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MENSAGEM 
È melhor um bocado seco, e com ele a tranqüilidade, do que 

a casa cheia de iguarias e com desavença. (Provérbios 17: 1). 

2a  PARTE — INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

3a  PARTE: ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I — ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

1 - ATA DE REUNIÃO DO CONOP. 
Ata da (19 primeira reunião do Conselho Operacional, 
realizada no dia (20) vinte de janeiro de (2005) dois mil e 
três, sob a Presidência do TCeI QOBM ROBERTO DA 
SILVA FREITAS — Comandante Operacional do CBMPA. 

Aos (20) vinte dias do mês de janeiro do ano de (2005) dois 
mil e cinco, nesta cidade de Belém, Estado do Pará, República 
Federativa do Brasil, na sala onde funciona o Comando Operacional do 

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

Boletim Geral N° 34 de 22FEV2005 — E-MAIL ajgcbm abol.com.br  Pág. 474 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
Corpo de Bombeiros Militar do Pará, na Av. Júlio César, número (3000) 
três mil, às (14h30) quatorze horas e trinta minutos, o TCeI QOBM 
ROBERTO DA SILVA FREITAS — Comandante Operacional do CBMPA, 
abriu a reunião na qual achavam-se presentes o TCeI QOBM 
FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA — Ch. da BM/1, TCel QOBM 
GONCISLEI GOMES GONÇALVES — Cmt do 3° GBM, MAJ QOCBM 
GERALDO PANTOJA DE MENEZES — Diretor de Serviços Técnicos, 
Maj QOBM MARCO ANTONIO GOMES, Maj Q0BM MANOEL SILVA DE 
FREITAS — Cmt do 1° GBS, Maj QOBM HELI L FRANKLIN MONTEIRO 
— Cmt do SGBMCS/QCG, Cap QOBM ANDRÉ LUIS NOVAES DE 
ALMEIDA — Cmt do 2° GBM, Cap Q0I3M J IME DE AVIZ BENJO —
Representante do Cmt do CSMV/MOp, Ca QOBM CHARLYSTON 
WYTTING CARDOSO DE SOUSA — Subcmt do 7° SGBM/I -13elérn, Cap 
QOBM JORGE EDÍSIO DE CASTRO TEIXEIRA — Cmt do 7° SGI3M/I -
Belém, Cap QOBM ARISTIDES PEREIRA FURTADO, Cap QOBM JOSÉ 
AUGUSTO FARIAS ALMEIDA - CEDEC, Cap QOBM CARLOS 
ALBERTO SARMANHO DA COSTA, Cap QOBM EDUARDO CELSO DA 
SILVA FARIAS — Subcmt do 4° SGE3M/I - Salinas, Cap QOBM LAERCIO 
CORREA PALHETA — Cmt do 6° SGE3M/I - Mosqueiro, Cap QOBM 
AFONSO DOS SANTOS SOUZA — Subcmt do 1° GBS, Cap QOBM 
REGINALDO PINHEIRO DOS SANTOS — CO da la SBM/I - Marituba, 
Cap QOBM RAIMUNDO MANOEL DE JESUS QUARESMA DE 
MIRANDA — Cmt cio 9" SGBM/I - Camet, Cap QOBM MARCOS 
ROBERTO DA COSTA MACEDO — Cmt do 3° SGBM/I - Abaetetuba, 
Cap QOBM MARCOS VICTOR LIMA NORAT, 1° Ten QOBM DAVID 
RICARDO BAETA DE OLIVEIRA — Representante do Cmt do 1° GBM e 
2° Ten QOABM JANIO GOMES DA ROCHA - Representante do Cmt do 
8° SGBM/I — Santa Izabel, fazendo referência ao Boletim Geral que 
formaliza a criação do CONOp (Conselho Operacional), assim como as 
datas pré-estabelecidas para as reuniões do ano de (2005) dois mil e 
cinco e horários exatos, sendo assim a partir desta data não será 
admitido atrasos para reuniões e que os Oficiais convocados não serão 
autorizados a participarem das mesmas em caso de atraso. Comentou 
que no dia (22) vinte e dois de dezembro de (2004) dois mil e quatro, 
expediu um Ofício n° 379/04 — COF', ao Comandante Geral do CBMPA, 
Cai QOBM Orlando Frade, onde informava que "atualmente vários 
condutores e operadores de viaturas pesadas (Sargentos), se encontram 
fora da escala de serviço de condutor e operador de viaturas, ou por 
estarem com dispensa médica (com restrições) ou assumindo outras 
funções, diferente do seu quadro, ou ainda, por estarem dirigindo 
viaturas incompatíveis com sua categOria, exemplo: viaturas 
administrativas. Considerando que esta carência de condutores e 
operadores está trazendo embaraços à área operacional, tanto assim, 
demonstrado neste documento é que dirijo-me a V. Exa., para solicitar 
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que o setor competente (Diretoria de Pessoal — DP) tome providências". 
Determinou aos Comandantes de Unidades Operacionais que façam um 
levantamento aos seus efetivos com o objetivo de encaminhar ao 
Comando Operacional a real situação dos condutores e pessoal pronto 
para o serviço Operacional, a fim de todos: Comando Operacional, 
Unidades BM e Diretoria de Pessoal possam melhor administrar o 
remanejamento de militares, de forma que a Corporação seja a principal 
beneficiada. Falou que essa ação deve ser vista o mais rápido possível e 
estabeleceu um prazo de (10) dez dias para as informações chegarem 
ao Comando Operacional. O 1 ° GE3S e outros quartéis que possuem 
Escadas Mecânicas e Plataformas, os condutores são sempre 
responsáveis para operarem as duas viaturas, ou seja, quando o 
condutor entra de serviço consta na escala seu nome para conduzir o AT 
e a Escada ou Plataforma, e se caso ocorrer um grande incêndio que 
necessite das duas viaturas o que irá acontecer? Por isso não devemos 
admitir Sargentos condutores em Seções administrativas como: (2a) 
segunda Seção, pelotão de obras e dirigindo viaturas administrativas, 
essa função pode ser feita por Cabos e Soldados devidamente 
habilitados e escolhidos por seus Comandantes. Informou que devido os 
graves problemas que vem acontecendo, como por exemplo, o 
capotamento de uma UR e o tombamento da Plataforma, os Superiores 
de Dia ficarão aquartelados para uma maior fiscalização de toda 
operacionalidade. Determinou aos Comandantes de Unidades BM que 
mesmo tendo a figura do Oficial de manutenção, eles devem 
pessoalmente fiscalizar suas viaturas e seus Comandantes de Socorro. 
Comentou que o ano de (2005) dois mil e cinco, começou sem interesse 
dos Comandantes de Unidades BM, pois ninguém mandou para o 
Comando Operacional, a relação de necessidades dos materiais, com 
exceção do SGT BM ALBERANIN, que hoje responde pelo Comando do 
SARE, no entanto, o ano está apenas começando e temos tempo para 
revermos nossos deveres. Foi estabelecido também um prazo de (10) 
dez dias para os Comandantes de Unidades BM encaminharem ao 
Comando Operacional uma relação com a real necessidade do material 
operacional. Por questão de ordem o Sr. TCeI QOBM FREITAS, passou 
a palavra ao Sr. TCel QOBM FRANCISCO, assim seguiu a reunião 
estabelecendo a antiguidade para fazer uso da palavra. Neste momento, 
o Sr. TCel QOBM FRANCISCO, ratificou as palavras do Comandante 
Operacional e pediu aos Comandantes de Unidades BM que realmente 
fossem leais quando informassem ao Comando Operacional suas 
necessidades, sejam de efetivo ou material operacional. A palavra foi 
passada ao Sr. TCel QOBM GOMES, que informou a dificuldade 
encontrada pela Diretoria de Pessoal para sozinha fazer o controle do 
efetivo, pois quando se faz o levantamento é descoberto que tem muitos 
militares (condutores) agregados, JISG e' em outros Órgãos. O TCeI 
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QOBM FREITAS disse que caso o Comando Operacional tenha as 
informações precisas sobre tudo isso, ficará mais fácil tentar resolver os 
problemas junto ao Comandante Geral. Informou a todos os Oficiais que 
a distribuição das novas viaturas AR's e UR's,, já tenha sido aceita pelo 
Sr. Cel QOBM Comandante Geral (segue anexa a distribuição). Tocou 
no assunto de que com a distribuição das, UR's , talvez algumas 
Unidades BM não teriam possibilidade de cornpor suas guarnições de 
socorristas, mas esse problema seria solucionado, tendo em vista que 
seria feito um remanejamento de todos os socorristas da região 
metropolitana para o SARE e a partir daí, ¢ Comandante do SARE 
(provavelmente o Cap QOBM OLÍMPIO), teria obrigação de gerenciar e 
escalar guarnições para todas as Unidades ue possuem UR. Sendo 
assim, os Comandantes de Unidades BM deve iam, no prazo de (10) dez 
dias, mandar a relação de socorristas para o ornando Operacional. A 
palavra foi passada ao Sr. Maj QOBM SILVA, que por sua vez passou a 
relatar os problemas do 1' GBS e informou ao Comandante Operacional, 
que existem materiais que foram adquiridos para o operacional, porém 
não existe pessoal habilitado para manuseá-los, como por exemplo, uni 
detector de explosão e uni filtro de mergulho. Comentou que a CDP teria 
adquirido uma viatura de incêndio com a finalidade de proteção da 
própria área e sendo usada urna guarnição de Bombeiros para o serviço. 
O TCeI QOBM FREITAS, neste momento disse que era contra se 
escalar alguém do nosso efetivo para ficar a disposição da CDP, tendo 
em vista a existência do 1° GBS, salvo melhor juízo do Comandante 
Geral do CBMPA. O Sr, Maj QOBM MARCO ANTONIO, fez uso da 
palavra e informou que ainda este mês deve receber parte do quartel de 
Barcarena (6° GBM), pois a empresa responsável pela construção só 
faria a metade e o restante seria de responsabilidade do CBMPA, e que 
o efetivo a princípio seria composto por (28) vinte e oito Bombeiros e 
posteriormente solicitaria ao Comando Operacional o restante do efetivo. 
O Sr. Maj QOCBM MENEZES começou sua oratória agradecendo ao 
Comandante Operacional o convite para participar da reunião e informou 
que o CONAP (Conselho do qual ele é Presidente), também deve estar 
se reunindo na próxima semana e os Chefes dos SAIS da região 
metropolitana estão convocados, e as pautas da reunião são os 
cancelamentos das ITs, Pessoal e viaturas dos ãATs que as vezes estão 
sendo conduzidas por pessoas não habilitadas. O Sr. TCeI QOBM 
FREITAS chamou a atenção para o assunto dizendo que o problema é 
grave e que caso aconteça problemas com as viaturas, os Comandantes 
de Unidades BM serão responsabilizadas, pois estes são responsáveis 
para verificar quem dirige essas viaturas. O Sr. Maj QOCBM MENEZES, 
solicitou ao Sr. TCeI QOBM FREITAS que fosse feito um estudo para 
escalar os Oficiais que trabalham na DST, apenas em uma Unidade 
Operacional, pois tem situações que os (05) cinco Oficiais que habitam 
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nesta Diretoria estarem de serviço. Ficando assim o trabalho interno 
prejudicado. Dando prosseguimento a reunião, o Sr. CAP QOBM 
ANDRÉ LUIZ, informou que algumas providências tipo relação de efetivo 
e material operacional, não foram executadas por que alguns Diretores 
determinaram que os Comandantes aguardassem a definição do novo 
Comando. Ele solicitou ao Sr. Maj QOCBM MENEZES que verificasse o 
problema de falta de material para o funcionamento dos SATs, como 
blocos de Notificação e Requerimentos. Falou que quando esse material 
acaba os Comandantes são obrigados a arcar com as despesas para as 
Seções administrativas não pararem de funcionar. Informou também, 
que o 2° GBM perdeu (40) quarenta militares com a promessa de que 
depois da formação da última Turma de Soldados, esses militares 
retornariam para o mesmo e que até agora não recebeu ninguém. O 
Oficial lembrou ao Comandante Operacional da necessidade da 
construção do muro do quartel para maior segurança. Solicitou mais dois 
Oficiais. O Sr. TCel QOBM FREITAS, salientou que deverá ser definido o 
Trem de Socorro e a quantidade de efetivo para os GBMs, SGBMs e as 
SI3Ms. Sendo assim teremos parâmetros para o número de viaturas e 
número de efetivo, e os Comandantes não precisariam mais se 
preocupar com a quantidade, pois a Diretoria de Pessoal já definiria. O 
Sr. Cap QOBM ALMEIDA fez uso da palavra dizendo ao Comandante 
Operacional que estava participando da reunião mesmo sem ser 
convidado, pois acha que os Coordenadores de Operações e 
Supervisores de Área necessitam do conhecimento de como articular a 
Defesa Civil, quando necessário ser estes protocolos, ficando assim 
previsto para próxima reunião do CONOp essa pauta. O Sr. TCel QOBM 
FREITAS aproveitou o assunto e perguntou para os Oficiais se eles 
sabiam como acionar os serviços do helicóptero e do Navio? E aí foi 
sugerido que o Supervisor de Área fizesse uma visita no Hangar da 
aeronave e no Porto da embarcação. O Sr. Cap QOBM NORAT informou 
que ao assumir o quartel do 5° SGBM, fez uma carga dos materiais da 
Unidade e trouxe esta relação até a DAL para conferência. Para sua 
surpresa não encontrou nada na Diretoria. O Capitão solicitou ao 
Comandante Operacional que verificasse a possibilidade de deslocar 
para Capanema uma Viatura UR com desencarcerado e solicitou 
também ao Diretor de Serviços Técnicos, a reposição do material para 
funcionamento do SAT e um estágio para militares do 5° SGBM. O Cap 
QOBM FURTADO solicitou ao Comandante Operacional que fosse 
revisto a distribuição das viaturas URs, pois o quartel do Mangueirão, 
não possui viatura de salvamento. O Sr. Cap QOBM BENJÓ, perguntou 
ao Comandante Operacional sobre o critério para classificação dos 
Oficiais de manutenção das Unidades? Pois segundo ele, o Oficial 
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deveria ter o perfil para a missão. Foi respondido que cada Comandante 
de Unidade BM, ficou responsável para escalar o Oficial, e que não 
basta ter o Oficial de manutenção, todos nós temos que fiscalizar nossa 
tropa operacional e nossos quartéis, pois a indisciplina não é apenas o 
que consta no Regulamento e aí podemos exemplificar que a falta de 
zelo com os materiais é uma indisciplina. O fato do Comandante não 
aparecer em seu quartel e outras atitudes desse gênero, também 
configura uma indisciplina. A palavra foi passada ao Cap QOBM 
QUARESMA no qual solicitou ao Comandante Operacional que 
verificasse os problemas de viaturas; efetivo e reforma do 9° SGBM — 
Cametá. Sugeriu que a DAL determinasse um Oficial de manutenção 
para fazer o Projeto de ampliação e reforma das instalações físicas da 
Unidade. Solicitou que fosse visto a questão dos uniformes para seu 
efetivo. Sugeriu ao Subcoordenador da Defesa Civil que fizesse um 
planejamento para possíveis ocorrências em decorrência das enchentes 
do Rio Tocantins. A palavra foi passada ao Cap QOBM PALHETA, esse 
por sua vez informou que já tinha mandato uma relação de material 
operacional paia o Comando Operacional e que tem problemas com a 
falta de condutor e que o funcionamento do SAT é precário pela falta de 
recursos financeiros. Mostrou-se extremamente preocupado com o 
avanço das águas que já estão chegando nas dependências da Unidade 
de Mosqueiro (6° SGBM). O Sr. TCel QOBM FREITAS, falou que é 
necessária uma vistoria de técnicos no local, porém, acha que a 
construção de uma quebra-onda resolveria O problema. O Sr. Cap 
QOBM PINHEIRO, fez uso da palavra, salientando que a pauta da 
reunião deveria ser seguida, solicitou ao Comandante Operacional que 
seja cobrado realmente as diretrizes para q uso das URs (apenas 
traumas) pois um Cabo do Bombeiro ligou para ele pedindo permissão 
para fazer uma queixa dele devida um não atendimento de uma 
ocorrência que não caracterizava serviço para a UR. Reclamou que ficou 
surpreso quando lendo um Boletim Geral, despobriu que um militar de 
sua Unidade teria sido transferido para o IESP sem seu conhecimento. 
Disse que suas viaturas operacionais saem pra o Socorro com uma 
guarnição extremamente reduzida e perdend mais militares vai ter 
dificuldade de desenvolver suas missões. Soli itou que haja um critério 

nenhum  
maior quando for feita a distribuição de materi operacional. O Sr. TCel 
QOBM FREITAS falou que em momentou a reunião tenha 
perdido o foco e que todos os assuntos discutidos eram pertinentes a 
pauta e que nesse primeiro momento o Comando Operacional registraria 
todos os anseios dos Comandantes de Un dades BM para depois 
estudar e atender na medida do possível. Quanto à utilização das URs, 
já existe a definição e como usar, cabe ao Coordenador de Operações 
fazer funcionar. Concordou que toda e qualquer transferência seja de 
Pessoal, viatura ou material, deva ser do conhecimento do Comandante 

lbo
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da Unidade. A palavra foi passada ao Sr. Cap QOBM MARCOS, que 
informou que sua viatura de incêndio está necessitando de reparos no 
tanque de água e precisa de uma outra viatura, pois as ocorrências 
estão aumentando e uma sé viatura não atende tudo. Solicitou que seja 
aumentada a cota de combustível, pois o número de ocorrências no rio é 
muito expressivo, tendo em vista que boa parte da população é 
ribeirinha. Solicitou também auxílio a DST para funcionamento do SAT. 
O Ten QOBM BAETA representante do Comandante do 1° GBM, 
solicitou, com urgência, pois existem rachaduras e infiltrações sérias nos 
alojamentos. O TCeI QOI3M FREITAS aproveitando a presença do 
Diretor de Serviços Técnicos, determinou que o mesmo fizesse a 
anotação e providenciasse a respeito. O Ten QOABM JÂNIO 
representando o Comandante de Santa Izabel, informou sobre o 
problema de não ter uma UR. A falta de uma cota maior de combustível. 
O desencarcerado da Unidade foi condenado pelo Centro de 
Manutenção do CBMPA e solicitou que o rádio da viatura ACA 02, que 
antes fazia parte do Trem de Socorro da Unidade, fosse colocado na 
viatura ABSR, funcionando e operando em Santa Izabel às (17) 
dezessete horas do dia (20) de janeiro de (2005) dois mil e cinco. O Sr. 
TCel 00BM FREITAS que presidiu a reunião encerrou dizendo que 
trabalhando em sintonia, todos os seguimentos do CBMPA, nossos 
problemas serão solucionados de forma que a Instituição será coesa e 
definida. Nada mais havendo a tratar, determinou que se lavrasse a Ata 
dos Trabalhos por mim Cap QOBM ZANELLI ANTONIO MELO 
NASCIMENTO, rio qual anexo à mesma a lista de freqüência da referida 
reunião. 

Belém-PA, 20 de janeiro de 2005. 

ROBERTO DA SILVA FREITAS — TCeI QOBM 
Cmt Operacional do CBMPA 

ZANELLI ANTONIO MELO NASCIMENTO — CAP QOBM 
Chefe da 3a Seção do COP 
(Ref. Of. n° 53/2005- COE) 

2 — DIRETORIA DE APOIO LOGíSTICO 
PORTARIA N° -04, DE 21 DE JANEIRO DE 2005 — DAL 
ANEXO: 
1. Of. n° 013, de 11JAN2005 - COP 
2. Of. n° 016, de 12JAN2005 - COP 

O Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar 
do Pará, no uso de suas atribuições legais e, 
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Tendo tomado conhecimento dos fatos ocorridos no dia 08 
de janeiro de 2005 (sábado), por volta das 17h00, onde a VTR UR-05, 
pertencente ao trem do socorro do quartel do 31' GBM, veio a capotar em 
frente ao cemitério Max Domini — BR 316, quando se deslocava para 
atender uma ocorrência de acidente automobilístico. 

RESOLVE: 
Art. 1° - Determinar a abertura e Inquérito Técnico a 

respeito para apurar as causas dos fatos c nstantes no documento 
anexo. 

Art. 2° - Designar o TEN Q BM HÉLIO DA SILVA 
ALMEIDA, corno encarregado do Inquérito Téc ico, delegando-vos para 
esse fim as atribuições que me competem. 

Art. 3° - Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias corridos para 
a conclusão dos trabalhos. 

Art. 4° - Publique-esse e cumpra-se. 

EMANUEL LISBOA ALVES DO NASCIMENTO — TCEL 
QOBM 

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA 

3 - COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA 
A) Parecer n° 014/2005 — COJ 
Interessado: COMANDO GERAL, DO CBMPA. 
Assunto: Solicitação de pagamentos de valores retroativos 

à Promoção 
Observando a documentação em anexo, verifica-se que se 

trata do pedido do Ilustre Comandante a época, do 3° SGBM/I — 
Abaetetuba, em favor de seu subordinado, 2° SGT 8M Carlos Francisco 
Rodrigues Batista, o qual solicita pagamento de valores retroativos a 
promoção de 25 de setembro de 2003. 

DO DIREITO 
Lei n° 5.250 de 29 de Julho de 1985 dispõe sobre as 

promoções de praças da policia militar, que vige também para o 
CBMPA, estabelece. 

Art. 41-  Fica assegurada às praças nos termos e 
disposições e regulamentos anteriores o direito já adquirido relativos às 
promoções. 

PARECER 
Conforme Vossa Excelência pode observar nos autos, o 

militar foi promovido em 21 de abril de 2004, com data retroativa a 25 de 
setembro de 2003. 
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Razão pela qual opinamos favoravelmente pelo deferimento 
do pleito. 	

É o parecer, SMJ. 
Belém-PA, 15 de fevereiro de 2005. 

Walter Nogueira da Silva 
Assessor Jurídico do CBMPA 
MANIFESTO DO PRESIDENTE DA COJ 
1. Concordo com o parecer 

DESPACHO DO CMDO GERAL 
1. Homologo o presente parecer; 
2. Publique-se em BG. Providencie o Ajudante Geral do 

3. A DP para as providências. 

B) Parecer n° 015/2005 — COJ 
Interessado: COMANDO GERAL DO CBMPA, 
Assunto: Solicitação de pagamentos de valores 

retroativos à promoção 

Observando a documentação em anexo, verifica-se que se 
trata cio pedido do Ilustre Comandante a época, do 3° SGBM/I 
Abaetetuba, em favor de seu subordinado, 2° SGT 13M Miguel da Silva 
Negrão, o qual solicita pagamento de valores retroativos a promoção de 
25 de setembro de 2003. 

DO DIREITO 
Lei n° 5.250 de 29 de Julho de 1985 dispõe sobre as 

promoções de praças da polícia militar, que vige também para o 
CBMPA, estabelece. 

Art. 41- Fica assegurada às praças nos termos e 
disposições e regulamentos anteriores o direito já adquirido relativos às 
promoções. 

PARECER  
Conforme Vossa Excelência pode observar nos autos, o 

militar foi promovido em 21 de abril de 2004, com data retroativa a 25 de 
setembro de 2003. 

Razão pela qual opinamos favoravelmente pelo deferimento 
do pleito. 	

É o parecer, SMJ. 
Belém-PA, 15 de fevereiro de 2005. 

CBMPA; 
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Walter Nogueira da Silva 
Assessor Jurídico do CBMPA 
MANIFESTO DO PRESIDENTE DA COJ 
1. Concordo com o parecer 

DESPACHO DO CMDO GERAL 
1. Homologo o presente parecer; 
2. Publique-se em BG. Providencie o Ajudante Geral do 

CBMPA; 
3. A DP para as providências. 

C) Parecer ri° 016/2005 — COJ 
Interessado: COMANDO GERAL. DO CBMPA. 
Assunto: Solicitação de pagamentos de valores 

retroativos à promoção 

Observando a documentação em anexo, verifica-se que se 
trata do pedido do Ilustre Comandante a época, do 3° SGBM/I — 
Abaetetuba, em favor de seu subordinado, 2° SGT BM Reinaldo 
Margalho Carvalho, o qual solicita pagamento de valores retroativos a 
promoção de 25 de setembro de 2003, 

DO DIREITO 
Lei n° 5.250 de 29 de Julho de 1985 dispõe sobre as 

promoções de praças da policia militar, que vige também para o 
CBMPA, estabelece, 

Art. 41-  Fica assegurada às  praças nos termos e 
disposições e regulamentos anteriores o direite já adquirido relativos às 
promoções. 

PARECER 
Conforme Vossa Excelência pod observar nos autos, o 

militar foi promovido em 21 de abril de 2004, ec m data retroativa a 25 de 
setembro de 2003. 

Razão pela qual opinamos favoravelmente pelo deferimento 
do pleito. 

É o parecer, SMJ. 
Belém-PA, 15 de fevereiro de 2005. 

Walter Nogueira da Silva 
Assessor Jurídico do CBMPA 
MANIFESTO DO PRESIDENTE DA COJ 
1. Concordo com o parecer 
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DESPACHO DO CMDO GERAL 
1. Homologo o presente parecer; 
2. Publique-se em BG. Providencie o Ajudante Geral do 

CBMPA; 
3. A DP para as providências. 

D) Parecer n° 018/2005 — COJ 
Interessado: Comando Geral da Corporacão. 
Assunto: Acidente de trânsito na Av. Almirante 

Barroso c/ Av. Julio César, no 18ju12004 envolvendo a VIR UR01 de 
placa JTQ4134 do CBMPA, e os veículos VW/GOL placa JU04960 e 
FIAT/MILLE JUF 8943 

DOS FATOS: 
O Departamento de Apoio Logístico (DAL) encaminhou a ia 

Via dos autos de inquérito técnico instaurado por meio da portaria n° 
006/DAL de 24ju12004, que teve como encarregado o 2° TEN QOBM 
Jânio Gomes da Rocha, auxiliado pelo ASP. OF BM Paulo César Vaz 
Júnior, ao Sr. Subcomandante do CBMPA para homologação ou 
avocação, tendo sido dado o devido despacho a Comissão de Justiça do 
CBMPA, para análise e parecer. 

DA ANÁLISE: 
1. O encarregado do inquérito técnico mencionou em sua 

investigação e conclusão os danos de apenas uma viatura, o veiculo 
WV/GOL placa JU04660, comprovado com 03 (três) orçamentos, o 
primeiro no valor de R$ 8.600,00, oriundo da TÁGIDE VEÍCULOS (pág. 
33), o segundo da GEEN AUTOMÓVEIS no valor de R$ 5.455.78 (pág. 
35 autos II) e, por fim, fornecido pela AUTO DESEMPENADQRA 
LANTERCAPI no valor de R$ 7.550,00 (pág. 36 autos IT). No entanto 
houve danos na viatura do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, GM 
D.20, placa JTQ 4134, e em um terceiro veiculo envolvido no acidente, o 
FIAT MILLE, Placa JUF 8943, 

2. Não consta nos autos os Boletins de Ocorrência Policial, 
com solicitação de avaliação de danos nas viaturas envolvidas solicitado 
ao IML. 

3. Foi designado ao CAP QOBM Afonso dos Santos Souza 
e ao SGT BM Viegas para realizar avaliação na viatura do CBMPA GM 
D20, placa JTQ4134. Isso não foi realizado, existindo apenas um 
parecer técnico assinado somente pelo CAP QOBM Afonso, afirmando 
que houver folha simultânea dos freios e autos de direção na respectiva 
viatura. 

DO DIREITO: 
O aditamento do BG n° 168 de 17SET2004 publicou do 

Exmo Sr. Comandante Geral do CBMPA, com a aprovação por meio de 
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portaria n° 0492 de 24 de agosto de 1999 os procedimentos de 
Inquéritos Técnico no Corpo de Bombeiro Militar do Pará. 

A legislação pátria dissolve a respeito da matéria. 
LEI N° 10.406/2002 - Novo Código Civil: 
Art. 186 - Aquele que por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 
que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

A verificação da culpa e a avaliação das responsabilidades 
civil, e da obrigação de indenizar, regulam+-se pelo disposto neste 
código, artigo 927 a 943 e 944 a 954. 

Art. 927 - Aquele que, por ilícito (art.186 e 187), causar 
danos a outrem, fica abrigado a repará-lo. 

Art.932 - São também responsáves pela reparação civil: 
111 - O empregador ou comitent , por seus empregador; 

serviços e proposta, no exercício do trabalho que lhe competir, ou em 
razão dele. 

Art.944 - A indenização mede-se Pela extensão do dano. 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
Art. 37 - A administração pública direta ou indireta de 

qualquer dos poderes da união, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também ao seguinte: 

§ 6° - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 
privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que 
seus agentes, nessa qualidade, causarem e terceiros, assegurando o 
direito de regresso contra o responsável nos csos de dado ou culpa. 

DO PARECER: 
Considerando as diligências real zadas pelo encarregada 

do Inquérito Técnico e a conclusão do referid encarregado, somos de 
parecer com base no posicionamento do AP Q013M Afonso dos 
Santos Souza (Fl. 47), de que o fato ocorreu por falha simultânea dos 
freios e do setor de direção da VTR G D20, placa JTQ4134, 
pertencente ao CBMPA, conduzida pelo CB BM RG 09231 Max Roberto 
da Cruz Silva, causando danos na respectiva VTR do CBMPA, e em 
dois veículos particulares, sendo que uni deles não foi encontrado para 
avaliação dos danos pelos responsáveis pelb Inquérito Técnico, pelo 
que somos de parecer que os autos sejam devolvidos ao encarregada 
para LEVANTAMENTO PRECISO dos danos dos três veículos 
envolvidos no acidente, apresentando três orçamentos para 
recuperação dos bens, providências, sem as quais, fica prejudicada a 
homologação da solução do respectivo Inquérito Técnico, e sua 
publicação para conhecimento dos prejudicados e as devidas 
providências administrativas cabíveis. 
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Ressalto, ainda, a necessidade do encarregado autenticar 
com carimbo de conferência dos originais, as fotocópias anexadas nos 
autos, inclusive com data e assinatura legível, todos os documentos 
constantes dos autos do IT. Assim como reprodução da 28  Via dos 
Autos. 

É o Parecer, SMJ. 
Quartel em Belém-PA, 15 de fevereiro de 2005. 
ROBERTO CARLOS PAMPLONA DA SILVA — CAP QOBM 
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA 

MANIFESTO DO PRESIDENTE DA COJ 
1. Concordo com o parecer 

DESPACHO DO CMDO GERAL 
1. Homologo o presente parecer; 
2. Retornar os autos do Inquérito Técnico ao encarregado, 

dando um prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir da publicação para a 
conclusão do presente Inquérito Técnico; 

3. Publique-se em BG. Providencie o Ajudante Geral do 
CBMPA; 

44  PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA 

A) Parecer n° 004/2005 COJ 
Interessado: COMANDO GERAL DO CBMPA, 
Assunto: Cancelamento de Punição 

Senhor Comandante Geral 
Analisando o requerimento impetrado pelo CB BM Roberto 

Mauro Monteiro da Silva, pertencente ao efetivo do QCG, o qual solicita 
cancelamento de suas punições. Esta Comissão de Justiça opina 
favoravelmente pelo cancelamento das punições abaixo discriminadas, 
por atenderem aos dispositivos legais, do Art. 60 e incisos I, II, III e 
IV, alínea "b" do Decreto Estadual n° 2.937, de 27 OUT 1994. 

1 — Repreensão publicada no BG n° 033, de 18 de 
fevereiro de 1998 e BI n° 030 de 03 de março de 1998; 

2 — Repreensão de 07 de junho de 1999; 
Quanto à punição Detenção, datada de 23 de janeiro de 

1995, esta foi tornada sem efeito; 
Esse é o Parecer. 
Quartel em Belém-PA, 19 de janeiro de 2005. 

Walter Nogueira da Silva 
Assessor Jurídico do CBMPA 
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NOTA: Republicado por ter saído com incorreção na 4a  
parte do BG n° 017 de 25 de janeiro de 2005. 

MANIFESTO DO PRESIDENTE DA COJ 
1. Concordo com o parecer 

DESPACHO DO CMDO GERAL 
1. Homologo o presente parecer; 
2. Publique-se em BG. Providencie o Ajudante Geral do 

CBMPA; 
3. A COJ para as providências e Controle. 

B) Parecer n° 157/2004 — COJ. 
Interessado: COMANDO GERAL DO CBMPA 
Objeto: Cancelamento de punição. 

Senhor Comandante Geral 
Analisando o requerimento, oriunOa da Diretoria de Pessoal 

impetrado pelo 1° SGT BM Rafael Expedito Coimbra Pereira, 
pertencente ao efetivo da 5° SBM/l, o qual Solicita cancelamento de 
suas punições. Esta Comissão de Justiça Opina favoravelmente pelo 
cancelamento das punições abaixo discriminadas, por atenderem aos 
dispositivos legais, do Art. 60 e incisos I, II, III e IV, alínea "b" do 
Decreto Estadual n° 2.937, de 27 OUT 1994. 

1 — Detenção datada de 01de junho de 1994; 
2 — Repreensão datada de 08 de junho de 1994; 
3 — Repreensão datada de 20 dé junho de 1994; 
4 — Detenção datada de 19 de j lho de 1994; 
5 — Repreensão datada de 09 d dezembro de 1994; 
6 — Repreensão datada de 20 d dezembro de 1994; 
7 — Re 	datada de 15 de fevereiro de 1995; 
8 — Detenção datada de 27 de o tubro de 1995; 
9 — II-_preensão datada de 02 d janeiro de 1997; 
10 — Repreensão datada de 28 d janeiro de 1997; 
11 — BpPreensão datada de 11 d setembro de 1997; 
12 — Detenção datada de 23 de j neiro de 1998; 
13 — Repreensão datada de 18 d fevereiro de 1998; 
14 — Repreensão datada de 16 d outubro de 1998; 
15 — Repreensão datada de 29 dé junho de 1999; 
16 — Repreensão datada de 06 de outubro de 1999. 
Quanto à punição de Detenção datada de 18 de abril de 

1995, esta não deveria constar na ficha do militar, haja vista a mesma ter 
sido anulada, conforme disposto nos Arts. 45 e 46 do referido Diploma 
Legal. 
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É o Parecer. 
Quartel em Belém-PA, 15 de outubro de 2004. 

WALTER NOGUEIRA DA SILVA 
Assessor Jurídico 
NOTA: Republicado por ter saído com incorreção na 4a 

parte do BG n° 213 de 23 de novembro de 2004. 

MANIFESTO DO PRESIDENTE DA COJ 
1. Concordo com o parecer 

DESPACHO DO CMDO GERAL 
1. Homologo o presente parecer; 
2. Publique-se em BG. Providencie o Ajudante Geral do 

CBMPA; 
3. A COJ para as providências e controle. 

C) Parecer no 017/2005 — COJ 
Interessado: COMANDO GERAL DO CBMPA. 
Assunto cancelamento de punição 

Senhor Comandante Geral 
Analisando o requerimento impetrado pelo 2° SGT BM 

'Glauter Marcio Ferreira Mafra, pertencente à Diretoria de Pessoal do 
CBMPA, o qual solicita cancelamento de suas punições. Esta 
Comissão de Justiça opina favoravelmente pelo cancelamento das 
punições abaixo discriminadas, por atenderem aos dispositivos 
legais, do Art. 60 e incisos I, II, III e IV, alínea "a" "h" do Decreto 
Estadual n° 2.937, de 27 OUT 1994. 

1 — peteaçto, datada de 10 de dezembro de 1990; 
2 — Detensão, datada de 03 de abril de 1991; 
3 — Prisão, datada de 04 de maio de 1992; 
Esse é o parecer. 
Belém-PA, 15 de fevereiro de 2005. 

Walter Nogueira da Silva 
Assessor Jurídico do CBMPA 

MANIFESTO DO PRESIDENTE DA COJ 
1. Concordo com o parecer 

DESPACHO DO CMDO GERAL 
1. Homologo o presente parecer; 
2. Publique-se em BG. Providencie o Ajudante Geral do 

CBMPA; 
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3. A DP para as providências e controle. 
4. O comandante do militar para =s providências. 

PAULO_SIR GO 5 MAGNO — CEL QOBM 
Comandante Geral do CBMPA, em exercício 
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