a oferta de 15 (quinze) vagas para ambos os sexos, a 
partir do dia 25 de fevereiro de 2002. 

1. Condições para inscrição: 
a) Documento de Identidade (original e cópia); 
b) 03 (três) fotos 3x4, de frente, descoberto e recente; 
c) A Ficha de inscrição deverá ser adquirida no valor de R$ 

55.00 (cinquenta e cinco reais), nas farmácias BIG BEN em Belém, 
Castanhal e Marabá e no Posta da. BIG SERVIÇOS de Santarém, localizado 
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no Ounptis Universitário da tiffift em Santarém, no horário de 071100 as 
21h00 até o dia 14 de março de 2002. 

2. Período de inscrições: 25FEV à 15MAR2002 (exceto aos 
sábados e domingos). 

3. Horário de inscrição efetiva: 10 às 16h 
4. Locais de inscrição: 
B ELÉM: 	No Castanheira Shopping 
CASTANHAL: 	No Campus Universitário da UFPA em 

Castanhal 

Marabá 

Santarém 

MARABÁ: 	No Campos Universitário da UFPA em 

SANTARÉM: 	No Campos Universitário da UFPA em 

Informações: 219-8003/211-1756/211-1511/211-1266 
013S: O Edital completo do referido Concurso Público se 

encontrará afixado nos locais de inscrições e no Comando Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar do Pará. 

Belérn/PA. 06 de fevereiro de 2002. 

ALVARO PNHEIRO DIAS — Ten Cel QOBM 
Presidente da Comissão Organizadora e Aplicadora e 

Avaliadora do CFO BlVU2002. 

2 — NOTA DE SERVIÇO - APROVAÇÃO 
a) Aprovo a Nota de Serviço de n° 02/2002, elaborada pelo 

COP, concernente os procedimentos básicos, quanto ao serviço de prevenção, 
a ser realizado pelo CBMPA, durante o desenvolvimento da Operação 
Carnaval 2002, nas diversas localidades da Região Metropolitana de Belém, 
proporcionando segurança ao público participante. 

b) Aprovo a Nota de Serviço de n° 03/2002, elaborada pelo 
COP. concernente os procedimentos básicos, quando ao serviço de prevenção 
balnearia a ser desenvolvido pelo CBMPA, durante o período Carnavalesco 
nas localidades de Salinas, Mosqueiro e Outeiro, proporcionando segurança 
aos banhistas. 

3' PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I — ASSUNTOS GERAIS 

A) ALTERAÇÃO DE OFICIAL 
1 — LICENÇA DE SAÚDE - CONCESSÃO 

Conforme parecer médico, concedi: 
A contar do dia 04FEV2002. 
Ao Cap QOBM SÉRGIO NONATO BRITO DE SOUZA, do 

QCG, 05 (cinco) dias de dispensa de serviço fora do aquartelamento. 
Apresentação: 09FEV2002. 
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B) ALTERAÇÃO DE PRAÇA 
1 — MUDANÇA DE NOME DE GUERRA • 

Fica mudado o nome de guerra do Sd BM LUIS FERNANDO 
SARAIVA BRAGA. do 1° SOF, de "BRAGA para "L; FERNANDO". 

(Ref. Of. n° 06/2002 — 1° SG1F) 

2 — AUTORI7AÇ'Ã.0 
Autorizo o 2° Sgt BM ANl'ONIO DE CASTRO FONSECA., 

do QCG, a deslocar-se ao Estado do Rio de Janeiro, no período de O IFE,V à 
03MAR2002, sem ônus para o listado, em gozo de férias. 

3 — TRANSFERÊNCIA SEM EFEITO 
Torno sem, efeito a transferência do Cb BM FRANCISCO 

IRAND RAMOS PANTOJA, do QCG para o 7° SGBM/I, conforme 
publicação na 3' parte do 130 n' 217, de 12DEZ2002. 

(Ref of. n° 07/2002- (:'OP) 

I — ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1—CONVOCAÇÃO 

Ficam convocados os Oficiais que compõem a Comissão de 
Promoção de Praças — CPP, para 'una reunião no dia 18FEV2002 (Segunda-
Feira), às 14h00, no Gabinete do Subcomandante Geral do CBMPA. 

(Ref. 01/2002- CPP) 

2 — ATO DESTE COMANDO 
PORTARIA N° 058, DE 24 DE JANEIRO DE 2002. 
O Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral 

do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas em legislação peculiar, 

RESOLVE: 
Art. 1° - Instituir nas Unidades Bombeiros Militares do Corpo 

de Bombeiros Militar do Pará — CBMPA, a função de OFICIAL DE 
MANUTENÇÃO, 

Art. 2° - O OFICIAL DE MANUTENÇÃO é o assessor do 
Comando na Operação. Manutenção, Fiscalização e Inspeção do material de 
moto-mecanização (viaturas,. equipamentos e ferramental) da Unidade, 
competido-lhe: 

I. dirigir a instrução relativa à utilização e à 
manutenção orgânica das viaturas; 

realizar inspeções técnicas, pelo menos 
mensalmente, para determinar as condições das viaturas e assegurar a 
manutenção preventiva; 
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antecipar-se às necessidades de manutenção e 

manter-se informado sobre disponibilidade de recursos para reparações 
orgânicas e para suprimento de peças de reposição; 

IV. dirigir e fiscalizar as equipes de apoio de 
manutenção ao movimento de viaturas em comboios e operações; 

V. manter atualizada a escrituração do material de 
moto-mecanização e dos suprimentos sob sua responsabilidade; 

VI. supervisionar a oficina de manutenção da Unidade; 
VIL planejar, executar, fiscalizar e controlar a 

manutenção de primeiro escalão das viaturas de sua Unidade. 
Parágrafo Único - O OFICIAL DE MANUTENÇÃO da 

Unidade desempenha, também. as funções de Oficial de Transportes, 
cabendo-lhe assessorar o Comandante nos aspectos referentes a essa 
atividade. 

Art. 3° - A função de OFICIAL DE MANUTENÇÃO será 
exercida por um oficial subalterno, nomeado pelo Comandante da UBM. 

Parágrafo Único — Os comandantes de OBM's, incluindo o 
QCG, terão o prazo de 72h00 para designar o OFICIAL DE 
MANUTENÇÃO e apresentá-lo ao Comandante do CSMV/MOp, via oficio. 

Art. 4° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se 

PORTARIA N° 074, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2002. 
O Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral 

do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas em legislação peculiar, e 

RESOLVE: 
Art. 1° — Designar para compor a Comissão de elaboração do 

"PROGRAMA ANUAL DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL DO 
CBMPA", os oficiais e civis abaixo relacionados: 

I Presidente: 
Wilson Lido da Rocha Bendelak Filho — TC BM RG 08083 
II — Membros: 
Maria do Socorro Milheiros de Oliveira — Psicóloga CRP 

10/01398 PA/AP; 
Marluce Pereira Santana -- Assistente Social CRESS 141; 
Emanuel José Santos Duarte — CAP BM RG 1542949; 
Alessandro Zell de Ara i& —1" TEN BM RG 1500381; 
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Alessandra de F. Vasconcelos Pinheiro — 2° TEN 13M RG 
2760486. 

Art. 2° — O prazo para conclusão e apresentação do Programa, 
será no dia 04Mar2002. 

Parágrafo único — Fica determinado o dia 07 FEV 2002, às 
15h00, para a primeira reunião da Comissão, no Gabinete do Comando, com 
o Comandante Geral. 

Art. 3° — Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se 

PORTARIA N° 083, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2002. 
O Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral 

do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 10 da Lei n° 5.731, de 15 de dezembro de 1992, e 

Considerando que a Lei Estadual n° 5.088, de 19 de setembro 
de 1983, em seu art. 4°. atribui ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará —
CBMPA a competência de estabelecer e fiscalizar as Normas de Proteção 
Contra Incêndio e Pânico, no Estado do Pará; 

Considerando a obrigatoriedade da Vistoria de Habite-se e 
Vistoria Anual, bem coma a necessidade de estabelecer critérios adotados 
pela Diretoria de Serviços Técnicos para estes serviços; 

RESOLVE: 
Art. 1° - Aprovar as INSTRUÇÕES TÉCNICAS N°s 02, 03 e 

04/2002 — CBMPA, anexos, que estabelece critérios da Diretoria de Serviços 
Técnicos sobre os serviços de Vistorias Anuais, Habite-se e Análise de 
Projetos Contra Incêndio e Controle de Pânico. 

Art. 2° - Os casos omissos serão analisados e julgados por 
Comissão Técnica composta pelos: Diretor de Serviços Técnicos, Chefe do 
Centro de Atividades Técnicas, Chefe da Seção Técnica e Chefe da Seção de 
Vistorias, tendo o primeiro como presidente e os demais como membros. 

Art. 3° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se 

INSTRUÇÃO TÉCNICA N° 02/2002 — CBMPA 
1.O 
Disciplinar e normalizar as exigências quanto ao Sistema de 

Segurança Contra Incêndio e Pânico (móvel e/ou fixo) a ser exigido pelo 
CBMPA em edificações construídas antes e depois das legislações de 
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Segurança Contra Incêndio e Pânico, onde não existe Sistema de Proteção 
fixa Contra Incêndio. 

2. DEFINI ICÔES: 
2.1. Edificação Antiga: Toda edificação cuja sua construção 

tenha sido concluída até 19 de setembro de 1983, desde que devidamente 
comprovada através de documento do imóvel. 

Oba 01: As edificações de que trata esta Instrução Técnica, que 
já possuírem Sistemas de Prevenção Contra Incêndio (fixo e/ou móvel) 
deverão mantê-los em condições de funcionamento. 

3. ISENCÃO 9UANTO AO SISTEMA FIXO DE 
PROTECÃO CONTRA INCENDIO (REDE DE HIDRANTES) PARA 
EDIFICACÕES ANTIGAS: 

3.1. Edificações com Risco "A" ou "B" (segundo a Tarifa de 
Seguro Incêndio do Brasil — TSIB) e conforme as ocupações contidas na 
Tabela 01, anexa. 

3.1.1. Será exigida a Proteção por sistema móvel tipo 2 e as 
demais proteções contra incêndio de acordo com a legislação em vigor, 
obedecendo a NBR 12693 — Sistema de Proteção por Extintores de incêndio 
da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), para móveis com área 
construída (coberta) superior a 750m2  (setecentos e cinqüenta metros 
quadrados), deve ser apresentado Projeto de Proteção Contra Incêndio com 
Sistema Móvel. 

3.1.2. nas edificações até 750m2  de área construída, deverá 
obedecer a legislação em vigor. 

3.1.3. Quanto as saídas de emergência das referidas 
edificações, deverão ser adaptadas conforme a NBR 9077, considerando suas 
devidas limitações construtivas, a critério da DST do CBMPA. 

3.2. Edificações com Risco "C" (segundo a classificação da 
TSIB): 

3.2.1. Será obrigatória a proteção com Sistema fixo e/ou móvel 
de acordo com legislação em vigor, em todas as edificações com Risco C, 
independente de serem consideradas edificações antigas ou tombadas pelos 
órgãos de patrimônio histórico. 

4. DAS AMPLIAÇÕES: 
4.1. Em toda e qualquer edificação antiga que sofrer ampliação 

ficando com urna área total acima de 250m2, deverá ser previsto a sua 
Proteção Contra Incêndio, através de um projeto correspondente, 
devidamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará, seguindo as 
normas técnicas, definidas pela Diretoria de Serviços Técnicos. 
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INSTRU 'ÃO NORMATIVA N° 002/2002 — CBMPA 
Tabela 1 — Classificação das edificações e áreas de risco 

Quanto à ocupação 

Grupo 
Oc 
uso

upação  Divisão Descrição Exemplos 

A Residencial 

A-1 Habitação unifamiliar 
Casas térreas ou assobradas (Isoladas e não isoladas e 
condomínios horizontais 

A-2 
Habitação 
multifamiliar 

Edifícios de apartamento em geral 

A-3 Habitação coletiva 
Pensionatos, internatos, alojamentos, mosteiros, 
conventos, residências geriátricas. 
Capacidade máxima de 16 leitos 
Armarinhos, tabacarias, mercearias, fruteiras, butiques 
e outros C Comercial C-1 

Comércio com baixa 
carga de incêndio 

D 
Serviço 
Profissional 

0-1 Ag.elacia bancária Agências bancárias e assemelhados 
Lavanderias, 	assistência 	técnica, 	reparação 	e 
manutenção de aparelhos eletrodomésticos, chaveiros, 
pintura de letreiros e outros 
Escolas de primeiro, segundo e terceiro graus, cursos 
supletivos e pré-universitários e assemelhados 
Escolas de artes e artesanato, de línguas, de cultura 
geral, de cultura estrangeira, escolas religiosas e 
assemelhados 

0-2 
Serviço de reparação 
(exceto 	os 
classificados em 0-4) 

E 
Educacional 
e cultura 
física 

E-1 Escola em geral 

E-2 Escola especial 

E-3 
Espaço para cultura 
física 

Locais de 	ensino e/ou 	práticas de 	artes marciais, 
ginástica 	(artística, 	dança, 	musculação 	e 	outros) 
esportes coletivos (tênis, futebol e outros que não 
estejam incluídos em F-3), sauna, casas de fisioterapia 
e assemelhados 

1-4 
Centro de. 
treinamento 
profissional 

Escolas profissionais em geral 

E-5 Pré-escola Creches, escolas maternais, jardins-de-inflada 

Escolas 	para 	excepcionais, 	deficientes 	visuais 	e 
auditivos e assemelhados E-6 

Escola para 
portadores de 
deficiências 

F 
Local de
Reunião de 
Público 

F-1 
Local onde há objeto 
de valor inestimável 

Museus, centro de documentos históricos, bibliotecas e 
assemelhados 

F-2 
Local religioso e 
velório 

Igrejas, 	capelas, 	sinagogas, 	mesquitas, 	templos, 
cemitérios, crematórios, necrotérios, salas de funerais 
e assemelhados 

1-3 
Centro esportivo e de 
exibição 

Estádios, 	ginásios 	e 	piscinas 	com 	arquibancadas, 
rodeios, autódromos, sambódromos, arenas em geral, 
academias, pista e patinação e assemelhados 

F--4 
Estação e terminal e 
passageiros 

Estações rodoferroviárias e marítimas, portos, metro,
aeroportos, heliponto, estações de transbordo em geral 
e assemelhados 

1-7 Conslituçãoprovisdria Circos e assemelhados 

1-8 Localpara refeição 
Restaurantes, 	lanchonetes, 	bares, cafés, 	refeitórios, 
cantinas e assemelhados 

1-9 Recreação pública 
Jardim zoológico, parques recreativos e assemelhados. 
Edificações permanentes. 
Salões e salas de exposições de objetos e animais, 
show-roam, galerias de arte, aquários, planetários e 
assemelhados. Edificações permanentes. 

Garagens automáticas 

F-10 
ExposiçãoExposição de objetos 
e animais 

Serviço 
automotivo 

G-1. 
Garagem sem acesso 
de público e sem 
abastecimento 

G-2 
Garagem com acesso 
de público e sor 	. 
abastecimento 

Garagens coletivas sem automação, em geral, sem 
abastecimento (exceto veículos de carga e coletivos) 

G4 

Serviço de 
conservação, 
manutenção e 
reparos 

Oficinas de conserto de veiculos, 	borracharia (sem 
recauchutagem). Oficinas e garagens de veículos de 
carga e coletivos, máquinas agrícolas e rodoviárias, 
retificadoras de motores 
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H 
Serviço de 
saúde s 
institucional 

H-1 Hospital veterinário e  

assemelhados 

Hospitais, 	clínicas 	e 	consultórios 	veterinários 	e 
 assemelhados 	(Inclui-se 	alojamento 	com 	ou 	sem 
adestramento) 

H-4 
Repartição pública, 
edificações das Forças 
Armadas e policiais 

Edificaciles do Executivo, Legislativo e Judiciário, 
tribunais, cartórios, quartéis, centrais de polícia, 
delegacias, postos policiais e assemelhados  
Clínicas médicas, consultórios em geral, unidades de 
hemodiálise, ambulatórios e assemelhados. Todos sem 
internação 

H-6 
Clínica e consultório 
medico 

c,epositee  de material  

incombustível ...1 Depósito 
1-1 

Edificacóes sem processo industrial que armazenam 
tijolos, pedras, areias, cimentos, metais e outros 
materiais incombustíveis. Todos sem embalagem 

1-2 Todo tipo de depósito Depósitos com carga de incêndio até 300MJ/mmz 

INSTRUÇÃO TÉCNICA. N° 03/2002  — CBMPA 
1. 013JETIVO: 
Esta Instrução Técnica tem por objetivo estabelecer critérios 

sobre os serviços de Vistorias Anuais, Habite-se e Projetos, definindo as 
condições exigíveis de cada serviço. 

2. DEFINICJ)ES: 
2.1. ÁREA PARTICULAR: Todo estabelecimento intento 

(salas, escritórios, lojas, etc.) que faça parte da edificação. 
2.2. .ÁREA CONDOMINIAL: Área comum de uma edificação. 
3. EXIGÊNCIAS PARTICULARES DAS VISTORIAS 

CONTRA  INCÊNDIO  E PÂNICO NAS EDIFICAÇÕES:  
3.1. Edificações de Risco "A" (residencial, multifamiliar, 

escritórios, consultórios, etc.) segundo a TSIB. 
Fica sendo obrigatório, em caso de condomínio, vistorias de 

Habite-se e a Anual, os quais serão realizados, apenas na área condominial, 
sendo considerado para efeito de taxa e projetos a área total da respectiva 
edificação. Caso haja necessidade de documentação para a área particular e o 
condomínio esteja regularizado„ será emitido um parecer técnico para a 
referida área particular, neste caso poderá ser utilizada cópia do Atestado do 
condomínio devidamente autenticada pelo CI3MPA ou cartórios. 

3.2. Edificação de Risco "B" e "C" (Lojas, Edifícios de lojas, 
Shopping Center, etc.) 

3.2.1. Fica sendo obrigatório, em caso de condomínios, vistoria 
de Habite-se a qual será realizada na totalidade da edificação, efetuando-se o 
pagamento cia taxa de habite-se pela área total construída do respectivo 
condomínio. 

3.2.2. Vistoria anual, será obrigatória tanto na área condominial 
quanto na área particular (estabelecimentos internos). Com pagamento da 
taxa referente área sob sua responsabilidade. 

Obs: Nos demais casos (não condominiais) seguem-se à 
legislação em vigor. 
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3.3. No caso de vistorias nas edificações de risco "A", os 
estabelecimentos internos (área particular), ,poderão ser vistoriados a critério 
do Corpo de Bombeiros, sendo as possíveis exigências de segurança contra 
incêndio e pânico incluídas na notificação do condomínio. 

3.4. Em todas as edificações que sofrerem ampliações ou 
desmembramento de área construída coberta, será obrigatória apenas urna 
nova Vistoria Anual. desde que a área total (área existente mais área 
ampliada) não ultrapasse 250m2, caso contrário deverão apresentar Projeto de 
Proteção Contra Incêndio e Pânico. para análise do CBMPA e 
conseqüentemente a Vistoria de Habite-se. 

3.5. Em caso de edificações em que haja mudança de 
propriedade, não havendo mudança de divisão de ocupação segundo a NBR 
9077 (Saída de Emergência), e risco segundo a TSIB, será obrigatório 
somente a vistoria anual, sendo o respectivo atestado emitido no nome do 
novo proprietário. 

3.6. Em caso de edificações onde somente ocorreram vistorias 
anuais até a presente data, com área igual ou inferior a 750m2, deverão ser 
mantidas as referidas Vistorias, sem a necessidade de Projetos de Incêndio. 

3.7. Nos casos em que a área for superior a 750m2, deverão ser 
apresentados Projetos de Proteção contra Incêndio e Pânico e posterior 
Vistoria Anual. 

3.8. Os estabelecimentos em que a área particular ocupar toda 
extensão física de um ou mais pavimentos da edificação, este terá sua vistoria 
(habite-se ou anual), independente do restante da edificação. 

INSTRUÇÂO  TÉCNICA 1\1° 04/2002 — CBMPA 
1. OBJETIVO:  
Esta Instrução Técnica tem por objetivo estabelecer os 

requisitos mínimos necessários para o dimensionamento das "SAIDAS DE 
EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇOES" para habitações multifamiliares. 

2. REFERENCIA  NORMATIVA:  
Esta Instrução Técnica tem como referência normativa a NBR 

9077 (MA10/1993) — SAIDAS DE EMERGÊNCIAS EM EDIFÍCIOS. 
3. ApLICAÇÃO.: 
Esta Instrução Técnica vem modificar somente para divisão A-

2 (habitação inultifamiliar) da Tabela 1 do anexo NBR 9077. 
4. PROCEDIMENTOS: 
4.1. Duto de ventilação natural — fica modificado a alínea "b" 

do item 4.7.13-2 da NBR 9077, referentes a dutos de ventilação natural 
(entrada e saída de ar), da seguinte forma., 

Para habilitações multifamiliares (A-2) com altura da 
edificação inferior a 80 (oitenta) metros, os referidos dutos de ventilação 
poderão ter as dimensões mínimas, com aérea não inferior, obedecendo a 
alínea "c" do item 4.7.13.2 da NBR 9077. 
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No caso da altura das edificações por superior a 80 (oitenta) 
metros, nas habilitações multi:familiares (A-2), deverá ser obedecido a alínea 
"b" do item 4.7.13.2 da NBR 9077. 

4.1.2. Para habitações multifandliares (A-2) com altura da 
edificação superior ou igual a 80 (oitenta) metros, deverá ser obedecida a 
NBR 9077, sem qualquer restrições. 

4.2. Elevador de emergência — fica modificado a alínea "a" do 
item 4,9.1 (elevadores de emergência) da NBR 9077, da seguinte forma: "é 
obrigatória a instalação de elevadores de emergência ern todas as edificações 
multifamiliares A-2 com altura superior a 80 (oitenta) metros e nas demais 
ocupações com altura superior ou igual a 60 (sessenta) metros`.  

4a  PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1- SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA 

Analisando os Autos de Sindicância procedido por 
determinação deste Comando, através da Portaria n° 187, de 24 ABR 2001, 
que teve como Oficial Sindicante o CAI,  QOBM Augusto Sérgio Lima de 
Almeida, que teve por escopo apurar o fato ocorrido no dia 25 MAR 2001, na 
casa de show "A Pororoca", onde o Si) BM ARTHUR VERONICO 
RIBEIRO FILHO. teria alvejado com arma de fogo um segurança daquela 
casa noturna, provocando no mesmo Lesões Corporais Graves, sendo 
autuado em flagrante delito na Seccional Urbana da Sacramenta, 

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

Sindicante, ratificando que o fato apurado constitui crime de natureza 
comum. Discordando no entanto quanto a inexistência de Transgressão da 
Disciplina, urna vez que houve infrigência tipificada no RDCBM; 

2) Determinar que seja instaurado procedimento Apuratorio de 
Transgressão da Disciplinar contra o SD BM ARTHUR VI RÔNICO 
RIBEIRO FILHO, relativo ao fato que, em tese, lhe foi imputado. 
Providencie o Comandante do referido militar, e após a conclusão remeter as 
peças do P.A.T.D. á C.O.J. para analise; 

3) Publicar em BG a presente Solução e arquivar os autos da 
Sindicância na I3M12 

2 — INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA 
PORTARIA N.° Ot3l, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2002 — 

GAB. SUBCMOO. 
AO: 1° TEN BM OLÍMPIO AUGUSTO COELHO DE 
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Tendo tomado conhecimento dos fatos constantes dos 
documentos em anexo, que trata, em tese, do episódio ocorrido no dia 26 
NOV 2001., por volta das 22:00h, onde o Sub-Ten BM Roosevelt Nery Brito, 
pertencente ao I°  SGIRI. — Paragominas, estaria causado tumulto no interior 
do ginásio esportivo "Almizlo", no Município de Ananindeua, e, 
posteriormente, na parte externa do referido ginásio, teria se desentendido 
com militares da PM, sendo conduzido algemado, em virtude de estar 
bastante exaltado e com sintomas de haver ingerido bebida alcoólica, até a 
Seccional Urbana da Cidade Nova. Determino que seja instaurada 
Sindicância, delegando-vos para esse fim., as atribuições que me competem, 
devendo os trabalhos serem concluídos no prazo de 20 (vinte) dias corridos. 

PORTARIA N.° 082, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2002 — 
GAD. SUBCMDO. 

AO CAP QOBM ROGER NEY LOBO TEIXEIRA 

Tendo tomado conhecimento dos fatos constantes dos 
documentos em anexo, que trata. em tese, do 2° SGT BM Márcio Rogério 
Alves Pereira quando namorava com a Sr' Odinea do Carmo Araújo, pediu a 
ela que comprasse um aparelho celular, comprometendo-se pagar as 
prestações, não pagando nenhuma. Após dois meses, disse que havia perdido 
o celular e, pediu novamente a Sr Odinea que comprasse outro aparelho 
celular, que o atendeu, não cumprindo mais uma vez com a quitação das 
prestações. O nome da Sr Odinea, pela dívida assumida, foi incluído no 
CERASA e SPC. . Quando foi cobrar a dívida do Sgt Márcio, este passou a 
agredi-la fisicamente com tapas e empurrões, de acordo com registros de 
ocorrências policiais na Delegacia do brunas, Delegacia da Mulher e 
Seccional da Sacramenta, conforme BOP 2001,005398; 2001,00597; 
2001,005495, onde foi encaminhada para exames de Corpo de Delito por 
quatro vezes. Determino que seja instaurada Sindicância, delegando-vos para 
esse fim, as atribuições que me competem, devendo os trabalhos serem 
concluídos no prazo de 20 (vinte) dias corridos. 

ORLANDNTONIO l ANHO FRADE - Cd QOBM  
manda te Geral do CBMPA 
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