
ESTADO DO PARÁ 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL 

AJUDÂNCIA GERAL 

BELEM-PARA, 23 DE OUTUBRO DE 2003. 

BOLETIM GERAL N° 189 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

P PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
Serviços para o dia 240UT2003 (SEXTA-FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	 TCEL QOBM HILBERTO 
Supervisor de Área 	 CAP QOBM NASCIMENTO 

° Coordenador de Operações ao CIOp 	Turno; CAP QOBM AUGUSTO 1
2° turno: CAP QOBM WALBER 

Fiscal de Dia ao QCG 	 CAP 131■4 REGO 
Encarregados de Inquérito Técnico 	A CARGO DO SUBCOMANDO 
Oficial Odontólogo de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Oficial Médico de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Peritos de Incêndios e Explosões 	CAP QOBM SÉRGIO 

CAP QOBM BENTES 

MENSAGEM 
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. 
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente 

à águas tranqüilas, 
Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da 

justiça, por amor do seu nome (Salmos 23: 1, 2, 3), 

2a PARTE — INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

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

A) ALTERAÇÃO DE OFICIAL 
1 - AUTORIZAÇÃO 

Autorizo o CEL QOBM MARCOS AURÉLIO AQUINO 
LOPES, do QCG, a deslocar-se à Cidade de Porto Alegre/RS, no 
período de 21 a 270UT2003, a fim de participar do VI SENABOM, sem 
ônus para o Estado. 

(Ref. Of. n° 244/2003- Gab. Subcmdo) 
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DOS FATOS 
Os 2° Ten QOABM Osimá Campos de Oliveira e Nazareno 

Dias de Almeida ingressaram com partes s/n° datados de 15 de 
outubro de 2003, ao TCeI Diretor de Pessoal, solicitando o pagamento 
de 03 (três) soldos haja vista que a Diretoria de Pessoal entende que 
os militares só têm direito a 01 (um) soldo. 

Diante desta situação, os militares requereram ao DP que 
solicitasse parecer dessa COJ, no sentido de que se manifeste quanto 
a razões de Direito quanto ao pagamento pela DP de 03 (três) soldos, 
tudo com fulcro no art, 079 da lei Estadual n° 4.491/73. 

DO DIREITO 
Em primeiro lugar, devemos considerar que os militares 

estão pleiteando perante a DP a questão da quantidade de soldos, 
mas, há a necessidade de se definir conforme o art. 4° da Lei Estadual 
n° 4.491/73, o que é Soldo. Pois vejamos. 

"Art 4° - Soldo é a parte básica dos vencimentos, 
referentes ao posto ou graduação do policial militar na ativa." (Grifei), 

Diante do mesmo Diploma Legal, podemos verificar que o 
militar tem direito ao soldo em várias situações conforme o que 
preleciona o art. 5° e seus itens. "In verbis": 

"Art. 5° - O direito do policial militar ao soldo tem início na 
data:" 

1 — do ato de promoção,  Para oficial; (grifei) 
2 — o missis; 
3 — do ato de promoção para subtenente (grifei); 
4 — o missis; 
5 — o missis; 
6 — da apresentação quando da nomearão inicial para 

qualquer posto da Polícia Militar (grifei); 
7 — o missis. 

Vejamos que os militares requerentes ingressaram na 
carreira militar como praças e no decorrer dessas foram tendo suas 
ascensões funcionais normalmente até o último nível de graduação 
(subtenente), que equivale ao último estágio desta categoria, Porém, o 
militar para ingressar ao posto de oficial (combatente ou 
Administrativo), só poderá fazê-lo por meio da Academia ou de Curso 
de Habilitação de Oficiais, que nos parece ser o caso dos dois 
requerentes 

Por outro lado, o que se observa no Diploma em voga, é 
que, o militar para ter direito a somente 01 (um) soldo, é necessário 
que ele seja promovido no mesmo posto (oficial) ou na mesma 
graduação (praça) de suas classes de oficial ou de praça, pois vejamos 
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2 - OFÍCIO RECEBIDO — TRANSCRIÇÃO 
OF. N° 403/2003- DA COMISSÃO DE JUSTIÇA DO 

CBMPA 
Ao Sr. CEL BM Subcomandante Geral 

Em atenção ao Ofício n° 156/2003 — MAGER, datado de 
08out2003, referente a solicitação a respeito se existe alguma 
semelhança entre o uniforme da empresa solicitante com o do Corpo 
de Bombeiros, o qual fora remetido por V. Sa. a COJ analisa e dar 
parecer, entendemos que diante das fotos apresentadas anexas ao 
Ofício, em nada se parece com o uniforme do Corpo de Bombeiros 
Militar do Pará, tanto que pelas fotos apresentadas o uniforme da firma 
MAGER, é de cor azul com colete suspensório, sendo assim, 
totalmente diferente desta Corporação Militar. 

Era o que tínhamos para o momento. 
Respeitosamente, 

Roberto da Silva Freitas — TCeI 00BM 
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA 

DESPACHO: 
1. Parecer favorável; 
2. Comunique-se ao interessado; 
3. Publique-se e arquive-se. 

OFÍCIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO 
Ofício n° 0422/2003 — DA AUDITORIA GERAL DO 

ESTADO 

Senhor Comandante Geral, 
Cumprimentando, informamos que para cumprimento da 

Programação de Trabalho desta Auditoria Geral do Estado, para o 
corrente exercício, os técnicos Andréa Cuimar Baía, Fabrício Luiz 
Marques de Araújo, Manoel Machado Junior e Marcelene Dias da Paz 
Veloso estarão realizando visita nesse Órgão, a partir de 17/10/2003, 
com o objetivo de averiguar, de forma preventiva e pedagógica, a 
legalidade e demais princípios constitucionais dos procedimentos 
administrativos realizados por esse Órgão e, caso seja necessário, 
propor recomendações de ações corretivas. 

Na oportunidade, enviamos em anexo, para providências 
preliminares, a solicitação de documentos e informações — SDI n° 
0040/2003, que deverão ser entregues aos técnicos acima 
mencionados por ocasião da Visita Técnica. 
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2) Determinar que os autos da Sindicância sejam 
devolvidos ao Oficial encarregado para efetivação de diligências, pois 
a Sra, Nádia Amador Martins, cita o nome de uma testemunha o Sr. 
Giba, e o SD Orlandino Cabral de Souza, menciona o nome da Sra. 
Marinete, porém os mesmos não foram notificados pelo Sindicante, 
para serem ouvidos; 

3) O encarregado deverá observar as prescrições legais, 
devendo os traDalhos serem conclusos em 10 (dez) dias corridos e 
encaminhar para este subcomando, sob pena de transgressão 
disciplinar; 

4) Publicar em BG a presente Solução de Sindicância. 
Providencie o Ajudante Geral do CBMPA; 

5) O encarregado deverá observar o disposto no Art. 5° do 
Inciso LV da CF/88, fazendo a notificação prévia, vista nos autos e 
alegações finais por parte do acusado. 

6) Publique-se e Cumpra-se 

RAIMUNDO NO'1 1 1:1A-C-JSTA - Cel QOBM 
Comandante Geral do CBMPA 
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