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BOLETIM GERAL N° 118 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
Serviços para o dia 25JUN2002 (TERÇA-FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	 MAJ QOBM PIQUET 
Supervisor de Área 	 CAP QOBM ALEXANDRE 
Coordenador de Operações ao CIOp 	CAP QOBM CAJANGO 
Fiscal de Dia ao QCG 	 CAP QOCBM PETRÔNIO 
Encarregado de Inquérito Técnico 	TEN QOBM Re/MULO 
Oficial Odontólogo de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Oficial Médico de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Peritos de Incêndios e Explosões 	TEN QOBM FARIAS 

TEN QOABM HILDEMAR 

MENSAGEM 
Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que 

nele habitam. (Salmo 24: 1). 

r PARTE - INSTRUÇÃO 
1- CONCURSO PÚBLICO EDITAL N° 01/2002 

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS — CBM 
LISTÃO DE CLASSIFICADOS 

CIDADE: BELÉM 
VAGAS OFETADAS 15 VAGAS PREENCHIDAS: 15 
FINAL DO CURSO 

N° ORDEM INCRIÇÃO NOME 
1 10014 André Tomaz do Nascimento Gurjão 
2 10162 Arlenson Lemos Carvalho da Silva 
3 10039 Celso dos Santos Piquei Júnior 
4 10091 Cezar Alberto Tavares da Silva 
5 10003 Dinaldo Santos Palheta 
6 10230 Erivaldo dos Santos Cardoso 
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7 10017 Gelson Pinto Leão 
8 10068 Leandro Henrique Diniz Coimbra 
9 18001 Lucio Heleno Guedes Alves 

10 10216 Marcelo Carneiro Garcez 
11 18303 Marcos Felipe Galucio de Souza 
12 10005 Michela de Paiva Catimba 
13 18330 Pelsondre Martins da Silva 
14 18319 Vanessa Costa Tavares 
15 10133 Wagner Cantanhede Rodrigues 

(Ref. Nota s/n°/2002- DEI) 

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

A — ALTERAÇÃO DE OFICIAL 
1 — ASSUNÇÃO DE FUNÇÃO 

Passa a responder interinamente pelo Subcomando Geral do 
CBMPA, no impedimento do seu titular, no período de 17 a 23JUN2002, o 
Ten Cel QOBM WILSON LUZIO DA ROCHA BENDELAK FILHO, do 
QCG, acumulativamente com as funções que já exerce. 

(Ref. Nota n° 66/2002- Gab. Subcmdo) 

II — ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1 — INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ 
MEM. N° 7SGAB. PRES. 
PARECER N° 294/2002 
ASSUNTOS: EXTINÇÃO DO PECÚLIO - DEVOLUÇÃO 

DE CONTRIBUIÇÕES INTEGRALIZADAS — IMPOSSIBILIDADE. 
Por meio do Mem. N° 78, o Sr. Presidente solicita emissão de 

parecer jurídico acerca do Pecúlio. 
O Pecúlio era um beneficio pago, na base de quota única e foi 

instituído por meio da Lei n° 5011/81 que em seu art. 37, assim prescrevia: 
"Art. 37 — Além da pensão, o segurado deixará com o seu 

falecimento um pecúlio a ser pago na base de quota única a um ou mais 
beneficiários, que tiver livremente designado". 

Além do pecúlio por morte, o servidor ainda tinha direito ao 
pecúlio por invalidez, parcial, ou total, do segurado, na forma do disposto no 
parágrafo 3° do citado art. 37. 
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Ocorre que com a reforma da previdência, instituída pela 
Emenda Constitucional n° 20/98 o regime previdenciário nacional sofreu 
profundas alterações. 

Posteriormente, com a edição da Lei n° 9.717/98, ficou 
estabelecido que a previdência dos Estados não poderia conceder beneficios 
distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Nacional, conforme 
verbis: 

"Art. 5° - Os regimes próprios de previdência social dos 
servidores públicos da união, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios , dos Militares dos Estados e do Distrito Federal, não poderão 
conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da 
Previdência Social de que trata a Lei n° 8.213, de 24.07.91, salvo 
disposição em contrário da Constituição Federal". 

Apesar disso, o IPASEP continuou pagando o pecúlio, até que 
fosse promulgada a Lei Previdenciária Estadual. 

Assim, com a promulgação da Lei Complementar n° 039, de 11 
de janeiro de 2002, o Pecúlio foi extinto, face o impedimento legal de pagar 
beneficio diverso da Previdência Social, imposto pela Lei n° 9717/98. 

Após a extinção do Pecúlio, milhares de servidores passaram a 
questionar a sua extinção, bem como a devolução das contribuições 
integralizadas. 

A Lei n° 5011/81, que instituiu o beneficio do Pecúlio, 
estabelece em seu art. 55: 

"Art. 55 — As contribuições arrecadadas, em caso algum 
serão restituídas, salvo de tratar de pagamento indevido". 

Assim, não há como o IPASEP restituir essas contribuições, face 
o que dispõe o art. Acima. Por outro lado deve ser esclarecido, que tais 
contribuições serviram para cobrir os eventos ocorridos enquanto vigeu, tanto 
o pagamento do pecúlio por invalidez, quando o pagamento do pecúlio por 
morte. 

Dessa forma, o IPASEP não tem como devolver as importâncias 
descontadas dos servidores porque estas foram utilizadas em benefícios de 
quem faleceu ou se invalidou durante o período de existência do pecúlio. 

Demonstra assim o IPASEP que os recursos arrecadados com o 
pecúlio foram todos utilizados com os eventos ocorridos no período de sua 
vigência, não tendo o órgão se utilizado de um centavo sequer, em beneficio 
próprio ou de qualquer outro serviço. 

Por todo o exposto, concluímos pela impossibilidade de 
devolução das contribuições integralizadas para a formação do pecúlio, face os 
recursos terem sido utilizados em prol dos servidores cujos eventos ocorreram 
durante sua vigência. 
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É o nosso entendimento. 
S.M.J. 
Procuradoria, 12 de junho de 2002. 

MARISA ROCHA LOBATO 
Procuradora 

2 — PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
SIMÕES. PARECER N° 040/2002 — MÔNICA MARTINS TOSCANO 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. SALÁRIO-FAMÍLIA — 
INAPLICABILIDADE -DECRETO ESTADUAL N° 2.397, DE 18.03.1994. 

Exm° Sr. Procurador Geral do Estado, 

I — CONSULTA 
Por meio de oficio, datado de 22 de junho de 2001, o Ilm°. 

Chefe da Comissão de Justiça do CBMPA, solicitou à Ilma. Sra. Coordenadora 
da Procuradoria Judicial parecer acerca do salário-família dos militares 
estaduais. 

A consulta foi formulada nos seguintes termos: 

1) O salário-família dos militares está previsto na Lei n° 4.491, 
de 28.11.73, que dispõe sobre valores de remuneração dos Policiais Militares. 

2) O decreto Estadual n° 2.397, de 18MAR94, estende aos 
militares do Estado disposições da Lei Estadual n° 5.810/94 (regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos Estaduais), entre elas os arts. 154 a 159, que 
dispõem acerca do salário-família. 

3) A SEAD, segundo informações da Diretoria de Pessoal da 
Corporação, paga hoje aos militares, a título de salário- família, a quantia de 
R$ 1,00 (um real) por dependente, enquanto que o RJU Estadual dispõe que o 
salário-família será pago no valor correspondente a 10% (dez por cento) do 
salário mínimo por dependente (art. 159). 

Em suma, a questão que se dispõe é: deve-se observar o 
Decreto Estadual no 2.397, de 18MAR94, que estende aos militares 
normas previstas na Lei n° 5.810/94, ou é adequado o pagamento que vem 
sendo implementado pela SEAD? 

A Ilma. Sra. Diretora do DRH/SEAD, Dra. Cláudia Guzzo, 
esclareceu que, de fato, o salário-família vem sendo pago aos militares no 
valor de R$ 1,00 (um real) por dependente. Outrossim, informou que não foi 
possível localizar o ato que respalda a conduta da Administração Pública. 

Boletim Geral n° 118, de 24JUN2002/QCG - E-MAIL algebm(isbol.com.br  Pág. 1161 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 

Destarte, ante a deficiência de informações, o presente parecer 
enfocará apenas a questão de legitimidade do decreto n° 2.397/94, deixando, 
entretanto, de analisar se é adequado ou não o pagamento na forma em que 
vem sendo implementado. 

Por oportuno, esclareço que o pedido de parecer foi 
encaminhado à Ilma. Procuradora do Estado Dra. Ana Cristina Soares, que 
providenciou a remessa de oficios à Consultoria Geral, à SEAD, bem como à 
Casa Civil, a Ilma. Sra. Coordenadora da PJ determinou a suspensão do prazo 
para emissão do parecer até que fossem remetidas a esse órgão as informações 
requeridas. Até o presente momento, apenas a Consultoria Geral respondeu o 
oficio expedido por esta PGE. 

Em vista d início das atividades do Setor de Pareceres, a Ilma. 
Sra. Coordenadora da PJ deferiu o pedido de remessa dos autos ao Setor, 
tendo sido os mesmos a mim distribuídos. 

II — ANÁLISE JURÍDICA 
Como premissa para o desenvolvimento do raciocínio, cumpre, 

inicialmente, verificar que a atual Constituição federal assegura aos militares 
o direito ao salário-família. Em sua relação originária, tal direito restava 
previsto no art. 42, § 11, com a Emenda constitucional n° 18/98, a previsão 
passou a constar do art. 142, § 3°, VIII, que está assim redigido: 

"Art. 142 ( 	) 
§ 3°  ( 	 
VIII — Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, incisos VIII, 

XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV," — 
(negritos e grifos nossos). 

O art. 142, conquanto inserido no capítulo relativo às Forças 
Armadas, é em parte aplicável aos militares dos Estados (membros das 
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares), por força do art. 42, § 1°, 
do Texto Constitucional, que assim dispõe: 

"Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14,§ 8°, 
do art. 40, § 3°, e do art. 142, §§ 2° e 3°, cabendo a Lei Estadual específica 
dispor sobre as matérias do art. 142, § 3°, inciso X, sendo as patentes dos 
Oficiais conferidas pelos respectivos Governadores". 

Destarte, considerando que o direito dos militares ao salário- 
família está previsto no art. 142, § 3°, VIII, o qual é aplicável aos militares 
dos Estados nos termos do art. 42, § 1°, tem-se que os militares dos Estrados 
também fazem jus ao salário-família. 

Firmada essa premissa, importa atentar ao que dispõe a 
legislação militar a respeito do salário-família. 
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Os militares têm sua remuneração amplamente disciplinada na 
Lei Estadual n° 4.491, de 28 de novembro de 1973, a qual, acerca do salário-
família, preceitua o seguinte: 

"Art. 56 - salário-família é o auxílio em dinheiro pago ao 
policial militar para custear, em parte, a educação e a assistência de seus 
filhos e outros dependentes. 

§ 1° - O salário-família é devido ao policial-militar, no valor e 
nas condições previstas na legislação específica. 

§ 2° - O salário-família é isento de tributação e não sofre 
desconto de qualquer natureza". - (negritos nossos). 

O referido diploma legal, portanto, reconheceu o direito do 
militar ao salário-família. mas determinou que o seu valor e condições 
deveriam constar de legislação específica. 

Ocorre, Sr. Procurador Geral, que após o advento da Lei 
Estadual n° 5.810/94, o então Sr. Governador do Estado decidiu estender aos 
militares do Estado, por meio do Decreto Estadual n° 2.397, de 18MAR94, 
uma série de disposições do RJU Estadual, entre elas as que prevêem o 
pagamento do salário-família (arts. 154-159). 

De acordo com o art. 159 do RJU: 
"O salário-familia será pago no valor correspondente a 

10-% (dez por cento) do salário mínimo por dependente". 
Com isso, no entender dos militares, foi-lhes assegurado o 

pagamento do salário-família nas mesmas bases do que dispõe o RJU 
Estadual, isto é, na proporção de 10% (dez por cento) do salário mínimo por 
dependente. 

A meu ver, a pretensão não tem amparo jurídico. 
Isso porque cuidou-se de parcela integrante da remuneração dos 

militares por meio de Decreto, quando a própria legislação dos militares exige 
que o salário-família seja disciplinado em legislação específica. Deveras, 
tratar-se de matéria que, necessariamente, deve ser disciplinada por lei. 

De acordo com a Constituição Federal vigente à época em que 
foi promulgada a Lei Estadual n° 4.491/73, qual sejam a de 1967, era de 
competência exclusiva do chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que 
dispusessem acerca do regime jurídico de servidores públicos (art. 57, V). 
Seguindo a mesma linha, a atual Constituição federal exige que a matéria seja 
disciplinada por lei. 

Por seu turno, a Constituição Estadual assim dispõe: 
"Art. 105- São de iniciativa privada do Governador as leis que: 
( 	) 
II - disponham sobre: 
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( 	) 
b) Servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, 

provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade." 

Sendo assim, pode-se concluir que o regime remuneratório dos 
militares estaduais deve ser fixado pelo legislador, por meio de lei de 
iniciativa privada do Governador. 

Assim, o valor e as condições de pagamento do salário-família 
devem ser fixados por lei. Com  efeito, apenas por lei poderiam ser 
estabelecidas aos militares as disposições do RJU Estadual acerca do salário- 
família. 

Em suma: não se afigura legítima a extensão aos militares 
mediante Decreto, de dispositivos do RJU Estadual, mormente em se tratando 
de vantagens pecuniárias. 

Quanto ao valor atualmente pago a título de salário-família (R$ 
1,00 por dependente), não foi possível empreender análise de sua 
legitimidade, de vez que, como já dito, a SEAD não localizou o ato que 
embasa tal pagamento. 

Contudo, resta evidente que o valor é irrisório, de modo algum 
esgotando a finalidade do beneficio. 

II - CONCLUSÕES 
À luz de tudo quanto foi exposto, conclui-se que não é legítima 

a extensão aos militares, mediante Decreto, dos dispositivos do RJU Estadual 
que cuidam do salário-família, de vez que a matéria deve ser disciplinada por 
lei. Não pode, portanto, operar validamente o Decreto Estadual tf 2.397, de 
18MAR94. 

Este o parecer que, respeitosamente, submeto à superior 
apreciação de V. Exa. 

Belém/PA, 28 de março de 2002. 

MÔNICA MARTINS TOSCANO SIMÕES 
Procuradora do Estado 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
PROCESSO: 200100000448 
INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

DEFESA (CORPO DE BOPMBEIROS) 
ASSUNTOS: PARECER (SALÁRIO-FAMÍLIA) 

Sra. Coordenadora da PJ, 
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Vieram este autos à consideração destra Subprocuradora Cível, 
com o parecer da I Procuradora, Dra. Mônica Toscano Simões, que trata da 
inaplicabilidade do Decreto Estadual n° 2.397, para disciplinar o pagamento 
do salário-família para os militares estaduais. 

Em resumo, a questão posta em exame, referente a possibilidade 
de se observar as disposições do Decreto Estadual n°2.397, de 18/03/94, que 
estende aos militares normas previstas na Lei Estadual n° 5.810/94, o Regime 
Único dos Servidores Público Civis Estaduais, para o pagamento de salário 
família ou se é adequado o pagamento que vem sendo pela SEAD, na forma 
como informado pela Dra. Cláudia Guzzo. 

O interesse maior da Corporação Militar perquirir a 
possibilidade desta extensão de vantagens, reside no fato de que, pelo art. 159 
do Regime Jurídico Único, a Lei 5.810/94, o salário família será pago no valor 
correspondente a 10% (dez por cento) do salário mínimo por dependente do 
servidor, e pela sistemática adotada pela SEAD, o valor corresponde hoje, a 
R$1,00 (um real) por dependente. Assim, por óbvio, formularam esta consulta 
a nossa Procuradoria 

A I. parecerista após varias considerações importantes para o 
deslinde do feito, tais como a deficiência de informações postas pela SEAD, 
ressalta que, apenas efetivará o enfoque, sobre a questão da legitimidade do 
Decreto n° 2.397/94 em estender vantagens aos servidores militares, porém 
não abordará se o pagamento do salário-família como vem sendo 
implementado pela SEAD, está ou não correto. 

Nesta linha de raciocínio, conclui pela impossibilidade de 
extensão por meio de Decreto, haja vista que, como trata-se de parcela 
integrante de remuneração dos militares, a própria legislação específica exige 
que seja disciplinada por lei, não se afigurando como legítima a extensão aos 
militares, mediante Decreto, de dispositivos do RJU Estadual, muito mais em 
se tratando de vantagens pecuniárias. 

O parecer, em nosso sentir, no enfoque adotado merece 
acolhimento, entretanto, não podemos ignorar a questão subjacente, qual seja, 
a sistemática que vem sendo adotada pela SEAD, para o pagamento do 
salário-família aos militares. 

Nestas circunstâncias, apesar de não termos explicações nos 
autos, achamos por bem recomendar à SEAD uma revisão da postura que vem 
sendo adotada, aproveitando para sugerir que sejam observadas as regras a 
respeito, contidas no art. 13 da EC n° 20/98, eis que aplicadas aos militares 
apesar da exigência de lei específica a respeito, haja vista que as normas 
constitucionais têm prevalência e devem ser observadas, compatibilizando-se é 
claro, com o regime geral de previdência do Estado do Pará. 
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É a nossa manifestação. 
Em 02 de maio de 2002. 

MARGARIDA MARIA R. FERREIRA DE CARVALHO 
Subprocuradora Cível 

PROCESSO N° 2001000004480002660 
INTERESSADO: CORPO DE BOMBEIROS 
ASSUNTOS: SALÁRIO FAMÍLIA 

Á COORDENADORA DA PJ, 
1 - Aprovo o parecer da Dra. Mônica Toscano; 
2 — A disposição sobre remuneração dos servidores públicos e 

dos militares é matéria contida na reserva legal, não prescindindo da iniciativa 
do Chefe do Poder Executivo para o início do processo legislativo; 

3 — As disposições contidas no RIU relativas ao salário-família 
não podem ser estendidas aos militares por Decreto, por força do art. 105, II, 
"b" da Constituição Estadual e do art. 56, § 1° da Lei Estadual n° 4.491/73, 
que disciplina a remuneração dos militares; 

4 — A recomendação sugerida na manifestação da I. SPC à 
SEAD, para que observe o disposto no art. 13 da EC/20, refere-se ao 
pagamento do salário-família somente para aqueles servidores que percebem 
quantia bruta inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). Tal 
recomendação apenas seria viável se fosse possível identificar o fundamento 
da concessão do valor de R$ 1,00 (um real) a título de salário-família aos 
militares; 

5 - Ainda que o valor seja irrisório se individualmente 
considerado, é necessário Ter respaldo legal se efetuar o seu pagamento, quer 
para os militares de baixa renda, quer para todos indistintamente; em nada 
estando resguardada a legalidade apenas pelo fato de o pagamento alcançar 
somente os militares que percebem a quantia fixada na EC ri 20; 

6 - Ao obstante a impossibilidade de o Decreto suprimir a 
disposição reservada à lei, deve-se considerar que a Constituição federal e 
legislação em vigor (Lei 4.491/73) asseguram a percepção do salário-família 
pelos militares, hoje somente destinada aos servidores de baixa renda, 
afigurando-se dever do Estado a adoção das medidas necessárias para o que os 
comandos constitucional e legal tenham eficácia; 

7 — É oportuno esclarecer que a Constituição previu instrumento 
garantidor dos direitos nela previstos, em face da omissão do legislador, que é 
o Mandado de Injunção, ex vi do art. 5°, LXXI da Constituição federal; 

8 — Considerando a finalidade social do instituto, mormente 
após a sua restrição aos que percebem quantias inferiores aos limites 
estabelecidos pela EC/20, é mister sugerir ao Exrd. Sr. Secretário de Governo 
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que seja proposta pelo Exm° Sr. Governador a Lei especifica que disciplina a 
percepção do salário-família pelos militares, sanando-se a distorção até então 
verificada, a bem do interesse público; 

9 — Retornem os autos à I. Procuradora do feito para minuta do 
oficio, cujo conteúdo será apreciado por este Gabinete. 

Belém/PA, 10 de maio de 2002. 

JOSÉ ALOYSIO CAVALCANTE CAMPOS 
Procurador Geral do Estado 

3 — RESULTADO DE INSPEÇÃO 
Realizada pela JIS deste CBMPA, em Sessão Permanente de n° 

017, datada de 13JUN2002, com os seguintes pareceres: 
PRORROGAÇÃO DE LICENÇA 
1) MÁRCIO DE NAZARÉ MOTA PEREIRA, SD BM, do 

QCG, RG: 2.040.635, CID10 S 42.3 + Z 54.7. PARECER: INCAPAZ 
TEMPORARIAMENTE AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR. Necessita 
de mais 112 (cento e doze) dias de licença para tratamento de saúde, a contar 
de 14/06/2002 até 03/10/2002. 

2) MARCOS AUGUSTO OLIVEIRA SARMANHO, 3° SGT 
BM, do 7° SGBM/I, RG: 2.272.317, CLDio M 43.1 + M51.1+ M 51.3. 
PARECER: INCAPAZ TEMPORARIAMENTE AO TRABALHO 
BOMBEIRO MILITAR. Necessita de mais 84 (oitenta e quatro) dias de 
licença para tratamento de saúde, a contar de 14/06/2002 até 05/09/2002. 

3) EDILSON DA SILVA BLANCO, 3° SGT BM, do 8° 
SGBM, RG: 2.096.942, CIDio I 10 + I 11 + E 11. PARECER: INCAPAZ 
TEMPORARIAMENTE AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR. Necessita 
de mais 77 (setenta e sete) dias de licença para tratamento de saúde, a contar 
de 14/06/2002 até 29/08/2002. 

PRORROGAÇÃO DE DISPENSA 
1) ADEILTON CORTEZ SANTINS, SD BM, da POLIBOM, 

RG: 2.373.727. CIDio S 83.5 + S 82.2. PARECER: APTO COM 
RESTRIÇÕES AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR. Dispensado de 
esforço físico extenuante e educação fisica por mais 112 (cento e doze) dias a 
contar de 14/05/2002 até 03/10/2002. RESPONDE EXPEDIENTE NO 
QUARTEL. 
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CONCLUSÃO DE LICENÇA 
1) RUBENS CEZAR NICÁCIO BARBOSA, SD BM, do QCG, 

RG: 15.675, Mio  .2 54.8. PARECER: APTO COM RESTRIÇÕES AO 
TRABALHO BOMBEIRO MILITAR. Necessita de 108 (cento e oito) dias de 
dispensa de esforço fisico e serviço a contar de 17/06/2002 até 13/10/2002. 
RESPONDE EXPEDIENTE NO QUARTEL. 

2) EDSON MALA DOS SANTOS , SD BM, do 1° GBM, RG: 
242.847. PARECER: APTO AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR.. 
RESPONDE EXPEDIENTE NO QUARTEL a partir do dia 17/05/2002. 

CONCLUSÃO DE DISPENSA 
1) MOISÉS DA SILVA LOTE, SD BM, do 2° SGBM, RG: 

2.557.173. PARECER: APTO AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR. a 
partir de 17/06/2002. RESPONDE EXPEDIENTE NO QUARTEL. 

CONCLUSÃO DE PARECER 
2) ANTÔNIO JOSÉ DE JESUS ARAGÃO, SD BM, do 1° 

GBS, RG: 21.904.540, Mio M 51.2. PARECER: APTO COM 
RESTRIÇÕES AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR 
PERMANENTEMENTE. Dispensado de esforço fisico e serviço 
permanentemente. A PARTIR DE 14/06/2002 RESPONDE EXPEDIENTE 
NO QUARTEL. 

FALTOU A JIS - BM 
1) ÉLSON NASCIMENTO AMARAL, SD BM, da 

POLIBOM, RG: 15.133. FALTOU A INSPEÇÃO DE SAÚDE NO DIA 
13/06/2002. REMARCADO PARA O DIA 08/082002. 

4a PARTE — JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1 — PUNIÇÕES DISCIPLINARES 

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

PUNIR 
Com 04 (quatro) dias de DETENÇÃO, o SD BM NILTON 

GASPAS DA COSTA ALMEIDA, do QCG, por ter faltado ato de serviço na 
recepção do QCG no dia 08JUN2002 (Sábado). Ao ser dado o direito de 
defesa por meio do Memorando n° 08-Aj Geral, o mesmo não justificou sua 
falta. Ns° 2, 26 e 80 do anexo I do art. 15, com atenuante de inciso II do art. 
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19, tudo do RDCBM. Transgressão Média. Permanece no comportamento 
BOM. Recolha-se a sua Unidade de origem, fazendo serviço. 

(Ref. Nota s/n°/2002- AJO) 

O Cap QOBM Comandante do 3° SGBM/I — Abaetetuba, no 
uso da competência que lhe confere o Art. 11, inciso V, do RDCBM, 
resolve: 

PUNIR: 
Com REPREENSÃO, ao 3° SGT BM MIGUEL DA SILVA 

NEGRÃO, do 3° SGBM/I — Abaetetuba, por no dia 16 de abril de 2002, 
quando de serviço de Condutor da VTR AR-07, não ter cumprido 
determinação emanada pelo Sgt de Dia (2° SGT BM FARIAS). Ao ser dado o 
direito de defesa através da Notificação n° 030/02 — B/1, não apresentou 
justificativas plausíveis. N° 26 do anexo I do art. 15, com atenuante de inciso 
II do art. 19 e agravante de inciso VI, alínea "a" do art. 20, tudo do RDCBM. 
Transgressão "LEVE". Permanece no comportamento "BOM". Recolha-se a 
sua Unidade de origem, fazendo serviço. 

(Ref. Of. n° 060/2002- 3° SGBM/I) 

- Cel QOBM 
Co 	eral do CBMPA 
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