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BOLETIM GERAL N° 076 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

1' PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
Serviços para o dia 23ABR2002 (TERÇA-FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	 TCEL QOBM PAULO GERSON 
Supervisor de Área 	 CAP QOBM ANDREI 
Coordenador de Operações ao CIOp 	CAP QOBM ROGER 
Fiscal de Dia ao QCG 	 TEN QOABM CAMPOS 
Encarregado de Inquérito Técnico 	TEN QOBM BRITO 
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 
Senhor, tu me sondaste, e me conheces. 
Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe 

estendes o meu pensamento. 
Cercas o meu andar, e o meu deitar, e conheces todos os 

meus caminhos. 
Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis 

que logo, ó Senhor, tudo conheces. 
Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre 

mim a tua mão. 
Tal ciência é para mim maravilhosíssima; tão alta que não 

a posso atingir. 
Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da 

tua face? 
Se subir ao céu, lá tu estás; se fizer no inferno a minha 

cama, eis que tu ali estás também. 
Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do 

mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. 
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Considerando o que dispõe os arts. 12, Parágrafo Único e 127, 
§ 3° da Lei Estadual n° 5251, de 31JUL 85; 

Considerando, finalmente, o que preceitua o § 1°, do art. 457 
do Código de Processo Penal Militar; 

RESOLVE: 
Art. 1° - Reincluir nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar 

do Pará, o SD BM SHINITIRO YAMAGISHI, do 2° GBM, o qual havia sido 
licenciado a bem da disciplina por se encontrar na condição de desertor. 

Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogada às disposições em contrário. 

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

PORTARIA N° 221, DE 15 DE ABRIL DE 2002. 
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. 127 § 3° e 4° da Lei 
Estadual n° 5251, de 31 de julho de 1985 (Estatuto dos Policiais Militares da 
PMPA) 

RESOLVE: 
Art. 1° - Agregar o SD 13M SHINITIRO YAMAGISHI, do 2° 

GBM, em virtude do militar ter apresentado-se voluntariamente e reincluido 
ao serviço ativo Bombeiro Militar após deserção; 

Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogada às disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
(Transe. do DOE n° 29679 de 18/04/2002) 

2 - PRAÇAS À DISPOSIÇÃO 
Após decorrido o período de disposição na Diretoria de Apoio 

Logístico e tendo em vista não haver encerrado os trabalhos atinentes a que 
foram designados os militares abaixo discriminados continuarão por mais 60 
(sessenta) dias a contar do dia 18 de Abril de 2002, à disposição desta 
Diretoria. Que tomem ciência seus respectivos comandantes. 

GRAD. NOME COMPLETO UNIDADE 
2° SGT Raimundo Nonato Martins Lima CFAE 
2° SGT Antonio de Souza Aguiar 1° GBM 
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fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para as 
Unidades da Corporação. Tendo em vista razões de interesse público e 
conveniência administrativa, a justificar a presente medida, resguardado os 
direitos do contratado pela execução do Contrato até a data de sua rescisão. 

Belém - PA, 17 de abril de 2002. 

ORLANDO ANTONIO SARMANHO FRADE - Cel QOBM 
Comandante Geral do CBMPA 
RG 8629 

Termo de Rescisão Contratual n° 05/2002 
O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), com sede 

nesta cidade, na Rua João Diogo n.° 236 - Comércio - Belém/PA, CGC n.° 
34.847.236/00010-80, neste ato representado por seu Comandante Geral Cel 
QOBM Orlando Antônio Sarmanho Frade, brasileiro, casado, portador da 
Carteira de Identidade n.° 8629-CBMPA, CIC n.° 134.313.582-68, residente 
e domiciliado nesta cidade, resolve com base no art. 79, inciso I da Lei 
Estadual n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e na Cláusula nona, item 9.1, 
do Contrato n.° 04/2002, RESCINDIR UNILATERALMENTE o Contrato 
n.° 04/2002, com a firma S. R. S PIMENTEL, referente ao fornecimento de 
gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para as Unidades da 
Corporação. Tendo em vista razões de interesse público e conveniência 
administrativa, a justificar a presente medida, resguardado os direitos do 
contratado pela execução do Contrato até a data de sua rescisão. 

Belém - PA, 17 de abril de 2002. 

ORLANDO ANTONIO SARMANHO FRADE - Cel QOBM 
Comandante Geral do CBMPA 
RG 8629 

Termo de Rescisão Contratual n° 06/2002 
O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), com sede 

nesta cidade, na Rua João Diogo n.° 236 - Comércio - Belém/PA, CGC n.° 
34.847.236/00010-80, neste ato representado por seu Comandante Geral Cel 
QOBM Orlando Antônio Sarmanho Frade, brasileiro, casado, portador da 
Carteira de Identidade n.° 8629-CBMPA, CIC n.° 134.313.582-68, residente 
e domiciliado nesta cidade, resolve com base no art. 79, inciso I da Lei 
Estadual n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e na Cláusula nona, item 9.1, 
do Contrato n.° 05/2002, RESCINDIR UNILATERALMENTE o Contrato — 
n.° 05/2002, com a firma UNIVERSO COMERCIAL LTDA, referente ao 
fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para as 
Unidades da Corporação. Tendo em vista razões de interesse público e  
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moderno que os graduados, 08 (oito) Sargentos inaptos no Teste de Aptidão 
Profissional (TAP), 01(um) inapto no Teste de Aptidão Física (TAF) e 

• 01(um) inapto no Teste de Aptidão Física (TAF) e inspeção de saúde, 
conforme fez público os BG's n° 213, 220, 232/2000, não sendo promovidos 
os requerentes apesar de terem sido considerados aptos em todos os testes. 

7) A Portaria n° 619, de 08nov 1999, promoveu com data 
retroativa a 24 de dezembro de 1993, os militares concluintes do Curso de 
Formação de Sargentos Combatentes do ano de 1993, para reparar um 
equivoco de ordem administrativa como estava expresso na Portaria, em 
virtude dos relacionados na Portaria supra, só haver sido promovidos no dia 
06 de janeiro de 1994, conforme fez público o BG n° 004, de 06 de janeiro 
de 1994. 

8) Os militares desde 24 de dezembro de 1998, vem sendo 
preteridos em suas promoções à graduação de 2° SGT BM, isto tudo, em 
decorrência da falta de vagas, acarretando perdas, como: antigüidade, 
pecuniária, moral, psicológica, etc. E solicitam que sejam promovidos com 
data retroativa a 24dez1998, data que pela primeira vez fizeram jus a 
promoção de 2° Sargento, fazendo ainda referência a retroatividade da 
promoção seja sem ônus para Estado, além da retirada do processo que 
tramita na justiça. 

Respondendo as considerações que os 3° SGT' s BM Alves e 
Libório fizeram; 

Quanto ao item 1: Encontra-se em tramitação no Tribunal de 
Justiça do Estado um Mandado de Segurança, por não terem sido 
promovidos em 24 dez 2000; 

Quanto ao item 2: Sim, o Ministério Público Militar emitiu 
Parecer, transcrito no BG n° 003, de 07jan1998, informando que não há 
impedimento para militar Sub Judice ser promovido; 

Quanto ao item 3: Os militares foram promovidos a 
graduação de cabo por força de liminar por terem entrado com Mandado de 
Segurança na justiça; 

Quanto ao item 4: Sim, foi a data da promoção dos militares; 
Quanto ao item 5: Sim, possuem interstício completo; 
Quanto ao item 6: Entraram com pedido de desistência do 

Mandado de Segurança, por terem recebido informações que militares que 
estivessem Sub Judice não seriam promovidos, como esta expresso no BG n° 
004, de 05jan2001. Contudo, como não foram promovidos entraram 
novamente com mandado de segurança, que é o que está expresso no item 1; 

Quanto ao item 7: O Supremo Tribunal Federal já sumulou 
que: "A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 
vícios que os tomem ilegais, porque deles não se originaram direitos; ou 
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Esse é o Parecer. S.M.J. 
Quartel em Belém, 12 de abril de 2002. 

CLEBER ALCIR TAVARES BALO —1° TEN QOBM 
Membro da Comissão de Justiça 
DESPACHO: 
1. Homologo o parecer; 
2. Que tomem conhecimento os interessados; 
3. Publique-se e arquive-se. 

 

  

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

Analisando os Autos de Sindicância instaurado por 
determinação deste Comando, através da Portaria n° 186/2001, cujo 
encarregado foi o 1° Ten QOBM Carlos Augusto de Oliveira Ribeiro, que 
teve por escopo apurar, em tese, o suposto arrombamento da sala da 
Diretoria de Finanças; fato este ocorrido no serviço do dia 22 para o dia 23 
ABR 2001, de Domingo para Segunda-Feira. 

RESOLVO: 
1. Concordar, em parte, com a conclusão a que chegou o 

Oficial Sindicante, uma vez que nos Autos não há indícios de crime de 
natureza militar e discordar da Transgressão da Disciplina do 2° Ten QOBM 
Adamilena Café Duarte, haja vista, a mesma adentrou nas dependências da 
Diretoria de Finanças, em virtude da porta encontrar-se fechada, porém sem 
os ferrolhos, sendo que ao ser tocada abriu-se por completo; vindo, 
posteriormente a ligar o Sistema SIAFEM para desenvolver suas atividades 
na Diretoria de Pessoal. 

2. Publicar em 13G a presente Solução de Sindicância. 
Providencie a AJG; 

3. Arquivar a 1' e 2a via dos Autos da presente Sindicância na 
BM/2. Providencie o Chefe da r Seção do EMG. 

2 - SOLUÇÃO DE IPM 
Analisando os Autos de IPM, procedido por determinação 

deste Comando, através da Portaria n° 414, de 06 de setembro de 2001, cujo 
encarregado foi o CAP QOBM Nahtun Fernandes da Silva, que teve por 
escopo apurar o fato ocorrido no dia 23 de agosto de 2001, em que, após 
denúncia de que a guarnição de serviço do 6° SGBM/I daquele dia estaria 
consumindo bebida alcoólica em um terreno em frente ao referido quartel, o 
Supervisor de Área, em companhia do Comandante e do Subcomandante 
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