
ESTADO DO PARÁ 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL 

AJUDANCIA GERAL 

BELEM-PARA, 09 DE DEZEMBRO DE 2002 

BOLETIM GERAL N° 224 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
Serviços para o dia IODEZ2002 (TERÇA-FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	 TEN CEL QOBM GOMES 
Supervisor de Arca 
Coordenador de Operações ao CIO') 
Fiscal de Dia ao QCG 
Encarregado de Inquérito Técnico 
Oficial Odontólogo de Dia 
Oficial Médico de Dia 
Peritos de Incêndios e Explosões 

CAP QOBM ALEXANDRE 
CAP QOBM CANTUÁRIA 
TEN QOBM REGO 
TEN QOBM RÔMULO 
A CARGO DA POLIBOM 
A CARGO DA POLIBOM 
TEN QOBM ROBERTO 
TEN QOBM WYTTING 

MENSAGEM 
Bem aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem 

que adquire conhecimento (Provérbios 03: 13). 

2a PARTE — INSTRUÇÃO 
. PORTARIA N° 671, DE 05 DE DEZEMBRO 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 pelo Art. 10 da Lei n° 5.731, de 15 de dezembro de 
1992, e 

Considerando que a Lei Estadual n° 5.088, de 19 de setembro de 
1983, em seu Art. O, atribui ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará 
CBMPA a competência de estabelecer e fiscalizar as Normas de Proteção 
Contra Incêndio e Pânico, no Estado do Pará; 

RESOLVE: 
Art. 1° - Aprovar a INSTRUÇÃO TÉCNICA N° 05/2002 —

CBMPA, em anexo, que estabelece critérios da Diretoria de Serviços Técnicos 
para apresentação e exigências de projetos dos sistemas de proteção contra 
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Vidas Alheias e Riquezas a Salvar  
incêndio c pânico das edificações e implanta a nova forma de apresentaçà 
exigências de proteção contra incêndio através de"Projeto Técnic 
Simplificado". 

Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor 60 (sessenta) dias após a 
sua publicação. 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se 

2 - INSTRUÇÃO TÉCNICA N° 05/2002 
Procedimentos Para Análise de Proposta de Proteção Contra 

Incêndio 
1. Objetivo 
Estabelecer critérios para a apresentação e exigências de 

projetos dos sistemas de proteção contra incêndio e pânico nas edificações; 
Implantar a nova forma de apresentação das exigências de 

proteção contra incêndio através de -Projeto Técnico Simplificado". 

2. Definições 
2.1. Proposta de Proteção Contra Incêndio: é uni conjunto de 

documentos composto por plantas, cartão de identificação e documentos 
complementares. nos quais deverão constar os tipos de proteção contra 
incêndio para as edificações. bem como o registro de responsabilidade da 
autoria. 

2.2. Memorial descritivo: é uni documento contendo o 
conjunto de informações técnicas referentes às proteções contra incêndio. 

2.3. Memorial de cálculo: é um documento contendo as 
informações técnicas e de cálculos do conjunto motor-bomba e/ou das 
instalações hidráulicas. 

2.4. Projeto Técnico com sistema fixo e móvel de proteção 
contra incêndio: é a representação gráfica da edificação, contendo 
informações através de legenda especifica da localização, arranjo e previsão 
dos meios de proteção contra incêndio, através de sistema fixo (hidrantes. 
chuveiros automáticos etc.) e móvel (extintores portáteis e /ou sobre rodas). 

2.5. Projeto Técnico com sistema móvel de proteção contra 
incêndio: é a representação gráfica da edificação, contendo informações 
através de legenda especifica da localização, arranjo e previsão dos meios de 
proteção contra incêndio por sistema móvel (extintores portáteis e/ou sobre 
rodas). 

2.6. Projeto Técnico simplificado: é a proposta de proteção 
contra incêndio na qual são exigidos somente os seguintes documentos: 
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Memorial Descritivo Detalhado e Anotação de Responsabilida 

Técnica do profissional responsável pela execução das instalações de combate 
a incêndio. 

2,7. Documentos complementares: são laudos, autos e demais 
anexos, que podem ser solicitados para informações adicionais necessárias à 
compreensão das proteções propostas. 

2.8. Cartão de Identificação: é um documento contendo as 
informações a serem utilizadas em arquivo próprio do Corpo de Bombeiros. 

2.9. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART): é um 
instrumento formal exigido por lei, que permite a profissionais reconhecidos 
por lei, registrar junto ao CREA a existência de um contrato entre o 
profissional autônomo e o contratante, ficando também registrada a 
responsabilidade pela elaboração ou execução de procedimento técnico. 

3 — Procedimentos 
3.1. Das formas de apresentação: 
As medidas de segurança contra incêndio e controle de Pânico 

nas edificações devem ser apresentadas ao CBMPA para análise por meio de: 
Projeto técnico com sistema fixo e móvel de proteção contra 

incêndio 
Projeto técnico com sistema móvel de proteção contra incêndio 
Projeto técnico simplificado. 

3.1.1. Projeto Técnico com Sistema Fixo e Móvel de Proteção 
Contra Incêndio 

3.1.1.1. Das exigências de projeto: 
Para as edificações com área constniida acima de 750 m2  e/ou 

altura superior a 12m. 

3.1.1.2. Composição: 
O Projeto Técnico com Sistema Fixo e Móvel de Proteção 

Contra incêndio será composto pelos seguintes documentos: 
a) 03 (três) cópias do projeto técnico com sistema fixo e móvel 

de combate a incêndio e controle de pânico; 
b) 03 (três) cópias do projeto arquitetônico; 
c) Memorial descritivo; 
d) Memorial de cálculo; 
e) Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) do responsável técnico pela elaboração dos projetos 
arquitetônico e de incêndio. 
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f) Documentos complementares solicitados quando necessário. 

g) Documento de recolhimento da taxa de análise do projeto. 

3.1.2. Projeto Técnico com Sistema Móvel de Proteção 

Contra Incêndio 

3.1.2.1. Das exigências de projeto: 
Para as edificações com área construída até 750 in2, 

relacionadas no ANEXO I desta Instrução Técnica. 

3.1.2.2. Composição 
a) Projeto Técnico com sistema móvel de combate a Incêndio no 

projeto arquitetónico (03 cópias). 
b) Memorial Descritivo. 
c) Anotação de Responsabilidade Técnica (Arquitetônico e 

Incêndio). 
Documento de recolhimento da taxa de análise do projeto. 

3.1.3. Projeto Técnico Simplificado: 

3.1.3.1. Das exigências de projeto: 
Para as edificações com área construída de 250 até 750 in2  e/ou 

altura até 5m. com  exceção dos estabelecimentos relacionados no ANEXO I. 

3.1.3.2. Composição 
A Proposta de Proteção Contra Incêndio será composta pelos 

seguintes documentos: 
a) Memorial descritivo detalhado: 

b) Cartão de identificação: 
c) Formulário de segurança contra incêndio: 

d) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável 
técnico pela execução das instalações de combate a incêndio: 

Documento de recolhimento da taxa de análise de projeto 

técnico simplificado. 
4. Prescrições Diversas 

4.1 Para estabelecimentos com área construída até 250 nt2  não 

será exigido projeto de proteção contra incêndio, somente taxa referente à 
vistoria para o "habite-se", com exceção dos estabelecimentos relacionados no 

ANEXO L 

4.2 O recolhimento da taxa de análise de projeto técnico 
simplificado dará direito à vistoria para concessão de "habite-se". 

Boletim Geral re 224, de 09DEZ2002/QCG - 
	 Pág. 2026 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
INSTRUÇÃO TÉCNICA N° 05/2002 

ANEXO 1 
Posto de serviço e abastecimento de combustível; 
Locais de revenda de gás inflamável cuja classe de armazemunento seja igual ou 
superior a CLASSE II (120 I3OTIJÕES). 
Atividades 	industriais 	e comerciais relacionadas a produtos químicos, 	líquidos 
combustíveis ou inflamáveis, fogos de artiticios e materiais pirofóricos; 
Locais de reunião de público com lotação superior a 50 pessoas. 
Hotéis, motéis e assemelhados. 
Edificações com altura superior a 5 	metros e até 	12 metros, 	excetuando-se 
resi dénc i as uni fam i liares. 

3°PARTE —ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I — ASSUNTOS GERAIS 
A) - ALTERAÇÕES DE PRAÇAS: 
1 — TRANSFERÊNCIA DE MILITARES 

POR NECESSIDADE DO SERVICO 
Da 4' SBM/Marambaia para o 3°GBM, o 3°SGT BM EDER 

ZORRILLA DA SILVA. RG — 2712051. 
Do 3°GBM para o 4°SBM/Marambaia, o 3°SGT BM 

ADAILTO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS — RG — 4361407. 

(Ref: Nota para BG n°156/2002 — COP) 

II ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
PORTARIA N° 569, DE 04 DE DEZEMBRO 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, e 

RESOLVE: 

Art. 1° - Nomear para exercer o cargo de Subdiretor de Serviços 
Técnicos do CBMPA, o CAP QOCBM CARLOS DANIEL VALE DA ROSA, 
MF 5185831-015. 

Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Ari. 3°  - Revogam-se as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se 

(Transe. D.O N° 029838 de 06/12/2002 ) 
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PORTARIA N° 568, DE 04 DE DEZEMBRO 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, e 

RESOLVE: 

Art. l' - Exonerar do cargo de Subdiretor de Serviços Técnicos 
do CBMPA, o CAP QOCBM RUI EURIDES DOS SANTOS LOBATO, MF 
5185823-013. 

Art. 2' - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3' - Revogam-se as disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se, e cumpra-se 
(Transe. D.O N' 029838 de 06/12/2002 

PORTARIA N° I.532/2002-CCG, DE 05DEZ2002 
O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO 

ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n.° 
2.168. de 27 de maio de 1997, e 

CONSIDERANDO os termos do Oficio n° 735 - Gab. 

RESOLVE: 

Autorizar o CEL BM RG 8629 ORLANDO ANTONIO 
SARMANHO FRADE, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do 
Pará, a viajar ao Maranhão e a Brasília, no período de 10 a 13 de dezembro do 
corrente, a fim de tratar de assuntos de interesse da Corporação. 

Registre-se , publique-se e cumpra-se 
SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO 
Casa Civil da Governadoria 
(Transe. D.O Nj 029838 de 06/12/2002 ) 

4 - PARTE — JUSTIÇA E DISCIPLINA 
— COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA 

PARECER n.' 183/02 - COJ 
OBJETO:: Oficio n" 278 - 11S/BNI, de 10 OUT 2002 
ASSUNTO: Solicitação de abertura de Sindicância ou 1PM 

DOS FATOS:  
O Cap QOSBM - Respondendo pela Diretoria da POLIBOM, 

solicita ao limo. Sr. Cel QOBM Chefe do E.M.G. a abertura de Sindicância, 

com o intuito de averiguar se há indícios de "simulação de doença 
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psiquiátrica", por parte do SD 13M Elson do Nascimento Amaral, pertence 
a POLIBOM. 

O Diretor supra citado informou ainda que o Soldado em tela, 
quando nas seções de inspeção de saúde apresenta sinais de ordem 
psiquiátrica, contudo, o militar apresenta um histórico sugestivo dc 
"simulação de doença", sendo que encontra-se lei mais de três anos sob 
licença para tratamento de doença mental, e segundo a lei o militar em tela já 
com direito de ser reformado. 

DO DIREITO:  
A finalidade de qualquer Procedimento Administrativo é a 

busca da verdade real, o encontro da certeza jurídica. 
Não há aproximação nem conquista da alvejada verdade legal, a 

não ser por meio de prova, que por isso mesmo se constitui no ponto 
culminante de qualquer investigação. A prova pacífica, o ânimo do julgador, 
ao instalar o processo lógico de convicção sobre a realidade circundante. 

Segundo CAFFERATA NUNES, a perícia é um meio probatório 
com o qual se intenta obter, para o processo, uma manifestação fundada em 
especiais conhecimentos científicos, técnicos e artístico, útil para o 
descobrimento ou valoração de uni elemento de prova (La Prueba en el 
Processo Penal, Ediciones Dejalma Buenos Aires, 1986, pag 47) 

A prova pericial constitui um dos meios mais eficazes na atitude 
para esclarecimento dos fatos. O desenvolvimento das ciências em geral 
possibilitou grande utilização dessa prova técnica, tanto na demonstração da 
própria materialidade da infração, como na comprovação de autoridades 
relevantes à apuração da verdade. 

Em relação ao Processo de Reforma do SD BM Elson 
Nascimento Amaral, convém informar o que dispõe o Art. 106, item III da 
Lei Estadual n° 5.251, dc 31 JUL 85 (Estatuto dos Policiais Militares), in 
verbis: 

"Art. 106 — A passagem do Policial Militar à situação de 
inatividade, mediante reforma, será sempre "ex-oficio" e ser-lhe-á aplicada 
desde que: 

III — Esteja agregado há mais de 02 (dois) anos, por ter sido 
julgado incapaz, temporariamente, mediante homologação da Junta Policial 
Militar dc Saúde, ainda mesmo que se trate de moléstia curavel". 

Portanto, Sr. Comandante, em relação ao processo de reforma 
do militar supra citado, caso esteja enquadrado no disposto legal acima citado 
deverá ser realizado tal processo. 

Convém mencionar que o militar em tela deverá ser submetido 
ao exame de sanidade mental, de acordo com a Legislação acima citada e. 
Caso o resultado do Laudo comprovar que houve "simulação de doença 
psiquiátrica", o CBMPA deverá anular o processo de reforma, pois a 
anulação dos atos administrativos pela própria administração constitui a 
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forma normal de invalidação de atividade ilegítima do Poder Público. 
faculdade assenta no poder de autotutela do Estado. É uma justiça 
interna, exercida pelas autoridades administrativas em defesa da instituição e 
da legalidade de seus atos. 

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 devira 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 pacifico na doutrina e na jurisprudência. 

O Art. 25 da Constituição Estadual, que trata do Controle 

dos Atos da Administração Pública, que relata: 
"Art. 25 — A administração pública tornará nulos seus atos, 

quando eivados de vícios que os tornem ilegais, bem como deverá revogá-los 
por motivo de conveniência ou oportunidade, observado, em qualquer caso, o 
devido processo legal". 

DO PARECER:  
Diante do exposto e tendo em vista que foi instaurado 

Sindicância através da Portaria n° 156, de 15 MAR 2002, cujo Oficial 

Sindicante foi o Cap QOABM Luis Carlos Martins da Silva, transcrita 

no BG n° 091, de 14 MAI 2002, que teve por escopo averiguar se há indícios 

de "simulação de doença psiquiátrica", por parte do SD BM Elson do 

Nascimento Amaral, sendo que o presente procedimento investigativo 
encontra-se "Sobrestado" aguardando o "Laudo de Exame de 
Sanidade Mental" perante o Instituto Médico Legal "Renato Chaves", Setor 
de Perícias Psiquiátricas, conforme transcrito BG n° 163, de 05 SET2002. 
Portanto, opino pelo aguardo do laudo supra mencionado, visando subsidiar a 
Corporação na tomada de decisão. 

Esse é o Parecer. S.M.J. 
Quartel em Belém-Pa, 25 de outubro de 2002. 

SAULO LODI PEDREIRA — 1° TEN QOBM 
Nlembro da Comissão de Justiça do CBMPA 

DESPACHO: 1° - Homologo o parecer 
2° - A COJ para as providências 
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2 - SOLUÇÃO DE IPM 
Analisando os Autos de IPM, procedido por determinação deste 

Comando, através da Portaria n° 559, de 25 SET 2002, do qual foi 
encarregado o 1° Ten QOBM Marcos Roberto Costa Macêdo, que teve por 
escopo de apurar o fato ocorrido no dia 22 SET 2002, por volta das 03:30h, na 
AV. D. Pedro II, próximo ao Hotel bruna no Município de Abactetuba. 
envolvendo o SD BM Jhony Cardoso Quaresma e o CB PM Valmir Soares 
da Silva, onde o militar bombeiro desacatou o policial supra citado, o qual 
encontrava-se escalado de serviço na presença da guarnição, sendo que este 
teria lesionado o bombeiro com a coronha de sua arma. 

RESOLVO: 

1)Concordar com a conclusão a que chegou o encarregado do 
1PM, concordando de que o fato apurado apresenta indícios de crime de 
natureza militar e transgressão da disciplina por parte do SD BM Jhony 
Cardoso Quaresma e o CB PM Valmir Soares da Silva. 

2) Determinar a instauração do competente Procedimento 
Apuratório de Transgressão Disciplinar (PATD), afim de apurar a 
transgressão que está sendo imputada ao SD BM Jhony Cardoso Quaresma 
de acordo com as determinações Constitucionais o que lhe garantirá o 
exercício da Ampla Defesa e do Contraditório (C.F. / 88, Art. 5", inciso LV), 
por ter no dia 22 SET 2002, por volta das 03:30h, na Av. D. Pedro II, próximo 
ao Hotel Janunã. no Município de Abactetuba. portado-se de maneira 
inconveniente, perante a guarnição de serviço Comandada pelo CB PM CB 
PM Valmir Soares da Silva, sendo que apresentava sintomas de haver 
ingerido bebida alcóolica, vindo a desacatar o policial supra citado, na 
presença da guarnição. Providencie o Comandante do militar e remeta ao 
Subcomandante Geral para solução. 

3) Encaminhar os autos do IPM à Justiça Militar do Estado, de 
acordo com o que preceitua o Art. 23 do CPPM. Providencie o Presidente da 
COJ. 

4) Remeter uma via dos Autos do 1PM ao Exm° Sr. Comandante 
Geral da Polícia Militar. para conhecimento e providencias administrativas 
que julgar conveniente. Providencie a COJ. 

5) Publicar em BG a presente Solução de IPM. Providencie o 
AJG. 

6) Arquivar a 2° via dos autos deste IPM na BM/2. Providencie 
o Chefe da r Seção do EMG. 

Quartel em Belém, 03 de dezembro de 2002. 

3 — SINDICÂNCIA — PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
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Concedo ao 2° TEN QOBM MARCELO RÔMULO DE 

SOUZA LEITE, 15(quinze) dias de prorrogação de prazo para conclusão de 
Sindicância, da qual o referido oficial é encarregado, conforme portaria n° 
007/02- AJG. 

(Ref: Oficio n°017/02 — Sind — Comando Geral) 

4 — ELOGIO 
O TEN CEL QOBM Ajudante Geral do CBMPA, no uso da 

competência que lhe confere o art. 11, inciso III do RDCBM, resolve: 

ELOGIAR: 
O SD BN1 AUGUSTO CESAR BATISTA DE OLIVEIRA, do 

COP. por ter doado sangue voluntariamente â pessoa necessitada, no Banco de 
Sangue do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará — HEMOPA. Ato de 
amor à vida que enobrece a Corporacão. INDIVIDUAL. 

MARCOS AURÉLIO AQUINO LOPES - Ce! QOBM 
Respondendo pelo Comando Geral do CBMPA 

Confere com o Original: 

ÁLVARO PINHEIR 	- Ten Ce! QOBM 
Ajudante Geral do CBMP 
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