
ESTADO DO PARÁ 

CORPO DE BOM EIROS MILITAR. 

COMANDO CIERAL 

AJUDANCIA QUAL, 

BELÉM-i'ARA, 2:4 DE JULHO DE 2:002 

BOLETIM GERAL N° 136 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o 

P PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
Serviços para o dia 25JUL2002 (QUINTA-FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	 MAJ.  QOBM GOMES 
Supervisor de Área 
Coordenador de Operações ao CIOp 
Fiscal de Dia ao QCG 
Encarregado de Inquérito Técnico 
Oficial Odontóloga de Dia 
Oficial Médico de Dia 
Peritos de Incêndios e Explosões 

eguinte: 

CAP QOBM CAVALCANTI 
CAP QOBM CANTUÁRIA 
CAP QOCBM PETRÔNIO 
CAP QOBM HAYMAN 
A CARGO DA POLIBOM 
A CARGO DA POLIBOM 
TEN QOBM FARIAS 
TEN QOABM HILDEMAR 

MENSAGEM 
O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do 

coração o espírito se abate. (Provérbios 15: 13). 

r PARTE — INSTRUÇÃO 
1— AUTORIZAÇÃO 

Autorizo o 3° SGT BM JOSÉ VALDEMAR PAULINO 
SANTANA, pertencente ao 2° GBM, a participar no dia 13JUL2002, da 
tradicional "PROVA DE NATAÇÃO NA BAIA DO ATLÂNTICO", percurso 
de 101(m, entre Algodoal e Marudá. 

(Ref. Of. n° 274, de 03JUL2002- 2° GBM) 

3* PARTE — ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 

— ASSUNTOS GERAIS 
A - ALTERAÇÃO DE PRAÇA 

1 — LICENÇA DE SAÚDE - CONCESSÃO 
Conforme parecer médico, concedi: 
A contar do dia I8JUL2002. 
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Vidas Alheias e  ue as a Salvar 
Ao SD BM RUY MARQUES BEZ RRA JÚNIOR, do QCG. Os 

(cinco) dias de dispensa de serviço fora do a rtelamento. Apresentação: 
23JUL2002. 

r
r 

il  

c) Realizada pela JIS deste CO A, em Sessão Temporária 
de n" 047, datada de 10JUN2002, com os seguin!4 s pareceres: 

PARA FINS DE LICENÇA ESPE 1AL 
SD 13M ROGÉRIO CORRÊA DE Pí VA, do SBM/INFRAERO 

II - ASSUNTOS ADMINISTRAM' 
1 - RESULTADOS DE LNSPEÇÕE 

a) Realizada pela JIS deste CO 
de n° 061, datada de 10JUL2002, com os segui 

PARA FINS DE CURSO — CCIF 
2° TEN BM HILDEMAR REDO 

— APTO. 
2° TEN BM EDUARDO ALVES 

GBM — APTO 

PARA FINS DE LICENÇA ESP 
SD BM JOSINALDO CASTRO 

GBM —APTO. 

A, em Sessão Temporária 
es pareceres: 

O DA SILVA, DO 1° GBM 

OS SANTOS NETO, do 1° 

IAL 
O NASCIMENTO, do 1° 

b) Realizada pela JIS deste CI3M 
de n" 062, datada de 11JUL2002, com os seguiu 

PARA FINS DE LICENÇA ESPE 
SD BM VALDECI CUNHA DE 

APTO. 

A, em Sessão Temporária 
s pareceres: 
1AL 
LIVEIRA, do 1° GBM 

— APTO. 
SD 131•4 ODORICO LIMA QUADR 

PARA FINS DE CONTROL 
ORIGEM 

SD BM MANOEL DO ROSÁRIO 
do 2° GBM. Parecer: Não há sequelas ou limita 
do acidente sofrido. 

SD BM EDNALDO PINHE 
SBM/ 	 Parecer: ao sequelas 
decorrência do acidente sofrido. 

S, do 4° SGBMJI — APTO 

DE ATESTADO DE 

ODRIGUES MONTEIRO, 
funcional em decorrência 

O DA SILVA, da 
ç o funcional era 
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Viclgsás e Riquezas uezas a Salvar 

1— OFICIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO 
OF. N° 076, DE 10JUL2002- DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI/PA. 
A Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri, tem a honra de 

agradecer aos Mergulhadores: 5° SGT BM FRANCISCO DE ALMEIDA 
CARVALHO, CBS BM GENILSON CHAVES QI3ARESMA e JOSÉ ELIAS 
DIAS DO ROSÁRIO, todos dessa Corporação, por terem participado tia busca 
de vitima de acidente marítimo acontecido em nosso Rio Igarapé-Ivliri, que 
sem as suas prestimosas participações, não seria possível o resgate da vitima. 

Sendo o que se tem para o momento, agradecemos desde j6 pela 

atenção dada. 
Cordialmente, 

MARIA DA COSTA LEÃO 
Prefeito Municipal 

3 - COMISSÃO DE JUSTIÇA 
Parecer n° 136/02 - COJ. 
Objeto: Oficio n° 486/2002, De Cmt do 1° GBM 

Analisando documento objeto deste parecer, verifica-se que o Sr. 

Maj QOBM Cmt do 1°  GBM encaminhou ao Exm° Sr. Cmt Geral e Presidente 
de CPO a solicitação dos Ten's Albuquerque, Adailton, Hildemar, Edson e 
Santo Neto que foram Submetidos ao Teste de Aptidão Física para a promoção 
de 21 de abril de 2002 cujo o resultado foi transcrito no BG n° 028, 11 abr 
2002. que valide o resultado do TAF para a promoção de 25 de Setembro de 
2002. 

O BGR n° 04, de 22 de Jan 2002. transcreveu o parecer ri° 015/ 
02 — COJ, Homologado pelo Exm° Sr. Cel QOBM Cmt Geral do CBNIPA, 
validando por 06 (seis) meses o Teste de Aptidão Física (TAF) realizado pelo 
Cap BM Andrade, onde se concluiu, por analogia, até (me seja 
norniatizado/regulamentado na Corporação, o período de 06 (seis) meses de 
validade para o Teste de Aptidão Física (TAF). 

portanto, sou de parecer que o pleito dos oficiais 1° Ten's 
Ananias de Albuquerque Amaral, Adailton Francelino de Souza e 2° Ten's 
Hildemar Redondo Silva, Edson Farias Santos Júnior e Eduardo Alves dos 
Santos Neto sejam deferido e encaminhados ao Secretário da CPO para 
conhecimentos e providências. 

Esse é o parecer S.M.J. 
Quartel em‘Belém, 22 de Julho de 2002 
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Vidas Alheias e Ri • u 
CLEBER ALCIR TAVARES 13 
Membro da Comissao de Justiça 
DESPACHO: 
1. Homologo o parecer; 
2. A DP para controle. 

44  PARTE — JUSTIÇA E D 
1- PRORROGAÇÃO DE PRAZO -

De acordo com o § 10  do Art, 20 
Militar (CPPM). concedo ao Cap QOBM 
COSTA, dó 1° Gl3M, 20 (vinte) dias de prorrog 
de IP/VI, do qual é encarregado, conforme Po 
2002, publicada em BG n° 096, de 21 MAI 2002 
de realização de diligência indispensável para a 
006/02 - 1PM, de 11 JUI, 2002). 

(Itef Nota n° 036/2002- COJ) 

as a Salvar 
-1° TEN Q0BM 

o CBMPA 

CIPLINA 
ONCESSÃO 
Código de Processo Penal 

ANDREI VICENTE DA 
ão de prazo para conclusão 
'a n.° 288/02 de 14 /VIAI 

endo em vista a necessidade 
ucidação dos fatos. (Of. n.° 

2 - COMISSÃO DE JUSTIÇA DO C: MPA 
Parecer n° 132/02 - COJ 
Interessado: SGT's BM's, João Atista da Silva Brabo, Pedro 

José da Silva Figueira e Pedro da Costa Correia. 
Assunto: Prestação de Serviço (b ,i) de motorista do veículo 

guincho pertencente a empresa M.R.Seurti I período de 10/06/91 à 
05/03/2001. 

Ilustríssimo Senhor Subcomandant,  ral, 
Conforme objeto exarado na preli 'nar do Advogado Lair da 

Paixão Rocha — OAB/PA — n° 7729 de 31/03/200 , no qual V. Sa. determina 
que seja feita análise e emitido Parecer a cem: da defesa preliminar dos 
militares já qualificados, cuja matéria dispõe sobti o fato dos mesmos terem 

noturno de 10/06/97 á 05/03/2001, passo a cuim,  ': e emitir Parecer. 1 
prestado serviço (bico) de motorista ria enip a M.R.Scurti, no período 

Por meio da Parte s/n°/2002 do 2' SGT BM Pedro da Costa 
Correia, 'datado de 02/04/02, o Comandante • 7° SGBM / I levou ao 
conhecimento do limo. Sr. Cel. Subcomandante I rai o fato de a advogada da 
empresa reclamada, que figurava como ré no Proc!sso n° 335/2002 da 7° Vara 
Trabalhista, ter apresentado em juízo 48 (quarenl e oito ) cópias das folhas 
do livro de partes pertencente ao 6° SGBM /I (Mo 1: ueiro) detalhando todos os 
serviços em que o militar acima citado tivera p 'cipado. Por conseguinte, 
foi determinada a apuração das responsabili 'Á des quanto emissão dos 
referidos documentos, bem corno do fato dos railit PI es SGT'S BM'S Pedro da 
Costa Corrêa, João 13atista da Silva Brábo e Pe• i i o da Silva Figueira terem 
prestado serviço (bico ) a empresa M.k.Scurti .-- au ■ socorro pégaso. 
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	Vidas uezas  a Salvar 

Após a apuração minuciosa feita pelo Comandante do 6° 
SG13m/I (Mosqueiro), objetivando identificar os possíveis militares 
responsáveis pela emissão das cópias das folhas do livro de partes daquela 
unidade, que foram utilizados em juízo pela advogada da empresa reclamada 
na Justiça Trabalhista, concluiu-se que houve a reprodução das folhas do 
referido livro, entretanto não se obteve êxito quanto a autoria do ato, tendo em 
vista a falta de elementos que levassem a identificação dos possíveis autores. 

Por meio de notificação os militares supra foram informados da 
instauração de Procedimento Apuratório de Transgressão Disciplinar para 
averiguar a responsabilidade dos mesmos quanto a prestação de serviços (bico) 
à empresa M.R..Scurti, Aqueles utilizando o pleno direito constitucional da 
defesa e contraditório constituíram advogados habilitado para exercê-lo. 

Os militares notificados, mediante seu procurador legalmente 
constituído, apresentaram peça de defesa esboçando preliminarmente os 
aspectos social , político e econômico da presente questão, além de decisões 
proferida pela Maior Corte Trabalhista Brasileira (T.S.T.) elencando decisões 
referentes ao vínculo empregatício entre o policial militar e empresas 
privadas, sustentando-se o fato de não existir qualquer vedação legal para a 
celebração de contrato de trabalho entre aquelas partes. 

Salienta-se, também, na preliminar, que o resultado conclusivo 
da audiência de sentença proferida em 27/08/2001 a qual decidiu pelo 
julgamento parcialmente procedente da reclamação trabalhista proposta pelo 
2° SGT BM João Batista da Silva Brabo no Processo de tf 1397/2001 contra a 
Empresa M.R.Scorti — Auto Socorro Pégaso, é mais uma evidência justa de 
que a Corte Trabalhista reconheceu a relação empregaticia em pauta. 

Entendemos, com tudo, que a Justiça Trabalhista é uma esfera 
totalmente distinta da Administração Pública. E, que, também, as sentenças 
proferidas naquela Corte não vincula de forma alguma as decisões da 
Autoridade Administrativa. Para tanto, buscamos fundamentação legal nas 
normas e preceitos que regem o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, 
objetivando a melhor orientação na decisão da Autoridade Administrativa. 

A lei n° 5.251. de 21/07/85, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Policias Militares da IMPA, que também vige para o CBMPA, em seus 
artigos 5' e 28, prescrevem a carreira e caracterizam a atividade Policial 
Militar como sendo exclusiva e de constante estado de alerta. a saber: 

",krt.. 5°- A carreira Policial Militar é caracterizada pela 
atividade continuada e inteiramente devotada as atividades precípuas da 
Policia Militar, denominada atividade Policial Militar. 
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Vidas heias e RiiTuezas a Salvar 

Art.28• A qualquer bora do dia ou da no te, na sede da unidade 
ou onde o serviço o exigir, o Policial- Militar deve estar pronto para cumprir a 
missão que lhe for confiada pelos seus superiores h. erárquico ou importar 
pelas leis e regulamentos". 

O decreto — lei n° 667, de 02/01/69, que reorganiza as Policias 
IVIilitares e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados dos Territórios e do 
Distrito Federal, em seu art. 22 c/c o item 74 do anexo 1 do RDCI3M, 
preconizam a vedação da participação de Policial Militar na iniciativa 
privada: 

"Art.22- Ao pessoal das Policias Militares, em serviço ativo e 
vedado, fazer parte de firmas comerciais, de empresas industriais e qualquer 
natureza ou nelas exercerem função ou emprego remunerado. 

Por outro lado, a Constituição Federal estabelece em seu art. 
144, inciso V, que os Policiais Militares tem igualmente um dever para com o 
Estado e a Corporação, devendo cumprir as missões qt.e lhe forem atribuídas,. 
dentre as quais a de trabalhar nos dias, horários e locais previamente 
estabelecidos, além das possibilidades constantes de ser colocada em situação 
de prontid.ão ( estado de alerta de uma unidade militar* sempre e pelo tempo 
que for necessário quando ocorrer uma anormalidade na ordem pública que a 
sua Corporação e encarregada de preservar. 

Mediante os fatos e fundamentos acima apresentados e 
considerando a ilegalidade da relação de empregado entre os Militares da 
corporação e a empresa privada, perante as normas e os preceitos que regem a 
segurança publica e especificamente o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, 
somos favorável ao indeferimento da preliminar, bem como opinamos pela 
aplicação das sanções disciplinares cabíveis. 

É o parecer. Salvo melhor entendimento de Vossa Excelência. 
Belem•PA, 11 de julho de 2002 

ED1VALDO DOS SANTOS CARDOSO-1° TEN QOBM 
Membro da Comissao de Justiça do CBMPA 

DESPACHO: 
1. liornologo o parecer; 
2. Aos Comandantes dos militares para a7licamm 04 (quatro) 

dias de Detenção, em cada militar. 
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Vidas Alheias e Riqt rezas a Salvar  

3 - tLOGIO 
O CAP QOBM Comandante do 1° Subgrupamento de Proteção 

Ambiental -- 1° SOPA, no uso da competência que lhe confere o art. 11, indse,  
IV do RDCBM, resolve: 

ELOGIAR: 
O SD B14I REOINALDO SILVA CARMO, do 1°, SGPA, por 

ocasião de uma festa no Clube Recreativo de Cabos e /Soldados de 
Paragominas, realizou juntamente com o SD PM Evaldo Chaves Pereira, o 
Salvamento Aquático e posteriormente a reanimação por Meio de massagem 
Cardio-Pulmonar ao Sr. Paulo Ferreira dos Santos, que participava daquele 
evento. Demonstrando desta forma, conhecimento técnico—profissienal, 
devoção, sentimento do dever e principalmênte amor ao próximo, qualidades 
estas que. fazem com que o bons nome de nossa Corporação sempre seja 
enaltecido perante a sociedade. 

São eSte5 exemplos que todos os seus pares procuram a todo o 
dia esmerar-se. INDIVIDUAL. 

(Ref. Nota n° 01/202- 1' SOPA) 

ORLA 	 Ali;MANHO FRADE - Cel QOBM 
nte Gerei do CBMPA 
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