
) GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE 

DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL 
BELÉM-PARÁ, 27 DE MAIO DE 2004. 

BOLETIM GERAL N° 099 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

a PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
SERVIÇOS PARA O DIA 28MAI2004 (SEXTA — FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	 MAJ BM MARCO ANTÔNIO 
Supervisor de Área 	 CAP BM ORLANDO 
Coordenador de Operações ao CIOP 1° Turno: CAP BM SAULO 

2° Turno: CAP BM QUARESMA 
Fiscal de Dia ao QCG 	 CAP BM REGO 
Encarregados de Inquérito Técnico 	TEN BM VARELA 

ASP. OF BM HUGO 
Peritos de Incêndios e Explosões 	MAJ BM EDMILSON 

CAP BM BENTES 

MENSAGEM 
Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa 

(Salmo: 91: 03) 

2a PARTE — INSTRUÇÃO 
1- QUADROS DE TRABALHO SEMANAL/MENSAL — APROVAÇÃO: 
- Aprovo o Quadro de Trabalho Semanal, n° 020 elaborado pelo 

comando do 1° GBM. para o período de 17 a 21 de maio de 2004, a ser 
ministrado ao efetivo daquela Unidade. 

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

a) - Para o CFO 2° ANO 09° TURMA n°, 017 para o período de 17 a 22 
de maio de 2004. 

b) - Para o CFO 1° ANO 10° TURMA n°. 009 para o período de 17 a 22 
de maio de 2004. 

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

a) - Para o CAS/ BM INTEGRADO 1° pelotão n°. 014, para o período de 
17 a 23 de maio de 2004. 

b) - Para o CFS/ BM COMBATENTE 2° pelotão n°. 014, para o período 
de 17 a 23 de maio de 2004. 
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c) - Para o CFS/ BM COND e OPR de VTR 3° pelotão n°. 014, para o 

período de 17 a 23 de maio de 2004. 
d) - Para o CFC/ BM COMBATENTE 4° pelotão n°. 014, para o período 

de 17 a 23 de maio de 2004. 
e) - Para o CFSD/ BM COMBATENTE 5° pelotão n°. 014, para o período 

de 17 a 23 de maio de 2004. 
f) - Para o CFSD/ BM COMBATENTE 6° pelotão n°. 014, para o período 

de 17 a 23 de maio de 2004. 
g) - Para o CFSD/ BM COMBATENTE 7° pelotão n°. 014, para o período 

de 17 a 23 de maio de 2004. 
h) - Para o CFSD/ BM COMBATENTE 8° pelotão n°. 014, para o período 

de 17 a 23 de maio de 2004. 

2 — DIPLOMAS E CERTIFICADOS — APRESENTAÇÕES: 
Os Militares abaixo relacionados apresentaram na Diretoria de Ensino e 

Instrução os seguintes Diplomas/Certificados: 
2.1 1° SGT BM Jurandir Oliveira Junior; pertencente ao efetivo do QCG. 
Diploma do Curso Psicotécina Militar, realizado no Centro de Estudos de 

Pessoal Exército Brasileiro obtendo colocação 11°/14, Média 8,22 Menção MB. 
Curso Operações Financeiras e Técnica de Atendimento, realizado no 

setor de Treinamento do Banco Sudameris Brasil com 16 horas no período 21 a 
25/02/1983. 

2.2 CB BM Nelson da Silva Fernandes, pertencente ao efetivo do 1° 
GBS. 

a) Certificado de participação do "curso para Conselheiros Fiscais" 
realizado pela Central das Cooperativas de Crédito do Estado do Pará, no 
período de 13 à 14/05/2004. 

3 — CURSO DO EGPA/SEAD - APROVAÇÃO: 
Ficam indicados os militares abaixo relacionados para freqüentarem os 

cursos oferecidos pelo EGPA, conforme quadro abaixo no período de 26 a 30 de 
janeiro de 2004. 

CURSO PERiODO NOME UBM 

Excelência no Atendimento 
ao Público 26 a 30/01/04 

3° SGT BM Carlos Alberto da Mata Bezerra 
CB BM José Paulo Pereira Paixão 
CB BM Wilson de Alcântara Farias 
CB BM Duval Dutra Nascimento 
CB BM Rubvon Sousa Viana 
CB BM Jânio Ériton Sampaio Leal 
CB BM Reginaldo de Oliveira Salgado Filho 
SD BM Ednilson Cunha Navarro 
SD BM Augusto Riler de Amorim Lopes 

1°SGBM/1 

Excelência na Qualidade 
da Administração Pública 26 a 30/01/04 3° SGT BM Amauri da Costa Oliveira 1°SGBM/1 
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Melhoria da Qualidade na 
Administração Pública 

26 a 30/01/04 

SUB TEN BM Haroldo José Assunção Nobre 
1° SGT BM Luis Wanderley Ferreira Santos 
CB BM Rosenilson Rodrigues Pereira 
SD BM Anivaldo Moraes Sousa 
SD BM Vanderlei José de Oliveira Rego 
SD 13M Mário Cristino Ta a Os Barrozo 

1° SGBM/I 

Avaliação Sócia Ambiental 
de Projetos Eco -Turísticos 

26 a 30/01/04 
3° SGT BM Cloudes de Sá Barbosa 
SD BM Schneyder Rodrigues Jati 
SD BM Marcelo Augusto Lopes Magalhães 

1° SGBM/i 

4 — PALESTRA - INDICAÇÃO: 
O 1° SGT BM Licinio Antônio Chaves dos Santos pertencente ao efetivo 

da Polibom e CB BM Edmilson Soares Lima, pertencente ao efetivo da 1° GBS. 
Ficam indicados para proferirem palestra de atendimento pré-hospitalar 

e ações preventivas para os alunos de patologia clinica do Evandro chagas nos 
dias 18 e 19/05/2004. 

b) — O 1° SGT BM Licinio Antônio Chaves dos Santos pertencente ao 
efetivo da Polibom e CB BM Edmilson Soares Lima, pertencente ao efetivo da 1° 
GBS: 

Ficam indicados para proferirem palestra de Assistência pré-hospilar em 
Urgência e emergência aos discentes do 4° Ano de Enfermagem — UEPA, no dia 
29 de maio de 2004 das 8: 00.as 12:00h. 

c) — O 2° SGT BM Luiz Augusto da Cruz Corrêa e 2° SGT BM Everaldo 
Raiol da Silva pertencente ao efetivo do QCG: 

Ficam indicados para proferirem palestra ao efetivo do 3° 
SGBM/Abaetetuba, Sobe o tema "Importância da Diretoria de Ensino e 
Instrução" no dia 20/05/2004, das 9:00 as 11:00h. 

5 — CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO - INDICAÇÃO: 
Conforme determinação do Exm° Sr. Comandante Geral, ficam 

indicados o CAP Q0E3M, LUIZ CLÁUDIO DA SILVA FARIAS pertencente ao 
efetivo da EFO e 3° SGT BM MIREIA MOUTINHO CAFEZAKIS pertencente ao 
efetivo do CFAE para participarem do Congresso Internacional de Educação em 
São Luis-MA, período de 09 a 12 de junho de 2004. 

6 — CURSO DE TÉCNICA DE ENSINO - INDICAÇÃO: 
Conforme determinação do Exm° Sr. Comandante Geral fica indicada a 

2° TEN BM ALYNE GISELLE CAMELO LOUZEIRO, pertencente ao efetivo do 
CFAE, para freqüentar o Curso de Técnica de Ensino no Centro de Instrução 
Almirante Wandenkolk CIAW, Rio de Janeiro no período de 05 a 23 de julho de 
2004. 

7 — I CONGRESSO TÉCNICO NACIONAL DOS XXI JOGOS 
ACADÊMICOS- INDICAÇÃO: 

Conforme determinação do Exm° Sr. Comandante Geral exarada no 
documento Fax. n° 212, datado de 13/05/2004 EFO, onde consta a realização 
do I Congresso Técnico Nacional dos XXI Jogos Acadêmicos das Policias e 
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Corpo de Bombeiros Militares do Brasil JAPBM a ser realizado na Academia de 
Policia Militar do Estado do Mato Grosso, nos dias 21, 22 e 23 de maio de 2004 
sendo indicados o CAP QOBM JOSÉ CARLOS DA SILVA FARIAS e o 1° TEN 
QOBM JOSAFÁ TELES VARELA. 

(REF.NBG N° 018/04 — DEI) 

3a PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I — ASSUNTOS GERAIS: 
A — ALTERAÇÕES DE PRAÇA 
1 — LICENÇA PE SAÚDE — CONCESSÃO: 
Conforme Parecer Médico, Concedi: 
A Contar do dia 04MAI04 
Ao CB BM ODAIR DE JESUS FURTADO PANTOJA, do 7°SGBM/I, 10 

(dez) dias de dispensa do esforço físico, podendo responder expediente. 

A Contar do dia 10MA104 
Ao CB BM ODAIR DE JESUS FURTADO PANTOJA, do 7°SGBM/I, 10 

(dez) dias de dispensa do serviço fora do aquartelamento. 

A Contar do dia 06FEVO4 
Ao SD BM ANTONIO WALDECY MORAIS SOUZA, do QCG, 140 (cento e 

quarenta) dias de dispensa do serviço fora do aquartelamento, devendo retornar 
para nova inspeção de saúde no dia 24.00.2004. 

II — ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS: 
1 — OFÍCIO TRANSCRIÇÃO: 
OFÍCIO RECEBIDO — TRANSCRIÇÃO: 
A) OFÍCIO n° 001/2004 	 Belém, 18 de maio de 2004 

Excelentíssimo Senhor Cel. QOBM Comandante Geral do CBMPA. 

Considerando que a Informática é definida como "ciência que visa o 
tratamento da informação através do uso de equipamentos e procedimentos da 
área de processamento de dados", reforçado pelo Art. 3° da Lei Federal 7.232/84, 
que dispõe sobre a Política Nacional de Informática, que "Consideram-se 
atividades de informática aquelas ligadas ao tratamento racional e automático da 
informação", onde no CBMPA atualmente é responsável desde a confecção de 
documentações, efetivação e controle das compras e do estoque dos materiais, e 
infelizmente seus recursos ainda não estão bem explorados. 

Considerando que no CBMPA existe uma grande falta de padronização 
dos equipamentos de informática o que gera grandes gastos, como exemplo a 
diversificação de impressoras que, sem um estudo que baseasse seu emprego, 
foram adquiridas e distribuídas sem critérios de real necessidade, onde muitas das 
vezes seus recursos são sub utilizados, pois além do valor elevado do preço não 
só do cartucho de tinta novo, como da recarga do mesmo, não foram comparados 

Boletim Geral N° 099, de 27MAI2004 -E-MAIL ajgcbmiãbol.com.br  Pág. 1169 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
	

Vwe 
com as impressoras matriciais, que possuem o valor de suas fitas 
infinitamente menor. É certo que uma impressora de fita é mais cara que uma 
de jato de tinta, porém torna-se bastante barato a longo prazo, e além de 
serem mais indicadas para a impressão de documentações, que são o 
cotidiano de nossas unidades onde dificilmente necessitam de imprimir fotos 
ou figuras que exigem a utilização de impressoras jato de tinta, e que seriam 
mais recomendadas para setores que trabalham com edição gráfica, exemplo 
a BM/5 do EMG. 

Considerando que atualmente a quase totalidade dos PC's do CBMPA 
fazem uso de softwares que não foram adquiridos com suas respectivas 
licenças e que certamente trarão futuramente um grande transtorno para 
Corporação, fato que poderá ser sanado através do resultado de um estudo 
que está sendo realizado por este signatário e por mais dois Capitães, Afonso 
e Wytting, no qual a migração para o uso de software livre será não só, a 
opção mais segura, como também a mais barata, pois é de graça, além de 
acompanhar a política econômica do setor que está sendo implantada e 
empregada pelo Governo Federal e Estadual. 

Considerando que a Telecomunicação é o processo de comunicação 
à pequena, média e longa distância e que utiliza como meio de transmissão 
desde linhas telegráficas, telefônicas, redes de computadores, rádios e 
satélites e, de acordo com o código brasileiro de telecomunicações, Lei 
número 4.117/62 Art. 4° "Constituem serviços de telecomunicações a 
transmissão, emissão ou recepção de símbolos, caracteres, sinais, escritos, 
imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por fio, rádio, 
eletricidade, meios óticos" ou qualquer outro processo eletromagnético". 

Ressaltando que as comunicações do CBMPA, na capital, ou seja em 
pequenas distancias é gerenciada pelo Centro Integrado de Operações, ClOp, 
através de repetidoras e apenas operacionalmente a nível de transmissão das 
ocorrências entre ClOp, unidades operacionais e viaturas operacionais, 
ficando a Corporação praticamente deficiente e sem quem gerencie as 
operações que exigem comunicações ponto a ponto, que não necessitam 
extrapolar a área cio local do teatro de operações, bem como não devem 
sobrecarregar as repetidoras do ClOp, o que geralmente ocorre em operações 
como o Círio, lemanjá e jogos de futebol. Sem falar que não há uma forma de 
contato entre o Centro de Operações e uma Guarnição que esteja executando 
serviços em áreas com distâncias acima de trezentos quilômetros, 
combatendo um incêndio florestal, fazendo uma busca ou em operações de 
Defesa Civil em que as comunicações convencionais estejam em pane ou não 
seja possível sua utilização. 

Considerando ainda que a Telemática é o produto do conjunto das 
técnicas de informática e das telecomunicações, gerando características 
autônomas com o objetivo de sanar a atual necessidade de armazenamento, 
controle e transmissão de dados entre as Unidades da Corporação, vencendo 
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as barreiras da distância, além de possibilitar outras vantagens, como o acesso 
a informações de grandes bancos de dados em qualquer parte do mundo. 

Face às definições, dificuldades e fatos citados, e visando organizar, 
padronizar, e controlar, através de estudos e testes que apontem propostas e 
soluções fundamentadas, condizentes com a nossa realidade, ouso propor a 
Vossa Excelência a instituição de um órgão responsável pela Telemática na 
Corporação, tendo a incumbência de estudar, planejar, especificar, controlar, 
coordenar, fiscalizar e manutenir os sistemas de informática e de 
telecomunicações do CBMPA. 

JUSTIFICATIVA 
O órgão proposto estará inserido, direta ou indiretamente, em todos os 

setores do CBMPA e assume a característica de uma estrutura de Direção 
Setorial face a necessidade de autonomia para fiscalizar os demais órgãos da 
Corporação, no que diz respeito à telemática, além de desenvolver pesquisas, 
testes e especificações de equipamentos e atender também, as áreas 
operacionais. 

Responsabilizando-se pela telemática, a DDT assumirá um papel 
preponderante junto ao Comando Geral da Corporação, não só do setor 
administrativo como do operacional, avocando das Diretorias, Seções, 
Grupamentos e Subgrupamentos, as atividades de caráter técnico e específico 
da área de informática e de telecomunicações, bem como, os testes e as 
especificações técnicas de equipamentos para futuras aquisições do CBMPA. 

COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO 
A Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico poderá ser assim 

composta: 
Diretor 
Incumbe-se da gerencia geral da DDT e pelas atividades 

administrativas, operacionais e de caráter instrutivo relacionadas a Telemática, 
pesquisas e especificações no âmbito do CBMPA. 

Subdiretor 
Responsável pelo controle do efetivo, materiais e equipamentos de 

informática e rádio da Diretoria, bem como, controle, estoque, distribuição e 
fiscalização do material administrativo e operacional da DDT; 

Centro de Telemática (CTEL) 
— Operações: Responsável por planejar, coordenar, controlar e fiscalizar 

todas as atividades operacionais de informática e telecomunicações do CBMPA. 
Subdivide-se em: 

Seção Rádio: Responsável pelo planejamento, coordenação e controle 
de todos os sistemas de rádio do CBMPA; 
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Seção de Operação Computacional: Responde pela instalação, 

fiscalização, coordenação e controle de todos o software, hardware dos 
computadores e periféricos do CBMPA; 

Seção de Gerência de Redes e Teleprocessamento: Responsável 
pelo planejamento, coordenação e controle das diversas redes e suas 
interligações, bem como pelas linhas físicas de transmissão no âmbito do 
CBMPA; 

Centro de Suporte Treinamento e Manutenção (CSTM) 
— Técnica: Órgão de apoio que compreende: 
Seção de Treinamento e Apoio ao Usuário: 
Capacita os militares a operarem na área de telemática e dá suporte 

aos diversos setores do CBMPA nas questões referentes à atividade; 
Seção de Suporte e Manutenção: Responsável por instalar e 

manutenir todos os equipamentos geridos pelas seções Rádio, rádios base, 
móveis e portáteis bem como as antenas, e de informática no tocante a 
configuração e troca de software e hardware; 

Centro de Estudos, Desenvolvimento e Especificações (CEDESP) 

- Tecnológico: Órgão de apoio com o objetivo de: 
Estudar, especificar equipamentos e desenvolver sistemas. Responde 

pelos projetos de desenvolvimento de programas e sistemas a serem 
utilizados no CBMPA, bem como pela gestão das estruturas de banco de 
dados utilizados pela Corporação. 

EFETIVO E PESSOAL QUALIFICADO 
O Corpo de Bombeiros do Estado do Pará não possui quadros 

especializados na área de telemática. O regulamento que dispõe sobre a 
organização básica não prevê os militares que possuem formação nas áreas 
afetas à mesma, a exceção das praças onde no QBMP dentre as qualificações 
de bombeiro militar particulares, destacamos a QBMP/5, Operador de 
Comunicações, entretanto, para início das atividades da DDT, se faz 
necessário a convocação de militares da Corporação com experiência nas 
áreas de informática e de telecomunicações, possuidores de qualificação 
adquirida particularmente. A partir de então, o próprio sistema será auto- 
sustentável, multiplicando seus operadores e técnicos, permitindo-lhes, 
inclusive, a atualização periódica e constante de conhecimento. 

PREMISSA 

Com a oportunidade da mudança de sede do Comando Geral do 
CBMPA e a inevitável criação do Setor Tecnológico, sugerimos um 
cronograma dividido em quatro fases para uma real informatização do QCG e 
posterior expansão. 
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Ressalto ainda, que independente da ordem das fases, dois itens da 

terceira fase estão em execução. 
1° Fase: 
COMPOSIÇÃO DO FETIVO E DE EQUIPAMENTOS 

Com o objetivo de estruturar a Diretoria, sugerimos a princípio a 
convocação de um corpo técnico composto por: 

05 Oficiais (cargos de Direção e Chefia) 
08 Praças (cargos de Controle e Execução) 
Aquisição Pc's para desenvolvimento de aplicativos, equipamentos 

portáteis de armazenamento de dados e ferramentas. 

2° Fase: 
LEVANTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS, RELATIVOS A 

TELEMÁTICA, PERTENCENTES AO CBMPA 

Catalogação de todo o hardware, software e equipamentos de 

radiocomunicação da Corporação. 
Troca de todo o software não licenciado por equivalente e de uso 

livre. 

Treinamento dos usuários. 

3° Fase: 
ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DO QCG/CBMPA 

Especificação do Servidor de Banco de Dados e sistema operacional 

adequado*. (em execução) 
Especificação da Rede Lógica*. (em execução) 

Desenvolvimento e implementação dos bancos de dados. 
Desenvolvimento, manutenção e hospedagem da nova honre page 

do CBMPA. 
Interligação dos Grupamentos, Subgrupamentos e unidades 

externas ao QCG, possibilitando a troca de dados (implementação do Boletim 

Geral Digital). 
Treinamento dos usuários. 

4° Fase: 
NORMALIDADE E CONTROLE 

Manutenção preventiva e implementação de novas tecnologias. 

ANDREI VICENTE DA COSTA — CAP. QOBM 
Assessor do Comandante Geral do CBMPA 

(Ref. Nota para BG n° 24/2004-Gab.Cmd°) 
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B) OFÍCIO CRP — 125/2004 - AMERICANO, 06 DE MAIO DE 2004. 

Senhor Comandante, 

A Direção do CRP — Centro de Recuperação Psiquiátrico, vem através 
deste aaradecer a atenção dispensada a nossa solicitação, quando da 
liberação da banda de Música desta Corporação, para fazer parte da 
Programação da Festividade, em comemoração ao Dia das Mães do Centro, 
realizada no dia 05.05.04 (quarta-feira), às 09:00h. 

Atenciosamente, 

OLGA SUSANA CAYUELA FERREIRA — MÉDICA 
Diretora do CRP 

2 — ATO DESTE COMANDO 
Este Comando recebeu e acatou a proposta de criação da Diretoria de 

Telemática a ser implantada na estrutura organizacional do CBMPA e resolve: 
1 — Publicar em BG o OF. N° 01/2004 do CAP QOBM Assessor do 

Comandante Geral do CBMPA com uma exposição de motivos: a proposta de 
criação da Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico e o plano de 
Estruturação, desenvolvimento e Aplicação da Diretoria de Desenvolvimento 
Tecnológico no CBMPA, para conhecimento de todos; 

2 — Determinar que apresentem até o dia 25 de junho de 2004, (sexta 
feira) sugestões para efetivação e o melhor desempenho da nova Diretoria a 
ser criada na estrutura do CBM. 

3 — Publique-se na íntegra. 

48  PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA: 
1 — REFERÊNCIA ELOGIOSA 
O Cap QOBM Comandante do 1° GBM, no uso de suas atribuições 

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

ELOGIAR: 

O CB BM DISSON ROBERTO PIMENTEL e o SD BM JOSINALDO 
CASTRO DO NASCIMENTO, ambos do 1° GBM, por terem doado sangue 
voluntariamente a pessoa necessitada no banco de sangue do Centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Pará — HEMOPA, ato de amor a vida que 
enobrece o nome da Corporação. INDIVIDUAL. 

2 — PUNIÇÃO DISCIPLINAR: 

O CAP QOBM Comandante do 4° SGBM/I, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o art. 11, inciso III do RDCBM, resolve: 
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PUNIR: 

Com REPREENSÃO o 2°SGT BM ANTONIO PEREIRA DE MENDONÇA 
do 4° SGBM/I, por ter quando de serviço de supervisor de dia ao 4° SGBM/I no dia 
22 de abril do ano em curso, ter conduzido em via pública a VTR KOMBI desta 
unidade sem estar habilitado para tal e ainda sem haver comunicado sua saída ao 
1° SGT BM JAIME, condutor e operador de serviço no referido dia, ao ser dado o 
direito de defesa através de PATD de n° 043/04, não justificou suas alegações, 
incurso nos números 26, 58 e 64 do anexo I do art. 15, com atenuante do inciso II 
do art. 19 e agravantes do inciso II e VI alínea "A" do art. 20, tudo do RDCBM. 
Transgressão "LEVE" permanece no comportamento "BOM". 

RAIMUNDO NO O DA COSTA — CEL QOBM 
Comandante Geral do CBMPA 

	.--- 
ARCOS AU sRuEbLcloOmAa nOdUalriNt e0 GLeOr aPi  EdS — 

do CBMPA 
BCtL QOBM  mp  A  

1.s 
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