
ESTADO DO PARA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL 

AJUDANCIA GERAL 

BELEM-PARA, 26 DE SETEMBRO DE 2003. 

BOLETIM GERAL N° 171 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

la PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
Serviços para o dia 27SET2003 (SÁBADO) 

Oficial Superior de Serviço 
Supervisor de Área 
Coordenador de Operações ao ClOp 
Fiscal de Dia ao QCG 
Encarregados de Inquérito Técnico 
Oficial Odontólogo de Dia 
Oficial Médico de Dia 
Peritos de Incêndios e Explosões 

MAJ QOBM ULISSES 
CAP QOBM ALEXANDRE 
CAP QOBM VINICIUS 
TEN QOABM ANTÔNIO 
A CARGO DO SUBCMDO 
A CARGO DA POLIBOM 
A CARGO DA POLIBOM 
CAP QOBM FURTADO 
CAP QOBM CASTRO 

Serviços para o dia 285ET2003 (DOMINGO) 
Oficial Superior de Serviço 	MAJ QOBM NAHUM 
Supervisor de Área 	 CAP QOBM GOL/VEIA 
Coordenador de Operações ao ClOp CAP QOBM PAMPLONA 
Fiscal de Dia ao QCG 	 SUBTEN BM DIAS 
Encarregados de Inquérito Técnico 	A CARGO DO SUBCMDO 
Oficial Odontólogo de Dia 	A CARGO DA POLIBOM 
Oficial Médico de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Peritos de Incêndios e Explosões 	CAP QOBM AUGUSTO 

CAP QOBM PINHEIRO 

Serviços para o dia 29SET2003 (SEGUNDA - FEIRA) 
Oficial Superior de Serviço 	TCEL QOBM PAULO GERSON 
Supervisor de Área 	 CAP QOBM ORLANDO 
Coordenador de Operações ao CIOp CAP QOBM RIBAMAR 
Fiscal de Dia ao QCG 	 TEN QOABM CAMPOS 
Encarregados de Inquérito Técnico 	A CARGO DO SUBCMDO 
Oficial Odontólogo de Dia 	A CARGO DA POLIBOM 
Oficial Médico de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Peritos de Incêndios e Explosões 	CAP QOBM ROBERTO 

CAP QOBM WYTTING 
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MENSAGEM 
A glória de deus está nas coisas encobertas; mas a 

glória dos reis, está em descobri-las. (Provérbios 25: 2) 

2' PARTE — INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

3a  PARTE — ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I — ASSUNTOS GERAIS 

A) ALTERAÇÃO DE OFICIAL 
1 - FÉRIAS TRANSFERÊNCIA 

Fica transferido o período de férias do MAJ BM 
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO DA SILVA do QCG/DST, por ter 
sido nomeado Presidente da Comissão do Novo Decreto de Prevenção 
e Combate a Incêndio. Do mês de setembro/2003 para exercer tal 
direito a contar de 05/12/2003 com termino no dia 03/01/2004. 
Apresentação dia 04/01/2003, pronto para expediente e serviço. 

(Ref. Nota n° 58/2003- DP) 

2 - OFICIO RECEBIDO 
Oficio n° 280-POLIE3OM - datado de 29 de agosto de 2003 
Assunto: Solicitação de Diárias por terem se deslocado ao 

municipio de Americano. 
Referente aos: CAP QOSBM ROBERTO  ANTONIO 

FIGUEIRA DE MAGALHÃES 
CAP QOSBM HELTON JOSÉ DIAS DE NÔVOA 
CAP QOSBM OSVALDO DOS SANTOS BRAGA JUNIOR 
DESPACHO: 
1. Indeferido por falta de amparo legal; 
2. Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Oficio n° 367/2003-2° SGBM/I - Marabá. - datado de 03 de 
setembro de 2003 

Assunto: Solicitação de Diárias por terem se deslocado a 
Capital para freqüentarem o curso sobre o aparelho GPS 

Referente aos: 1° TEN BM ALESSANDRE ELIAS 
FRANCÊS BRITO 

DESPACHO: 
1. Indeferido por falta de amparo legal; 
2. Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
(Ref. Nota n° 58/2003- DP) 
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B) ALTERAÇÃO DE PRAÇA ESPECIAL 
1 - OFICIO RECEBIDO: 

Oficio n° 367/2003-2° SGBM/I - Mba. - datado de 03 de 
setembro de 2003 

Assunto: Solicitação de Diárias por terem se deslocado a 
Capital para freqüentarem o curso sobre o aparelho GPS 

Referente aos: ASP OF BM 9RLANDO FARIAS 

PINHEIRO ASP OF CM SHERDLEY ROSSAS CANSAÇÂO NOVAES  
DESPACHO: 
1, Indeferido por falta de amparo legal; 
2, Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
(Ref. Nota n° 58/2003- DP) 

C) ALTERAÇÃO DE PRAÇA 
1 - APRESENTAÇÃO 

Si) BM RICARDO DE PAIVA ALVES - RG 2045297, MF 
5607876-018 do QCG, apresentou-se dia 16-09-2003, nesta Diretoria 
de Pessoal do CBMPA, por ter cessado o motivo de sua permanência 
no CIOP. 

(Ref. Nota n° 58/2003- DP) 

2 - OFICIO RECEBIDO: 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA ESPEICAL DE ESTADO DE GESTÃO 
SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE 

ADMINISTRAÇÃO 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
Ofício Circular n° 023/2003 

Senhor Comandante Geral, 
Com os meus cumprimentos, e reportando-me à 

Gratificação Natalina, referente ao exercício/2003, informo a Exm° Sr., 
que o Senhor Governador do estado, Doutor Simão Jatene, autorizou, 
para a folha de pagamento do mês de setembro em curso, o 
pagamento de antecipação da referida parcela. 

Ressalto, que a referida antecipação corresponderá a um 
percentual de 30% (trinta por cento), do somatório das vantagens fixas 
dos servidores/militares desse Órgão e não sofrerá a incidência dos 
descontos referentes à contribuição providenciaria e Imposto de Renda 
Retido na Fonte, que somente serão efetivados no momento da 
contemplação da gratificação, quando serão feitos, ainda, todos os 
demais ajustes. 
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Em face do exposto, solicito sua atenção no sentido da 
divulgação desse procedimento, com os devidos esclarecimentos aos 
servidores desse órgão. 

Atenciosamente, 

ANTÔNIO CARLOS BRITTO 
Secretário Executivo de Administração 

Oficio no 280-POLIBOM 
Assunto: Solicitação de Diárias por terem se deslocado 

ao município de Americano. 
Referente aos: 3° SGT BM RONALDO CAMAJIA  DA 

SILVA 
CB BM FIRMA  FURTADO DOS SANTOS 
DESPACHO: 
1. Indeferido por falta de amparo legal; 
2. Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Oficio n° 367/2003-2° SGBM/I - Marabá 
Assunto: Solicitação de Diárias por terem se deslocado a 

Capital para freqüentarem o curso sobre o aparelho GPS 
Referente aos: 3° SGT BM FÉLIX  HENRIQUE 

PARREIRA DE MELO 
CB BM JOSÉ RODRIGLIE  DOS SANTOS 
SD BM ADEILTON  XAVIER DA NÓBREGA 
DESPACHO: 
1. Indeferido por falta de amparo legal; 
2. Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
(Ref. Nota n° 58/2003- DP) 

3 - TRANSFERÊNCIA 
De acordo com art. 10, § 2° da Portaria n° 578/99, 

transfiro: 
A BEM DA DISCIPLINA: 
Do 4° SOBM/I - Salinas para o QCG 
SD BM ABEN ATHAR  CORRÊA DA SILVEIRA JÚNIOR 
SD BM MARCELO  SILVA DOS REIS 

De acordo com art. 1° da Portaria n° 578/99, transfiro: 
POR NECESSIDADE DO SERVIÇO: 
Do QCG para o 7° SGBM/I 
SD BM RICARDO DE PAIVA  ALVES - RG 2045297, MT 

5607876-018 
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Do 3° SGBM/I 	Abaetetuba para o 5° SBM/I - 
Mangueirão 

SD BM EFRAIM  BRITO FERREIRA - RG 1059 
(Ref. Nota n° 58/2003- DP) 

4 - DESCLASSIFICAÇÃO: 
Do Aprovisionamento do QCG 
SD BM TONI CARLOS MIRANDA DE SOUZA 
(Ref. Nota n° 58/2003- DP) 

5 - CLASSIFICAÇÃO: 
No Gabinete do Comando do CBMPA: 
SD BM TONI CARLOS MIRANDA DE SOUZA 
(Ref. Nota n° 58/2003- DP) 

6 - PRAÇAS ADIDOS.  
Ficam adidos a Diretoria de Pessoal do CBMPA e a 

disposição do Conselho de Disciplina os militares abaixo relacionados: 
SD BM ABEN ATHAR  CORRÊA DA SILVEIRA JÚNIOR 
SD BM MARCELO  SILVA DOS REIS 
(Ref. Nota n° 58/2003- DP) 

7 - PARECER TRANSCRIÇÃO: 
PARECER n° 006/2003 - DP 
INTERESSADO: 3° SGT BM Antônio Pereira de 

Mendonça 
OBJETO: Reavaliação de sua classificação que foi 

publicada em quadro de acesso. 
Analisando a parte s/n°, de 27 de agosto de 2003, do 3° 

SGT E3M ANTÔNIO PEREIRA DE MENDONÇA, que faz uma série de 
considerandos quanto a sua classificação em quadro de acesso para a 
promoção de 27 de setembro de 2003, publicado no BG n° 102, de 
03JUN2003. 

O SGT BM MENDONÇA ficou afastado da Corporação por 
um período de 02 (dois) anos para tratar de assunto de interesse 
particular, sem vencimentos, no período de 20-06-1996 a 20-06-1998 e 
o 3° SGT BM ÊNIO PAULO SOBREIRA  também saiu de licença com a 
mesma finalidade, no período de 19-12-1995 a 19-12-1997. 

O art. 23, item 1, da Lei de 5.250, 29Jul1985 - Lei de 
Promoção de Praças da PMPA, prevê descontos na antigüidade e no 
interstício quando o militar pedir afastamento da Corporação, sem 
vencimento, para tratar de interesse particular, in verbis: 

"Art. 23 - A antigüidade e o interstício dos graduados para 
efeito de promoção, são contados a partir da data em que foram  
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promovidos à graduação que ocupam, obedecida a colocação no 
almanaque e feitos os descontos seguintes: 

1 - 	o cW 	 tratamento de assuntos de 
interesse particular." (grifo nosso) 

Portanto, como o SGT BM SOBREIRA entrou de licença 
para tratar de assuntos de interesse particular, deverá também ser 
descontados os 02(dois) anos do interstício, assim completou o 
interstício mínimo em 04-02-2002, o que implica que ficará atrás da 
turma formada em 22-05-1995 que completou interstício em22-05- 
2001. 

Pelo exposto, deverá ser republicado o quadro de acesso, 
publicado no BG n° 102, de 03JUN2003, com a devida correção 
ficando o 3° SGT BM ENIO PAULO SOBREIRA à frente, somente, do 
3° SGT BM ANTONIO PEREIRA DE MENDONÇA. 

Esse é o parecer, S.M.J. 
Quartel em Belém (PA), 04 de setembro de 2003. 

CLEBER ALCIR TAVARES BAIA - 1° TEN OOBM 
Subdiretor de Pessoal do CBMPA 
DESPACHO: 
1. Homologo parecer; 
2. A DP/SCP para as providencias administrativas 

regulamentares; 
3. Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
(Ref. Nota n° 58/2003- DP) 

8 - FUNÇÃO - AFASTAMENTO 
Ficam afastados das funções BM's, de acordo com o art. 

3° do decreto 2.562/82 os militares abaixo relacionados: 
SD BM ABEN ATHAR  CORRÊA DA SILVEIRA JÚNIOR 
SD BM MARCELO  SILVA DOS REIS 
(Ref. Nota n° 58/2003- DP) 

II — ASSUNTOS ADMINISTRATIVSO 
1 - ATO DO PODER EXECUTIVO 

L E I N° 6.582, DE 22 DE SETEMBRO DE 2003. 
Dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso e dá 

outras providências. 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ 
estatui e eu sanciono a seguinte Lei: 

Capítulo I 
Disposições Preliminares 

Boletim Geral N° 171, de 26SET2003/QCG - E-MAIL ajgcbm(abol.com.br 	Pág. 2382 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 

Art, 1° O Estado do Pará manterá política estadual de 
amparo ao idoso, com o objetivo de assegurar-lhe os direitos sociais e 
promover sua integração e participação efetiva na sociedade. 

Art. 2° Considera-se idoso, para os efeitos desta Lei, a 
pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos de idade. 

Art, 3° A participação de entidade beneficente e de 
assistência social na execução de programa ou projeto destinados ao 
idoso se dará com a observância do disposto nesta Lei. 

Capítulo II 
Dos Princípios e das Diretrizes 
Art, 4° São princípios da política estadual de amparo ao 

idoso: 
I- a defesa do direito à vida e à cidadania; 
II - a garantia da dignidade e do bem-estar; 
III - a participação na comunidade; 
IV - a proteção contra discriminação de qualquer natureza. 
§ 1° Constituem diretrizes da política estadual de amparo 

ao idoso: 
I - a viabilização de formas alternativas de participação, 

ocupação e convívio do idoso, que proporcionem sua integração às 
demais gerações; 

II - a participação do idoso, por meio de suas organizações 
representativas, na formulação, na implementação e na avaliação da 
política, dos planos, dos programas e dos projetos a serem 
desenvolvidos; 

III - a capacitação e a reciclagem dos recursos humanos 
nas áreas de prestação de serviço ao idoso; 

IV - a implementação de sistema de informações que 
permita a divulgação da política, dos serviços oferecidos, dos planos, 
dos programas e dos projetos em cada setor do Governo do Estado do 
Pará; 

V - o estabelecimento de mecanismos de divulgação de 
informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais 
do envelhecimento; 

VI - o apoio a estudos e pesquisas sobre questões 
relativas ao envelhecimento; 

VII - a descentralização dos programas de assistência, 
com a priorizaçáo do atendimento ao idoso em seu próprio ambiente. 

§ 2°  O Poder Executivo desenvolverá, com a participação 
de instituições públicas e privadas dedicadas ao atendimento ao idoso, 
programa especial destinado à criação, nos municípios, de centros de 
lazer e amparo à velhice, observado o art. 295, § 4°, da Constituição do 
Estado do Pará. 
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Art. 5° Na implementação da política estadual de amparo 
ao idoso, compete aos órgãos e entidades estaduais: 

I - na área de promoção e assistência social: 
a) prestar serviços e desenvolver ações voltadas para o 

atendimento das necessidades básicas do idoso, com a participação da 
família, da sociedade e de entidades governamentais e não 
governamentais; 

b) estimular a criação de incentivos e de alternativas para 
atendimento ao idoso, como centros de convívio, centros de saúde 
especializados, atendimento domiciliar e outras: 

c) promover simpósios, seminários e encontros 
específicos sobre o tema; 

d) planejar, coordenar e supervisionar estudos, 
levantamentos, pesquisas e publicações sobre a situação social do 
idoso; 

e) promover a capacitaçâo de recursos humanos para 
atendimento do idoso; 

II - na área de saúde: 
a) garantir ao idoso assistência à saúde nos diversos 

níveis de atendimento do Sistema Único de Saúde - SUS; 
b) promover e recuperar a saúde do idoso, bem torro 

prevenir doenças, mediante programas e medidas profiláticas; 
c) elaborar normas para os serviços geriátricos da rede 

hospitalar do Estado; 
d) desenvolver formas de cooperação entre as Secretarias 

de Saúde do Estado e dos Municípios para treinamento de equipes 
interprofissionais; 

e) realizar estudos para detectar o perfil epidemiológico 
dos idosos, com vistas à prevenção de doenças e ao seu tratamento e 
reabilitação; 

f) criar serviços alternativos de saúde para o idoso; 
III - na área de educação: 
a) possibilitar a criação, no âmbito das escolas estaduais, 

de cursos abertos ao idoso, com a finalidade de propiciar-lhe o acesso 
continuado ao saber; 

b) inserir, nos currículos do ensino formal, conteúdos 
voltados para o processo de envelhecimento, de forma a eliminar 
preconceitos e a produzir conhecimentos sobre o assunto: 

c) desenvolver programas educativos, especialmente nos 
meios de comunicação, sobre o processo de envelhecimento; 

d) apoiar a criação de cursos na Universidade do Estado 
do Pará - UEPA, abertos para o idoso, como meio de universalizar o 
acesso às diferentes formas do saber; 
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IV - na área de trabalho e recursos humanos: 
a) criar mecanismos que impeçam a discriminação do 

idoso no mercado de trabalho do setor público; 
b) facilitar o acesso do idoso aos benefícios sociais 

oferecidos pelo Poder Público Estadual; 
c) criar e estimular a manutenção de programas de 

preparação para aposentadoria, no setor público, a serem oferecidos 
com a antecedência mínima de dois anos do afastamento do servidor; 

V - na área de habitação e urbanismo: 
a) destinar ao idoso, nos programas habitacionais, 

unidades em regime de comodato, na modalidade de casas-lares; 
b) incluir, nos programas de assistência, alternativas de 

adaptação e de melhoria das condições de habitabilidade da moradia 
do idoso, levando em consideração seu estado físico e visando a 
garantir-lhe independência de locomoção; 

c) estabelecer critérios que garantam o acesso da pessoa 
idosa à habitação popular; 

d) diminuir barreiras arquitetônicas e urbanas; 
VI - na área de justiça: 
a) promover e defender os direitos da pessoa idosa; 
b) zelar pela aplicação das normas relativas ao idoso, 

determinando ações para se evitarem abusos e lesões a seus direitos; 
VII - na área de cultura, esporte e lazer: 
a) garantir ao idoso a participação no processo de 

produção, elaboração e fruição dos bens culturais; 
b) propiciar ao idoso, mediante o oferecimento de ingresso 

a rife.ço reduzido, o acesso a locais e eventos culturais, no âmbito da 
administração estadual; 

c) incentivar, no âmbito dos movimentos de idosos, o 
desenvolvimento de atividades culturais; 

d) valorizar o registro da memória e a transmissão de 
informações e habilidades do idoso aos mais jovens, como meio de 
garantir a continuidade e a identidade cultural; 

e) incentivar e criar programas de lazer, esporte e 
atividades físicas que proporcionem a melhoria da qualidade de vida do 
idoso e estimulem sua participação na comunidade. 

Capítulo III 
Das Disposições Gerais 
Art, 6° Todos têm o dever de denunciar à autoridade 

competente qualquer forma de negligência ou desrespeito ao idoso. 
Art. 7° Fica instituído o dia 12 de outubro como o Dia 

Estadual do Idoso. 
Parágrafo único. Na data a que se refere o "caput" deste 

artigo, os órgãos públicos estaduais promoverão eventos com o  
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objetivo de valorizar e ressaltar o trabalho e a importância do idoso 
para o Estado, nos termos desta Lei. 

Art. 8° O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo 
de noventa dias contados da data de sua publicação. 

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 
PALÁCIO DO GOVERNO, 22 de setembro de 2003. 

SIMÃO JATENE 
Governador do Estado 

D ECRETO N° 0432, DE 23 DE SETEMBRO DE 2003 
Instituí o Programa Nossa Casa e concede crédito 

outorgado do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso da 
competência que lhe é conferida pelo art. 135, inciso V, da Constituição 
Estadual, e 

Considerando que parte significativa do déficit habitacional 
do Estado do Pará está situada entre as famílias com renda mensal de 
até três salários mínimos; 

Considerando que nessa mesma faixa de renda o 
problema habitacional é agravado pela inadequação resultante do 
adensamento excessivo, ilegalidade das ocupações e escassez de 
infra-estrutura; 

Considerando a Política de Recursos Humanos, voltada 
para a valorização dos servidores públicos estaduais; 

Considerando, finalmente, a previsão legal constante na 
Lei n° 6.519, de 27 de dezembro de 2002, 

D ECRETA: 
Art. 1° Fica instituído o Programa Nossa Casa, que tem 

por objetivo a melhoria da qualidade de vida da população, mediante a 
redução do déficit e da inadequação habitacional no Estado do Pará. 

Parágrafo único. O Programa Nossa Casa será viabilizado 
por intermédio das ações previstas na Agenda Mínima e, também, 
daquelas incluídas na Agenda Complementar, que compõem o 
Programa de Governo. 

Art. 2° Fica concedido crédito outorgado do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
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de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS ao contribuinte estabelecido no Estado do Pará 
que, em operação interna, fornecer materiais de construção a serem 
empregados no âmbito do Programa Nossa Casa. 

Parágrafo (mico. O crédito outorgado de que trata o "caput" 
deste artigo será concedido por meio de Cheque-Moradia. 

Art. 3° O valor do crédito outorgado corresponde ao valor 
concedido pelo Governo do Estado, por intermédio do Cheque-Moradia, 
a cada família beneficiária do Programa, cuja renda familiar não 
ultrapasse três salários mínimos mensais. 

§ 1° A concessão do valor a que se refere o caput aos 
servidores públicos estaduais deverá obedecer a critérios específicos 
no âmbito do Programa de Valorização do Servidor. 

§ 2° O Cheque-Moradia, instrumento de operacionalização 
do Programa Nossa Casa, obedecerá à especificação técnica e ao 
modelo aprovados pela Companhia de Habitação do Estado do Pará - 
COHAB-PARÁ. 

Art. 4° A execução do Programa será de responsabilidade 
da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, quando relativa à 
concessão de crédito outorgado do ICMS, e da Companhia de 
Habitação do Estado do Pará - COHAB-PARÁ, quando relativa a 
critérios de concessão, liberação e execução das obras de construção, 
ampliação e melhoria de unidades habitacionais. 

Art. 5° As normas complementares à implementação do 
Programa Nossa Casa, quando relativas à concessão de crédito 
outorgado, serão estabelecidas em ato do Secretário Executivo de 
Estado da Fazenda. 

Art. 6° As normas complementares à implementação do 
Programa Nossa Casa, quando relativas a critérios de concessão, 
liberação e execução das obras de construção, ampliação e melhorias 
de unidades habitacionais, serão estabelecidas, por intermédio de 
resoluções, pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva 
da Companhia de Habitação do Estado do Pará - COHAB-PARÁ. 

Art. 7° Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado. 

PALÁCIO DO GOVERNO, 23 de setembro de 2003. 

SIMÃO JATENE 
Governador do Estado 

JOSÉ AUGUSTO SOARES AFFONSO 
Secretário Especial de Estado de Integração Regional 
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exercício 

TERESA LUSIA MÁRTIRES COELHO CATIVO ROSA 
Secretária Especial de Estado de Gestão 

MARIA RUTE TOSTES DA SILVA 
Secretária Executiva de Estado da Fazenda, em 

(Transc. do DOE ° 320.036, de 245E72003) 

40  PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA: 
1 - OFICIOS "RECEBIDOS: 

JUÍZO DE DIREITO DA ia VARA PENAL DA CAPITAL 
Oficio n° 1.148/2003 - 1a Vara Penal da capital 
Processo n° 19962002985-7 
Senhor Comandante: 
Solicito a Vossa Senhoria previdência no sentido de 

apresentar no Salão do Tribunal do Júri da UNAMA - Universidade da 
Amazônia, localizado à Tv. Alcindo Cacela, esquina com a Av. Pedro 
Miranda, Bairro do Umarizal, o 2° Sargento Bombeiro LUIZ 
WASHINGTON BRAE30 DA SILVA, rio dia 23-09-2003às 08h, a fim de 
que o mesmo seja inquirido perante àquele Tribunal na qualidade de 
testemunha arrolada pela acusação e defesa, nos autos de Homicídio 
Simples que Justiça Pública move contra Vítor Manoel Moreira Castro 
Portugal tendo como Vitima André Elias Cereja de Oliveira. 

Atenciosamente, 

Dra. MARGUI GASPAR BITTENCOURT 
Juíza de Direito da la Vara Penal, em Exercício 

1° GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MILITAR 
Oficio n° 005/2003 
Do: Cap QOBM - Presidente do Conselho de Disciplina 
Ao: Exm° Sr. Cel QOBM - Cmte Geral do CBMPA 
Assunto: solicitação 

Tendo em vista que este Oficial foi designado por Vossa 
Excelência para proceder conselho de disciplina, instaurada através da 
Portaria n° 465 - Gab. Cmd°, de 19AG02003, que foi transcrita no BG 
n° 150 de 27AG02003,visando apurar conduta irregular imputada aos 
SD's E3M ABEN ATHAR CORRÊA DA SILVEIRA JÚNIOR e MARCELO 
SILVA DOS REIS. 
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Ocorre Senhor Comandante Geral, que os fatos que 
deram origem ao presente Conselho de Disciplina ocorreram no 
Município de Belém, sendo que as testemunhas do episódio trabalham 
nesta Capital, as quais serão arroladas para prestar declarações. 

Diante do exposto, solicito a V, Ex° que se digne transferir 
os SD's EM ABEN ATHAR CORREA DA SILVEIRA JÚNIOR e 
MARCELO SILVA DOS REIS, do Quartel do 4° SGBM/I - Salinópolis 
para o QCG, os quais ficam à disposição do referido Conselho até o 
enceramento dos trabalhos. 

HELIEL FRANKLIN MONTEIRO - CAP QOBM 
Presidente do Conselho de Disciplina 
DESPACHO: 
1. Autorizo; 
2. A DP para as providencias; 
3. Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

1° GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MILITAR 
Oficio n° 006/2003 
Do: Cap QOBM - Presidente do Conselho de Disciplina 
Ao: Exm° Sr. Cel QOBM Cmte Geral do CBMPA 
Assunto: solicitação 

Tendo em vista que este Oficial foi designado por Vossa 
Excelência para proceder conselho de disciplina, instaurada através da 
Portaria n° 465 - Gab. Cmd°, de 19AG02003, que foi transcrita no BG 
n° 150 de 27AG02003,visando apurar conduta irregular imputada aos 
SD's EM ABEN ATHAR CORRÈA DA SILVEIRA JÚNIOR e MARCELO 
SILVA DOS REIS. 

Diante do exposto e tendo em vista o dispositivo do Artigo 
3° do Decreto Estadual n° 2.562, de 07DEZ82, solicito a V. Ex° afastar 
do exercício de suas funções e colocar a disposição deste Conselho, 
até o encerramento dos trabalhos do referido processo administrativo, 
os SO's BM ABEN ATHAR CORRÊA DA SILVEIRA JÍNIOR e 
MARCELO SILVA REIS, 

HELIEL FRANKLIN MONTEIRO - CAP QOBM 
Presidente do Conselho de Disciplina 
DESPACHO: 
1. Autorizo; 
2, A DP para as providencias; 
3. Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

1° GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MILITAR 
Oficio n° 015/2003 
Do: Cap QOBM - Presidente do Conselho de Disciplina 
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Ao: Exm° Sr. CeI QOBM Cmte Geral do CBMPA 
Assunto: solicitação 

Tendo em vista que este oficial foi designado por Vossa 
Excelência para proceder o Conselho de Disciplina, instaurado por 
meio da portaria n° 465- Gab. Cmdo, de 19AG02003, que foi transcrita 
no BG n° 150, de 27AG02003, que tem por escopo apurar os fatos 
ocorridos no dia 12AG02003, no interior da Loja Y. Yamada do 
Shopping Iguatemi, onde os SD's BM ABEN ATHAR CORRÊA DA 
SILVEIRA JÚNIOR e MARCELO SILVA DOS REIS, são acusados, em 
tese, de terem furtado objetos da referida loja, localizada na Tv. Pedre 
Eutíquio- Shopping Iguatemi, sendo que os militares foram atuados em 
flagrante delito na Seccional Urbana da Cremação. 

Diante do exposto. solicito a V. Ex4., que se digne nos 
termos do parágrafo único do art. 11 do Decreto Estadual n° 2.562, de 
07DEZ82, 20 (vinte dias de prorrogação de prazo para conclusão do 
Conselho de Disciplina do qual sou presidente, em virtude da 
necessidade de realização de diligências indispensáveis à elucidação 
dos fatos. 

Respeitosamente, 

HELIEL FRANKLIN MONTEIRO — CAP Q0E3M 
Presidente do Conselho de Disciplina 
DESPACHO: Autorizo. 

2 ALVARÁ DE SOLTURA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 
COMARCA DE ANANINDEUA 

O Dr. JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO, MM. 
Juiz de Direito respondendo pela 6° Vara Penal, Estado do Pará, 
República Federativa do Brasil, etc. 

Pelo presente ALVARÁ DE SOLTURA que vai por mim 
assinado e seu cumprimento mando ao senhor Comandante Geral do 
Corpo de Bombeiros do Estado, ou à ordem de quem estiver preso, 
que ponha em liberdade incontinente, POR AL não estiver preso, 
MÁRCIO DENNYS MACHADO RODRIGUES, paraense, solteiro, 
funcionário público estadual, "soldado da policia Militar do Corpo de 
Bombeiros", data de nascimento 02-12-1978, filho de: Remiro 
Rodrigues e Ivanete Machado Rodrigues, endereço: Conjunto Jardim 
América, Rua Colômbia Casa n° B, Coqueiro, Ananindeua - PA, em 
virtude deste Juízo Ter lhe revogado a prisão preventiva. Dado e 
passado nesta Cidade e Comarca de ananindeua - PA, aos trinta e um 
dia do mês do ano dois mil e um. Eu, 	 Escrivão, o digitei 
subscrevi. 
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CUMPRA-SE 
Dr. JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO 
Juiz de Direito, respondendo pela Ga Vara Penal 
Privativa do tribunal do Júri da 
Comarca de Ananindeua - PA 

JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ 
ALVARÁ DE SOLTURA 
O Dr. José Roberto Maia Bezerra Júnior, Juiz-Auditor 

Militar Titular da Justiça Militar do Estado do Para etc... 
Manda ao ilmo Sr. CAP PM RR Diretor do CRECAN, lugar 

onde o militar se encontra recolhido preso ou quem suas vezes fizer, 
que sendo este apresentado, indo devidamente assinado, em seu 
cumprimento, coloquei incontinente em liberdade, se por outro motivo 
não estiver preso, o SD BM RG 2827514 MÁRCIO DENNYS 
MACHADO RODRIGUES, brasileiro, paraense, filho de Ramiro 
Rodrigues e de Ivanete Machado Rodrigues, tendo em vista que esta 
data, foi concedido ao mesmo a liberdade, de conformidade com o 
artigo 453 do Código de Processo penal Militar. Dado e passado na 
Justiça Militar do estado, aos 02 (dois) dias do mês de setembro de 
2003. Eu,  	. Monica Maria Lauzid de Moraes, Escrivã da JME. 

Dr. José Roberto Maia Bezerra Júnior 
Juiz-Auditor Militar Titular 
(Ref. Nota n° 58/2003- DP) 

frif RAIMUNDO A' DA COSTA - CEL QOBM e 	•  
Comandante Geral do CBMPA 
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