
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE 

DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL 
BELEM-PARÁ 01 DE FEVEREIRO DE 2005. 

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

1 a PARTE: SERVIÇOS DIÁRIOS 
SERVIÇOS PARA O DIA 02FEV2005 (QUARTA-FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	MAJ BM DONATO 
Supervisar de Área 	 CAP BM GOUVEA 
Coordenador de Operações ao 	1° Turno: CAP BM VALTECIR 
CIOP 	 2° Turno: CAP BM LUIZ CLÁUDIO 
Fiscal de Dia ao QCG 	 A CARGO DA SGBMCS/QCG 
Encarregados de Inquérito Técnico TEN BM JUNIOR 
Perito de Incêndios e Explosões 	A CARGO DA DST 
Auxiliar do Perito 	 A CARGO DA DST 

MENSAGEM 
No temor do Senhor há herança e ele será um refúgio para 

seus filhos. 
O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços 

da morte.(Provérbios 14: 26, 27) 

r PARTE — INSTRUÇÃO 
1 - APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADOS 

O CAP QOBM SILVA SANDRO BARROS FEITOSA, RG 
2151014, apresentou na Diretoria de Ensino e Instrução do CBMPA, o 
certificado que comprova sua aprovação no Curso Teórico de Piloto 
Privado de Helicóptero, o qual ocorreu no Aeroclube do Pará, no período 
de 24 de agosto a 18 de novembro de 2004. Apresentou ainda a 
documentação que confirma sua aprovação na banca de avaliação do 
Departamento de Aviação Civil, bem como o certificado de Capacitação 
Física, estando apto ao Curso Prático de Piloto Privado de Helicóptero, 

(ref. Nota n° 04/2005- Gab. Cmdo) 

■ 
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3a PARTE: ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 

I — ASSUNTOS GERAIS 
A — ALTERAÇÃO DE OFICIAL 

1 - SEGUIMENTO E REGRESSO 
Seguiram no dia 25JAN2005 e regressaram no dia 

28JAN2005, do Município de Tailândia/PA, onde se encontravam a 
serviço desta Corporacão, o MAJ QOBM HEGESIPO DONATO 
TEIXEIRA JUNIOR, do QCG e 1° TEN C;10BM LUIS ARTHUR TEIXEIRA 
VIEIRA, do 1° GBS. 

(Ref. Nota s/n°/2005- ASS. Cindo) !  

2 - FÉRIAS — SUSTAÇÃO 
Por necessidade do serviço, fica Sustado o período de férias 

regulamentar relativo ao ano de 2004, de CEL QOBM MARCOS 
AURÉLIO AQUINO LOPES, do QCG, confoi4me Plano Geral de Férias 
em vigor. publicado no Aditamento ao BG n° 233, de 27DEZ2004. 
Devendo exercer tal direito no período de 01MAR2005 a 31MAR2005.. 

3 — ADIÇÃO DE OFICIAL 
Fica adido como se efetivo fosse iao QCG, o 1° TEN 00BM 

GLEYDEZ MELENDEZ ALVES, do 1° GBS. Ficando a disposição da 
Assessoria do Comando Geral no Projeto Social do CBMPA. 

(Ref. Of. n° 39/2005- 1° GBS) 

B — ALTERAÇÃO DE PRAÇA 
1 - SEGUIMENTO E REGRESSO 

Seguiu no dia 25JAN2005 e regi-essou no dia 28JAN2005, 
do Município de Tailândia/PA, onde se encontrava a serviço desta 
Corporacão, o 1° SGT BM JURANDIR OLIVEIRA JÚNIOR, do 
SGBMCS/QCG. 

(Ref. Nota s/n°/2005- Ms. Caldo) 

II — ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1 — ATO DO PODER EXECUTIVO 

L E I N° 6.714, DE 26 DE JANEIRO DE 2005. 
Altera dispositivos da Lei n° 6.439, de 14 de janeiro de 2002, 

que dispõe sobre o Plano de Assistência à Saúde - PAS e dá outras 
providências. 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ 
estatui e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Os arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 6.439, de 14 de janeiro 
de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação: 
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"Art. 1° Esta Lei dispõe sobre o plano de Assistência à 
Saúde - PAS, destinado aos servidores ativos da administração direta, 
de quaisquer dos Poderes do Estado do Pará, suas autarquias e 
fundações, aos militares ativos e inativos, aos servidores inativos, aos 
ocupantes exclusivamente de cargos em comissão, declarados em lei 
de livre nomeação e exoneração, aos ocupantes de funções 
temporárias, aos pensionistas, e aos seus dependentes, mediante 
adesão facultativa dos interessados, disciplinando seus benefícios e o 
respectivo custeio," 

"Art. 2°  A assistência à saúde dos segurados e dependentes 
compreende a prestação de serviços ambulatoriais e internações 
hospitalares, abrangendo o atendimento médico de caráter geral e 
especializado, prestados pelo Estado direta e indiretamente, ou por 
Órgãos Estaduais, através de atendimento terceirizado por convênios 
com hospitais, casas de saúde, clínicas, laboratórios e profissionais 
haDilitados. 

Parágrafo único. Os serviços de saúde terão a amplitude 
que os recursos arrecadados para o custeio da assistência à saúde 
permitirem e contarão com a contribuição dos segurados e do Estado, 
daS autarquias e fundações estaduais, sendo vedado o aumento de 
benefícios e serviços sem o prévio estudo da viabilidade atuarial e a 
identificação da fonte de custeio." 

"Art. 	Cabe Co Instituto de Assistência à Saúde dos 
Servidores do Estado do Pará - IPASEP, a gestão dos benefícios 
previstos nesta Lei, bem corno a arrecadação das contribuições e outras 
receitas destinadas ao custeio do PAS." 

Art. 2° Ficam acrescidos à Lei n°  8.439, de 14 de janeiro de 
2002, os artigos 20-A e 20-8, com a seguinte redação: 

"Art. 20-A. As normas, limites, prazos carências e condições 
em geral, inclusive referentes à extensão dos serviços médicos 
ofertados e aos valores de contribuição, serão definidos em 
regulamento, que preservará o equilíbrio financeiro, orçamentário e 
atuarial do Plano de Assistência à Saúde - PAS," 

"Art. 20-a. O regulamento do Plano de Assistência à Saúde 
PAS será revisto, quando necessário, através de resolução do 

Conselho Administrativo do iPASEP e ficará sujeito à homologação por 
decreto do Chefe do Poder Executivo". 

Estadual sempre que se trate de revisão dos serviços, das 
fontes de custeio do PAS e dos valores de contribuição." 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
PALÁCIO DO GOVERNO, 26 de janeiro de 2005. 

VALÉRIA VINAGRE PIRES FRANCO 	 i\ 
Governadora do Estado em exercício 
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L E 1 N° 6.439, DE 14 DE JANEIRO DE 2002.* 
Dispõe sobre o Plano de Assistência à Saúde - PAS, e dá 

outras providências. 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ 

estatui e eu sanciono a seguinte Lei: 
CAPÍTULO I 
DO PLANO PE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
Art. 1° Esta Lei dispõe sobre o Plano de Assistência à 

Saúde - PAS, destinado aos servidores ativos da administração direta, 
de quaisquer dos Poderes do Estado do Pará, suas autarquias e 
fundações, aos militares ativos e inativos, a0$ servidores inativos, aos 
ocupantes exclusivamente de cargos ern coMissão, declarados em lei 
de livre nomeação e exoneração, aos ocupantes de funções 
temporárias, aos pensionistas, e aos seus i dependentes, mediante 
adesão facultativa dos interessados, disciplinando seus beneficiOs e o 
respectivo custeio. (NR) 

Art. 2° A assistência à saúde dos segurados e dependentes 
compreende a prestação de serviços ambulatoriais e internações 
hospitalares, abrangendo o atendimento módico de caráter geral e 
especializado, prestados pelo Estado direta e indiretamente, ou por 
Órgãos Estaduais, através de atendimento terceirizado por convênios 
com hospitais, casas de saúde, clínicos, laPoratõrios e profissionais 
habilitados. (NR) 

Parágrafo único. Os serviços de saúde terão a amplitude 
que os recursos arrecadados para o custeio da assistência à saúde 
permitirem e contarão com a contribuição dos segurados e do Estado, 
das autarquias e fundações estaduais, sendo vedado o aumento de 
benefícios e serviços sem o prévio estudo da viabilidade atuarial e o 
identificação da fonte de custeio. (NR) 

CAPÍTULO 
DA GESTÀO DO PAS 
Art. 3° Cabe ao Instituto de Assistência à Saúde dos 

Servidores do Estado do porá - IPASEP, a gestão dos benefícios 
previstos nesta Lei, bem como a arrecadação das contribuições e outras 
receitas destinadas ao custeio do PAS. (NR) 

Art. 4° Q PAS terá, na estrutura contábil do IPASEP, conta 
específica para movimentação dos recursos para pagamento das 
despesas de pessoal, custeio e investimento ria área da saúde, vedada 
a transferência da utilização dos recursos dessa conta para outras 
finalidades. 

Parágrafo Único. Não se admitirá a assunção de obrigações 
pelo PAS sem prévia dotação orçamentária, devendo a administração 
revisar a cada ano o elenco e o alcance da assistência, nas suas 
diversas modalidades, segundo os recursos disponíveis para a sua 
execução. 
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CAPÍTULO 111 
DOS BENEFICIÁRIOS 
Art. e° São beneficiários do PAS, na qualidade de segurados 

facultativos: 
1 - servidores titulares de cargos efetivos ativos do Poder 

Executivo, incluindo Administração Direta, Autárquica e Fundacional, 
dos Poderes Judiciário e Legislativo, do Ministério Público Estadual, do 
Ministério Público junto aos Tribunais de Contas do Estado e dos 
Municípios e dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios; 

II - os Juízes e Desembargadores do Poder Judiciário 
Estadual, Membros do Ministério Público EEstadual, do Ministério Público 
junto aos Tribunais de Contas cio Estado e dos Municípios e 
Conselheiros dos Tribunais de Contas do 5stado e dos Municípios; 

III - os militares ativos, da reserva remunerada e os 
reformados do Estado, os servidores inativos, os ocupantes 
exclusivamente de cargos em comissão, declarados em lei de livre 
nomeação e exoneração, os ocupantes de funções temporárias e os 
pensionistas; 

IV 	na qualidade de dependentes dOs segurados 
facultativos: 

a) o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância 
do casamento ou da união estável; 

b) filhos solteiros não emancipados, de qualquer condição, 
menores de 21 anos; 

c) filhos maiores inválidos ou absolutamente incapazes, 
solteiros e desde que a invalidez ou incapacidade anteceda o ato de 
inscrição no PAS; 

d) filhos que estejam cursando o estabelecimento de ensino 
superior oficial ou reconhecido, até 24 anos de idade, desde que 
solteiros e mediante a comprovação semestral, da matrícula e 
freqüência regular em curso de nível superior ou a sujeição a ensino 
especial, nas hipóteses previstas no art. O° da Lei Federal n° 5.592 de 
11 de agosto de 1971; 

e) os pais, desde que não percebam renda própria superior 
a dois salários mínimos; 

f) o enteado, desde que comprovadamente esteja sob 
dependência econômica do segurado; 

g) o menor tutelado, desde que comprovadamente resida 
com o segurado e deste dependa economicamente. 

§ 1° Os pais que estejam sob a condição da alínea "e" 
somente serão considerados beneficiários do PAS na falta de 
dependentes das outras classes. 
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§ 2° Considera-se companheiro ou companheira a pessoa 

que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) 
solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), desde 
que habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se 
marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) 
anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum. 

§ 3° Não será computado o tempo de coabitação 
simultânea, mesmo em teto distintos, entre o Segurado e mais de uma 
pessoa. 

§ 4° É vedada a inscrição de pesspas designadas e para a 
qual não haja previsão específica na presente Lei. 

§ 5.°  A dependência econômica das pessoas indicadas nas 
alíneas "a" e "D" é presumida e a das dernaiS previstas nas alíneas "c", 
"d", "e", "f" e "g" deve ser comprovada, de acordo corri o disposto em 
Regulamento. 

CAPÍTULO IV 
DA INSCRIÇÃO NO PAS, DA SUSPENSÃO E DA PERDA 

DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO 
Art. 6° A inscrição do beneficiário no PAS representa 

condição essencial para auferição de qualquer beneficio ou serviço 
previsto na presente Lei . 

Art 7° A inscrição dos beneficiários na qualidade de 
segurados facultativos, referidos no art. 5°, se dará na forma prevista em 
regulamento. 

Art. 8° Cabe ao segurado facultativo, a promoção da 
inscrição dos seus dependentes, na forma que dispuser o regulamento. 

Parágrafo único. A inscrição dos dependentes mencionados 
nas alíneas "b", "c", "d", "e", "f" e "g" do inciso IV do art. 5° depende da 
comprovação dos requisitos especificados em relação a cada classe, 
devendo se fazer acompanhar dos documentos exigidos na forma 
regulamentar. 

Art. 9° A comprovação da união estável, para o companheiro 
ou companheira é imprescindível para efeito de Inscrição no PAS. 

Art. 10. Suspende-se a condição de segurado Deneficiário 
das prestações e serviços do PAS, àqueles que se encontrem à 
disposição ou cedidos a órgãos federais, municipais ou privados, e que 
deixem de ser remunerados pelo Estado ou por seus Entes Autárquicos 
e Fundacionaís aos quais estejam vinculados. 

Art. 11. Perderá a qualidade de beneficiário : 
I- o segurado e o dependente que vier a falecer; 

- o segurado que for exonerado, dispensado, demitido ou 
desligado; 
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III - o filho que alcançar a maioridade civil, ainda que 
antecipada, ressalvado o direito ao benefício pelas alíneas "c" e "d" do 
art. 5°; 

IV - o filho que alcançar 24 anos, na hipótese do art, 5°, 
inciso IV, alínea "d", independente da conclusão do curso, ou que 
mesmo que não alcance os 24 anos, não comprove a matrícula e 
freqüência regular no curso ; 

V - o filho, que vier a contrair matrimônio, união estável, ou 
que vier a perder a dependência econômica; 

VI - o(a) cônjuge pelo abandono do lar reconhecido por 
sentença judicial transitada em julgada, anulaçáo do casamento, 
separação judicial ou pelo divórcio, salvo se lhe tiver sido assegurada a 
percepção de alimentos; 

Vil - o(a) companheiro(a), pela cessação da união estável 
com o segurado e não lhe for assegurada a prestação de alimentos; 

VIII - o enteado e o menor tutelado com a perda da 
dependência econômica, ou percepção de alimentos, ou de outro 
benefício previdenciario pago pelos cofres públicos; 

IX - Na) cônjuge, companheiro ou companheira de 
segurado falecido, pelo casamento ou pelo estabelecimento de união 
estável; 

X - o maior inválido ou incapaz, pela cessação da invalidez 
ou incapacidade; 

XI - os beneficiários economicamente dependentes, quando 
cessar esta situação; 

XII - o dependente em geral, pela perda da qualidade de 
segurado ativo pela perda de vínculo com o Estado. 

CAPÍTULO V 
DO PERÍODO DE CARÊNCIA 
Art. 12. Período de carência é o lapso de tempo 

correspondente ao número mínimo de contribuições, mensais e 
sucessivas, indiSpensáveis para que o segurado e seus dependentes 
percebam os benefícios relativos ao PAS. 

§ 1° O período de carência para os segurados e seus 
dependentes, referidos no art. 5°, corresponde a uma contribuição 
mensal. 

§ 2° O prazo mínimo de permanência dos segurados no 
PAS é de 12 (doze) meses, 

Art. 13, O período de carência tem seu início, a partir da 
data do efetivo recolhimento da contribuição do segurado ao IPASEP. 

Art. 14. O segurado que, havendo perdido essa condição, 
ainda que temporariamente, ficará, no momento de seu reingresso ao 
PAS, sujeito ao prazo de carência estabelecido nesta Lei. 
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CAPÍTULO VI 
DAS CONTRIBUIÇÕES 
Art. 15. Para custeio específico do PAS, serão destinadas 

as seguintes fontes de receita: 
I - contribuição mensal dos segurados ativos com percentual 

de 2% (dois por cento) sobre o total de sua remuneração, subsídios e 
proventos; 

II - contribuição mensal dos segurados inativos, dos 
militares da ativa, da reserva remunerada e reformados, com percentual 
de 2% (dois por cento) sobre o total de seus siksidioS e proventos; 

III - contribuição mensal dot segurados ocupantes 
exclusivamente de cargos em comissão, declarados em lei de livre 
nomeação e exoneração e dos ocupantes dei funções temporárias que 
aderirem ao PAS, com percentual de 2% (dois por cento) sobre o total 
de sua remuneração; 

IV - contribuição mensal dos pensionistas que aderirem ao 
PAS, com percentual de 2% (dois por cento) sobre o total de sua 
pensão; 

V - contribuição mensal de quaisquer dos Poderes do 
Estado da Pará, suas Autarquias, Fundações, no percentual de 2% (dois 
por cento) incidente sobre a folha de pagamento do total das 
remunerações, subsídios e proventos dos servidores ativos e dos 
servidores inativos, dos militares da ativa, da reserva remunerada ou 
reformados, dos servidores ocupantes exclusivamente de cargos em 
comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração e dos 
ocupantes de funções temporárias que aderirem ao PAS; 

VI - receita proveniente de contribuições complementares 
para o Programa de Assistência à Saúde; 

VII - receitas oriundas da remuneração, a qualquer título, 
das disponibilidades do Plano, inclusive as decorrentes de encargos 
pelo pagamento em atraso de quaisquer valores a ale devidos; 

VIII - outras receitas que lhe forem' destinadas. 
Art. 16. Considera-se base de calculo para fins de 

contribuição ao PAS 
I - do segurado ativo que aderir ao PAS, a remuneração 

total, subsídios ou proventos totais, assim entendidos como o 
vencimento, subsídios ou soldo acrescido das gratificações e adicionais 
de qualquer natureza, excluindo-se o 13° (dácimo terceiro) salário, as 
indenizações e auxílios; 

II - do segurado inativo, que aderir, ao PAS, a totalidade dos 
proventos ou subsídios, excluindo-se o 13° (décimo terceiro) salário; 

III - do pensionista que aderir ao PAS, a totalidade do 
benefício, excluindo-se o 13° (décimo terceiro) salário, mesmo quando 
rateado entre dois ou mais beneficiários, hipótese em que o desconto 
incidirá proporcionalmente sobre cada cota parte da pensão. 
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Parágrafo único. excetuam-se da base de cálculo de 
contribuição as diárias, as ajudas de custo, o salário família, o auxílio 
fardamento e as gratificações de periculosidade, de insalubridade e de 
risco de vida. 

Art. 17. As contribuições pertinentes ao PAS serão 
descontadas de oficio pelos setores encarregados do pagamento dos 
respectivos subsídios, remunerações e proventos, e recolhidas, ao 
IPASEP, até o 12°  (décimo segundo) dia do mês subseqüente, sob pena 
de responsabilidade civil, penal e administrativa do responsável pelo 
órgão ou entidade inadimpiente, independente da penalidade que trata o 
parágrafo único cio art. 19, também aplicável à espécie. 

Art. 1e. As contribuições não recolhidas rios prazos 
estabelecidos nesta Lei ficam sujeitas a juros de mora e atualização 
monetária, de acordo cora a variação do índice oficial adotado pelo 
Estado. 

Parágrafo único. As contribuições em atraso dos órgãos que 
deveriam efetuar os recolhimentos, de qualquer Poder, serão objeto de 
desconto nos repasses subseqüentes. 

Art, 19. O cancelamento de inscrição do segurado do PAS, 
em qualquer hipótese, não lhe dará direito à restituição das 
contribuições pagas. 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 
Ari, 20, Ato dO Poder Executivo disciplinará as formas de 

assistência abrangidas pelo PAS, as restrições, os prazos, os limites, as 
carências e as condições inerentes aos procedimentos médico-
hospitalares postos à disposição dos beneficiários, bem como as formas 
de contratação e creclenciamento de profissionais e entidades para a 
respectiva prestação de serviços. 

§ 1° A regulamentação de que trata o presente artigo deverá 
estipular normas que permitam estabelecer mecanismos moderadores 
capazes de racionalizar a utilização dos serviços médicos ofertados 
garantindo o equilíbrio financeiro do Plano, 

§ 2° Poderá, igualmente, a regulamentação estabelecer 
normas que permitam a prestação de serviços adicionais pelas 
instituições credenciadas, aos segurados e dependentes que 
manifestarem interesse em arcar com os ônus deles decorrentes. 

Art. 20-A. As normas, limites, prazos carenciais e condições 
em geral, inclusive referentes à extensão dos serviços médicos 
ofertados e aos valores de contribuição, serão definidos em 
regulamento, que preservará o equilíbrio financeiro, orçamentário e 
atuarial do Plano de Assistência à Saúde - PAS. (NR) 
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Art. 20-0, O regulamento do Plano de Assistência à Saúde -
PAS será revisto, quando necessário, através de resolução do Conselho 
Administrativo do IPASEP e ficará sujeito à homologação por decreto do 
Chefe do Poder Executivo Estadual sempre duo se trate de revisão dos 
serviços, das fontes de Custeio do PAS e doa valores de contribuição. 
(NR) 

Art. 21. Todas as pessoas referidas no art. 5°, incisos 1 a III 
desta lei, habilitadas para receber a prestaçã de assistência à saúde, 
que desejem ser seguradas dO PA$ deverão anifestar sua opção pela 
adesão ao Plano, mediante reouerirnento específico ao IPASEP. 

Art. 22. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito 
especial para atender o disposto nesta Lei, no limite: 

I - das contribuições referidas nos incisos I, II, III, IV e V do 
art. 15 desta Lei; 

II - da arrecadação das demais receitas que forem 
destinadas ao financiamento do Plano. 

Parágrafo único. Os recursos necessários à execução do 
presente crédito especial deverão estar em I consonância ao art. 43, 
incisos 1, II e III da Lei Federal n° 4.320, de 17 e março de 1964. 6, 1 

Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 24. Revogam-se as disposiço s em contrário. 

PALÁCIO DO GOVERNO, 14 de janeiro de 2002, 
ALMIR GABRIEL 
Governador do Estado 

* Republicada conforme a Lei Complementar n°  033, de 
4/11/97, com as alterações introduzidas pelas Leis nos 6.527, de 
23/1/2003, e 6.714, de 26/1/2005. 

(Transe. do DOE ri° 30.365, de 27JAN2005) 

4a PARTE: JSTIÇA E DISCIPLINA 
SE ALTERAÇÃO 

	

ORLANDO 4(NdrpNto 	 FRADE — CEL. QOBM 
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