
ESTADO DO PARA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAI. 

AJUDÂNCIA GERAL 

BELÉM-PARÁ, 05 DE MARÇO DE 2002. 

BOLETIM GERAL N° 043 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

P PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
Serviços para o dia 06MAR2002 (QUARTA-FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	 MAI QOBM GOMES 
Supervisor de Área 	 CAP QOBM MORAIS 
Coordenador de Operações ao CIOp 	CAP QOBM SHULLERMAN 
Fiscal de Dia ao QCG 	 CAP QOABM AVIZ 
Encarregado de Inquérito Técnico 	CAP QOCBM ASSIS 
Oficial Odontólogo de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Oficial Médico de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Peritos de Incêndios e Explosões 	CAP QOBM CANTUÁRIA 

TEN QOBM ROBERTO 

MENSAGEM 
Compra a verdade, e não a vendas; e também a sabedoria, 

a disciplina e a prudência. (Provérbios Cap. 23 V. 23) 

2* PARTE — INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

3* PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I — ASSUNTOS GERAIS: 
A) ALTERAÇÃO DE PRAÇA: 

1 - RESULTADO DE INSPEÇÃO DE SAÚDE: 
A Junta de Inspeção de Saúde do Corpo de Bombeiro Militar do 

Pará, informa que no dia 28FEV2002, foi submetido a Inspeção de Saúde, O 
Cap QOCBM EDMILSON FARIAS LIMA, do QCG, com os seguintes 
pareceres: Apto com restrição ao serviço BM no período de 19/01/2002 até 
24/01/2002 e apartir de 25/02/2002 está Apto ao serviço Bombeiro Militar. 

13) ALTERAÇÃO DE PRAÇA: 
1- RESULTADO DE INSPEÇÃO DE SAÚDE: 
a) A Junta de Inspeção de Saúde do Corpo de Bombeiro Militar 

do Pará, informa que no dia 14FEV2002, foi submetido a Inspeção de Saúde, 
O SD BM MÁRCIO JÚNIOR ALMEIDA OLIVEIRA, da 2aSBM/I 
Icoaraci, necessitando de 56 (Cinqüenta e Seis) dias de licença para  
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tratamento de saúde a contar do dia 15A)2/2002 até 11/04/2002, devendo 
retornar no dia 11/04/2002 para nova inspeção de Saúde, conforme CID: 
F.23.1. 

b) A Junta de Inspeção de Saúde do Corpo de Bombeiro 
Militar do Pará, informa que no dia 14FEV2002, estava marcado o retomo do 
CB BM MÁRCIO SOUZA FERREIRA, do QCG, para ser novamente 
inspecionado pela referida junta, onde o referido militar deixou de 
comparecer a Junta de Inspeção de Saúde, sendo remarcado para o dia 
21/03/2002. 

c) A Junta de Inspeção de Saúde do Corpo de Bombeiro Militar 
do Pará, informa que no dia 28FEV2002, foi submetido a inspeção de Saúde, 
O SD BM RAIMUNDO INÁCIO DE OLIVEIRA COSTA, do QCG, 
necessitando de 35 (Trinta e Cinco) dias de licença para tratamento de saúde 
a contar do dia 01/03/2002 até 04/04/2002, devendo retornar no dia 
04/04/2002, para nova inspeção de saúde. 

2 - LICENÇA DE SAÚDE - CONCESSÃO 
Conforme parecer médico, concedi: 
A contar do dia 13FEV2002. 
Ao SD BM MÁRCIO DE NAZARÉ MOTA PEREIRA, 45 

(Quarenta e Cinco) dias de dispensa para tratamento de saúde própria, devido 
a moléstia de n° 542.3, o referido militar deverá ser apresentado na JIS/BM 
no dia 14/04/2002 através de Oficio. 

3 - INSCRIÇÃO - AUTORIZAÇÃO: 
Autorizo o SD BM ALAIR DO SOCORRO CABRAL 

FERREIRA, do QCG, à disposição no Centro Integrado de Operações 
(C10p), para inscrever-se no Concurso Público destinado a provimento de 
cargo de professor da classe de Atividade Docente, Código GEP-M-AD. 
4.401, promovido pela Secretária de Educação do Estado do Pará. 

(Ref. Ofício n° 082/2002 - ADM. CIOp) 

II — ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
2 - RESULTADO DE INSPEÇÃO DE SAÚDE: 

PARA FINS DE CONCLUSÃO DE LICENÇA ESPECIAL 
a) O MP/Santarém (8° B E Cnst) inspecionou, na Sessão n° 

015, de 13 de fevereiro de 2002, o 3° SGT EM RAIMUNDO RENATO 
ALVES BARBOSA, do 1° SGBM/I, para fins de conclusão de Licença 
Especial com o seguinte parecer: 

Incapaz temporariamente para o serviço bombeiro militar. 
Necessita de 30 (trinta) dias de afastamento total do serviço e instrução, para 
realizar o seu tratamento. 

b) A CPR-I e 3° BPM - Batalhão Tapajós, sob a presidência do 
MAJ QOSPM FERNANDO PEDRO FERREIRA BASTOS e Dr. 
ANTÔNIO OSIRES ASSIS DE SOUZA , inspecionou o 3° SGT BM 
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AMILSON ALVES DE SOUSA e SD BM CLODOALDO DUARTE 
LEMOS, ambos do 1° SGBM/I, para fms de conclusão de Licença Especial 
com os seguintes pareceres: APTO para o fim que se destina. 

2 — OFÍCIO RECEBIDO: TRANSCRIÇÃO 
Oficio n° 24/2002 - CEFA 
Belém, 26 de Fevereiro de 2002 
DA MARINEZ CATARINA CRUZ ARRAES — Juíza de 

Direito Auxiliar da vara de Execuções Periais/T.J.E. 
AO Ilm° Sr. CEL QOBM ORLANDO ANTÔNIO 

SARMANHO FRADE - Comandante Geral do CBMPA 
ASSUNTO: Informação 

Sr. Comandante, 
Encaminho a V. Sa., o presente com o objetivo de comunicar-

lhe a decisão deste Juízo acerca do desligamento do prestador ANTÔNIO 
WILSON PEREIRA PESSOA desta instituição, considerando a evidências 
de inadaptação às características estruturais do local de trabalho e 
devido a mesma localizar-se distante de sua residência, bem como à(s) 
atividade(s) que Ihe(s) foi(ram) designadas(s). 

Esperamos continuar contado com o vosso apoio, visto que o 
mesmo faz-se de suma importância para o desenvolvimento e a continuidade 
do trabalho desenvolvido pela Central de Penas Alternativas. 

Atenciosamente 

MARINÉZ CATARINA CRUZ ARRAES 
Juíza de Direito Auxiliar da Vara de Execução Penais/T. J. E. 

DESPACHO: I. Que tome conhecimento o Ajudante Geral 
do CBMPA e proceda as providências necessárias; 

2. Publique-se, Registre-se e Cumpra-se 

4a PARTE — JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1- PARECER: 

Processo n° 014/2002 — Ass. Jur/BM — COJ Belém-Pa, 18 
de fevereiro de 2002, 

Interessado: Comando Geral do CBMPA 
Assunto: Inclusão em Quadro de Acesso, com vista a serem 

promovidos à graduação de 1° Sargento, na data de 21 ABR 2002, dos 
militares: 2° SGTs BM Henriques, Jurandir, Moraes e Norat 

Sr. Subcomandante Geral, 

Analisando os documentos supra mencionados, verifica-se que se trata do 
pleito dos militares: 2°s SGTs BM Elenildo Henriques da Fonseca, Jurandir 
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Oliveira Júnior, Manoel Moraes dos Santos e Emanuel de Macedo Norat 
Neto, os quais solicitam ao Ilm'. Sr. Presidente da Comissão de Promoção de 
Praças autorização para ingressar no Quadro de Acesso, com vista a ser 
promovido à graduação de 1° Sargento, na data de 21 ABR 2002. Os 
requerentes mencionam alguns fatores em favor de seus pleitos, que convém 
citar: 

1. Que na data de 21 ABR 2002 ocorrerá promoções de 
praças no CBMPA; 

2. Que na data de 17 JUN 93 foram promovidos a graduação 
de 3° SGT BM, conforme ata de conclusão do Curso de Formação de 
Sargentos Combatentes, transcrita no BG n° 112/93; 

3. Que foram promovidos a graduação de 2° SGT BM, na 
data de 02 JUL 99; 

4. Que na graduação de 1° SGT BM, no Quadro de Praças 
Combatentes, existem 55 (cinqüenta e cinco) vagas a serem 
preenchidas, conforme BG no 008. de 11 JAN 2002; 

5. Que possuem o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos 
(CAS/BM), que os habilita às promoções de 1° SGT e Sub-Ten BM 
Combatentes; 

6. Que encontram-se com o seu tempo de serviço 
arregimentado completo; 

7. Que no dia 02 JUL 94 foi transcrito no BG n° 121/94, a 
promoção de praças no Quadro de Sargentos Combatentes; sendo que os 3° 
SGTs BM foram promovidos com 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses 
na graduação de 3° SGT BM, os quais foram beneficiados (15 DEZ 89 a 02 
JUL 94); 

8. Que as promoções dos sargentos ocorridas no dia 02 JUL 
94, deu-se em razão de haver vagas no respectivo Quadro: e que as referidas 
promoções foram realizadas através do Art. 58 do Decreto n° 4.242, de 22 
JAN 86. Portanto, o referido Decreto que promoveu e beneficiou os 
Sargentos/94, poderá, também. beneficia-los. conforme autorização da 
Comissão de promoção de praças e do Exm°. Sr. Comandante Geral do 
CBMPA; 

9. Que desde a data da desvinculação do CBMPA da 
PMPA (21 ABR 90), as datas de promoções no CBMPA passaram a ocorrer 
nos dias 02 JUL e 25 DEZ: 

10, Que devido às mudanças nas datas de promoções passarem 
para o dia 21 ABR e 25 SET, foram prejudicados na inclusão no Quadro de 
Acesso; haja vista, estão com 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de 
tempo de serviço na graduação de 2° SGT BM; portanto, faltando 02 
(dois) meses para completar o interstício completo: 

Convém mencionar alguns artigos da Lei n° 5.250, de 31 
JUL 85, que dispõe sobre a Lei de Promoção de Praças na PMPA, que 
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também vige para o CBMPA, in verbis: 

"Art.5° - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de 
bravura e "Post-Murteur, são condições Imprescindíveis para a 
promoção à graduação superior. 

2) Ter completado. até a data de promoção, os requisitos 
de interstício estabelecido nesta Lei; 

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de 
sua respectiva QPMG ou QBMG. 

Art.14 — Para a promoção pelos critérios de antigüidade 
e merecimento, é indispensável que o graduado esteja incluído no 
Quadro de Acesso correspondente. 

Art.25 — Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a 
praça deverá ter completado, na atual graduação. os seguintes interstícios: 

2 — 2° Sargento - 	03 (três) anos". 

Convém mencionar que o Decreto n° 4.253, de 21 FEV 
2001, revogou o Decreto n° 6.977, de 28 JUN 90 (que aprovou as datas 
de promoções no CBMPA); contudo, não fez referência em relação às 
datas de promoções efetivadas na vigência do respectivo Decreto, se 
deveriam ou não ser ajustadas pela Lei n° 5.249, de 29 JUL 85 (21 ABR e 
25 SET); portanto, os requerentes, na data de 21 ABR 2002, terão 02 
(dois) anos, 09 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de interstício na 
graduação de 2° Sargento BM, sendo que a Lei exige 03 (três) anos. 

Em relação ao fato de existir 55 (cinqüenta e cinco) 
vagas a serem preenchidas na graduação pretendida (1° SGT BM). não 
quer dizer nada, haja vista, para que ocorra promoção deve haver duas 
condições essenciais, a primeira é haver vagas em claro no grau 
hierárquico superior, a outra é o militar está incluído no Quadro de Acesso, 
pois a promoção é um ato administrativo e tem como finalidade básica, o 
preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao grau hierárquico superior, 
com base nos efetivos fixados em Lei, para os diferentes Quadros. 

Em relação ao fato de haver sido transcrito no BG n° 121/94 a 
promoção de praças no Quadro de Sargentos Combatentes, que possui= 
apenas 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses na graduação de 3° SGT 
BM, quando na verdade deveriam possuir 06 (seis) anos. Este fato não 
poderá ser adotado como referência, haja vista não existem jurisprudência de 
ato ilegal. Só para reforçar, vale ressaltar que a Lei n° 5.250, de 31 JUL 
85. que dispõe sobre a Lei de Promoção de Praças, bem como o 

Decreto n° 4.242, de 22 JAN 86, que a regulamentou não fazem 
referência a redução de interstício para praças. 
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Diante do exposto e tendo em vista que os 2° SGTs BM 

Elenildo Henriques da Fonseca, Jurandir Oliveira Júnior, Manoel 
Moraes dos Santos e Emanuel de Macedo Norat Neto não se encontrarem 
com o interstício completo na data de 21 ABR 2002. para a promoção a 
graduação de 1° Sargento BM, é que opino pelo indeferimento do 
pleito do requerente. Contudo, o presente pleito deverá ser encaminhado 
à Comissão de Promoção de Praças para manifestação, pois o item 1 do Art. 
35 do Lei n° 5.250, de 29 JUL 85. menciona que compete a CPP emitir 
pareceres sobre recursos referentes à composição de Quadro de Acesso e 
direito de promoção. Convém informar que foi encaminhado o pleito do Maj 
BM Roberto da Silva Freitas a Procuradoria Geral do Estado. 
referente a antecipação da data de promoção, isto é, o mesmo completará 
interstício na data de 02 JUL 2002; contudo, requer a antecipação para o dia 
21 ABR 2002, caso seja deferido seu pleito, o referido beneficio será 
estendido aos demais militares que encontram-se em situação similar. 

É o Parecer. Salvo melhor juízo de Vossa Excelência. 

WALTER NOGUEIRA DA SILVA 
Assessor Jurídico do CBMPA 

(Ref. Processo n° 014/2002 - Ass. Jur/BM - COJ) 

2 - PUNIÇÃO DISCIPLINAR: 
a) O Cap QOBM JOSÉ ORLANDO DE SOUZA SILVA, 

Comandante do 6' Subgrupamento Bombeiro Militar de Mosqueiro, no uso 
da competência que lhe são conferidas pelo art. 11, inciso III do RDCBM, 
Resolve: 

PUNIR: 

Com 08 (oito) dias de DETENÇÃO, O 3° Sgt BM RG 3306101 
IIILZEMAN BARBOSA DE ALMEIDA, pertencente ao 6° SGBM/I, por ter 
no dia 27/01/2002 (Domingo), quando de folga, adentrado no quartel do 6° 
SGBM/I, por volta das 22h30, abrindo o gabinete do Comandante da 
Subunidade. retirado à chave da motocicleta da SAT, sem a devida 
autorização de quem de direito e ser deslocado conduzindo a referida 
motocicleta até o estabelecimento comercial, conhecido como "BAR DA 
Vovó" e ao ser dado o direito de defesa através de competente P.A.T.D. 
(Procedimento Apuratório de Transgressão da Disciplina), declarou que seus 
atos não tinham justificativas. Incluso nos n°s 26,27,64 e 106 do anexo I do 
art. 15, com atenuantes de inciso II e VI do art. 19 e agravante de inciso II 
alínea "c" do inciso VI do art. 20. Tudo do RDCBM. Transgressão Média 
Permanece no comportamento "BOM". 

Com 02 (dois) dias de DETENÇÃO, O 1° Sgt BM JOSÉ GERMANO 
NASCIMENTO LOURINHO, PERTENCENTE AO 6SGBM/1, por ter no dia 
27/01/2002 (domingo), quando de serviço na função de Condutor de Viatura , ter 
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observado que o 3° Sgt BM HILZEMAN, havia adentrado no quartel do 6° 
SGBM/I, por volta as 22h30, saindo em seguida com a motocicleta da SAT, 
sem a devida autorização de quem de direito e se deslocado conduzindo a 
referida motocicleta até o estabelecimento comercial, conhecido com "BAR 
DA Vovó" e não comunicou o fato de imediato a quem de direito, no 
momento do ocorrido, e quando lhe dado o direito defesa através do 
competente P. A. T. D. (Procedimento Apuratório de Transgressão da 
Disciplina), justificou em parte seu ato. Inclusos nos nas 26, 27 e 97 do anexo 
I do art. 15, com atenuante do inciso II do art. 19 e agravantes do inciso VI, 
alínea "a" e "b" do art. 20, tudo do RDCBM. Transgressão Leve. Ingressa 
no comportamento "BOM". 

Com 08 (oito) dias de DETENÇÃO, o SD BM RG 8591938 
PAULO HENRIQUE FIGUEIRA, pertencente ao 6° SGBM/I, por ter no dia 
27/01/2002 (domingo), quando de serviço no plantão da hora, ter observado 
que o 3° Sgt BM HILZEMAN, havia adentrado no quartel do 6° SGBM/I, 
por volta as 22h30, abrindo o gabinete do Comandante da Subunidade, 
saindo em seguida com a motocicleta da SAT, sem a devida autorização de 
quem de direito e se deslocado conduzindo a referida motocicleta até o 
estabelecimento comercial, conhecido com "BAR DA Vovó" e não 
comunicou o fato de imediato a quem de direito, no momento do ocorrido, e 
quando lhe dado o direito defesa através do competente P. A. T. D. 
(Procedimento Apuratório de Transgressão da Disciplina), justificou em parte 
seu ato. Inclusos nos n°s 26, 27 e 97 do anexo I do art. 15, com atenuante do 
inciso II do art. 19 e agravantes do inciso VI, alínea "a" do art. 20, tudo do 
RDCBM. Transgressão Média. Ingressa no comportamento "BOM". 

(Ref. Ofício n° 072/2002 Gab. CMD° do 6° SGBM/I - Mosqueiro) 

b) O Cap QOBM ANDREI VICENTE DA COSTA, Resp. pelo 
Comando do 1° Grupamento Bombeiro Militar, no uso da competência que 
lhe são conferidas pelo art. 11, inciso III do RDCBM, Resolve: 

PUNIR: 

Com REPREENSÃO o SD BM MARCELO DOS SANTOS 
GIMENES, do 1° GBM por ter deixado de cumprir normas regulamentares 
na esfera de suas atribuições, no dia 28 de Dezembro de 2001. E quando dado 
o direito de defesa através de P. A. T. D. (Procedimento Apuratório de 
Transgressão da Disciplina) justificou em parte seu ato n° 02, 26, 34 , 79 e 80 
do anexo I do art. 15, com atenuantes do inciso II do art 19. Tudo do 
RDCBM. Transgressão Leve. Permanece no comportamento "BOM" 

(Ref. Ofício n° 154/2002 Gab. CMD° do 1° GBM) 

3 - AGRAVAÇÃO DE PUNIÇÃO: 
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O C,e1 QOBM MARCO AURÉLIO AQUINO LOPES, 

Subcomandante Geral e Chefe do EMG do CBMPA, no uso da competência 
que lhe confere o art. 11, inciso II do RDCBM, Resolve: 

AGRAVAR: 

De 08 (oito) dias de DETENÇÃO para 30 (trinta) dias de 
DETENÇÃO. a punição disciplinar aplicada ao 3° Sgt BM HILZEMAN 
BARBOSA DE ALMEIDA, do 6' SGBM/I — Mosqueiro, por considerar 
grave a natureza da transgressão cometida pelo referido militar. Permanece 
no comportamento "BOM". Recolha-se ao 6° SGBM/I — Mosqueiro, fazendo 
serviço. 

ORLANDO ANTONIO ,~ANHO FRADE - Cd QOBM 
Comandante Geral do CBMPA 
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