
 

ESTADO DO PARÁ 

CORPO DE BOMBEIROS 

MILITAR 

COMANDO GERAL 

AJUDÂNCIA GERAL ,  

BELÉM-PARA, 26 DE JUNHO DE 2002 

  

BOLETIM GERAL N° 120 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

la PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
Serviços para o dia 27JUN2002 (QUINTA-FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	 MAJ QOBM COSTA 

Supervisor de Área 	 CA? Q01:31V1 PAULO 

Coordenador de Operações ao CIOp 	CAP QOBM CANTUÁRIA 

Fiscal de Dia ao QCG 	 TEN QOABM CAMPOS 

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 	CAP Q0I3M NORAT 
TEN QOBM WYTTING 

MENSAGEM 
Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus; 

e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao ciue dele é nascido. 
Nisto conhetemos que amamos os filhos de Deus, quando 

amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. (João 5: 1, 2). 

2' PARTE - INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

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

A - ALTERAÇÃO DE PRAÇA 
1- NÚPCIAS - CONCESSÃO 

Concedi a anilar do dia 18MAIO2002, ao 3° Sgt BM PAULO 

HENRIQUE MIRANDA DE OLIVEIRA, da r Run - Icoaraci, 08 (oito) 

dias de núpcias, por ter contraído matrimônio civilntente com a Senhorita 

Eliaria Lúcia Sapucaia Pinheiro, no dia 18MAIO2002, no Cartório de Val-de-
Cães, conforme Certidão de Casamento apresentada neste Comando. 
Apresentação: 28MAIO2002. 
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II ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1— ATO DESTE COMANDO 

PORTARIA N° 396, DE 19 DE JUNHO 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 legislação peculiar, e 

RESOLVE: 
Art., 1° - Instituir a Comissão para propor alterações de 

interesse do Corpo de Bombeiros Militar, no projeto de regulamentação do 
Fundo de Assistência Social — FAS. 

Art. 2° - Designar para compor a referida Comissão, os oficiais 
abaixo relacionados: 

I — Presidente: 
Cap QOCBM CARLOS PONTES DE SOUZA 

H — Membros: 
1° Ten QOBM SAULO LODI PEDR1ERA 
1° Sgt BM RR REGINALDO DAS CHAGAS FERREIRA 

Art. 3° - A Comissão deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) 
dias, parecer ao Comandante Geral, para aprovação e homologação. 

Parágrafo Único — A Comissão em tela ficará aberta para 
receber sugestões do efetivo do CBMPA, relativas ao FAS, com vistas a 
adequar o referido Fundo de Assistência às nossas necessidades. 

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

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

2 - ATO DO PODER EXECUTIVO 
DECRETO N° 038, DE 10 DE JANEIRO DE 2002. 
Dispõe sobre a regulamentação do Fundo de Assistência Social 

da Polícia Militar do Pará. 

CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE 

publicação. 
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Art. 1° - O Fundo de Assistência Social da Policia Militar do 
Estado do Pará — FAS-PMPA, previste na Lei n° 4,491, de 28 de novembro 
de 1973, alterada pela Lei ri° 6.346, de 28 de dezerábro de 2.000, vinculado à 
Polícia Militar, tem por finalidade o provimento, planejamento, 
gerenciamento e a execução de recursos necessários à politica de assistência 
social da Corpóração, visando, a valorização profissional, assistência a 
situações de carência e melhoria cia qualidade de vida dos militares estaduais e 
seus dependentes, na forma deste regulamento. 

Art. 2° - Respeitada sua capacidade financeira, o Fundo poderá 
desenvolver e executar programaS, projetos, atividades e beneficies em favor 
dos militares e setas dependentes, tais ulmo: 

I — fomento à capacitação profissional dos dependentes do 
militar estadual; 

II — auxílio-funeral; 
III — pecúlio pôr morte de militar contribuinte; 
IV - assistência financeira para o militar contribuinte; 
V — serviços funerários para o militar contribuinte; 
VI — assistência religiosa; 
VII — assistência jurídica; 
VIII — serviços reerribelsáVeis para os militares contribuintes; 
IX — programas de recreação, desporto e lazer,, 
X — projetos habitacionais para o Militar contribuinte 
XI — projetos de viabilização do primeiro emprego para 

dependente. 
Parágrafo unido — Para aumentar sita capacidade ingitucional, o 

FAS-PMPA poderá aclminiStrar Unidades de' precluçae é serviçoS, sobretudo, 
aqueles demandados pela Corporação, assim como gerenciar planos de 
previdência e seguros de interesse dos militares estaduais e seus dependentes, 
desde que aprovados pelo Conselho DeliberatiVo. 

CAPÍTULO II 
DA CONSTItUIÇO 
Art 3° - Fundo e Assistência Socigi da Policia Militar do 

Pará é constituído por recursos oriundos de: 
I — tesouro do Estado; 
II — contribuições de militares estadual , na forma prevista no 

Art. 61 da Lei 4.491/73; 
III — transferências federais; 
IV — convênios; 
V — ressarcimentos e indenizações; 
VI - reembolsos; 
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'vil • resultantes de Auxílios Financeiros; 
VIII — rendas da administração de quaisquer bens; 
IX - rendimentos decorrentes de aplicação financeira de seus 

X — alienações de bens patrimoniais; 
XI — Saldo financeiro do exercício encerrado; 
XII — receitas próprias; 
XIII — taxas de administração sobre consignações, 
IX - doações. 
§ 1° - Os recursos decorrentes de contribuições, inclusive os 

resultantes de auxílio financeiro, reembolsável e aplicação financeira, serão 
aplicados exclusivamente em programas de assistência social em favor dos 
militares contribuintes e seus dependentes, ficando vedada a sua aplicação em 
despesas de apoio administrativo e àquelas comuns a qualquer unidade 
orgânica da PM, que ficarão a cargo de recursos provenientes do Tesouro do 
Estado. 

§ 2° - O emprego de capitais em aplicações financeiras em 
estabelecimentos de crédito não poderá prejudicar, em qualquer hipótese, a 
concessão de benefícios de assistência social cobertos pelo FAS-PMPA. 

Art. 4° - As despesas específicas de assistência social deverão 
ser estimadas e alocadas no orçamento do FAS-PMPA em um programa 
diferenciado das despesas de apoio administrativo, e daquelas comuns a 
qualquer unidade orgânica da Polícia Militar, respeitadas as fontes dos 
recursos. 

§ 1° - Todos recursos financeiros do FAS-PMPA deverão ser 
movimentados e recolhidos em conta especial, de_Banco Oficial, sob a égide 
das normas públicas, em especial as da Lei n° 4320/64, Lei n° 8.666/93 e Lei 
Complementar n° 101/00. 

§ 2° — Findo o exercício financeiro, havendo superávit, o saldo 
remanescente do FAS-PIVfPA será transferido para o exercício seguinte, a 
crédito do respectivo Fundo, de acordo com que dispõe o art 73 da Lei n° 
4320/64. 

CAPITULO III 
DA ADMINISTRAÇÃO 
Art. 5° - O Fundo de Assistência Social da Polícia Militar do 

Pará será administrado pelos seguintes órgãos: 
I - Conselho Deliberativo, órgão de deliberação máxima; 
II - Diretoria Executiva, órgão de execução administraviva. 

recursos; 
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Seção I 
Do Conselho Déliberktivo 
Art. 6° - O Conselho Deliberativo, órgão permanente do ',FAS-

PlVfPA4 com funções deliberativos, normativas fisealizadoras p de controle, 
será composto por membros beneficiários do PAS-PMPA em pleno gozo de 
seus direitos, na forma seguinte:  

a) O Comandante Geral da PMPA, que o presidirá; 
b) O Diretor do Fundo de Assistência Social da PM; 
c) O Dirigente máximo do Clube dos Oficiais da PMPA; 
d) O Dirigente máximo da Associação d Subtenentes e 

Sargentos da PM e BMPA; 
e) O Dirigente máximo da Associação de Cabos e Soldados da 

PM e BMPA; 
§ 1° — OS membros do Conselho tomarão posse em sessão 

previamente Convocado. Pelo seu Presidente. 
§ 2° - Na ausência do Cornaridante Geral da Polícia Militar, o 

Conselho será presidido pelo militar , de Maior posto ou, em caso de 
equivalência, pelo mais antigo. 

Art. 7° - O Conselho Deliberativo retinir-se-á, ordinariamente, 
01 (uma) vez per mês e, extraOrdinariamente, por convocação do seu 
Presidente, por proposição da maioria de seus membros ou por:solicitação da 
Diretoria Executiva em assuntos de relevante interesse, pertinentes ao Fundo. 

Parágrafo futico — o qUomni mínimo para reuniões do Conselho 
será de dois terços do número de seis metnbros. 

Art. 8° - O Conselho Deliberativo será soberano nas suas 
decisões, tomadas por maioria simples dos membros presentes, com veto de 
qualidade do seu Presidente, em caso de empate. 

Parágrafo único - Não Pode tomar parte,  na votação o 
Conselheiro, cuja deliberação diga respeito a ato por ele praticado ou a ele 
referente, exceto quando a proposição for de sua autoria. 

Art. 9° - Compete ao Conselho Deliberativo: 
I — Apreciar e aprovar a previsão orçamentária do FAS-PMPA 

para o exercício seguinte; 
II — Analisar a execução orçamentária desenvolvida pela 

Diretoria Executiva; 
III Acompanhar e fiscalizar a gestão da Diretoria Executiva, 

examinando a qualquer tempo os livros e papéis do Fundo, podendo solicitar 
informações sobre contas, cohvênibs celebrados ou em-  via de celebração e 
sobre quaisquer outros atos, podendo, inclUsive, baiiar normas de 
procedimento visando a Perfeita gestão dos recursos do fundo; 
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IV 1 Analisar e autorizar a aquisição e alienação de bens 
imóveig; 

' V - Aprovar d programa anual de trabalho proposto pela 
Diretoria Executiva, inclusive com definição de ;limites financeites pára 
atendiniento ,aos flrograinas, projetos, beneficlos3  einpréstinios financeiroS e 
outras atividades; 

VI - Propbr a Substituição de nienibro da Diretoria Executiva 
por motivos que o incompatibilize cbm a çãO oh cargo que, exerça; 

VII -, Decidir sobre r rsos de ates da Diretoria Executiva; 
VIII Apreciar e deliberar, dentro de sua competência, sobre 

proposições da Diretoria Executiva; 
IX - Interpretar o presente regulamento em casos de dúvidas ou 

decidir em suas omissões. 
X - Aprovar e alterar b Regimentb Iinernd; 
XI Autdriza4 se necessário, á contratação de comissão ou 

profissionais para á realização de auditorias intentas ou pareceres técnicos;  
XII -- Analisar a pertinência dà legislação do tAS-PMPA e 

propor Sua revisão, se necessário.  
XIII — Deliberar sobre casos não previstos neste regulaniento. 

Seçãb II  
Da Diretoria Executiva 
Art. .10 - A Diretoria ExecutiVa é o drgào encarregado das 

atividades administrativas do ÉAS-i'MPA, e será assim composta: 
I - Diretor; 
II — Sub-Diretor, 	 ' 
III - Coordenaddr AdMinistrativo•Finaliceird; 

:Coordenador de Produção e Serviços 
V - Coordenador de Assistência Social; 
§ 1° — A Diretbria Executiva será exercida por Militares, da 

ativa ou na inatividade, , da Policia Militar do Pará, e deverão ter seus nomes 
submetidos à aprovação do Conselho Deliberativo e ,nomeados pot ato do 
Cbrnandante Geral da Polícia Militar do Pará:  

§ 2° - Na desiÉmaçãb para os cargos da Diretoria Executiva 
deverá ser observada a ordem ineraiquica dos componentes. 

§ 3° • O cargo de Coordenador de Assistência Social deverá ser 
exercido por profissional com formação em Serviço Social; 

' § - A Diretoria Executiva deverá submeter à aprovação do 
Conselho Deliberativo o seu Regimento' Interno, no prato de noventa (90) 
dias, a contar da data de 'aprovação do presente ,Regulamento. 
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Art 11 - Compete à Iiiretotia xécútin a: 
I - Administrar o Fundo e zelar pelos Seus bens e interesses, 

promovendo o aprimoramento do nivel de atendimento, ao, usuário., 
II 	Manter um Regiinerita Interno onde se definam., 

shpletivametne, ás atribuições, prerrogativas f responsabilidades idos 
membros da Diretbria Executiva; 	 1 

III - Cuinprif e fazer curnprir,  disposições da, legiálação 
Pertinente, deliberaçõei do Conselho Deliberativo e, da própria Diretoria 
Executiva; 	„ 

IV Elaborar b programa anual , trabalha, cem respectivas 
previsões orçamentárias, encaminhando-o à • aPreciação do.  Conselho 
beliberativcs na primeira quinzena. de jultho de cada ano; . 

V - Solicitar reuniões extraordinárias do Censelho l?eliberativo 
piara apreciação de assuntos específicos, de relevante interesse Para o Fultdo; 

VI - Adquirir ou alienar bens itnév'eis' quando autotrizados pelo 
Conselho Deliberativo; 

VII s ExeCutar O orçamento financeiro do Fluido; controlando a 
sim aplicaçãe; 	; 	• 	 , 

' VIII - Dar solução a :situações de emergêneik, ntlb previstas na 
legislação pertinente, comunicando, na primeira cgiorturtidade, ao Conselho 
Deliberativa, param apreciação; 	 . ' 

IX - PreStar contas :ao, Conselho Deliberativo de todo inovi-
Mento financeiro e operacional, a.presentanda relatórios inehsais 'e .amlais, e 
outros docufnentok ou eSclarecimetitos que forem'soliátados., 	' 

X - Efetuar os paganientos de Materiais e prestaçAo 'de serviços. 
necessários ão funCionamento do Fündo, 'obedecendo àá formalidades legais; 

XI Estabelecer NORMAS GERAIS DE AÇÃO (NGA) que 
visem facilitar a prestação da serviço de assistência: 

XII = Remeter ao Conselho Deliberativo até a segunda:quinzena 
de fevereiro;  Relatório 'anual' circnnstanciado. 	administração e atividades 
do FA$-PMPA e bem assim b Balanço Cieral Anual; 	, 

	

XIII - Elaborar 'a proposta do ,orçaitterito 	de FAS-PMPA, 
e remete-lo ao Conselho Diretor para apreciação até 30 de junho do ano 
anterior; 	 • 	 • XIV - Elaborar mensalmente o Balança do PAS-OMPA; 

XV ,- Submeter-se apreciação da Conselho 'Deliberativo, os 
assuntos cuja decisão escapem a sua alçada. ir  

- A Diretoria deliberará pai. maioria de votes, cabendo, ao. 
Diretor PreSidente, além do voto pessaal, a dc qUalidade, quando houver,  
empate. 
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• § 2° - Dos atos e decisões da. Diretoria Ex.ectitiva cabem recurso 
ao Conselho Deliberativo. 

Art. 12 - O Diretor é o ordenador de despesas do FAS-PD/IPA, 
e 'a ele Compete: 	• 

I — Cumprir e fazer cumprir este regu1aMento e o Regimento 
Interno do FAS-PMPA; 

II - Dar asSistêntia permanente ah FAS-PISO/kl, 
III - Achninistr,ar e gerenciar, coro os demais membros da 

Diretoria Executiva, o FAS-PMPA; 	 ' 
IV - Ouvida a Diretoria Executiva, nomear, demitir, licenciar, 

punir e compensar funcionários; 
V - Representar o FAS-PMPA, judicial ou extrajudicial, por si 

ou por procuradores; 
VI Convocar e pre$idir as retiniGes, da Diretoria 'e Solicitar 

reuniões extraordinárias do Conselho Deliberativo sempre guie houver 
matéria urgente e de relevância a ser deliberada; , , 	• 

, VII - Praticar, em nome da Diretoria, todos os atos que à 
mesma foreiti atribuidds no Estatlito, Regintento Interno, Deliberação Ou 
Instrução do Conselho Deliberativo;  

VIII Supervisionar todas as atividades de FAS-PMFA: 
IX - ConvOcar reuniões extraordihárias dá Diretoria Executiva; 
X - Referendar ás advertências e saspensões de einptegados do 

FAS-PMPA levadas a efeito Por diretoreS; 
XI 	OuVida a Diretoria Exectitiva, , assinar contratos e 

convênios; 	" 	• 	' 	• 	' ' , 
Despachar todo o expediente, decidindé casos imprevistos 

e .urgentes como lhe parecer conveniente, dando conhecimento à Diretoria 
Executiva na primeira reunião que se realizar; 

XIII - Autenticar todos os papéis que necessitarem de 
assinatura, rubrica ou visto; 

XIV Publicar, em nome da Diretoria Exectitiva, os regimentos 
e floririas por eles elaborados, baixando, sempre 'que julgar conveniente, 
instruções para a sim fiei execução; 	 ' 

XV -. Designar Comissão de Sindicância. 	 , 
XVI ,- Decidir sobre Os casos omissos; dando conhecimento ao 

Conselho Deliberativo cm sua reunião seguinte; 	, 	' 
XVII — Decidir sobre a elaboraçãO do orçamento anual do FAS- 

PMPA e subinetê-lo a apreciação do Conselho Deliberativo. 	' 
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XVII - Atribuir encargos e constituir Comissões Especiais, 
desde que a importância do assunto assim o aconselhe; 

Art 13 - Compete ao Sub Diretor: 
I - Substituir o Diretor em setis impedir/tentes e faltas, além das 

funções que lhe são atribuidaS em Regimento Interne do FAS-PMPA; 
II- Colaborar na execução das atividades cominadas ao Difetor; 
III — Assessorar o diretor na Supervisão de .todas. atividades 

desenvolvidas pelo Fungo;  
III - Organizar C manter atualizado o arquivo do FAS-PMPA; 
IV - Manter organizado o serviço de protocolo do FAS-PMPA; 
V — Responsabilizar-se pela disciplina do FAS-PMPA, perante 

o Diretor; 
VI - Secretariar as reuniões da Diretoria Executiva e Conselho 

Delibefativo, redigindo as suas atas; 
VII - Dar pronta execução às deliberações da Diretoria 

Executiva e que lhes digam respeito, bem como do Conselho Deliberativo; 
VIII - Assinar e fazer publicar os editais e convites para 

reuniões extraordinárias da Diretoria Executiva; 
IX - Ter sob sua responsabilidade todos os encargos de 

Secretaria: 
Art. 14 - Compete ao Coorderladôr Administrativo Financeiro: 
I - Centralizar todos os pagamentos efetuados pelo FAS- 

PMPA; 
II - Ter sob a sua responsabilidade bens e valores pertencentes 

ao FAS-PMPA, diretamente ou através dos diversos departamentos; 
III - Assinar juntamente corno o Diretor os docurnentos 

necessários ao bom andamento das atividades, OU que digam respeito a 
valores pertencentes do FAS-PMPA; 

IV • Dar parecer, em reunião da Diretoria Executiva, sobre 
proposições que impliquem em despesas não previstas no programa anual de 
trabalho; 

V - Examinar é submeter à Diretoria Executiva, pata posterior 
encaminhaniento ao Conselho Deliberativo, os balanços dos diversos 
departamentos; 

VI - Apresentar, mensalmente, à Diretoria Executiva, a 
situação financeira do FAS-PMPA; 

VII - Superintender a cobrança de mensalidades e outros 
valores devidos, zelando para que os descontos em fblha de pagamento de 
beneficiários em débito com o FAS-PMPA, se procedam com pontualidade; 

Boletim Geral N° 120 de 26JUN2002/QCG - Ë-MAIL 	 Pág. 1187 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 

VIII •- Efetivar, com pontualidade, a cobertura financeira das 
atividades normais dd FAS-PMPA, consoante decisões da Diretoria 
Executiva mi de casos imprevistos mediante decisão dó Diretor que, por 
escrito, deteríninarn a mpolida. 

XIX - lter os livros e demais documentos, inclusiVe 
documentação financeiras e contábeis, em ordem e em dia, observadas as 
normas em vigor; 

X - Manter o ntnnerthio do FAS-PMPA depositado em conta 
corrente bancária dficial3; 

XI - Preparar oS balancetes mensais, o orçamento e o balanço 
geral anual; 

XII - Manter atualizado a relação de funcionários contratados e 
à disposição do FAS-PMPA; 

XIII - Plor ao Diretor aumento de salários e gratificações 
para os servidores tontr tados do FAS-PMPA; 

XIV - Etiquetar todos os bens móveis do FAS-PMPA; 
XV - Realizar inspeções periódicas nos locais onde existir 

material pertencente ao FAS-PMPA para verificar a utilização e estado de 
conservação do mesmo; 

XVI - Controlar o uso dos materiais utilizados nos diversos 
Departamentos do FAS-PMPA; 

XVII - Assessorar o Diretor nos assuntos pertinentes a 
administração e patrimônioi 

XVIII - Lavrar contratos, convênios ou outros documentos, 
assinando-os juntatnentO com b Diretor, quando for o caso.  

XX - Manter eni dia, registrando ent livro próprio todos os bens 
materiais pertencentes ao FAS-PMPA, com declatação de seus valores e 
onde se encontram. 

Art. 15 - Compete ao Coordenador de Assistência Social: 
I — Estudar, avaliar e propor ao Diretor do FAS-PMPA os 

programas e ações de assistência social; 
II — Executar os programas e ações de assistência Social; 
III - Acorhpanhar a evolução dos planos de benefícios e de 

apoio aos beneficiários, emitindo parecer a respeito; 
IV - Protnover as diligências necessárias à execução de 

convênios com fundos previdenciários, assistenciais ou habitacionais; 
V - Apresentar' relatório mensal e anual das atividades da 

Cborderiadoria Sodial; 
V - Assessorar o Diretor. 
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Art. 16 — Compete ao Coordenador de Produção e Serviços: 
I - Coordenar as atividades relacionadas com os beneficias 

reembolsáveis previstos neste Estatuto e no Regimento Interno; 
II - Estudar e propor ao Diretor Presidente, medidas de 

aprimoramento da Coordenadoria; 
III - Acompanhar a evolução dos planos de produtos e serviços 

colocados à disposição dos associados sugerindo medidas; 
IV - Promover as diligências necessárias à execução de 

convênios com outras entidades; 
V - Catalogar as relações de produtos e serviços colocados à 

disposição dos associados e processos de requisições destes; 
VI - Encaminhar, devidamente informado, os processos 

referentes a aquisições de produtos e serviços para apreciação e decisão do 
Diretor; 

VII - Encaminhar ao Diretor os casos de inadimplemento para 
com o FASPMPA, para a adação de medidas administrativas e/ou judiciais; 

VIII — Verificar junto a Coordenadoria de Administração 
Financeira o recolhimento dos valores referentes aos produtos e serviços; 

IX - Manter atualizado o cadastro de aquisições e repasse de 
produtos e serviços; 

X - Fiscalizar e controlar os produtos de acordo com seus tipos, 
prazo de validade e os serviços que forem pagos ou extintos, obedecendo às 
normas vigentes; 

XI - Apresentar relatório mensal e anual das atividades da 
Coordenadoria; 

XII - Assessorar o Diretor. 

Seção III 
Do Pessoal 
Art. 17 — As funções no FAS-PMPA serão exercidas por 

militares da ativa e da reserva remunerada da Polícia Militar. 
§ 1° - O pessoal do quadro complementar, com formação em 

serviço social e capelania, ficará subordinado ao FAS-PMPA. 
§ 2° - Na ausência de pessoal disponível na Polícia Militar, o 

FAS-PMPA poderá terceirizar serviços profissionais. 
§ 3° - O contribuinte têm direito a ser nomeado para qualquer 

cargo da estrutura do FAS-PMPA, respeitada a legislação pertinente. 

CAPITULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS 
Art 18 - As contribuições e indenizações mensais dos 

beneficiários serão consignadas em folha de pagamento da PMPA e 
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Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
encaminhadas ao FAS-PMPA pela Diretoria de Finanças, ficando isentas de 
quaisquer despesas. 

Art. 19 - A partir da data da publicação deste Regulamento no 
Diário Oficial do Estado a Diretoria Executiva terá o prazo máximo de 90 dias 
para a elaboração do Regimento Interno, e o Conselho Deliberativo terá o 
prazo de 60 (sessenta) dias para aprovação. 

Art. 20 - Dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir 
da data de publicação deste Regulamento no Diário Oficial do Estado, a 
Diretoria Executiva providendiará o ajustamento da situação do FAS-PMPA 
aos seus dispositivos normativos, ouvindo o Conselho Deliberativo em tudo 
que possa afetar na remodelação do patrimônio do Fundo. 

Art. 21 - O presente Regulamento entra em vigor na data de sua 
publicação em Diário Oficial do Estado, revogando-se as disposições em 
contrário. 

Palácio do Governo, 21 de janeiro de 2002. 

ALMIR JOSÉ bABRIEL 
Governador do Estado 

4' PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA 
SEM ALTERAÇÃO 

Cornar: ante Geral do CBMPA 
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