
ESTADO DO PARÁ 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL 

AJUDÂNCIA (mem. 

BELÉM-PARÁ, 06 DE JUNHO DE 2002 

 

BOLETIM GERAL N° 106 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

1' PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
Serviços para o dia 07JUN2002 (SEXTA-FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	 MAJ QOBM PIQUEI 
Supervisar de Área 	 CAP QOBM IDBAS 
Coordenador de Operações ao CIOp 	CAP QOBM HAYMAN 
Fiscal de Dia ao QCG 	 CAP QOCBM PETRÔNIO 
Encarregado de Inquérito Técnico 	A CARGO DO COP 
Oficial Odontólogo de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Oficial Médico de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Peritos de Incêndios e Explosões 	I EN QOBM FARIAS 	r- 

TEN QOABM HILDEMAR 

MENSAGEM 
Onde está o homem, está a sociedade. Onde está a sociedade, 

está Deus. Nestes termos, o homem não pode deixar de se reunir em 
sociedade. Pois a sociedade existe como princípio moral, cuja origem é 
Deus. (Anônimo). 

r PARTE — INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

3a PARTE — ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I — ASSUNTOS GERAIS 

A — ALTERAÇÃO DE PRAÇA 
1— LICENÇA PATERNIDADE - CONCESSÃO 

Concedi a contar do dia 29MA102002, ao Sd BM WANRLEY 
DE CARVALHO CABRAL, da DST/QCG, 10 (dez) dias de licença 
paternidade, em virtude do nascimento de seu filho. Apresentação: 
08JUN2002. 

(Ref. Nota n° 08/2002- DST) 
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2 — LICENÇA DE SAÚDE - CONCESSÃO 
Conforme parecer médico, concedi: 
A contar do dia 28MAI02002. 
Ao Sd BM JONNY LIMA DE CARVALHO, da DST/QCG, 10 

(dez) dias de dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 
07JUN2002. 

(Ref. Nota n° 07/2002- DST) 

II — ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1— ATO DESTE COMANDO 

PORTARIA N° 289, DE 27 DE MAIO 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° — Aprovar, no Corpo de Bombeiros Militar do Pará, o 

PROTOCOLO DE INFORMAÇÕES À IMPRENSA. 
Art. 2° — O Protocolo de Informações à Imprensa apresenta as 

Diretrizes Gerais para o tratamento com a Mídia, sobre ocorrências e eventos 
gerais em que o CBMPA esteja participando direta ou indiretamente. 

Art. 3° — Para efeito de emprego deste protocolo, serão 
consideradas 4 (quatro) situações distintas, conforme abaixo: 

I - informações à Mídia no local e no momento da ocorrência; 
II - informações à Mídia sobre ocorrências; 
III - informações à Mídia prestadas pelos Coordenadores de 

Operações; 
IV - informações gerais à Mídia. 
Art. 4° — AS INFORMAÇÕES À MÍDIA NO LOCAL E NO 

MOMENTO DA OCORRÊNCIA deverão ser prestadas pelo Comandante 
das Operações de Bombeiros — COB, confortne, o seu nível de gravidade. 

Art. 5° — A responsabilidade na prestação das informações 
passará, sucessiva e exclusivamente, ao Comandante Operacional, 
Subcomandante Geral e Comandante Geral, à medida que estes cheguem ao 
local da ocorrência. 

Parágrafo Único — A função de Comandante das Operações de 
Bombeiros — coa está definida nas disposições da Diretriz Operacional n° 
001/2000 — COP. 
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Art. 6° — As INFORMAÇÕES À MÍDIA SOBRE AS 
OCORRÊNCIAS deverão ser prestadas pelo Chefe da 5° Seção do EMG, 
através de entrevistas ou envio de "release", ou por outro oficial que, para 
aquela situação específica e a critério do BM/5, melhor satisfaça as condições 
de atendimento das informações. 

Art. 7° — As INFORMAÇÕES À MÍDIA PRESTADAS 
PELOS COORDENADORES DE OPERAÇÕES, relacionadas 
exclusivamente às ocorrências atendidas pelo CBMPA no período do serviço 
do Coordenador, serão repassadas através de Boletins Informativos, via fax ou 
e-mail, conforme modelo anexo a esta portaria. 

Parágrafo Único — O envio dos Boletins Informativos, de que 
trata o presente Protocolo, ocorrerá 1 (uma) vez por dia, às 07h00. 

Art. 8° — A 5° Seção do EMG deverá, antecipadamente, repassar 
ao Chefe do COBOM no CI0p, a relação de jornalistas e Órgãos de imprensa 
que deverão receber as informações aqui estabelecidas, com seus respectivos 
números de fax' s e e-mails. 

Art. 9° — As Cópias dos Boletins Informativos também deverão 
ser enviadas diariamente, até 30 (trinta) minutos após o envio aos Órgãos de 
Imprensa, à 5° Seção do EMG, igualmente através de fax ou e-mail. 

Parágrafo Único — As ocorrências, que pela sua amplitude 
atingirem os Níveis de Gravidade "3" ou "2", deverão ser imediatamente 
informadas ao chefe da 5° Secção do EMG. 

Art. 10° — As INFORMAÇÕES GERAIS À MÍDIA são 
aquelas relacionadas a eventos, solenidades, concursos, atividades sociais, 
procedimentos administrativos, notas de serviços, etc. e terão suas divulgações 
sob responsabilidade do chefe da 5° Seção do EMG, através do envio de 
"release" e/ou concessão de entrevistas. 

Art. 11° — O Comandante Geral do CBMPA a qualquer 
momento poderá expedir notas informativas, conceder entrevistas ou designar 
outro oficial para tal, se assim julgar conveniente. 

Art. 12° — Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 13° — Revogam-se às disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se 
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OCORRÊNCIA QTDE 

1 Incêndio 

2 Salvamento 

Resgate 3 

Outros 4 

QUADRO/RESUMO 

TOTAL 

CONDIÇÃO QTDE 

1 Não Fatal 

2 Fatal 

TOTAL 

TELEFONES ÚTEIS 

CI0p: (91) 210.3700/210.3740 
Btv1/5: (91) 219.8017/9116.2854 

Assessor de Relações Públicas 
Maj QOBM FERNANDO 

	1 
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ 
COMANDO OPERACIONAL 

BOLETIM INFORMATIVO DE OCORRÊNCIAS 

Data / /2002 	
OCORRÊNCIAS RELEVANTES 

ATÉ ÀS 07H00 

OCORRÊNCIA: 	I HORÁRIO: 	DATA: 

ENDEREÇO: 

HISTÓRICO: 

VITIMAS: 

 

OCORRÊNCIA: 

I
HORÁRIO: 	DATA: 

QUADRO/VITIMAS ENDEREÇO: 

HISTÓRICO: 

VITIMAS: 
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PORTARIA N° 296, DE 21 DE MAIO DE 2002. 
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 tie 1994 — SEAD 

RESOLVE: 
Conceder aos militares: CB BM MARCELO AUGUSTO 

LEAL BITTENCOURT e SD BM PAULO SÉRGIO DE SOUSA 
CASTRO, 03 (três) diárias de completas, no valor total de R$ 216,00 
(duzentos e dezesseis reais), por terem seguido ao Município de Parauapebas- 
PA, no período de 15-05-2002 a 17-05-2002, a serviço da Coordenadoria 
Estadual de Defesa Civil. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
(Transe. do DOE n° 29.707, de 29maio2002) 

PORTARIA N° 314, DE 24 DE MAIO DE 2002. 
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: SD BM GEDEON JOSÉ BISPO DA 

SILVA e SD BM MARCOS ANTÔNIO MARTINS MATOS, 19 
(dezenove) diárias completas, no valor total de R$ 1.368,00 (um mil, trezentos 
e sessenta e oito reais), por terem seguido ao Município de Redenção - PA, 
nos períodos de 04/03 a 08/03/2002, 11/03 a 15/03/2002, 18/03 a 22/03/2002 
e 25/03 a 28/03/2002 , a fim de realizarem serviços para o 
CMETRAN/REDENÇÃO. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
(Transe. do DOE n° 29.707, de 29maio2002) 

PORTARIA. N° 322, DE 27 DE MAIO DE 2002. 
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 aos militares: 1° TEN BM MARLON FRANCÊS 

BRITO, 2° SGT BM FÁBIO WENDELL LIMA DA LUZ, SD BM 
JOMAR JARDIM DOS SANTOS e SD BM ROBERTO LOBATO 
MOURA, 06 (seis) diárias completas, no valor total de R$ 954,00 
(novecentos e cinquenta e quatro reais), por terem de seguir ao Município de 
Muaná/PA, no período de 29-05-2002 a 03-06-2002, a fim de montarem 
serviço de prevenção no XXI Festival do Camarão. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
(Transe. do DOE n° 29.707, de 29maio2002) 

2 - HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
CONVITE N° 016/2002- CPL- CBMPA 
Tendo em vista o que consta do Processo Licitatório, 

Modalidade Convite n° 016/2002, diante do julgamento da Comissão 
Permanente de Licitação, foram adjudicadas as empresas abaixo relacionadas, 
que teve como objeto, Material de Higiene e Limpeza para as Unidades do 
CBMPA; onde apresentaram o menor preço por item, homologo o presente 
certame, de acordo com o resultado do relatório de adjudicação da Comissão 
Permanente de Licitação: 

UNIVERSO COMERCIAL LTDA: 
Itens: 01, 02, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 42 

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA 
Itens: 04, 06, 09, 13, 14, 19, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 

39 40, 41. 

CREDIAL COMÉRCIO LTDA: 
Itens: 03, 08, 10, 16, 22, 28, 33. 

OCEANO COMERCIAL LTDA 
Itens: 05, 07. 
Belém/PA, 24 de maio de 2002. 

ORLANDO ANTONIO SARMANHO FRADE - CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa civil e Cmt Geral do CBMPA 
(Transe. do DOE n° 29.707, de 29maio2002) 

3 - COMISSÃO DE JUSTIÇA 
Parecer n° 108/02 - COJ. 
Objeto: Interposição de recursos impetrado por Cabos BM no 

Processo Seletivo ao CFS Combatente/2002. 
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Analisando o documento acima citado, verifica-se que os CB's 
BM Dêmio Costa de Albuquerque, Rosenildo da Costa Pantoja, Nivaldo 
Rodrigues de Melo, Marivaldo Pinheiros dos Santos e Gerson de Souza 
Ferreira, todos pertencentes ao 3° SGBM/1 Abaetetuba, solicitam ao Exm°. 
Sr. Cel QOBM Comandante Geral do CBMPA que possam inscrever-se e 
participar da Seleção Interna ao CFS/2002; sendo que os mesmos fazem 
algumas considerações à respeito de seus pleitos que convêm citar: 

1) — Que os quatro primeiros possuem 09 (nove) anos e 02 
(dois) meses de serviço prestado a Corporação, sendo que o último possui 08 
(oito) anos e 03 (três) meses, todos de forma exemplar; 

2) — Que no ano de 2000 foram classificados entre o número de 
vagas ofertadas na Seleção Interna ao CFC, realizando o referido curso no 
CFAE (IESP) e concluíram no mês de março de 2001; 

3) — Que a Portaria n° 260, de 26ABR 2002, transcrita no BG 
n° 081, de 09 ABR 2002, aprovou as normas para seleção interna ao Curso de 
Formação de Sargento e de Formação de Cabos Combatentes; sendo que 
foram habilitados e realizaram as respectivas inscrições a seleção ao 

CFS/2002; 
4) — Que após onze dias da aprovação das normas acima 

citadas, quando já havia sido iniciada as inscrições foi publicada a errata que 
veio a exclui-los; em virtude do item 2.1, que trata dos requisitos necessários 
a inscrição, onde foi acrescentado o seguinte: " 	e, 02 (dois) anos na 

graduação na data da inscrição" e que devido possuírem apenas 01 (um) ano e 
02 (dois) meses de cabo formado; 

5) — Que a Portaria n° 260, de 26 ABR 2002, mencionou que o 
interesse da Corporação é selecionar Bombeiros Militares que possuem o 
tempo de serviço de 08 (oito) anos exigidos para concorrerem à seleção, sendo 
que os quatros primeiros possuem 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de serviço 
prestado a Corporação, sendo que o quinto 08 (oito) anos e 03 (três) meses; 

Diante do exposto solicitam ao Exmo Sr, Comandante Geral do 
CBMPA, que possam inscrever-se e participar da Seleção Interna ao 

CFS/2002. 
Senhor Comandante, analisando aS normas para a Seleção do 

Curso de Formação de Sargentos e de Formação de Cabos combatentes, 
verifica-se que ao item 2.1, alínea "a", possuía o seguinte texto; conforme 

transcrito no Aditamento ao BG n° 081, de 29 ABR 2002. 
"2.1 — Dos requisitos necessários a habilitação para a seleção 

interna ao CFS Combatente/2002, 
a) Ser Cabo BM com no mínimo 08 (oito) anos de efetivo 

serviço prestado ao CBMPA, na data da inscrição". 
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Ocorre que o Decreto n° 4.242 de 22 JAN 1986, que 
regulamentou a Lei 5.250. de 29 JUL 85, que dispõe sobre as promoções de 
praças na PMPA, que também vige para o CBMPA em seu art. 25, Parágrafo 
Único, menciona, in verbis: 

"Art 25 — Não poderá participar de Concurso para 3° Sargento, 
o Cabo ou soldado com tempo de serviço na Corporação inferior a 2 (dois) 
anos. 

Parágrafo Único — Para o Cabo, o tempo de serviço a que se 
refere este artigo, será aquele passado na graduação". 

Devido a Diretoria de Ensino haver detectado o equivoco em 
relação a alínea "a" do item 2.1, publicou a respectiva errata, conforme transcrito no BG n° 088, de 09 MAI 2002. Pois, a faculdade de anular os atos 
ilegais é ampla para a Administração, podendo ser exercida de oficio, pelo 
mesmo agente que os praticou, como por autoridade superior que venha a ter 
conhecimento de ilegalidade através de recurso interno, ou mesmo por 
avocação, nos casos regulamentares. 

O controle administrativo deriva do poder-dever de autotutela 
que a Administração tem sobre seus próprios atos e agentes. Daí porque o 
STF já o sumulou que: "A Administração pode anular seus próprios atos, 
quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam 
direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 
apreciação judicial" (STF, Súmula 473). Sendo que este assunto está hoje tão 
pacífico na doutrina e na jurisprudência. 

Diante do exposto e tendo em vista que os CB's BM Dêmio 
Costa de Albuquerque, Rosenildo da Costa Pantoja, Nivaldo Rodrigues de 
Melo, Marivaldo Pinheiros dos Santos e Gerson de Souza Ferreira, todos 
pertencentes ao 3° SGBM/I Abaetetuba, não se enquadram na errata da norma 
que disciplina os requisitos necessários à habilitação para a Seleção Interna ao 
SFS/2002; opino pelo indeferimento de seus pleitos. 

Esse é o Parecer, S.M.J. 
Quartel em Belém, 20 de maio de 2002. 

SAULO LODI PEREIRA —1° TEN QOBM 
Membro da Comissão de Justiça 
DESPACHO: 
1. Homologo o parecer; 
2. Publique-se e arquive-se. 
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Parecer n.° 109/2002 — COJ 
Objeto: Requerimento do 2° SGT BM Elon Rocha do 

Nascimento solicitando mudança de Qualificação Bombeiro Militar. 

Analisando o documento supracitado, verifica-se que o 2° SGT 
BM Elon Rocha do Nascimento solicita mudança de Qualificação Bombeiro 
Militar de Praça de Condutor e Operador de Viaturas para a qualificação de 
Combatente, fundamentando seu pedido no artigo 4° , do Decreto n° 2936, de 
27 OUT 94. 

Convém mencionar o que dispõe o art. 4° do Decreto acima 

referenciado. 
"Art. 4° - A mudança de qualificação é permitida nas seguintes 

condições: 
I — Haver vagas na qualificação pretendida; 
II — Não haver, na qualificação pretendida praça na graduação 

inferior em condições de promoção; 
III — Estar a praça habilitada através de curso, exame ou 

estágio, para a qualificação pretendida; 
IV — Não estar funcionando curso ou estágio com números de 

candidatos suficiente para o preenchimentos das vagas existentes; e, 
V — Mediante Parecer favorável do Comandante ou Chefe da 

Praça que pretender a mudança de qualificação". 
Respostas aos quesitos supracitado 
Ao inciso I — Preenche esse requisito, pois existirão 36 vagas 

para 2° SGT em setembro do corrente ano na qualificação pretendida 

(Combatente) 
Ao inciso II — Não preenche este requisito pois para a próxima 

promoção de setembro de 2002, há 133 2° SGTs, a principio, em condições 
de serem promovidos; 

Ao inciso III — Não preenche, pois o CAS não o habilita para a 
qualificação de Combatente (não há esta previsão em lei); 

Ao inciso IV — Preenche este requisito pois não há curso ou 
estágio em funcionamento na Corporação para preenchimento das vagas 

existentes; 
Ao inciso V — Prejudicado pois não dispomos dessa informação. 
Em relação a argumentação do requerente de que com a 

extinção de sua Qualificação anterior deveria ser remanejado para o Quadro 
de Combatentes e não para o de Condutor , como ocorreu, sobre o assunto a 
Procuradoria Geral do Estado já manifestou seu posicionamento, em relação a 

essa questão, através do parecer do Ilmo Sr. Procurador Celso Pires Castelo 
Branco, e da manifestação da Ilma Sra. Subprocuradora Cível Margarida 
Maria R. Ferreira de Carvalho, do qual foram extraídos os fragmentos citados 
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pelo requerente em seu documento que deu causa a este parecer, justo os que 
nos interessam para dirimir a questão, e os quais transcrevemos a seguir: 

"Diante disso, as questões que se põem são as seguintes: 1) ; 
2) caso se considere que o quadro foi extinto pela Lei Estadual n° 6.005/96, 
qual o destino que se deve imprimir aos militares que neles estavam 
alotados? 

Diante do silêncio do legislador, conclui-se que o quadro foi 
efetivamente extinto. 

Seguindo—se o raciocínio pode-se responder, no que diz 
respeito ao segundo questionamento, que os bombeiros que integravam o 
quadro extinto devem ser removidos para outro quadro. Nesse sentido, 
considerando que antes estavam integrados a outro quadro, ainda hoje 
constante do Quadro de Organização do CBMPA, o mais lógico é que sejam 
removidos ao quadro de origem, obviamente respeitando-se a situação 
hierárquica em que se encontravam". (grifo nosso) 

Ora, antes da extinção de seu quadro, o requerente estava 
integrado a outro quadro, o quadro de Condutor, ainda hoje constante do 
Quadro de Organização do CBMPA. Portanto, o mais lógico, segundo o 
posicionamento da PGE, seria que fosse removido ao quadro de origem, que 
seria o Quadro de Condutor, como foi feito, ou seja, não houve irregularidade. 

O Parecer do Ilmo. Sr. Procurador Celso Pires Castelo Branco, 
juntamente com a manifestação da Ilma. Subprocuradora Cível foram 
aprovados pelo Exmo. Sr. Procurador Geral do Estado, Dr. José Aloysio 
Cavalcante Campos, e também foram homologados por V. Exa. e publicados 
no BG 018, de 25 JAN 2002. 

Contudo, o art. 50  do Decreto n° 2.936, de 27 OUT 94 , que 
dispõe sobre as qualificações das praças do Corpo de Bombeiros Militar do 
Pará, assim dispõe: 

"Art. 5° - Ficam em extinção as QBMP 's não constantes deste 
Decreto. 

Parágrafo Único — As praças especialistas pertencentes as 
QBMP's consideradas em extinção, mediante Curso de Adaptação, poderão 
ser aproveitadas em qualquer das QBMP 's, na situação hierárquica em que 
se encontrem, respeitada sua antigüidade, na forma que dispuser a legislação 
em vigor". 

Portanto somos de parecer desfavorável ao pleito do requerente, 
porém ressaltamos que através de um curso de adaptação, se for interesse da 
Corporação, a ser implantado, no caso, para a Qualificação de Combatente, o 
requerente se aprovado, preencherá este requisito que lhe falta, e, desde que 
satisfeitos os demais, poderá mudar para a qualificação pretendida. 
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É o Parecer, salvo melhor juízo de V. Exe. 
Belém - PA, 21 de maio de 2002. 

CLÁUDIO A. DA SILVA CAVALCANTI CAP QOBM 
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA 
DESPACHO: 
1. Homologo o parecer; 
2. Publique-se e arquive-se. 

4 — SUBSTITUIÇÃO DE OFICIAL 
Em conseqüência do Cap BM MÁRIO DA CONCEIÇÃO 

MORAIS FILHO, do COP, Membro da Efetivo da CPP, encontrar-se 
dispensado com licença de saúde, ficando impossibilitado de exercer tal 
atividade, substituo o referido oficial pelo Cap BM CLAUDIO ANTÔNIO DA 
SILVA CAVALCANTI, do QCG, como Membro Efetivo da Comissão de 
Promoção de Praças do CBMPA- CPP. 

(Ref. Of. n° 114/2002- Gab. Subcmdo) 

5 — OFÍCIO RECEBIDO — TRANSCRIÇÃO 
OF. S/N°/2002- DA EFO 
O presente documento versa sobre o curso de controle e 

resolução de conflitos em situações de crise: 
1° - O referido curso será realizado na cidade de Belém/Pa, no 

período que compreende os dias 03 a 14 de junho (ininterruptos) com as aulas 
teóricas no hotel equatorial e práticas no IESP e em "campo"; 

2° - O curso é uma iniciativa do Ministério da justiça (Programa 
Nacional de Treinamento de Profissionais na Área de Segurança do Cidadão) 
e Brigada Militar do Rio Grande do Sul; 

3° - Em virtude da situação extraordinária em que foi cedida a 
vaga para o CBMPA através da diretoria do IESP e a necessidade de se 
inscrever um Oficial intermediário em data de ultimada; 

4° - Foi aceito o convite por parte deste Oficial e informado a 
V. Sa. onde houve aquiescência de vossa parte; 

5° - Em virtude de ter sido iniciado o supracitado curso, 
solicito —vos que seja publicado em BG a participação deste Oficial para fins 
administrativos. 

Atenciosamente, 

MÁRCIO ALEXANDRE L. DO NASCIMENTO- Cap QOBM 
DESPACHO: 
A DEI e o COP para conhecimento. 
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Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 

6 — RESULTADO DE INSPEÇÃO 
a) Realizada pela JPMSS (RECURSO), em Sessão Ordinária de 

tf 03, datada de 20maio2002, com seu diagnóstico e parecer: 
DE ORDEM SUPERIOR 
Sd BM JAIME ALVES BEZERRA, do 2° SGBM/I- Marabá. 

Não homologamos o parecer da JIS/BM n° 003, datado de 14.03.2002. O 
referido militar deverá ser readaptado à atividade meio bombeiro militar. 
Diagnóstico: M 17.9, M 21.1 e S 83.4. 

b) Realizada pela JIS deste CBMPA, em Sessão Temporária de 
n° 038, datada de 29ABR2002, com os seguintes pareceres: 

PARA FINS DE LICENÇA 
2° Sgt BM JÚLIO DE SOUSA CRISÓSTOMO, do 1° GBS — 

APTO 
Cb BM ERALDO NEVES DA COSTA JÚNIOR, do 1° GBS — 

APTO 
(Ref. Nota n° 41/2002- DP) 

4' PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1- PRORROGAÇÃO DE PRAZO - CONCESSÃO 

De acordo com o § 1°  do art. 20 do Código de Processo Penal 
Militar (CPPM), concedo ao Cap QOCBM Petrônio Maranhão dos Santos 
Lima Júnior, do QCG, 20 (vinte) dias de prorrogação de prazo para conclusão 
de 1PM, do qual é encarregado, conforme Portaria n.° 244, de 23 ABR 2002; 
tendo em vista a necessidade de realização de diligência indispensável para a 
elucidação dos fatos. (Of. n.° 020/02 - IPM, de 20 MAIO 2002). 

(Ref. Nota n° 030/2002- COJ) 

ORLANDO ANTÔNII ARMANHO FRADE - Cel QOBM 
Comandante Geral do CBMPA 
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