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SERVIÇOS PARA O DIA 02 OUT 2004 (SÁBADO) 
:eia! Superior de Serviço 	 MAJ BM MORAIS 

St..pervisor de Área 	 CAP BM CAVALCANTI 

Coordenador de Operações ao CIOP 1° Turno: CAP BM CASTRO 
2° Turno: CAP BM AUGUSTO 

Fiscal de Dia ao QCG 	 SUBTEN BM DAVI 

::F..noarregados de Inquérito Técnico 	TEN BM NOBRE 
)eritos de Incêndios e Explosões 	CAP BM PINHEIRO 

CAP BM AUGUSTO 

SERVIÇOS PARA O DIA 03 OUT 2004 (DOMINGO) 
ficial- Superior de Serviço 	 TEN CEL BM GOMES 

. JperVisor de Área 	 CAP BM ORLANDO 

._,00rdenador de Operações ao CIOP 1° Turno: CAP BM HELTON 
2° Turno: CAP BM WYTTING 

riscai de Dia ao QCG 	 CAP BM REGO 

,carregados de Inquérito Técnico 	TEN BM NETO 
r'er¡tos de Incêndios e Explosões 	TEN CEL BM PAULO GERSON 

CAP BM WITTING 

`^'Efre./Ick.)S PARA O DIA 04 OUT 2004 (SEGUNDA- FEIRA) 
u Serviço 	 TEN CEL BM LISBOA 

Supervisor de Área 	 CAP BM WALBER 

coordenador de Operações ao CIOP 1° Turno: CAP BM BAIA 
2° Turno: CAP BM ROBERTO 

Fiscal de Dia ao QCG 	 TEN BM ANTÔNIO - 

Encarregados de Inquérito Técnico 	TEN BM LOAIR 
Peritos de Incêndios e Explosões 	TEN CEL BM LISBOA 

CAP EM WITTING 

. Boletim Geral N°183 de 01OUT20041— E-MAIL atecbmrCitol com.br  Pág.2006 



Vidas  Alheias e Riquezas a Salvar 
MENSAGEM 
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. 
Deitar-me, faz em verdes pastos, gula-me mansamente a 

águas tranqüilas. (Salmo 23: 1, 2). 

23  PARTE - INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

3" PARTE: ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I - ASSUNTOS GERAIS 

A - ALTERAÇAO DE OFICIAL 
1-FÉRIAS — TRANSFERÊNCIA 

Transfiro o período de férias regulamentar, referente ao ano 
de 2003, do MAJ QOSBM ROBERTO ANTONIO FIGUEIRA DE 
MAGALHÃES — ME 5619696-1, da POLIBOM, do mês de agosto para o 
mês de dezembro/2004. 

Transfiro o período de férias regulamentar, referente ao ano 
de 2003, do CAP QOBM EVALDO BASTOS FERREIRA — MF 5267692-1, 
do 10°SGBM/I, em dois períodos: o 1° período a contar de 10-10-04 a 24-
10-04 e o 2° período a contar de 27-12-04 a 10-01-05. Sendo que nos dois 
períodos, passa a responder pelo comando do 10° SGBM/I, o 2° TEN 
QOABM EMMANUEL ZACARIAS DIAS FILHO-MF3382974-1. 

(Ref. Nota n° 61, de 17SET2004- DP) 

2-APRESENTAÇÃO 
Apresentou-se no dia 16-09-2004, na Diretoria de Pessoal, o 

1° TEN QOABM JOÃO-SOARES DA SILVA — MF 3367584-1, por ter sido 
transferido para o 1°SGBM/I, de acordo com a nota para BG n°059-DP, de 
01-09-2004. 

(Ref. Nota n° 61, de 17SET2004- DP) 

B) ALTERAÇÃO DE PRAÇA ESPECIAL 
1-APRESENTAÇÃO 

Apresentou-se no dia 15-09-2004, na Diretoric de Pe.:suo:, o 
ASP OF BM CHARLES DE PAIVA CATUAE3A — MF 5833680-1, por ter 
sido transferido para o 1°GBM. 

(Ref. Nota n° 61, de 17SET2004- DP) 

C) ALTERAÇÕES DE PRAÇAS 
1-APRESENTAÇÃO: 

Apresentou-se no dia 13-09-2004, na Diretoria de Pessoal, o 
CB BM JOSÉ RUBENS GURJÃO DE SOUSA — MF 5398312-1 do 
10°SGBM/I, para atualização dos assentamentos dos Cb's e Sd's daquela 
UBM. 
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Apresentou-se no dia 17-09-2004, na Diretoria de Pessoal, o 
3° SGT BM R013ERTSON MANOEL GOMES BATISTA MF 5438543-1, 
por ter sido transferido para o 1°SGBM/1, de acordo com a nota para BG 
n°060-DP, de 10-09-2004. 

Apresentou-se no dia 17-09-2004, na Diretoria de Pessoal, o 
SD BM JÂNIO CLEMISSON PINTO DE JESUS - MF 5610150-1, por ter 
sido transferido para o 1°SGBM/I, de acordo com a nota para BG n°059-
DP, de 01-09-2004. 

Apresentou-se no dia 17-09-2004, na Diretoria de Pessoal, o 
CB BM JORGE ALBERTO DE SOUZA - MF5212120-1, por ter sido 
transferido para o QCG/CIOP. 

(Ref. Nota n° 61, de 17SET2004- DP) 

2-FÉRIAS-TRANSFERÊNCIA 
Transfiro o período de férias regulamentar referente ao ano 

de 2003, dos militares abaixo relacionados, em virtude de estarem 
freqüentando os Cursos de Formação de Sargentos e Cabos BM/2004. 

AL CFS NELSON TEIXEIRA MONTEIRO JUNIOR  de 
setembro para outubro de 2004. 

AL CFS ELIENAI  SOARES PEREIRA de setembro para 
outubro de 2004. 

AL CFS EDSON  DA SILVA MAIA de setembro para novembro 
de 2004. 

AL CFC RAIMUNDO REGINALDO FERREIRA LOBATO  de 
abril para novembro-de 2004. 

AL CFC EDMILSON JOSE SILVA FIGUEIREDO  de setembro 
para novembro de 2004. 

(Ref. Nota n° 61, de 17SET2004- DP) 

3- FURTO DE DOCUMENTO 
SD BM EFRAIM  BRITO FERREIRA, RG 15638 do 7°SGBM/I, 

participou na Diretoria de Pessoal que foi furtado em via pública o seguinte 
documento: (conforme BOP 00225/2004. 002073-0, da Delegacia de 
Crimes C. Patrimônio, datada de 13-09-2004). 

CARTEIRA DE IDENTIDADE MILITAR. 
(Ref. Nota n° 61, de 17SET2004- DP) 

4-TRANSFERÊNCIA 
De acordo com que preceitua o art. 1°,§ 1°, Inciso II da 

Portaria n°578/99, de movimentação de pessoal do CBMPA: 
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POR NECESSIDADE DO SERVIÇO 
Da EFO para o CFAE 
1° SGT BM ORLANDO ARAÚJO  DA COSTA 
(Ref. Nota n° 61, de 17SET2004- DP) 

II- ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1— FÉRIAS CONCESSÃO 

Concedo o período de férias regulamentar aos militares do 
CBMPA que fizeram jus ao ano de 2003, a contar de 01-10-2004 com 
término no dia 30-10-2004, apresentação no dia 31-10-2004, conforme 
relação no Plano de Férias Geral publicado no BG n° 202, de 13NOV2003. 

(Ref. Nota n° 61, de 17SET2004- DP) 

2-OFICIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO 
A- Ofício n° 178-2004-Sec. Belém, 2 de setembro de 2004. 
Ilmo. Sr. 
Ten. Cel. QOBM MÁRIO AVELINO WANZELER DE MATOS 
Diretor de Pessoal do Corpo de Bombeiros Militar do Pará 
ACADEMIA PARAENSE DE LETRAS 
FUNDADA EM 3 DE MAIO DE 1900 

Senhor Diretor, 
Comunico a V. S3., para os devidos fins, que o SD BM 

EFRAIM  E3RITO FERREIRA, do QCG, colocado à disposição da Academia 
por esse Comando, teve freqüência integral no mês de Agosto de 2004. 

Apresento-lhe protestos de apreço. 

ACYR PAIVA PEREIRA DE CASTRO 
1° Secretário 
Despacho: 
1 A DP para conhecimento e controle ; 
2 Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
(Ref. Nota n° 61, de 17SET2004- DP) 

3-PROCESSOS: 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE GESTÃO 
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO JURIDICO 
PROCESSO N° 2003/116366 
INTERESSADO: WILSON LUZIO DA ROCHA BENDELAK 

FILHO 
ASSUNTO: INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO 
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Senhora Gerente I. 

O Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, 
por meio do Of. n°468/2003-DP encaminha a esta Secretaria Executiva de 
Administração-SEAD, os presentes autos, com o pedido de concessão do 
benefício da Lei n° 5320/86, em razão do exercício de cargo em comissão 
de interesse do Tenente Coronel QOBM WILSON LUZI° DA ROCHA 
BENDELAK FILHO MF 3367940-013, RG 8083. 

Ao pleito o interessado junta certidão fornecida pela própria 
CBMPA, a qual discrimina a função de confiança exercida, de AJUDANTE 
GERAL DO CBMPA, num total de 07 (sete) meses e 27 (vinte e sete) 
dias, cujo padrão é DAS 06 e também de DIRETOR DA D.E.I , num total 
de 02 (dois) meses e 09 (nove) dias. 

Convém mencionar que o Oficial em tela, em 1999, requereu 
por meio do Processo n° 1999/129555, a incorporação de 80% (oitenta 
por cento) do DAS-06, por ter exercido cargos comissionados durante 08 
(oito) anos e 08 (oito) dias, sendo que o de maior padrão à época foi o de 
Chefe do EMG DAS-06, tal incorporação lhe foi deferida, e encontra-se 
incorporada aos seus vencimentos, com base na Lei 5.320/86. 

Transcrevemos a seguir todos as representações exercidas 
pelo militar: 

1)Chefe do CSMV/MOP, no período de 26/02/81 a 06/04/81 
(01 mês e 10 dias); 

2)Respondeu pela Chefia do Almoxarifado, no período de 
01/08/81 a 25/08/81 (25 dias); 

3)Chefe da 2° Seção, no período de 26/08/81 a 23/09/81 (29 
dias); 

4)Comandante do 2° GBM/CASTANHAL, no período de 
17/12/85 a 21/03/86 (03 meses e 05 dias); 

5)Almoxarife do CCB, no período de 22/01/88 a 11/05/88 (03 
meses e 20 dias); 

6)Chefe da BM/1, no período de 11/05/88 a 23/04/90 (01 ano, 
11 meses e 18 dias); 

7)Comandante do CFAE, no período de 02/04/91 a 22/07/91 
(03 meses e 22 dias); 

8)Chefe da 1° Seção, do EMG, no período de 22/01/92 a 
08/04/92 (02 meses e 18 dias); 

9)Chefe da 38  Seção, no período de 11/08/92 a 17/08/92 (07 
dias); 

10)Chefe da 38  Seção, no período de 03/01/94 a 23/01/95 (01 
ano e 28 dias); 
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11)Ajudante Geral do CBM/PA, no período de 24/01/95 a 
31/07/95 (06 meses e 09 dias); 

12)Chefe do COBOM, no período de 02/02/96 a 01/03/96 (29 
dias); 

13)Chefe da 1 a  Seção, no período de 06/12/96 a 06/02/97 (02 
meses e 01 dia); 

14)Comandante da EFO. no período de 07/02/97 a 21/02/98 
(01 ano e 15 dias); 

15)Respondeu: Diretor de Ensino e Instrução, no período de 
30/10/97 a 07/05/98 (06 meses e 10 dias); 

16)Respondeu: Subcomandante e Chefe do EMG, no período 
de 08/05/98 a 12/07/99 (01 ano 02 meses e 06 dias); 

17)Diretor de Serviços Técnicos DAS-5, no período de 
06/08/1999 a 04/05/2000 (09 meses e 03 dias); 

18)Comandante do 3°GBM DAS-4, no período de 05/09/2000 
a 07/06/2001 (09 meses e 06 dias); 

19)Ajudante Geral do CBMPA DAS-6, no período de 
04/10/2001 a 30/05/2002 (07 meses e 29 dias); 

20)Diretor do DEI DAS-5, no período de 31/05/2002 a 
17/07/2002 (01 mês e 18 dias); 

Totalizando 10 anos, 02 meses e 03 dias. 

Posteriormente, em 30/08/2001, por meio do Processo n°  
2001/263351 o Oficial requereu a Incorporação de Representação, tendo 
lhe sido deferida majoração do percentual da representação em mais 
10% (dez por cento) sobre a função de Chefe de Estado Maior (DAS-6). 

Agora vem o postulante solicitar a Incorporação de mais 
10% (dez por cento) dos cargos comissionados, exercidos após os que 
lhe conferiram a incorporação de 90%. 

No cômputo geral concluímos que o militar exerceu cargos 
em comissão por 10 anos, 04 meses e 24 dias, tendo assim adquirido o 
direito a incorporar 100% (cem por cento) da representação do maior 
padrão dos cargos exercidos pelo mesmo que corresponde ao DAS-6. 

A Lei n° 5.320/86, que regula a concessão de 
Representação aos militares dispõe em seus arts. 1°, 2°,4° e 8°, que o 
servidor efetivo da carreira militar incorpora em seus vencimentos, após a 
desinvestidura do cargo, a representação no percentual de 10% (dez por 
cento), por ano de exercício, até o limite de 100% (cem por cento), do 
cargo em comissão ou função gratificada, sendo considerado, quando 
mais de um cargo ou função for exercido, o de maior nível. 
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Isso posto, entende esta Consultoria pelo deferimento do 
pedido de majoração de mais 10% (dez por cento) da incorporação de 
representação, face o pleito satisfazer os requisitos exigidos por lei, 
cabendo a alteração no pagamento da representação de Ajudante Geral 
do CBMPA (DAS-06), passando sua representação, a ser de 100% (cem 
por cento), com efeitos financeiros a contar da data do pedido, na forma 
dos arts. 1°, 2°,4° e 8° da Lei n° 5,320/86. 

É o parecer, S.M.J. 
Belém, 25 de maio de 2004 

HELENA DA CONCEIÇÃO BASTOS GOMES 
Consultor Jurídico/SEAD 

A cato o parecer retro. 
A consideração do Exmo. Sr. Secretário Executivo de 

Administração. 
Belém, 20 de agosto de 2004. 

Ana Maria Silva de Moraes 
Núcleo Juridico-Gerente 

PROCESSO N° 2003/116366 
INTERESSADO: WILSON LUZIO DA ROCHA BENDELAK 

FILHO 
ASSUNTO:SOLICITA ADICIONAL PELO EXERCÍCIO DE 

CARGO EM COMISSÃO 
--DESPACHO: 

1.Ciente e de acordo com a manifestação do NÚCLEO 
JURÍDICO 

2.Encaminhem-se os autos ao COMANDO GERAL DO 
CORPO DE BOMBEIROS, para conhecimento (; providências cabíveis. 

Em,31.08.2004 

FREDERICO ANÍBAL DA COSTA MONTEIRO 
Secretário Executivo de Administração 
(Ref. Nota n° 61, de 17SET2004- DP) 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE GESTÃO 
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO JURIDICO 
PROCESSO N° 2002/102493 
INTERESSADO: PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA 
ASSUNTO: BENEFICIO DA LEI N°5320/86 
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Senhora Gerente I, 

O Comando Geral do CBMPA, através do Of. n°340/2002-DP 
instrui e encaminha a esta Secretaria Executiva de Administração-SEAD, 
os presentes autos, com o pedido de majoração do benefício da Lei n° 
5320/86, em razão do exercício de cargos em comissão de interesse do 
TEN CEL QOBM PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA. 

Primeiramente, esclarecemos que o militar já tem incorporado 
em seu contracheque 90% (noventa por cento) do DAS-05, pelo exercício 
de cargos comissionados, sendo o de maior padrão de Diretor de Ensino e 
Instrução, porém vem requerer a majoração em mais 10% (dez por cento), 
perfazendo um total de 100% (cem por cento) do padrão DAS-05. 

De acordo com a contagem de tempo elaborada pela 
CCRH/SEAD, o interessado perfaz um total de 10 anos e 29 dias pelo 
exercício de cargos em comissão, conforme discriminação a seguir: 

Comandante da Seção de Combate a Incêndio-Marabá-
DAS.03, no período de 05/06/86 a 21/09/88-2 anos, 3 meses e 20 dias; 

Chefe do Almoxarifado-DAS-04, no período de 05/10/88 a 
12/05/89-7 meses e 10 dias; 

Subcomandante do 1° Grupamento de Incêndio-DAS-03, no 
período de 29/01/92 a 01/07/92-5 meses e 5 dias; 

Chefe da 511  Seção-DAS-04, no período de 30/12/92 a 
18/01/94-1 ano e 20 dias; 

Subcomandante do 2° SGI-Maraba-DAS-03, no período de 
31/01/95 a 14/11/95-9 meses e 18 dias; 

Chefe do COMBOM-DAS-04, no período de 01/03/96 a 
18/04/96-1 mês e 19 dias; 

Chefe do Centro de Atividades Técnicas do CBMPA (CAT)- 
DAS-04, no período de 19/04/96 a 06/02/97- 9 meses e 24 dias; 

Chefe da 3a Seção do EMG-DAS-04, no período de 07/02/97 
a 21/01/98-11 meses e 19 dias; 

Diretor de Ensino e Instrução-DAS-05, no período de 22/01/99 
a 08/07/99-5 meses e 18 dias; 

Assistente do Comando Geral do CBMPA-DAS-05, no 
período de 03/08/99 a 03/05/01-1 ano, 9 meses e 5 dias; 

Diretor de Ensino e Instrução-DAS-05, no período de 
04/05/2001 a 03/10/2001-5 meses e 3 dias; 

Assessor do Comandante Geral do CBMPA-DAS-05, no 
período de 21/12/2001 a 12/04/2002-3 meses e 23 dias; 
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A Lei n° 5.320/86, que regula a concessão de Representação 
aos militares dispõe em seus arts. 1°, 2°,4° e 8°, que o servidor efetivo da 
carreira militar incorpora em seus vencimentos, após a desinvestidura do 
cargo, a representação no percentual de 10% (dez por cento), por ano de 
exercício. até o limite de 100% (cem por cento), do cargo em comissão ou 
função gratificada, sendo considerado o de maior nível. 

É importante esclarecer que, para efeitos de incorporação, a 
Administração Pública Estadual vem considerando a data de 24.01.2003, 
quando foi publicada a Lei Complementar n° 044/2003 revogando o direito 
às incorporações, e expressamente por meio do art. 94 § 2° garantiu o 
direito aqueles que e exerceram cargos até a data de sua publicação. 

Diante do exposto sugerimos o DEFERIMENTO do pleito, 
fazendo jus o militar a majoração de 10% (dez por cento) no percentual já 
incorporado em seus vencimentos, de 90% (noventa por cento) 
perfazendo um total de 100% do cargo de Assessor do Comando Geral 
CBMPA, padrão DAS-05, nos termos dos arts. 1°, 2°, 4° e 8°, da Lei n° 
5.320/86, com efeito, financeiro a contar do pedido. 

É o parecer, S.M.J. 
Belém, 15/07/2004 

PAULA NELO SOARES 
Consultor Jurídico/SEAD 

A cato o parecer retro. 
A consideração do Exmo. Sr. Secretário Executivo de 

Administração. 
Belém, 30 de agosto de 2004. 

Ana Maria Silva de Moraes 
Núcleo Jurídico-Gerente 
(Ref. Nota n° 61, de 17SET2004- DP) 

CARGO EM 

JURÍDICO 

CORPO DE 

PROCESSO N° 2002/102493 
INTERESSADO: PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA 
ASSUNTO: SOLICITA ADICIONAL PELO EXERCÍCIO DE 
COMISSÃO 
DESPACHO: 
1.Ciente e de acordo com a manifestação do NÚCLEO 

2.Encaminhem-Se os autos ao COMANDO GERAL DO 
BOMBEIROS, para conhecimento e providências cabíveis. 
Em,02.09.2004 
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FREDERICO ANIBAL DA COSTA MONTEIRO 
Secretário Executivo de Administração 
(Ref. Nota n° 61, de 17SET2004- DP) 

B-Oficio Interno n° 35-2004-Belém, 31 de agosto de 
2004. 

Senhor Diretor, 
Informo a V. Se., que o SD BM JEFFERSON FERREIRA 

DE BRITO pertencente ao Projeto "Bombeiros da Vida", mudou de 
endereço conforme abaixo: 

DO: Conjunto Satélite WE-06 n°65 
Bairro-Marambaia CEP 66.000-000 

PARA: Conjunto jardim Sevilha n°6650 
Bloco 21 B Apt° 101 CEP 66635-000 

Respeitosamente, 

Sílvia do Socorro de Souza Cruz-Major QOSBM 
Coordenadora do Projeto "Bombeiros da Vida —. 
Despacho: 
1 Ao Cmt da 28  SBM/I para conhecimento e controle, 
2 Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
(Ref:-Nota n° 61, de 17SET2004- DP) 

4 - COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA 
Parecer n° 132/04 — COJ 
Interessado: Comando do 3°. SGBM/I. 
Assunto: Interdição de imóveis em razão do poder de polícia 

do CBMPa. 
Documento origem: Of. n°. 030/2004 - 3°. SGBM/I. 

DOS FATOS: 
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros solicitou 

parecer da COJ acerca de situação irregular de imóvel residencial na 
cidade de Abaetetuba, cujos habitantes vêem descumprindo 
reiteradamente as normas legais atinentes à segurança, à prevenção e 
ao combate a incêndios, especialmente, o não atendimento a notificações 
e ao pagamento de multas impostas. 
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PARECER 
Primeiramente, Sr. Comandante, deve-se salientar que o 

poder dos Estados-membros de criar tributos, em especial, taxas, está 
prev sto nas Cartas Políticas Federal e Estadual, que assim dispõem: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 
00 SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 
Seção I 

DOS PRINCÍPIOS GERAIS 
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios poderão instituir os seguintes tributos: 
11 - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou 

pela utilização, efetiva ou Potencial, de serviços públicos  específicos e 
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE 1989 — CE/89 
Art, 217. O Estado e os Municípios poderão instituir os 

seguintes tributos: 
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia  ou 

pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos de sua 
atribuição,  específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à 
sua disposição; 

Vale salientar que o conceito legal de poder de polícia, do 
qual pode surgir a cobrança de taxas, segundo a doutrina abalizada, é o 
que consta no art. 77, 78 e 80 do Código Tributário Nacional, nos 
seguintes termos: 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - LEI N° 5.172, DE 
25OUT1966.  

--\ 	 Art, 77. As taxas cobradas  pela União, pelos Estados,  pelo 
Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas 
atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de 
polícia,  ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público 
especifico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua 
disposição. 

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da 
administração pública  que, limitando ou disciplinando direito,  
interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de 
fato. em razão de interesse público concernente à segurança,  à 
higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, 
ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou 
autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à 
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propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. (Redação dada 
pelo Ato Complementar n° 31, de 28.12.1966) 

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do 
poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos 
limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, 
tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem 
abuso ou desvio de poder.  

Art. 80. Para efeito de instituição e cobranca de taxas, 
consideram-se compreendidas no âmbito das atribuições da União, 
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, aquelas que, 
segundo a Constituição Federal. as Constituições dos Estados, as Leis 
Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios e a legislação com elas 
compatível, competem a cada uma dessas pessoas de direito 
público. 

O Estado do Pará, com fundamento nos permissivos 
constitucional e legais retro, instituiu, em 27DEZ1996, a Lei Estadual 
6.010/96, regulando a cobrança da taxa de segurança em decorrência do 
poder de polícia ou da prestação de serviços públicos de segurança ou 
postos à disposição do contribuinte, pessoa física ou jurídica, por 
qualquer de seus órgãos do Sistema de Segurança Pública: 

L E 1 N° 6.010 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. 
Art. 1° - Fica instituída a Taxa de Segurança, com base no 

art. 217, inciso II da Constituição Estadual, que será devida e arrecadada, 
nos termos desta Lei. 

Art. 2° - A Taxa de Segurança tem como fato gerador a 
efetiva ou potencial utilização, por pessoa determinada, de qualquer ato 
decorrente do exercício do Poder de Polícia, serviço ou atividade 
policial-militar, inclusive policiamento preventivo, prestados ou postos à 
disposição do contribuinte por qualquer dos órgãos do Sistema de 
Segurança Pública (art. 3° da Lei n° 5.944/96), exceto o Departamento 
de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN-PA. 

Art. 3° - O contribuinte da Taxa de Segurança, é toda 
pessoa física ou jurídica que motivar a prestação do serviço público, na 
forma do disposto no art. 2° desta Lei. 

Essa Lei instituidora da taxa de segurança definiu os órgãos 
do Sistema de Segurança Pública competentes para a prestação do 
serviço ou para o exercício do poder de policia, dentre os quais, 
expressamente, consta o CBMPa, conforme podemos observar da leitura 
dos art. 3° e 7° da Lei Estadual 5.944 de 02FEV1996: 

Da Estrutura Organizacional Básica 
Art. 3°. Para desempenhar sua missão institucional e realizar 

os processos dela decorrentes, o Sistema de Segurança Pública do 
Estado terá a seguinte composição: 

's/ 
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111 - Órgãos Supervisionados: 
a) Polícia Civil do Estado; 
b) Policia Militar do Estado; 
c) Corpo de Bombeiros Militar; 
d) Departamento Estadual de Trânsito; 
e) Superintendência do Sistema Penal; 
f) Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves". 

Dos órgãos Supervisionados 
Art. 7°. Os órgãos Supervisionados são células setoriais do 

Sistema, instituídos por lei própria, vinculados tecnicamente ao Sistema de 
Segurança Pública. 

A competência do Corpo de Bombeiros Estadual para o 
exercício do Poder de Polícia nos âmbito da prevenção e combate a 
incêndios, por sua vez, decorre de previsão legal no 2°. da Lei de 
Organização Básica - LOB, que assim dispõe: 

Art. 2° - Compete  ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado 
do Pará realizar: 

- Planejar, coordenação e execução de atividade de Defesa 
Civil; 

II - Serviço de prevenção e extinção de incêndios; 
("" 

.""•■ 	 XII - Socorros nos casos de sinistro, calamidades 
públicas, catástrofes, sempre que haja ameaça de destruição de 
haveres, vítimas ou pessoas em iminente perigo de vida. (grifos 
nossos) 

A Lei Estadual 5.088, de 19SET1982, que criou o serviço de 
proteção contra incêndio do CBMPa, estabeleceu a competência deste 

■••••■ 	órgão para fiscalizar a aplicação das normas de proteção Contra incêndio, 
bem como, autuar as condutas infracionárias nos seguintes termos: 

"Art. 3°. - Ficam aprovadas as Normas  de Proteção Contra 
Incêndio e as Tabelas de Emolumentos gue constituem as normas da 
presente Lei". 

Art. 4°. - Compete ao Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado,  a fiscalização das normas de que trata o Art. 3°, assim como 
o autuamento das infrações. 

§ 1° - Além das normas a que se refere o art. 3°, ao Corpo de  
Bombeiros Militar do Estado competirá fiscalizar, em todos os 
edifícios existentes no Estado, a existência e a perfeita conservação 
de materiais e instalações destinados ao combate de incêndios,  tais 
como: hidrantes, depósito de água, extintores, mangueiras, canalizações, 
saídas de emergência e escadas. 

Portanto, da leitura das regras em comento, fica claro o dever 
legal do CBMPa em zelar pela incolumidade das pessoas e de seus 
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patrimônios. Essa atuação de forma preventiva, a priori, transmuda-se em 
ação repressiva sempre que houver recusa do particular em acatar 
voluntariamente as normas técnicas de prevenção e combate a incêndio. 

No caso, observa-se que o órgão fiscalizador do Corpo de 
Bombeiros na Cidade de Abaetetuba identificou inúmeras irregularidades 
no EDIFICIO HABITACIONAL CHARUÁ e solicitou ao proprietário as 
sanasse dentro de determinado prazo, através da implantação dos 
sistemas adequados de prevenção e combate a incêndio. Intimação que, 
sem nenhuma justificativa, tem sido simplesmente ignorada pelo 
proprietário do prédio, o que não deixa outra opção ao CBMPa a não ser a 
drástica interdição do prédio, como forma de se evitar a ocorrência de 
sinistro que coloque em risco o patrimônio e os bens de moradores e 
vizinhança. 

Vale salientar que, ao Poder Público, é defeso omitir-se de 
seus encargos legais. Não pode, a pretexto de causar incômodo a alguns 
poucos, colocar em risco a segurança física e os bens de toda uma 
coletividade. E isto, Excelência, é o que certamente ocorreria caso 
irrompesse incêndio no referido prédio, pois, destituído de sistemas 
preventivos de incêndio mínimos, inviabilizada estaria qualquer 
possibilidade de enfrentamento das chamas sem risco à vida dos 
combatentes do fogo. 

Com efeito, reproduzimos a lição magistral do Prof. ÁLVARO 
LAZZARINI ao dissertar sobre o poder de polícia administrativa dos 
Corpos de Bombeiros Militares na prevenção de incêndio: 

"Como se verifica, o Corpo de Bombeiros tem o controle do 
direito de propriedade sobre o bem imóvel, que deve cumprir o fim social 
da propriedade, isto é, o Corpo de Bombeiros, no exercício de suas 
atribuições constitucionais,_ federais e estaduais, exerce verdadeira 
polícia administrativa sobre as construções edifícios no que 
concerne 'a prevenção de incêndios,  que quando examina o projeto de 
segurança contra incêndios, quer quando, ao depois, faz vistorias para 
verificação de sua exata implementação e, ainda, contínua manutenção, 
que acarretará decisões administrativas, com a força que lhes competir". 
(grifos nossos) 

Cabe, por fim, ressaltar que o agente público titular do poder 
de polícia administrativa também responde objetivamente pelos danos 
causados a particulares em razão de conduta omissiva ou comissiva (CF 
37, §6°). A omissão do particular não pode dar ensejo à omissão 
administrativa. Ante a recusa dos particulares em acatar as determinações 
legais, impõe-se o dever de agir, inclusive, de auto-executar quaisquer 
medidas necessárias à preservação do interesse público, à incolumidade 
das pessoas e seus bens. Nesse sentido, ilustrativa a exemplar lição do 
Prof. ÁLVARO LAZZARINI, no tocante à responsabilidade do bombeiro 
militar na prevenção de incêndio: 
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"Omisso o bombeiro militar ou omisso o Corpo de 
Bombeiros a que ele pertence, nas providências decorrentes de sua 
missão constitucional (art. 144 § 5°, da CF/88), o Estado pode a vir 
responder civilmente pelos danos dal decorrentes para terceiros, 
respondendo o bombeiro militar responsável pela omissão,  
regressivamente" 

Lembre-se como válido para esse parecer, que, embora diga 
respeito a desabamento de conjunto residencial, a 18  Câmara Civil do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo relator o 
Desembargador Renan Lotufo, 26.12.89, por votação unânime, 
responsabilizou civilmente a municipalidade de São Paulo, pela 
inobservância do Poder de Polícia, pois seus agentes "foram ineptos, 
quando não relapsos, e, no máximo corru tos para não atentarem 
para o local da edificação" (RJTJSP. Lex, v. 126, p. 222). 

CONCLUSÃO 
Considerando o exposto, principalmente o total descaso do 

proprietário do prédio na regularização dos sistemas de prevenção e 
combate a incêndio exigidos por lei, essenciais à proteção de vidas e ao 
patrimônio, sobretudo, para que se isente de responsabilidade a 
Administração Militar, manifesta-se essa Comissão de Justiça, com base 
no atributo de auto-executoriedade do ato administrativo, no sentido da 
interdição do imóvel objeto desta parecer, podendo, caso V.Exa, julgue 
conveniente e oportuno, determinar: 

1. O envio imediato de técnico da Diretoria de Serviços 
Técnicos à cidade de Abaetetuba_ a fim de realizar vistoria técnica 
minunciosa no prédio, que identifique as reais irregularidades existentes 
na edificação e o risco que delas decorre aos seus habitantes; 

2. A Vistoria Técnica resultante deverá ser submetida a 
V.Exa, que, diante de eventual confirmação de irregularidades graves e 
insanáveis apontadas, poderá ordenar a interdição do prédio, se outra 
solução menos drástica não for possível alcançar. 

É o Parecer, SMJ. 
Quartel em Belém-PA, 15 de setembro de 2004. 

r•-•\ 

ABELARDO SÉRGIO BACELAR DA SILVA — MAJ QOBM 
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA 
DESPACHO: 
1. Homologo o parecer; 
2. A DST cumprir orientações 1 e 2; 
3. Ao comandante do 3° SGBM para cumprir a Lei, sob 

orientação da DST, chegando se necessário a intervenção do imóvel. 
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4' PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA: 
1- HOMOLOGAÇÃO DE SOLUÇÃO DE IPM 

Analisando os autos do IPM mandado proceder por 
determinação deste Comando, por meio da Portaria n° 002/2004 Gab 
Cmdo do 3° GBM, de 27 de fevereiro de 2004, cujo Oficial encarregado foi 
o 2° TEN BM Marcelo Moraes Nogueira. para apurar o disparo da arma de 
fogo que feriu superficialmente o SD BM Marciley Feio Lima quando de 
serviço de sentinela no Quartel do 3° GBM: 

RESOLVO: 
1) Concordar com a solução a que chegou o Oficial 

encarregado do IPM, de que não há indícios de crime de natureza militar, 
porém há transgressão da disciplina, disparo de arma por negligência, por 
parte do SD BM Marciley Feio Lima; 

2) A B/1 do 3° GBM expedir Procedimento Apuratório de 
Transgressão da Disciplina ao SD BM Marciley Feio Lima; 

3) A B/2 do 3° GBM enviar a via a COJ a fim de que seja 
remetida à Justiça Militar do Estado; 

4) A B/1 enviar ao Subcemandante Geral a solução do IPM a 
fim de que seja homologada e publicada em Boletim Geral; 

5) A B/2 do 3° GBM arquivar a 2° via do IPM; 
6) Cumpra-se. 

2- SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA 
Analisando os Autos de Sindicância procedido por 

determinação deste Subcomando Geral, instaurada por meio da Portaria 
n° 083/04 - Gab. Cmdo, de 13FEV2004, tendo como Sindicante o Asp. 
Oficial BM Paulo Cezar Vaz Júnior, que teve por escopo a apuração dos 
fatos relatados no documento de folhas n°  03, no qual o Sr. Araújo Sérgio 
Rodrigues Cruz, Declara que estava no Conjunto Verdejante I, na Rua 
Osvaldo Cruz, em frente ao açougue Buchidocay por volta das 12h do dia 
30/01/2004, quando chegou o SD BM Oster Luiz Leite Souza que pediu o 
veículo de placa JTR6180 para "em tese" ir dar uma volta nas 
proximidades e até a data da lavratura do Termo de Declarações 
(31/01/2004), o referido veículo não havia sido devolvido, tendo o 
declarante executado várias buscas sem localizar o SD BM Oster ou o 
veículo. 

RESOLVO: 
1) Concordar em parte com a conclusão a que chegou o 

encarregado da sindicância; pois o fato apurado não se verifica indícios 
de crime de natureza militar; 
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2) Discordar quanto à inexistência de transgressão da 
disciplina bombeiro militar, bem como, de crime de natureza comum. uma 
vez que, quanto a este último, consta no bojo do processo um Boletim de 
Ocorrência na Divisão de Repressão aos Crimes Organizados — DRCO, 
sob o n°  00348/2004.000090-6, registrado no dia 01FEV2004; 

3) Deixar de Remeter os autos da presente Sindicância ao 
Ilustre representante do Ministério Público, em razão do fato ter sido 
registrado na DRCO, por meio do 	Boletim de Ocorrência n° 
00348/2004.000090-6; 

4) Deixar de instaurar PATD, ao militar, para aguardar os 
trâmites na Justiça Comum. 

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

(.Th 

	

	 6) Arquivar a 2' via da Sindicância na 2' Seção do EMG. 
Providencie o Chefe da BM/2; 

7) Publique-se e cumpra-se. 

3-0FICIO RECEBIDO 
A-Oficio n° 63-2004 -Marabá, 31 de agosto de 2004. 
Da: DEFENSORIA PÚBLICA E MARABÁ 
Ao: 2° SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS 

MILITAR/MARABÁ 

Prezado Comandante, 

Pelo presente vimos a digna presença de V. Se., apresentar o 
Termo de Acordo, em anexo, firmado na Defensoria Pública do Estado, 
entre o militar BENILTON ALVES ROSÁRIO e RAIMUNDA FREITAS 
MACHADO, para que seja descontado em folha de pagamento, a pensão 
alimentícia, cujo o reajuste foi acordado para o valor equivalente a meio 
salário mínimo, hoje correspondente a R$ 130,00 (Cento e trinta reais) 
pagos em favor de sua filha, TALITA LORENA FREITAS ROSÁRIO. 

Certo de sua colaboração, agradecemos antecipadamente. 

Atenciosamente, 

Dr. Maria do Socorro G. de Souza 
Defensoria Pública 
Despacho: 
1 Ao chefe SPP/DP para as providências administrativas; 
2 Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
(Ref. Nota n° 61, de 17SET2004- DP) 
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B-Oficio n° 668-2004. Belém, 30 de agosto de 2004. 
PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ 
27' VARA CIVEL DA CAPITAL-ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

Senhor Comandante, 
Em virtude de sentença proferida por este Juízo nos autos da 

ação supra referida, determino a V. S°., as providências necessárias no 
sentido de que seja reduzido o desconto nos vencimentos e vantagens, 
menos os descontos obrigatórios, do Sr. JURACIR ASSUNÇÃO FILHO, 
que passará a ser efetuado no percentual de 20% (vinte por cento), e não 
mais 30% (trinta por cento), a partir do corrente mês, em folha de 
pagamento e entregue diretamente a representante legal da menor, Sra. 
MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO MARTINS. 

Atenciosamente, 

Dr. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES 
Juiz de Direito da 278  Vara Cível de Assistência Judiciária da 

Capital 
Despacho: 
1 Ao chefe SPP/DP para as providências administrativas; 
2 Registre-se ,publique-se e cumpra-se. 
(Ref. Nota n° 61, de 17SET2004- DP) 

4-ELOGIO 
O Diretor de Pessoal do CBMPA, no uso da competência 

que lhe confere o art. 11, inciso III do RDCE3M, resolve: 

ELOGIAR: 
O SD BM ROSIVALDO VALENTE DE BRITO — MF 5601290- 

1 , do QCG, por ter no dia 13SET04, doado sangue voluntariamente à 
pessoa necessitada no banco de sangue do Centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará - HEMOPA. Ato de amor à vida que enobrece a 
Corporação INDIVIDUAL 

(Ref. Nota n° 61, de 17SET2004- DP) 

5-PUNICÃO DISCIPLINAR 
O Cap QOBM Comandante do 4° SGBM/I no uso da 

competência que lhe confere o art. 11, inciso V, do RDCBMPA, resolve: 

PUNIR: 
Com 04 (quatro) dias de DETENÇÃO, o SD BM NAGER 

NELSON DA SILVA CARVALHO, por ter quando de serviço de Cozinheiro 
no dia 05 de agosto de 2004 (quinta-feira), proferido palavras de baixo 
calão ao CB BM !SAIAS, e quando dado o direito de defesa por meio de 
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PATD n° 086/2004, não apresentou fatos que justificassem seus atos.N°s 
63 e 101 do anexo 1 do art 15, com atenuante de inciso II do art. 19 e 
agravante de inciso VI, alíneas "a" e "b" do art. 20, tudo do RDCBM. 
Transgressão leve, ingressa no comportamento "BOM". Recolha-se ao 
Quartel do 4°SGBM1I fazendo serviço". 

Com REPREENSÃO o SD BM JOSÉ ROBERTO LOPES DE 
MATOS, por ter chagado atrasado para montar o serviço de prontidão no 
dia 29 de junho de 2004 (terça-feira), e quando dado direito de defesa por 
meio de PATD n° 080/2004, não apresentou fatos que justificassem seu 
ato. N° 80 do anexo I do art. 15 com atenuante de inciso II do art. 19, tudo 
do RDCBM. Transgressão leve, permanece no comportamento "BOM"". 

(Ref. Nota n° 61, de 17SET2004- DP) 

	

ORLAN O ANTOSA 	HO FRADE — CEL QOBM 
Com Mante Geral do CBMPA 

	

PAULO SERGI e e-  • 	MAGNO CEL QOBM 
Subcomandante Geral do CBMPA 
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