
ESTADO DO PARÁ 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL 

AJUDÂNCIA GERAL 

BELÉM-PARÁ, 22 DE JANEIRO DE 2003. 

BOLETIM GERAL N° 015 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

P PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
Serviços para o dia 23JAN2003 (QUINTA-FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	 MAJ QOBM DONATO 
Supervisor de Área 	 CAP QOBM IDBAS 
Coordenador de Operações ao CIOp 	CAP QOBM SARMANHO 
Fiscal de Dia ao QCG 	 TEN QOABM CAMPOS 
Encarregado de Inquérito Técnico 	TEN QOBM FRANCÊS 
Oficial Odontólogo de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Oficial Médico de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Peritos de Incêndios e Explosões 	TEN QOBM FAIRAS 

TEN QOABM LELIS 

MENSAGEM 
Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é 

a vitória que vence o mundo, a nossa fé. (I João 5: 4). 

2a PARTE — INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

3' PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I – ASSUNTOS GERAIS 
A – ALTERAÇÃO DE OFICIAL 

1– ATO DESTE COMANDO 
PORTARIA N° 639,DE 12 DE DEZEMBRO 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; 

Considerando o que preceituam os arts. 1° e 2°, item III da Lei 
Estadual n° 6500 de 04 de novembro de 2002. 

RESOLVE:=._.—  
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Art. 1° - Passar a disposição da Assessoria Militar do Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, os oficiais: MAJ BM FERNANDO AUGUSTO 
CORRÊA DE MIRANDA e CAP BM LUIZ MÁRIO DAS NEVES 
FIGUEIREDO, do QCG; 

Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogada à disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
(Transc. do DOE n° 29.867, de 21JAN2003. 

B — ALTERAÇÕES DE PRAÇAS 
1— SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA N° 096, DE 14 DE JANEIRO DE 2003. 
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso 

da competência delegada por meio do Decreto n° 4463, de 11.09.86. 

RESOLVE: 
Transferir para a Reserva Remunerada a pedido, na mesma 

graduação, de acordo com os arts. 101, inciso I, 102 e 52, § 1°, alínea "b" da 
Lei n° 5.251/85, arts. 1° e 2°, da Lei n° 5681/91, combinado com os arts. 45, § 
9° e 48, inciso II da Constituição Estadual, arts. 1°, inciso II, e 2°, inciso I do 
Decreto n° 2940/83, art. 1°, inciso I, alínea "d" do Decreto n° 4490/86, art. 1°, 
inciso I do Decreto 3266/84, art. 1° do Decreto n° 1461/81, art. 1° do Decreto 
n° 2693/83, art. 20 da Lei n° 4491/73, com nova redação dada pela Lei n° 
5231/85, o Subtenente BM RG 6670 — JOSÉ RIBAMAR ALVGES DA 
COSTA, MF 3369471-011, pertencente ao efetivo do 2° SGBM/I — Marabá do 
Corpo de Bombeiros Militar do Pará. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Secretaria Executiva de Administração, 14 de janeiro de 2003. 

LUIS DA CUNHA TEIXEIRA 
Secretário Executivo de Administração 
(Transe. do DOE n° 29.867, de 21JAN2003. 

2 — ATO DESTE COMANDO 
PORTARIA N° 02, DE 07 DE JANEIRO DE 2003 
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; 

Considerando o que preceitua o art. 71, § 1°, letra "C" da Lei 
Estadual n° 5.251/85 (Estatutos dos Policiais Militares da PMPA), de 31 JUL 
85. 
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RESOLVE: 
Art. 1° - Conceder 20 (vinte) dias de Licença a contar de 

09.01.2003, ao SD BM JOSE ELSON MONTEIRO GUIMARÃES, do 5° 
SGBM/I, para acompanhar pessoa de sua família (filho), em tratamento de 
saúde. Apresentação: no dia 28.01.2003, pronto para o expediente e serviço. 

Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogada às disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

PORTARIA N° 03, DE 09 DE JANEIRO DE 2003 
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; 

Considerando o que preceitua o art. 71 § 1° da Lei Estadual n° 
5.251/85 (Estatutos dos Policiais Militares da PMPA), de 31 JUL 85. 

RESOLVE: 
Art. 1° - Conceder o período de 03 (três) meses de Licença 

Especial, ao servidor 3° SGT BM MIGUEL WILLIAM  BERNARDES 
COSTA, do 3° GBM, a contar de 01/12/2002 e término previsto para o dia 
01/03/2003, apresentação no dia 02/03/2003. Licença Especial referente ao 
decênio de 17/08/1992 à 17/08/2002; 

Art. 2° - Conceder o período de 06 (seis) meses de Licença 
Especial, ao servidor CB BM RAIMUNDO SÁ'VIO LOBATO DE SOUZA, 
do 3° GBM, a contar de 18/11/2002 e término previsto para o dia 18/05/2003 
apresentação no dia 19/05/2003. Licença Especial referente ao decênio de 
01/05/1990 à 01/05/2000; 

Art. 3° - Esta portaria e retroativa a data de 18-11-2002 e entrará 
em vigor na data de sua publicação revogada às disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
(Transe. do DOE n° 29.867, de 21JAN2003. 

3 — REQUERIMENTO RECEBIDO 
- ESTER AMORIM RODRIGUES FILHA, irmã e procuradora 

do 3° SGT BM(Reformado) ODIAS AMORIM RODRIGUES, portador do RG 
n° 7188, de 10 de julho de 1977, expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Pará (procuração anexa), vem requerer a V. Exa que mande 
atualizar, junto a esse Comando Geral, o endereço do militar epigrafado para 
Rua Celestino Rocha n°150, bairro Águas Lindas, na Cidade de 
Ananindeua — PA, CEP: 67110-470, local para onde deverão ser remetidos 
todos os documentos de interesse do mesmo, tais como contra cheques, 
comprovantes de rendimentos, qualquer tipo de correspondência oficial e 
particular, bem como todo e qualquer material de seu interesse. 
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- tal solicitação decorre do fato do militar em tela Ter passado a 

residir no local acima, imóvel de minha propriedade. 

- É a primeira vez que requer. 

ESTER AMORIIVI RODRIGUES FILHA 
Procuradora 

DESPACHO: Ao DP para as providências. 

II — ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1 — OFÍCIOS RECEBIDO — TRANSCRIÇÕES 

OF. CIRC. N° 01/2002- DRM/SEAD. 
Sr. Diretor Financeiro, 

Comunicamos a V. Sa.. que em razão da Portaria n° 448, de 
13.09.2002, da Secretaria do Tesouro Nacional, que estabelece medidas com 
vistas a assegurar a uniformização de procedimentos quanto a apropriação 
contábil, de forma a garantir a consolidação das contas exigidas pela Lei de 
responsabilidade Fiscal, esta Secretaria tem a prestar os seguintes 
esclarecimentos: 

1. As despesas com medicamentos, de acordo com a Portaria em 
referência, está classificada no elemento 339030 — material de consumo, cujo 
subitem no plano de contas do SIAFEM é identificado pela conta 333903048; 

2. Os materiais confeccionados por encomenda só serão 
classificados como serviços de terceiros, se o próprio órgão ou entidade 
fornecer a matéria-prima, caso contrário, deverão ser classificados no elemento 
449052, se permanente, ou 339030, se consumo, conforme disposto no art. 6° 
da referida portaria; 

Ex: Confecção de impressos 
r situação: O órgão fornecendo matéria-prima, o P.R.D., deverá 

registrar a despesa classificada como serviço, no SIMAS grupo 10, classe 051 — 
serviços gráficos, conta 333903626, se pessoa física, ou grupo 10, classe 012 —
serviço de impressão e confecção gráfica, conta 333903953, se pessoa jurídica. 

r situação: Não havendo fornecimento de matéria-prima pelo 
órgão: OP.R.D., deverá registrar a despesa obrigatoriamente como material de 
consumo; 

3. Os encargo financeiros dedutíveis ou não e gastos por 
suprimento de fundos, deverão ser empenhados diretamente no SIAFEM, não 
havendo necessidade, portanto, de emissão de P.D.R.; 

4. As despesas com livros didáticos, desde que não seja para 
composição de acervos bibliográficos, deverão ser empenhadas no elemento 
339032 — material de distribuição gratuita; 

5. As despesas com combustíveis continuarão a serem empenhadas 
exclusivamente no SIAFEM. 
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Quaisquer outros esclarecimentos poderão ser obtidos na 
Diretoria de Recursos Materiais/SEAD pelos telefones: 230-3653/289-
6211/289-6212/289-6245/252-4930. 

Atenciosamente, 

PAULO JORGE DA PAZ PEREIRA 
Diretor 
DESPACHO: 
1. Do que tomem conhecimento a DF, DAL e COCI. 

OF. N° 43/2002- DO BATALHÃO DE POLICIA 
AMBIENTAL 

Honrado em cumprimentá-lo, ocasião em que parabenizo V. 
Exa., pelo reconhecimento atribuído a sua carreira profissional e com essa 
brilhante nomeação certamente o povo paraense será beneficiado com suas 
ações em prol dessa Corporação. 

Desejando sucesso e sabedoria para desempenhar essa nova 
missão, que Deus vos ilumine e guie vossos passos. 

Respeitosamente, 

ANTÔNIO CARLOS DE BRITO AZEVEDO — MAJ PM 
Comandante 

2 - LICENÇA DE SAÚDE — CONCESSÃO 
Conforme parecer médico, concedi: 
A contar do dia 13JAN2003. 
A Voluntária Civil JOYCE REGIANE CONCEIÇÃO COELHO, 

do QCG, 05 (cinco) dias de dispensa de serviço fora do aquartelamento. 
Apresentação: 18JAN2003. 

3 - PARTE RECEBIDA - TRANSCRIÇÃO 
PARTE S/N°/2003 — DO COMANDO PREVENCIONAL 
Exm° Sr. Comandante Geral, 

Apraz-me em cumprimentá-lo, ratificando votos de prosperidade 
como Comandante Geral de nossa Corporação. 

Por meio desta encaminho a V. Exa., os documentos em anexo, 
informando, que este oficial signatário, foi Coorientador e fez parte da Banca 
Examinadora dos Trabalhos anexados e atualmente é Coorientador de duas 
alunas do Curso de Engenharia Sanitária com o tema "Projeto de Sprinkler", 
no Departamento de Hidráulica da U.F.P.A, na Coordenação do Professor 
Evaristo Clementino Rezende dos Santos, ainda em fase de conclusão. 

Os trabalhos consistem dos seguinte temas: 
Sistema prediais hidráulicos de proteção contra incêndio;  
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Segurança contra incêndio em edificações na cidade de Belém; 
Estudos sobre saídas de emergência em edifícios localizados na 

cidade de Belém; 
Estudo sobre comportamento do concreto armado sob a ação de 

altas temperaturas — propriedades e recuperação; 
Segurança contra incêndio e controle de pânico nas residências 

multifamiliares. 

Encaminho os mesmos para conhecimento de V. Exa., com o 
intuito de que faça parte nos meus assentamentos, bem como do Acervo 
Bibliográfico desta Corporação, em material xerografado e posterior devolução 
dos originais a este oficial. 

Respeitosamente, 

EDMILSON FARIAS LIMA - CAP QOCBM 
DESPACHO: 

da EFO. 
	1. A DEI para providenciar cópias dos trabalhos para a biblioteca 

48  PARTE — JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1— COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA 

Processo n° 025/03 — COJ 
Objeto: Autos de IPM instaurado por meio da Portaria n° 656 — 

Gab. Cmd°, de 27 NOV 2002, cujo oficial encarregado foi o Cap QOBM Paulo 
Roberto de Souza Cruz. 

Assunto: Solicitação cle substituição de Oficial encarregado de 
IPM, com base no § 5° do art. 10 do CPFM. 

DOS FATOS: 
O Cap QOBM Paulo Roberto de Souza Cruz, foi designado para 

proceder Inquérito Policial Militar, instaurado por determinação do 
Comando, por meio da portaria n° 656, de 27 NOV 2002, que teve por escopo 
apurar o motivo pelo qual o 1° Ten QOBM Frederico Augusto Corrêa 
Pamplona, quando de serviço no dia 23 SET 2001, na função de Oficial de 
Dia ao 3° GBM, haver deixado de providenciar o exame de dosagem alcoólica 
no 2° SGT BM Ronaldo do Espírito Santo, bem como, não haver requisitado a 
realização de perícia de danos no interior do xadrez do Quartel da 3a 
SBM/PAAR. 

O Oficial encarregado no transcorrer das investigações contatou 
que há indícios de Oficial de Posto Superior ao seu, o qual deveria adotar as 
providencias na esfera de sua competência, porém não o fez. 

. 	.0 ,  
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DO DIREITO: 
Convém mencionar que no exercício das atividades da 

Administração Pública Militar, quem exerce o poder de realizar feitos 
investigatórios se depara sempre com situações em que o suspeito é desafeto, 
credor, devedor, parente, amigo, superior hierárquico, enfim situações 
supervenientes que podem alterar o rumo das atividades administrativas, 
ensejando, necessariamente, a substituição do encarregado da apuração por 
motivo de suspeição ou impedimento. 

Vale ressaltar que, aquele que se julgar constrangido por 
qualquer um dos motivos acima, em realizar um feito investigatório, deve se 
declarar suspeito ou impedido, por se tratar não só de foro íntimo, mas 
também, de uma questão de moralidade administrativa militar. 

A suspeição difere-se do impedimento, pelo aspecto funcional, 
isto é: toda vez que se tratar de suspeição, refere-se ao foro íntimo (amigo, 
inimigo, credor, etc); e toda vez que se tratar de impedimento, referir-se-á à 
função ou a hierarquia funcional ou a conflitos de circunstâncias ou esfera de 
atuação, mas sempre ligado ao aspecto funcional. 

A esse propósito, o art. 142 do Código de Processo Penal 
Militar (CPPM), afirma que, "não se poderá opor suspeição ao encarregado do 
1PM", e avisa que "deve declarar-se suspeito quando ocorrer motivo legal que 
seja aplicável". 

DO PARECER: 
Portanto, Sr. Cel BM — Subcomandante, o fato do Cap QOBM 

Paulo Roberto de Souza Cruz solicitar substituição, por motivo de 
impedimento é procedente, conforme dispõe o § 5° do art. 10 do CPPM; haja 
vista o mesmo haver detectado a existência de indícios contra Oficial de posto 
superior ao seu, no curso de Inquérito. 

Esse é o Parecer. S.M.J 
Quartel em Belém-Pa, 20 de janeiro de 2003. 

SAULO LODI PEDREIRA —1° TEN QOBM 
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA 
DESPACHO: 
1. Homologo o parecer; 
2. A COJ para nomear outro Oficial para concluir o 1PM. 

2 — INSTAURAÇÃO DE IPM 
PORTARIA N° 013, DE 16JAN2003 — GAB. SUBCMDO 
Ao CAP BM ANDRE LUIS NOVAES DE ALMEIDA 

Tendo tomado conhecimento dos fatos constantes do documento 
em anexo, que trata, do episódio ocorrido no dia 09 JAN 2003, por volta das 
18h15, quando o 1° Ten QOBM Pamplona encontrava-se no Quartel do 3° 
GBM na presença do Cap QOBM Paulo, quando o mesmo recebera um 
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telefonema no qual seu interlocutor se identificara como SD BM Anivaldo que 
pertence ao Quartel da Marambaia, referindo-se ao Oficial de forma 
ameaçadora e em tom grosseiro, usando gírias. Determino que seja instaurado 
a respeito Inquérito Policial Militar, delegando-vos para esse fim, as 
atribuições policiais que me competem, devendo os trabalhos serem concluídos 
no prazo de 40 (quarenta) dias corridos 

3 - INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA 
PORTARIA N° 012, DE 16JAN2003 — GAB. SUBCM DO. 
Ao Asp Of. BM VIVIAN ROSA MACHADO 

Tendo tomado conhecimento dos fatos constantes do documento 
em anexo, que trata, do episódio ocorrido no dia 28 DEZ 2002, por volta das 
13h, em que a VIR ACA- 03, da 5' SBM, conduzida pelo 1° SGT BM 
LOURINHO, na companhia do 1° SGT BM DE SOUZA, deslocava-se na Rua 
Maravales Belo, com destino a 4° SBM, vindo atropelar duas senhoritas. 
Determino que seja instaurado a respeito Sindicância, delegando-vos para esse 
fim, as atribuições policiais que me competem, devendo os trabalhos serem 
concluídos no prazo de 20 (vinte) dias corridos. 

(1(/ ee-4<" 
RAIMUNDO NONAr COSTA - Cel QOBM 

Comandante Geral do CBMPA 
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