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PARTE — INSTRUÇÃO 

1 - ATO DSIE comAspo 
13 DZ DE MAIO DE 2003 

Coordenadeit t‘Stetd\Ig 
de Detesa CIVII e 

Comandante Geral do Cotpo de Bombeiros Militar do Patá, no 
uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas pelo A. 10 da 
	n° 

Considerando que a Lei Estadual n° 5.088, de 19 de 5.731, de 15 de 
 

dezembro de 1992, e 

setembro de 1983, em seu Art, 40, atribui ao Corpo de Bornbeiros 
Militar do Pará —CBMPA, a coffetência de estabelecer e fiscalilar 

Normas de Proteção Contra Incêndio e Pânico, no Estado do 

as 
Pará; 
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_____________________________ 	_____ , 
aprovadas pela Portaria n° 083, de 4 de fevereiro de 200-2,--e— revogadas pela Portaria n° 

042, de 10 Fe reino de 2003. A. 2° - 
As demais Norma l em vigor deverão continuar sendo objeto de estudo para novaS adeqtairções. 

Art. 30 
 - Toda e qualquer adequação através de IT's, s 

Diário Ofl do Estado ,- 00 ., 

entrará em vigor 
decorridos 60 (sessenta das de sua publicação 

publicaçÃo Art. ° - Esta Podaria entrará em vigor na data de sua 
Art. 

5° - Revogam-se as clisposiçOes   em Registre-se, publique-se  	contrário.    e   cu pra-se. 

INSTRUÇÕES TÉCNICAS N°   it/2003 SAÍDAS   P
ÕES 

EMERGÊNCIAS M EDIFICAÇÕES 
saídas de emergência nas edificaWes. OBJETIVO:   Estabelecer con ições   exigíveis para as 

As   saídas de emergências das edificações deverão   seguir 
as   Normas   Técnicas   da   Associação   Brasil   ira   de   Normasécnicas BN)   com   as adequa   ^O"   constantes 

nos 
itens   abaixo   discriminados, devera ser adotada: 1)   No   item 3.4   da NBR 9077,   ALTURA DA EDIFICA  ÃO, 

a
partamento de coberlura. 0   Vai da   área de descarga até o ultimo piso do 

adotado. 	
2) 

No item 3.34 da NBR 9077, EZANINO, deverá ser 

pavimento considerado. Definições: Pavimento com ár á até um terço do 
I 

3) No item 3.46 da NBR 
9
077, EM PRÉDIO MISTO de risco. deverá ser adotado o risco predominante, salvo se houver isolamento 

4) No item 
4,5.2.11, devera ser acre tido o seguinte: 

e Para edifica com área const (da coberta até 1000 
ti-i-  por pavimento 

será 
exigido apenas uma 

saí a de emergência, e 
9077. 
para os 

demais casos aplica-se as tabelas 6 e do anexo da 

NBR 
5) No item 4.711.1, 

deve . ser incluid o seguinte: 
• 	Os 

pavimentos abaixo do nivel de descarga as escadas de etnergOnCias deverão ser dos seguinte tipos: 

1, Se a altura ascendente (ver defini o no item 3.5 da 
"Escada Protegida" 

(EP). 

NBRA, 

9077) for menor ou igual a 3,00 metros,de rá ser 

utilizada a 
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2. Se a altura ascendente for maior que 3,00 metros, 
deverá ser utilizada a 'Escada a Prova de Fumaça Pressurizada" 
(PFP), de acordo com o item 4.7.15.2 da NBR 9077da ABNT. 

6) Nb item 4,8 GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS 
• Deverão ser considerados os seguintes itens: 
1. As extremidades dos corrimãos, devem ser 

engastadas nas paredes; 
2. Nos casos de Proteção em alvenaria de escadas em 

edificações antigas com altura equivalente a altura permitida para 
fixação de corrimão, dispensa-se a colocação dos mesmos; 

3. Em escadas destinadas a saldas de emergência, de 
prédios construídos antes da publicação da NBR 9077, com dimensões 
menores que OS padrões mínimos, poderá ser utilizado o corrimão em 
apenas um dos lados, seguindo as exigências contidas no item 4.7.5 
(Escadas Secundárias). 

7) No item 4.9 da NBR 9077, ELEVADORES DE 
EMERGÊNCIA 

• Deverá ser considerado o item da seguinte maneira: 
No item 4.9.1 da NBR 9077, É obrigatório a instalação de 

elevadores de emergências: nas seguintes edificações: 
A) Em todas as edificações residenciais A-2 e A-3, com 

altura superior a 80,00 m, e nas demais ocupações com altura superior 
a 60,00 m, excetuadas as classes de ocupações G-1, e em torres 
exclusivamente monumentais de ocupação F-2. 

INSTRUÇÃO TÉCNICA N.° 02/2003 - CBMPA 
1. OBJETIVO: Disciplinar e normalizar as exigências 

quanto ao Sistema de Segurança Contra Incêndio e Pânico (móvel e/ou 
fixo) a ser exigido pelo CBMPA em edificações construídas antes e 
depois das legislações de Segurança Contra Incêndio e Pânico, onde 
não existe Sistema de Proteção fixa Contra Incêndio. 

2. DEFINIÇÕES: 
2.1. Edificação Antiga: Toda edificação cuja a sua 

construção tenha sido concluída até 19 de setembro de 1983, desde 
que devidamente comprovada através de documento do imóvel. 

soes. 1: As edificações de que trata esta instrução 
técnica, que já possuírem Sistemas de Prevenção Contra Incêndio (fixo 
e/ou móvel) deverão Mantê,los em condições de funcionamento. 

4. IS~NCÃO UÁCULNTOAMIST  PEJA  FIXO DE PROTESACJC~ 
¡Nono° egggp_EI:11DBANTgal PARA EDIFICACOES ANTIGAS. 
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3.1. Edificações com risco "A" ou "B" (segundo a tarifa 
de Seguro Incânclio do 1rasil 	TSIB) e conforme as ocupações 
contidas na tabela 01. Anexa. 

3.1.1 - Será exigida a Proteção •Or sistema móvel tipo 2 e 
as demais Proteções contra incêndio de acordo com a legislação em 
vigor, obedecendo a NBR 12693 — Sistema d Proteção por Extintores 
de incêndio da ABNT (Associação Brasilei de Normas Técnicas), 
para imóveis com área construída (cob rta) superior a 750m2  
(Setecentos e cinqüenta metros quadrados,  , deve ser apresentado 
Projeto de Proteção Contra Incêndio com Sist ma Móvel. 

3.1.2 - Nas edificações até 75 ,m2  de área construída, 
deverá obedecer à legislação em vigor. 

3.1.3 - Quanto às saídas de mergência das referidas 
edificações, deverão ser adaptadas co forme a NBR 9077, 
considerando suas devidas limitações const olivas, a critério da DST 
do CBMPA. 

3,2 - Edificações Com Risco "C" segundo a classificação 
da TSIB): 

3,2.1 - Será obrigatória a proteç 	com Sistema fixo e/ou 
móvel de acordo com legislação em vigor, em todas as edificações com 
Risco "C", independente de serem considerad s edificações antigas ou 
tombadas pelos órgãos de patrimônio historio 

3.3- As edificações tombadas pe os órgãos de Patrimônio 
Histórico, ficam isentos do sistema fixo contra ncendio. 

3,3.1 Sera exigida a Proteção p r sistema móvel tipo 2 e 
as demais proteções contra incêndio de acordo com a legislação em 
vigor, obedecendo a NBR 12693 — Sistema de Proteção por Extintores 
de incêndio da ABNT (Associação Brasileir de Normas Técnicas), 
para imóveis com área construída (cob da) superior a 750m' 
(Setecentos e cinqüenta metros quadrados), deve ser apresentado 
Projeto de Proteção Contra Incêndio com Síst ma Móvel. 

3.3.2 - Nas edificações até 75 •112  de área construída, 
deverá obedecer à legislação em vigor. 

3.3.3 - Quanto às saídas de e ergência das referidas 
edificações, deverão ser adaptadas co forme a NBR 9077 ,  
considerando suas devidas limitações construtivas, a critério da OST 
do CBMPA. 

4. ()ALAN_ J.E.1 LIA.GÕES;, 
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4,1 e Em toda e qualquer edificação antiga que sofrer ampliação 

ficando com unta área total acima de 250 in2, deverá ser previsto a sua Proteção 
Contra incêndio, através de uni projeto correspondente, devidamente aprovado 
pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará, seguindo as normas técnicas, 
definidas pela Diretoria de Serviços Técnicos, 

Tabela 1 — Classificação das edificações e áreas de 
risco quanto à ocupação, 

A Residencial 

A-1 

A-2 

A-3 

Habitação unifamiliar 

Habitação multifamiliar 

Habitação coletiva 

C Comercial C-1 	Comércio com baixa 
carga de incêndio 

D 
Serviço 
Profissional 

D-2 

D-3 

Agência bancária 

Serviço de reparação 
(exceto os classificados 
em G-4) 

E 
Educacional 
e cultura 
física 

E-1 

E-2 

E-3 

Escola em geral 

Escola especial 

Espaço para cultura 
fisica 

Casas térreas ou assobradadas 
(isoladas e não isoladas) e 
condomínios horizontais 

Edifícios de apartamento em 
geral 

Pensionatos, 	internatos, 
alojamentos, 	mosteiros, 
conventos, 	residências 
geriátricas. 	Capacidade 
máxima de 16 leitos 
Armarinhos, 	tabacarias, 
mercearias, fruteiras, butiques 
e outros 

Agências 	bancárias 	e 
assemelhados 

Lavanderias, 	assistência 
técnica, 	reparação 	e 
manutenção de aparelhos 
eletrodomésticos, 	chaveiros, 
pintura de letreiros e outros  
Escolas de primeiro, segundo e 
terceiro 	graus, 	cursos 
supletivos e pré-universitário e 
assemelhados 
Escolas de artes e artesanato, 
de línguas, de cultura geral, de 
cultura estrangeira, escolas 
religiosas e aSsemelhados 
Locais de ensino e/ou práticas 
de artes marciais, ginástica 
(artística, dança, musculação e 
outros) esportes coletivos 
(tênis, futebol e outras que não 
estejam incluídos em F-3), 
sauna, casas de fisioterapia e 
assemelhados 

E-4 Centro de treinamento 	
E 

profissional 
colas profissionais em geral 
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E-5 

E-6 

F-1 

F-3 

Local de 
F 	Reunião de 	F-4 

Público 

Pré-.escola 

Escala para portadores 
de deficiências 

••■■■•••*,•■■•••••••• 

Local onde ha objeto 
de valor inestimável 

Centro esportivo e de 
exibição 

Estação e terminal de 
passageiro 

Construção provisória 

Local para refeição 

Exposição de objetos e 
animais 

Creches, escolas maternais, 
jardins-de-infâ ncia 

Escolas para excepcionais, 
deficientes visuais e auditivos e 
assemelhados 

Museus, centro de documentos 
históricos, bibliotecas e 
assemelhados 

Igrejas, capelas, sinagogas, 
mesquitas, templos, cemitérios, 
crematórios, necrotérios, salas 
de funerais e assemelhados 

Estádios, ginásios e piscinas 
com arquibancadas, rodeios, 
autódromos, sambódromos, 
arenas em geral, academias, 
pista de patinação e 
assemelhados 

Estações rodoferroviárias e 
marítimas, 	portos, 	metrô, 
aeroportos, heliponto, estações 
de transbordo em geral e 
assemelhados 

Circos e assemelhados 

Restaurantes, 	lanchonetes, 
bares, 	cafés, 	refeitórios, 
cantinas e assemelhados 

Jardim zoológico, parques 
(recreativos e assemelhados. 
(Edificações permanentes 

Salões e salas de exposição de 
objetos e animais, show-room, 
galerias de arte, aquários, 
planetários, e assemelhados. 
Edificac_ões permanentes  

F-2 	Local religioso e velório 

Recreação pública 

F-7 

F-8 

F-9 

F-10 

G-1 
Garagem sem acesso 
de público e sem 
abastecimento 

Garagem com acesso 
G-2 	de público e sem 

abaStecimento 

Serviço de 
G-4 	conservação. 

manutenção e reparos  

aragens automáticas 

Garagens 	coletivas 	sem 
automação, em geral, sem 
abastecimento (exceto veículos 
de carga e coletivos) 

Oficinas de conserto de 
veículos, borracharia (sem 
recauchutagem. Oficinas e 
garagens de veículos de carga 
é coletivos, máquinas agrícolas 
e rodoviárias, retificadores de 
Motores, 
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Depósito 

J-1 Depósitos de material 
incombustível 

J-2 	Todo tipo de Depósito 

Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 

Serviço de 
H 	seüde e 

institucional 

H-1 HosPital veterinário e 
assemelhados 

Repartição pública, 
H-4 	edificações das forças 

ariladas e policiais 

CilniCé e consultório 
médico e ociontológico 

Hospitais, clinicas e 
consultórios veterinários e 
assemelhados (inclui-se 
alojamento com ou sem 
adestramento) 
Edificações do Executivo, 
Legislativo e Judiciário, 
tribunais, cartórios, quartéis, 
centrais de polícia, delegacias, 
postos policiais e 
assemelhados 
Clinicas médicas, consultórios 
em geral, unidades;de 
hemodiálise, ambulatórios e 
assemelhados. Todos sem 
internação  

H-6 

Edificações sem processo 
industrial que armazenam 
tijolos, pedras, areias, 
cimentos, metais e outros 
materiais incombustíveis. 
Todos sem embalagem 

Depósitos com carga de 
incêndio até 300MJ/m2  

INSTRUÇÃO TÉCNICA N° 03/2003 — CBMPA 
1. OBJETIVO:  
Esta Instrução Técnica tem por objetivo estabelecer 

critérios sobre os serviços de Vistorias Anuais, Habite-se e Projetos, 
definindo as condições exigíveis de cada serviço. 

2. DEFINICÔ_ES: 
2.1 - ÁREA PARTICULAR: Todo estabelecimento Interno 

(salas, escritórios, lojas, etc.) que faça parte da edificação. 
2.2 - ÁREA CONDOMINIAL: Área comum de uma 

edificação. 
3. EJSAGIN_LIC AS_EARIKULARES DAS  

PROJETOS CONTRA MgN~ANICO NAS EDIFICAWM 
3.1 - Edificações de Risco "A", (residencial multifemiliar, 

escritórios, consultórios, etc.) segundo a TSIB. 
Fica sendo obrigatório, em caso de condomínio, 

vistorias de Habite-se e a Anual, as quais serão realizadas, apenas na 
área condominial, sendo considerado para efeito de taxa e projetos, a 
área total da respectiva edificação. Caso haja necessidade de 
documentação para a área particular e o condomínio esteja 
regularizado, será emitido um parecer técnico para a referida área 
particular, neste caso poderá ser utilizado cópia do atestado do 
condomínio devidamente autenticada pelo CBMPA ou cartórios, 
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3.2 - Edificação de Risco "IV e C" (Lojas, Edifícios de 
lojas, Shopping Center, etc.). 

3.2.1 - Fica sendo obrigatório, em caso de condomínios, 
Vistoria de Habite-se a qual será realizada na t•talidade da edificação, 
efetuando-se o pagamento da taxa de Hab te-se pela área total 
construinda do respectivo condomínio. 

3.2.2 - Vistoria anual, será obri atória tanto na área 
condomiinial quanto na área particular (estabelecimentos internos), 
Com pagamento da taxa, referente à área sob s a responsabilidade, 

Obs: Nos demais casos (não cond•miniais) seguem-se á 
legislação em vigor. 

3.3 - No caso de vistorias nas edifi ações de risco "A". os 
estabelecimentos internos (área particular), po erão ser vistoriados a 
critério do Corpo de Bombeiros, sendo as possíveis exigências de 
segurança contra incêndio e pânico inciuíd s na notificação do 
condomínio. 

3.4 — Em toda e qualquer edificaç o com área inferior ou 
até 250m2, será exigido pelo Corpo de Bombei os apenas o Atestado 
de Vistoria para "Habite-se" e posteriorment as devidas vistorias 
anuais. 

3.5 - Em todas as edificações que 
desmembramento de área construída coberta, 
uma nova Vistoria Anual, desde que a área tot 
área ampliada) não ultrapasse 250 m2, e 
apresentar Projeto de Proteção Contra Incêndi 
do CBMPA e conseqüentemente a Vistoria de H 

3.6 - Em caso de edificações em 
propriedade, não havendo mudança de divisão 
NBR 9077 (Saída de Emergência), e risco 
obrigatória somente a vistoria anual, sendo 
emitido no nome do novo proprietário. 

3.7 - Em caso de edificação on 
vistorias anuais até presente data, com área ig 
deverão ser mentidas as referidas Vistorias, 
Projetos de Incêndio. 

3.8 - Nos casos de edifica 
ocorrerem vistorias anuais até a present 
superior a 750 m2: 

3,8.1- Que não possuírem si 
contra incêndio (fixo e móvel), deverão a 
Proteção Contra Incêndio e Pânico, para an 
posterior Vistoria Anual. 

ofrerem ampliações ou 
erá obrigatória apenas 
I (área existente mais 

so contrário deverão 
e Pânico para análise 
bite-se. 

que haja mudança de 
e ocupação segundo a 
egundo a TSIB, será 

t respectivo atestado 

e somente ocorreram 
al ou inferior a 750 m2, 
em a necessidade de 

fies onde somente 
data com a área 

tema de prevenção 
resentar Projetos de 
lise dessa Diretoria e 
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3.8.2- Que já possuírem sistema de prevenção contra 

incêndio (fixo e móvel), este deverá ser mantido ou colocado ein 
condição Plebe de funcionamento, sem a necessidade de 
PPregernaça0 de Projetos de Proteção Contra Incêndio e Pânico, 
sendo cobrado somente vistorias anuais, 

3.9 - Os estaVelecimentos em que a área particular ocupar 
toda extensão física de ura ou mais pavimentos da edificação, este terá 
sua vistoria (habite-se ou vistoria anual), independente do restante da 
edificação. 

Presidente: 
Maj QOCBM Francisco de Assis Carvalho da Silva; 

Membros: 
Maj QOCBM Edmilson Farias Lima; 
Cap QOCBM Francisco de Assis Queiroz Moreira; 

Cap QOCBM Daniel Vale da Rosa; 
1° Ten 0013M Edivaldo dos Santos Cardoso. 
(Transe. do DOE n° 29.944, de 15MA12003) 

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM 
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
RELATNIO DAS ATIVIDADES DSESENVOLVIDAS 

NESTA ESCOLA DE MÚSICA — JANEIRO DE 2001 A MARÇO DE 
2003. 

I— Histórico: 
A Escola Municipal de Música foi criada em 1°de janeiro 

de 2001, juntamente com Banda de Música 23 de Agosto e fazem parte 
de um dos projetos sociais da Secretária de Trabalho e Promoção 
Social desenvolvidos nesse Município voltado a atender Crianças e 
Adolescentes carentes e em situação de risco social. 

II — Objetivos: 
Promover a educação e a cultura Musical em nosso 

Município, assim como o engrandecimento social e cultural de 
Almeirim. 

*Resgatar a integridade e a auto estima de Crianças e 
Adolescente, dando lhes oportunidades de se integrarem ao grupo 
através da Música, 

*Dar Suporte aos Projetos desenvolvidos pela Secretaria 
de Trabalho e Promoção Social voltados às crianças e adolescentes, 
principalmente ao programa de Erradicação do Trabalho Infantil — 
PETI, possibilitando a esses alunos de integrarem e até mesmo 
fazerem parte da Banda de Música, 
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III — Pública Atendido: 
Até o momento foram formados 175(cento e setenta e 

cinco) crianças e/ ou adolescentes em duas turmas — 2001, 2002 dos 
quais 38(trinta e oito) Forniam a Banda de Música 23 de Agosto, bem 
como 04(quatro) monitores que hoje foram contratados pela Secretaria 
e trabalham ministrando aulas de Música tanto teórica como prática. 

Atualmente atendemos 205(duzentos e cinco) tanto 
crianças e adolescentes como jovens e adultos em turmas diferentes 
de Segunda a Sábado em diversos horários, com grupos diferentes 
(teclado, violão, flauta-doce, coral infantil banda de música e 
percussão) 

IV — Espaço Físico Utilizado: 
A escola de Música funciona em um prédio localizado à 

Travessa Nossa da Conceição n0.423, ao lado do antigo aeroporto, 
com três salas de aulas que funcionam também como salas de 
ensaios. 

V — Visita Recebida 
No período de 16 a 18 de maio de 2002 recebemos a 

visita do Sr. Superintendente da Fundação Carlos Gomes juntamente 
com seu coordenador de interiorização, os quais visitaram nossas 
instalações, conheceram todo o instrumenta por nós utilizado e na 
oportunidade assistiram a uma apresentação dos grupos de Flauta —
doce, coral e Banda de música, na solenidade de assinatura do 
Convênio entre a Fundação Carlos Gomes a Prefeitura de Almeirim. 

No período de 27 à 29 de junho de 2002, recebemos a 
visita de dois Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Pará; Tenente 
Edivaldo e Tenente Augusto, os qua's puderam constatar 
pessoalmente os trabalhos aqui realizados, e a dimensão desse projeto 
e importância para a comunidade do Município de Almeirim. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
A Escola Municipal de Música de Almeirim, teve início com 

a chegada em nosso Município do 1°$GT Bombeiro Militar Paulo 
Márcio Martins Amaral através da Fundação Carlos Gomes, o qual é o 
principal responsável pela criação da banda de Música 23 de Agosto 
assim como dos grupos de Flauta — doce, teclado e coral infantil e 
atualmente pelas diversas turmas de alunos de música atendidas em 
nossa escola. Ressaltando a grande importância do trabalho por ele 
desenvolvido, até então inédito em nosso Mun"cípio, o que engrandece 
a nossa cidade, dando inicio a uma nova cultura em nosso município 
que é cultura musical. 

Almeirim, 11 de abril de 2003. 
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IZABEL BANDEIRA DA COSTA 
Secretária Municipal de Trabalho e promoção social 

PAUQO MÁRICO MARTINS AMARAL — 1° SGT BM 
Professor de Música 

3 — RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 
Os CEL CtOBM PAULO SÉRGIO° GOMES MAGNO, CAP 

QOBM ANDREY VICENTE DA COSTA e CAP QOBM IDBAS FILHO 
DOS SANTOS RIBEIRO, apresentaram a este comando, o 
"RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA", realizada no período de 28ABR a 
01 MAI2003, no CBMERJ, com intuito de coletar informações sobre o 
funcionamento do Estado Maior do Corpo de Bombeiros do Rio de 
Janeiro na Defesa Civil do Estado, a verificação do uso da RENNER-
Rede de Rádio Amador em caso de calamidade pública e emergências, 
bem como, o uso de sistema de informática implantados na 
corporação. 

38  PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I — ASSUNTOS GERAIS 

A — ALTERAÇÕES DE OFICIAIS 
1 — ATO DESTE COMANDO 

PORTARIA N° 261, DE 13 DE MAIO DE 2003 
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, 

RESOLVE: 
Art. 1° - Exonerar do cargo de Subcomandante do 3° 

Subgrupamento Bombeiro Militar Independente (3° SGSMA 
Abaetetuba) do CBMPA, o 1° TEN QOBM MARCOS ROBERTO 
COSTA MACÉDO, MF: 5398126-010. 

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

Art. 3° - Revogam-se às disposições em contrário, 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

PORTARIA N° 262, DE 13 DE MAIO DE 2003 
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, 

RESOLVE: 
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Art. 1° - Nomear para exercer o ca o de Subcomandante 
do 3° Subgrupamento Bombeiro Militar Indep adente (3° SGBMII — 
Abáetetuba) do CBMPA, o 1° TEN Q0E3M JO ÉÁ CARLOS DA SILVA 
PARIAS, MF: 5420792-015. 

Art. 2° Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicaçA0. 

Art. 3° - Revogam-se às disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

PORTARIA N° 263, DE 13 DE MAIO DE 2003 
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, 

RESOLVE: 
Art. 1° - Nomear para exercer o cargo de Subdiretor de 

Serviços Técnicos do CBMPA, o MAJ QOCBM EDMILSON FARIAS 
LIMA, MF: 5185866-010. 

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

Art. 3° - Revogam-se às disposiçõ S em contrário. 
Registre-se, publique-se e cumpra- ;e. 

PORTARIA N° 264, DE 13 DE MAI DE 2003 
O Coordenador Estadual de Defe 'a Civil e Comandante 

Geral do Corpo de Bombeiros Militar do árá, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas em legislaçã peculiar, 

RESOLVE: 
Art. 1° - Nomear o Maj QOCB 

SANTO$ LOBATO, como membro da "C 
Avaliação e Implantação de Normas refe 
Prevenção, Combate a Incêndio e Controle 
gornbeiros Militar do Pará", em substituiç 
EEDIvALPO DOS SANTOS CARDOSO, designa 
de 10Fev2003, publicada no BG n° 031, de 13F 

Art. 2° - Esta portaria entrará e 
publicação. 

Art. 3° - Revogam-se ás disposiçõ 
Registre-se, publique-se e cumpra- 

RUI EURIDES DOS 
'missão de Estudo, 
ntes ao Serviço de 

e Pânico do Corpo de 
o ao 1° Ten QOBM 
o pela portaria n° 043, 
v2003, 
vigor na data de sua 

 

em contrário. 
e. 
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1gfAS ---- EIA DA fiEmANA 

	

22MAI2D03 	QUINTA-FEIRA 

	

315/1—AIJ,W3 	SEXTA-FEIRA 

	

--ffiv17x1206$ 	SEGÚN DAUF El RA 
271v1Al2003TeR..çA-FETFRA 

	

gekriAl2.6153 	QuARTA•ÈIRA 
QUKI-T-A-PÉRA 

	

3TIJIAT2T)(53 	S E XTÁT-FEl  

	

02JUN2003 	SEGUNDA-FERA 	 
LOCAL: Auditório do 7° SGE3M/I ( Rua 

lado do OCG/CEIMPA. 
HORÁRIO: 08h00 às 12h00 
OBS: ralta$ acarretarão em sanções disciplinares. 
(Ref. Nota n° 10/2003• Gab. Cmdo) 

48  PARTE JUSTIÇA E DISCIPLINA° 
1 - HOMOLOGAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA 

Analisando os Autos de Sindicância procedido pelo 1° Ten 
00BM Helton Charles Araújo Morais, Cmt do 9° SGBM/I, por meio da 
Portaria n° 001, datada 12 de agosto de 2002, para apurar os fatos 
ernlese", de que o 3° SGT BM Tobias Corrêa Moreira, desacatou por 
telefone o oficial de dia do 1° GEMA (1° Ten Afonso), bem como, se 
dirigiu ao Comandante Operacional, a época (TCel Paulo Magno) de 
Maneira desrespeitosa, também por telefone. Quando lhe foi informado 
para que ligasse ao ClOp, para solicitar a liberação da ambulância do 
0E80 como desejava o militar, para atender seu filho que se 
encontrava enfermo. 

RESOLVO: 
1) Concordar com a solução que chegou o oficial 

sindicante, de que o fato apurado constitui crime de natureza militar, 
bem como, transgressão da disciplina bombeiro militar; 

2) Determino a Instauração de Inquérito Policial Militar, 
Providencie a COJ; 

3) Deixar de instaurar PATD (Processo Administrativo de 
Transgressão Disciplinar) para aguardar a solução do IPM; 

4) Publicar a presente Homologação de Sindicância em 
E3oletiM Geral, Providencie o AJG do CI3MPA; 

5) Arquivar 2' via dos Autos de Sindicância na BM/2. 
Providencie o Chefe da 2° Seção do EMG; 

6) encaminhar ia  via anexa a portaria de instauração de 
IPM para providencias do encarregado. Providencie a COJ; 

7) Cumpra-se. 

	GRUPOS 
GRUPC3 7/4," 
GRUPO "1
GRUPO "A" — 
GRUPO "e" 
GRUPO "C" 
GRUPO "D° 
GRUPO 	"C" 
GRUPO "D" 

João Diogo, 236, ao 
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2 - SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA 

a) Analisando os Autos de Sindicância procedido por 
determinação do Adjunto Geral cio CBMPA, Por meio da portaria n° 
006/02 - AJG, datada de 05 de setembro' de 2002, cujo oficial 
sindicante foi o 1° Ten QOBM Daultey Batista Siqueira, que teve por 
escopo apurar o fato em "tese" de que o BD E3M Wagner Tomé 
Rodrigues Figueiredo, encontrava-se em gozo de férias no mês de 
Junho de 2002, e mesmo assim permutou serviço no Centro Integrado 
de Operações (C10p), sem permissão de quem de direito contrariando 
normas Regulamentares daquela administração, bem como, 
envolvendo-se em problemas particulares com o Sr. Ricardo Valente 
da Silva, conforme Termo de Declaração prestado pelo mesmo. 

RESOLVO: 
1) Concordar com a conclusão a que chegou o oficial 

sindicante, de que o fato apurado não apresenta indícios de crime de 
natureza militar ou comum e sim transgressão da disciplina bombeiro 
militar, por parte do St) BM Wagner Tomé Rodrigues Figueiredo; 

2) Encaminhar PATD ao referido militar para que exerça o 
direito da ampla defesa e do contraditório, de acordo com o que 
preceitua o art, 5° LV da CF/88. Providencie o Cmt do 7° SGBM/l; 

3) Publicar em BG a presente Solução de Sindicância, 
Providencie o AJG; 

4) Arquivar os autos da presente Sindicância na 2a Seção 
do EMG. Providencie o Chefe da BM/2; 

5) Cumpra-se, 

b) Analisando os Autos de Sindicância procedido por 
determinação do Subcomando Geral do CBMPA, por meio da portaria 
n° 426/02 - Gab. Caldo, datada de 16 de julho de 2002, cujo oficial 
sindicante o foi o 1° Ten Q0BM José Carlos Costado Rego, que teve 
por escopo apurar o desaparecimento de materiais elétricos da 
instalação de iluminação da instalação do terreno do posto avançado 
do entroncamento, no qual culminou no desaparecimento de 100 (cem) 
metros de cabo 4mm2, o 03 (três) bocais com 03 (três) lâmpadas 
mistas de 250 x 220e 40. 

RESOLVO: 
1) Concordar com a conclusão a que chegou o oficial 

sindicante, de que o fato apurado apresenta indícios de crime de 
natureza militar, bem corno, transgressão da disciplina bombeiro militar, 
porém de autoria incerta; 
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2) Determino a Instauração de Inquérito Policial Militar. 
Providencie a COJ do CBMPA; 

3) Publicar em BG a presente Solução de Sindicância. 
Providencie o AJG; 

4) Encaminhar a I° via dos Autos da Sindicância anexada 
a portaria ao encarregado do IPM. Providencie a COJ do CBMPA; 

5) Arquivar a 2° via dos Autos da presente Sindicância na 
2° Seção do EMG. Providencie o Chefe da BM/2; 

5) Cumpra-se. 

c) Analisando os Autos de Sindicância procedido por 
determinação deste Subcomando Geral do CBMPA, por meio da 
portaria n° 518/03 - Gab. Cmdo, de 12 de setembro de 2002, cujo 
Oficial Sindicante foi a 2° Ten QOBM Adriana Melendez Alves, que teve 
por escopo apurar o fato em que alguns estabelecimentos comerciais já 
citados em ofícios n° 258/02 — CP, 271/02 CP e 278/02, tiveram seus 
atestados (habite-se e vistoria anual) cassados, por haver sido 
constatado na revistoria, que os locais não estavam de acordo com a 
portaria n° 027, a qual regulamenta os referidos estabelecimentos e que 
foram vistoriados pelos 2° SGT BM Alexandre Oliveira de Melo — DST, 
2° SGT BM Julio César Monteiro Pinheiro — DST, 2° SGT BM Ronaldo 
Feio da Costa — DST, 2° SGT BM Michel Kleyton da Silva Araújo — DST 
e 3° SGT BM Rodinilson Araújo Lima — 3° GBM. 

RESOLVO: 
1) Concordar em parte com a conclusão a que chegou o 

oficial sindicante, pois há indícios de crime de natureza militar, bern 
como, transgressão da disciplina bombeiro militar por parte dos 
militares. 

2) Determino a abertura de IPM. Providencie a COJ; 
3) Deixa de instaurar pA1D (Processo Administrativo de 

Transgressão Disciplinar) para aguardar solução de IPM; 
4) Publicar em BG a presente Solução de Sindicância. 

Providencie o Ajudante Geral do CBMPA; 
5) Arquivar 2a via dos Autos da presente Sindicância na 2' 

Seção do EMG. Providencie o Chefe da BM/2; 
6) Encaminhar la via dos Autos da presente Sindicância 

anexa a portaria de instauração de IPM, para providencias do 
encarregado do IPM. Providencie a COJ; 

7) Cumpra-se. 

d) Analisando os Autos de Sindicância procedido por 
determinação do comandante do 2° SGBM/I - MARABÁ, por meio da 
portaria n° 001/02 - Gab. Cmdo, datada de 24 de outubro de 2002, para 
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apurar os fatos em "tese" de que o 3° SGT BM Paulo Lima Nascimento 
Furtou uma folha do talão de cheque do 3°  SGT 3M Marlivon Almeida 
Souza Andrade, bem como, ter falsificado sua assinatura e sacado a 
importância de R$ 600,00(seiscentos reais) da conta do referido militar, 

RESOLVO: 
1) Concordar com a conclusão a que chegou o 

encarregado da Sindicância, de que o fato apurado constitui crime de 
natureza militar e transgressão da disciplina bombeiro militar; 

2) Determino a abertura de Inquérito Policial Militar. 
Providencie a COJ; 

3) Deixar de instaurar PATD ao militar aguardando a 
Solução do IPM. Providencie a COJ. 

4) Publicar em BG a presente Solução de Sindicância. 
Providencie o AJG; 

5) Encaminhar a 1a via dos Autos da Sindicância ao 
encarregado do IPM. Providencie a COJ; 

6) Arquivar a 2a via dos Autos da Sindicância na 2a  Seção 
do EMG. Providencie o Chefe da BM/2; 

7) Cumpra-se. 

e) Analisando os Autos de Sindicância procedido por 
determinação do Subcomando Geral do CBMPA, por meio da portaria 
n° 576/03 - Gab. Cmdo, datada de 04 de outubro de 2002, onde teve o 
objeto de apurar os fatos relatados no ofício n° 469/2002 — DS/DRH, do 
Departamento de Trânsito, onde consta como envolvido o 3° SGT BM 
Valdecy Pontes Chaves. 

RESOLVO: 
1) Concordar com a conclusão a que chegou o Oficial 

encarregado da Sindicância, de que o fato apurado não constitui crime 
militar ou comum, e sim transgressão da discipl na bombeiro militar; 

2) Ao Cmt do referido militar para conhecimento dos fatos 
na 2a Seção do EMG, conforme foi apurado em Sindicância e expedir 
PATD ao militar tomando as providencias cabíveis uma vez que não 
consta no bojo da Sindicância o contraditório e a ampla defesa; 

3) Publicar em BG a presente ;Solução de Sindicância. 
Providencie o AJG; 

4) Arquivar os autos da presente Sindicância na 2a Seção 
do EMG. Providencie o Chefe da BM/2; 

5) A Comissão de Justiça do CBMPA, para oficializar ao 
Departamento de Trânsito informando da decisão do caso; 

6) Cumpra-se. 
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4— ELOGIO 
O TCEL OCOM Ajudante Geral do CBMPA, no uso 

da corripet4ncia que lhe confere o art. 11, inciso III do 
FiDcE3M, resolve: 

ELOQIAR 
A Voluntária Civil IVANILCE SANTOS DA SILVA, do 

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

(1" e 
RAIMUNDO 4144 DA 

4 c...- 
COSTA - Ce/ QOBM 

Comandante Geral do CBMPA 
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