
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL 

BELÉM-PARÁ, 16 DE FEVEREIRO DE 2004. 

Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

1' PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
Serviços para o dia 17FEV2004 (TERÇA - FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	 MAJ QOBM ULISSES 
Supervisor de Área 	 CAP QOBM IDBAS 
Coordenador de Operações ao CIOP 1° Turno: CAP QOBM FRANCÊS 

2° Turno: CAP QOBM QUARESMA 
*" 	Fiscal de Dia ao QCG 	 SUBTEN BM ZACARIAS 

Encarregados de Inquérito Técnico 	CAP BM PAMPLONA 
ASP. OF BM WILLIAN 

Peritos de Incêndios e Explosões 	CAP QOBM AUGUSTO 
1° TEN QOBM SANDRO 

MENSAGEM 
A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, a 

minha bondade não chega a tua presença. (Salmo 16:2) 

2a  PARTE — INSTRUÇÃO 
1 - QUADROS DE TRABALHO SEMANAL/MENSAL — 

APROVAÇÃO: 
1.1 Aprovo o Quadro de Trabalho Semanal, elaborado pelo 

comando do 1° GBM, de n° 005 e 006, para o período de 02 A 13 de Fevereiro 
de 2004, a ser ministrado ao efetivo daquela Unidade. 

1.2 Aprovo o Quadro de Trabalho Semanal, elaborado pelo 
comando do 1° GBS, para o período de 02 a 13 de Fevereiro de 2004, a ser 
ministrado ao efetivo daquela Unidade. 

1.3 Aprovo os Quadros de Trabalhos Semanais, elaborado pelo 
Comando do EFO, para os seguintes cursos em andamento: 

a) - Para o CFO 2° ANO 09aTURMA n°. 001, 002 e 003 para o 
período de 26 a 30 de janeiro e 02 a 14 de janeiro de 2004. 

1.4 Aprovo os Quadros de Trabalhos Semanais, elaborado pelo 
Comando do EFO, para os seguintes cursos em andamento: 
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QCG 2° TEN BM Antonio Carlos da Silva Souza 

POLIBOM 

QCG 

Mobilizando 
Equipes 
Logística 
Aplicada ao 
Serviço Público 

16 a 19 de Fev 

16 a 19 de Fev 

TEN BM Alessandra de Fátima 
Vasconcelos Pinheiro  

1° TEN QOBM Jaime de Avia Banjo 
3° SGT BM Wílson Carvalho Brito 

QCG 

Motivação e 
Auto-Estima 16 a 19 de Fev 1° SGT BM Jurandir de Oliveira Junior 

1° SGT BM Lucivaldo Bittencourt Pompeu 

Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
Secretariando 
com eficiência 
na 
Administração 
Publica 

Voluntária Civil BM Luciana da Silva Santa 
Rosa QCG 

Treinamento 
para o uso do 
SIMAS 

CB BM Cleber Martins Lago 

CB BM Wilson Lima Miranda 

SD BM Rui Marques Bezerra Junior 
7°SGBM 

Excelência no 
Atendimento 
ao Público 

16 a 19 de Fev 

1°  SGT BM Manoel Moraes dos Santos 

QCG 

Noções 
Básicas de 
Direito 
Administrativo 

16 a 19 de Fev CAP BM Cleber Alcir Tavares Baía 

QCG 

Técnica de 
Arquivo , 
Protocolo e 
Controle de 
Documentos 

16 a 19 de Fev 1°SGT E3M Paulo Tarso da Silva Ferreira 
SD BM Adamor Lima Brito 

09 a 13 de Fev 

10 a 13 de Fev 

4 — PUBLICAÇÃO DE PARECER DA COJ - APROVAÇÃO: 
Parecer n° 006/04 — COJ 
Interessado: DIRETORIA DE ENSINO E INSTRUÇÃO DO 

Assunto: Situação de militar readaptado em função burocrática 
Analisando a Parte s/n°/2003 do 2° SGT BM C. ALVES, datada 

de 04 de dezembro de 2003, o qual solicita ao limo Sr. Diretor de Ensino e 
Instrução do CBMPA, permissão para freqüentar o Curso de 
Aperfeiçoamento de Sargentos/2004, haja vista o militar se encontrar 
exercendo funções Burocráticas (readaptação de funções) por se encontrar 
a condição de apto com restrições permanente, devido estar acometido de 
lesão na Coluna Lombar e Sacra, proveniente de hérnia de disco. 

Diante da análise do documento do interessado, verifica-se que 
o militar se encontra afastado das atividades profissionais desde o ano de 
1995, mas sempre exercendo as atividades meio como digitador na 
Corporação. 

Vale salientar que o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento 
CAS, é um curso obrigatório à todos os 2° SGT's, para que estes possam 
galgar a graduação superior de 1° SGT, conforme preceitua o Art. 15, item 3 
do Decreto Federal n° 66.862 de 08 de julho de 1970. Logo, o pleiteante se 
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Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
atividades profissionais e Burocráticas existentes na grade Curricular do CAS. 

Desta análise preliminar, vejo que o militar pela situação que nos 
fora apresentado em documento anexo à sua parte, não poderá ser submetida  
a uma atividade peculiar ao Curso, que é a Pratica de Educação Física. Logo, 
o aluno que não pode participar de Educação Física será efetivamente 
reprovado na matéria e portanto, não terá a sua aprovação no final do Curso. 

Por outro lado, há de se fazer as seguintes perguntas: Como 
ficará a situação de todo o Pessoal que se encontra Apto com Restrições 
Permanente? Será que estes militares irão ficar estagnados na mesma 
Graduação, assistindo os seus companheiros de turmas galgarem graduação 
superior? 

Vejamos que a Lei Peculiar a instituição não faz qualquer 
previsibilidade deste assunto, logo, haverá necessidade de buscarmos leis 
que possam nos subsidiar quanto a matéria, e o Diploma Estadual que poderá 
ser aplicado ao caso é a Lei 5.810/94, que regulamenta o Funcionário Público 
Civil Estadual, pois vejamos o que diz os §§ 1° e 2° do Art. 56 deste Diploma: 

Art. 56 — Readaptação é a forma de provimento, em cargo mais 
compatível, pelo servidor que tenha sofrido limitação em sua capacidade física 
ou mental, verificada em Inspeção Médica Oficial. 

§ 1° - A readaptação "ex-offícion ou a pedido, será efetivado em 
cargo vago, de atribuições afins respeitada a habilitação exigida. 

§ 2° A readaptação não acarretará diminuição ou aumento da 
remuneragão (grifos nossos)... 

Vejamos que pela análise dos dispositivos citados o Funcionário 
deverá ser efetivado em cargo vago de atribuições afins respeitadas a 
habilitação exigida (§ 1° Art. 56), e ainda a readaptação não acarretará 
diminuição ou aumento da remuneração (§ 2° Art. 56), logo, entendemos por 
estes dispositivos que o funcionário deverá ficar estagnado na própria função 
até completar o tempo de serviço para que possa galgar a sua aposentadoria. 

Entendemos também que não há pertinência da aplicação destes 
dispositivos no caso em análise, pois o militar em questão não poderá 
permanecer durante os seus 30 anos de serviços na mesma graduação ou seja 
como 2° SGT BM. 

Diante da Análise, vejo que não há pertinência rio pedido do 
Sargento em questão devido a uma série de matérias exigidas na grade 
curricular do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos, que exigirá do aluno 
bastante esforço físico. Por outro lado, entendo também que o militar não 
poderá ficar estagnado na graduação de 2° SGT BM o resto do tempo na 
caserna até alcançar a reserva remunerada. 

Desta Forma, por falta de uma legislação que possa nos dar um 
embasamento legal ao caso e de que posição devemos adotar, sugiro, um 
Parecer mais acurado do caso pela Procuradoria Geral do Estado. 

É o parecer SMJ. 
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Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
4° PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA: 

1 — REFERÊNCIA ELOGIOSA: 
O Cel QOBM Comandante Geral do CBMPA, no uso da 

competência que Lhe confere o art. 11 inciso I do RDCBM, resolve: 

ELOGIAR: 

Aos Oficiais Maj QOBM Manoel Silva de Freitas, Maj QOBM Marco Antônio Gomes, Cap QOBM Almir Antônio Gouveia Martins, Cap QOBM Francisco Cantuária Moutinho Júnior e Cap QOBM Carlos Alberto Sarmanho da Costa, que como Comandante da EFO, 3°SGE3M/I-Abaetetuba, 3°GBM 	Ananindeua, 7°SGBM/I-Belém e 8°SGBM/I-Santa lzabel, 
respectivamente, conduziram estas OBM's de modo correto, eficiente e eficaz. 
Oficiais que demonstraram ser portadores de elevado senso de 
responsabilidade, dever e de compromisso com sua Corporação. As referidas 
OBM's hoje são Instituições sólidas e respeitadas e para isso contribui de 
maneira decisiva o comando dos referidos Oficiais, que não mediram esforços, 
inclusive abrindo mão do convívio familiar, para que os ideais de nossa secular 
Corporação estivessem sempre bem altos em todo o Pará. Oficiais 
inteligentes, íntegros, determinados, disciplinados e disciplinadores. 
Profissionais de estirpe e gestores que souberam trabalhar com os poucos 
recursos de que dispunham. Que esforço e a dedicação destes nobres Oficiais 
sirvam de estímulo e exemplo a todos os oficiais e praças do corpo de 
Bombeiros Militar do Para. É com prazer que faço este elogio justo e 
merecido. INDIVIDUAL. 

2 — PUNIÇÃO DISCIPLINAR: 
O Cap QOBM Comandante do 1° GBM no uso da competência 

que lhe confere o Art. 11, Inciso III do RDCBM, resolve: 

PUNIR: 
Com 02 (dois) dias de DETENÇÃO o SD BM Ferdinando 

Raimundo Rodrigues Pereira do 1°GBM, por ter no dia 01 de janeiro de 2004 
(quarta-feira) faltado ato de serviço de componente da Guarnição de Incêndio, 
o qual encontrava-se devidamente escalado ao ser dado o direito de ampla 
defesa e do contraditório através de PATD n°028/2004 o mesmo não justificou 
o seu ato. N°s. 26 e 80 do anexo I do art 15, com atenuante de inciso II do art 
19 e agravante de inciso VI, alínea "c" do art. 20, tudo do RDCBM. 
Transgressão Leve permanece no comportamento "BOM". Recolha-se ao 
quartel do 1°GBM sem fazer serviço. 

Com REPREENSÃO o SD BM Emerson Nascimento Tavares do 1°GBM, por estar no dia 20/01/2004 desatento em seu quarto de hora e 
ainda com seu uniforme em desalinho, ao ser dado o direito de ampla defesa e 
do contraditório através de PATD n°042/2004 o mesmo não justificou o seu 
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