
ESTADO DO PARA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL 

AJUDÂNCIA ERAL 

BELEM-PARA, 29 DE OUTUBRO DE 2003. 

 

BOLETIM GERAL N° 191 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

la PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
Serviços para o dia 30OUT2003 (QUINTA-FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	MAJ QOBM MORAIS 
Supervisor de Arca 	 CAP QOBM ORLANDO 

Coordenador de Operações ao CIOp 	
I° Turno: CAP QOBM WALBER 

 2° Turno: CAP QOBM AUGUSTO 
Fiscal de Dia ao QCG 	 CAP 13M 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 AUGUSTO 

CAP QOBM PINHEIRO 

MENSAGEM 
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à 

sombra do Onipotente descansará. 
Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a 

minha fortaleza, e nele confiarei. (Salmo 91: 1, 2), 

2* PARTE — INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

3a PARTE — ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 

I — ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
A — ALTERAÇÃO DE PRAÇA 

1 - EXTRAVIO DE DOCUMENTO — PARTICIPAÇÃO 
O 3° SGT BM GILBERTO SILVA DA COSTA, do 7° 

SGBM/I, participou na chefia da Ajudância Geral, que foi extraviada em 
via pública sua Carteira de Identidade Militar, expedida pelo Setor de 
Identificação do CBMPA, conforme BOP n° 0006/2003.009746-9. 

(Ref. Of. n° 294/2003 — 7° SGBM/I) 
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2 - Extinguir o Centro de Treinamento Operacional do 
IESP 

3 - Determinar à Coordenadoria de campi os serviços de 
manutenção, conservação e administração de uso da piscina e da 
torre de treinamento do IESP, mediante agenda, com reserva mínima 
de 48 horas para a utilização dos espaços com a deriva prioridade 
para as atividades curriculares e treinamentos de cunho escolar 
planejados e executados pelas Unidades Acadêmicas pertencentes 
ao IESP, ficando para outros órgãos o período mínimo de 07 dias 
para a reserva local; 

4 — Orientar que o uso de tais espaços internos (piscina 
e torre, somente poderão ser efetivados sob a responsabilidade e 
comando de profissional legalmente e tecnicamente capacitado, o 
qual terá obrigações ; 

a) O respeito ao uso de roupas e equipamentos 
obrigatórios com vistas a segurança e a apresentação condizente com 
a excelência desta escola; 

b) A responsabilidade para com a limpeza do local após o 
uso, com o recolhimento dos materiais utilizados e a apresentação do 
espaço devidamente pronto para a nova utilização; 

c) A guarda, manuseio e uso adequado de equipamentos 
disponibilizados; 

d) O respeito aos prazos definidos para o caso de uso de 
materiais pagos em cautela desta escola, com a reparação devida no 
caso de dano ao patrimônio público; 

De ciência, registra-se ,cumpra-se 

CARLOS HENRIQUE XAVIER BRANDÃO 
Diretor do ISEP 

4 - ERRATA 
Retifico o teor da 3° parte do E3G n° 139, de 11AG02003, 

concernente o requerimento despachado do militar abaixo 
relacionado: 

ONDE SE LÊ: 
REQUERIMENTO DESPACHADO 
QUINQUÊNIO 
De acordo com o que preceitua o art. 20 da Lei Estadual 

n° 4.491, de 28NOV73, solicitado pelo requerente: 
1° SGT BM GERSON CHAGAS PALHETA, MF 

5159229-011, do QCG ( 2° ). 
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Solicito ainda, que a cópia da presente moção ,juntamente 
com ofício requerendo todas as devidas providências, sejam 
encaminhados ao Dr Manoel Santino Nascimento Júnior — Secretário 
especial de Defesa Social, bem como ao Comando Geral do Corpo de 
Bombeiros. 

Também solicito que cópias deste sejam enviadas aos 
Prefeitos de Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Barbara, e Senevides, 
e vereadores da câmaras municipais dos referidos municípios, bem como 
ao CISJU's locais, para que tomem ciência de nossas ações em prol da 
segurança e da preservação da vida de nossa sociedade. 

Palácio da Cabanagem ,Plenário Newton Miranda 
,Belém/PA em 10 de Setembro de 2003 

ZÉ CARLOS ANTUNES 
Deputado Estadual — Vice-Líder do PL 

6 - COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPÁ 
Processo n° 066, DE 170U-12003 - COJ. 
Interessado: COMANDO GERAL DO CBMPA. 
Assunto: Analise e Parecer sobre solicitação do Cadete 

Paulo César Vaz Júnior. 

Senhor Comandante Geral. 
Cumprindo determinação de Vossa Excelência, passo a 

analisar e emitir parecer acerca do objeto do presente documento, 

DOS FATOS 
Analisando a Parte Especial do Cadete Paulo César Vaz 

Júnior, subscrita por seu advogado, datada de 08out2003, na qual 
solicita à Secretaria de Defesa Social os seguintes esclarecimentos: 

1) que seja explicitado se a Ordem Judicial que permitiu o 
ingresso do referido cadete na Escola de Formação de Oficiais do 
Corpo de Bombeiros Militar, é suficiente para que o mesmo seja 
declarado Aspirante, tendo em vista que o processo que concedeu 
liminar para o ingresso na Escola de Formação de Oficiais do Corpo de 
Bombeiros Militar ainda não teve julgado o mérito; 

2) Com base no art. 5°, incisos XIV, XXXII e XXXIV alínea 
"b" da Constituição Federal, cópia dos processos administrativos que 
tem como parte as 2° Tenentes Aline Gisele Camelo Loureiro e Ciléia 
Silva Mesquita. 

DO DIREITO 
Art. 5° - da Constituição Federal todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade do direito à vida, 
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5. A nomeação. de candidatos aprovados subjúdice 
dar-se-á precariamente, devendo tal condição constar 
expressamente no ato de nomeação, o qual, além de conter a 
expressão subjúdice, deverá trazer referência ao número do 
processo e ao Juízo do qual emanou a ordem devendo ser destacado, 
ainda, que a referida posse será revista em caso de revogação da 
ordem anteriormente concessiva; 

6. A nomeação de que trata o item acima não acarreta 
inobservância da ordem de classificação, não servindo, portanto 
como justificativa para a nomeação de outros candidatos não 
contemplados na ordem judicial específica, quer estejam subjúdice 
ou não. 

7. A Administração poderá prorrogar o prazo do 
concurso impugnado, observando o prazo constitucionalmente 
estabelecido; 

8. Havendo interesse da Administração, e findo o 
concurso impugnado, poderá ser aberto outro concurso público, desde 
que fiquem reservadas as vagas dos candidatos ainda subjúdice; 

9. A hipótese de que trata o item anterior será avaliada 
em cada caso, reservando-se esta Procuradoria a orientações 
específicas em situações concretas; 

10. Aplicam-se as recomendações acima aos casos de 
promoção de militares; 

11. Por fim, ressalto que qualquer dúvida na 
implementação das recomendações postas devem ser encaminhadas 
à Procuradoria para esclarecimento, a fim de que se mantenha uma 
linha única de atuação administrativa e judicial. 

DO PARECER 
Verifica-se que a medida liminar que permitiu o ingresso 

do cadete acima referenciado na Escola de Formação de Oficiais do 
Corpo de Bombeiros militar, foi direcionado tão somente para o 
ingresso deste no referido curso, não obrigando a administração 
declarar o mesmo à Aspirante, levando-se em considerando a 
recomendação da PGE referenciada no item 1, constante do Oficio n° 
439/2003 — PGE- GAB; 

Considerando finalmente, o poder discricionário do 
administrador público, nosso Parecer é no sentido de que V. Exa acate 
o item 1 do Parecer da PGE, informando ao Cadete BM Paulo César 
Vaz Júnior, a Vossa decisão. 

É o Parecer. 

WALTER NOGUEIRA DA SILVA 
Assessor Jurídico —OAB/ PA 3656 

Boletim Geral N° 191 de 29OUT2003/QCG - E-MAIL ajgcbmOol.com.br 	Pág. 2619 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

