
GOVERNO DO ESTADO DO PARA 

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE 

DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDANCIA GERAL 
BELÉM-PARA 30 DE MARÇO DE 2005. 

BOLETIM GERAL N° 059 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o 
seguinte: 

ia  PARTE: SERVIÇOS DIÁRIOS 
SERVIÇOS PARA O DIA 31MAR2005 (QUINTA-FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	MAJ BM NAHUM 
Supervisor de Área 	 CAP BM VINICIUS 
Coordenador de Operações ao 	1° Turno: CAP BM OLÍMPIO 
CIOP 	 2° Turno: CAP BM BENTES 
Fiscal de Dia ao QCG 	 SUBTEN BM NASCIMENTO 
Encarregados de Inquérito Técnico TEN BM ORLANDO FÁRIAS 
Perito de Incêndios e Explosões 	CAP BM CANTUÁRIA 
Auxiliar do Perito 	 TEN BM CATUABA 

MENSAGEM 
Senhor, eu tenho amado a habitação de tua casa e o lugar 

onde permanece a tua glória. 
Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a 

minha vida com os homens sanguinários. (Salmo 26: 08, 09). 

r PARTE — INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

3a PARTE — ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I — ASSUNTOS GERAIS 
A — ALTERAÇÃO DE OFICIAL 

1 - SEGUIMENTO E REGRESSO DO COMANDANTE 
GERAL 

Seguiu à Cidade de Salvador/BA, a fim de participar do 
"XXXVIII ENCONTRO DO CONSELHO NACIONAL DE 
COMANDANTES GERAIS DAS POLICIAS MILITARES E CORPOS DE 
BOMBEIROS MILITARES DO BRASIL - CNCG PM/CBM", o CEL 
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QOBM ORLANDO ANTÔNIO SARMANHO FRADE. Em conseqüência, 
passa a responder interinamente pelo Comando Geral do CBMPA, no 
período de 30MAR2005 a 01ABR2005, o TEN CEL QOBM EMANUEL 
LISBOA ALVES DO NASCIMENTO, acumulativamente com a função 
que já exerce. 

(Ref. Nota n° 10/2005- Gab. Cmdo) 

8) ALTERAÇÃO DE PRAÇA 
1 — LICENÇA DE SAÚDE — CONCESSÃO 

Conforme parecer médico, concedi: 
A contar do dia 21MAR2003. 
Ao 1° SGT BM JORGE AUGUSTO MARTINS DE LIMA, do 

SGBMCS/QCG, 15 (quinze) dias de dispensa de serviço fora do 
aquartelamento. Apresentação: 05ABR2005. 

(Ref. Nota n° 28/2005- SGBMCS/QCG) 

II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1 — ERRATA DE PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2005 

AVISO 
Referente a matéria publicada no dia 24 de março de 2005 

nesse meio de comunicação, onde se lê: 
Abertura: Dia 11 de abril de 2005, às 11h; 
Leia-se: Dia 08 de abril de 2005, às 11n. 
Belém, 24 de Março de 2005. 

NAHUM FERNANDES DA SILVA — MAJ QOBM 
PREGOEIRO DO CBMPA 
(Transe. DOE N° 30.403, de 28MAR2005) 

2 - CRONOGRAMA DE VISITAS DO COMANDANTE GERAL 
DO CBMPA, ÀS UNIDADES BM DA CAPITAL E INTERIOR DO 
ESTADO  EM 2005.  

DATA UBM COMITIVA 

18/02 20 GBM — Castanhal SUBCMDO, DAL, DP, DF, DST e CSMV/MOp., 
POLIBOM, COP, DEI, OF. DE OBRAS, BM/5 

11/03 1° GBM — Belém SUBCMDO, DAL, DP, DF, DST e CSMV/MOp., 
POLIBOM, COP, DEI, OF. DE OBRAS, BM/5 

01/04 1° GBS — Miramar — Belém 
INFRAERO — Belém 

SUBCMDO, DAL, DP, DF, DST e CSMV/MOp., 
POLIBOM, COP, DEI, OF, DE OBRAS, BM/5 

15/04 3° GBM 	Ananindeua SUBCMDO, DAL, DP, DF, DST e CSMV/M0p., 
POLIBOM, COP, DEI, OF. DE OBRAS, BM/5 

29/04 6° SGBM/I — Capanema 
	 4° SGBM/I — Salinopolis  

SUBCMDO, DAL, DP, DF, DST e CSMV/MOp., 
POLIBOM, COP, DEI, OF. DE OBRAS, BM/5  
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13/05 3° SGBM/I - Abeetetuba SUBCMDO, DAL, DP, DF, DST e CSMV/MOp., 

POLIBOM,COP, DEI, OF. DE OBRAS, BM/5 
03/06 2° SGBM/I - Marabá SUBCMDO, DAL, DP, DF, DST e CSMV/MOp., 

POLIBOM COP DEI OF. DE OBRAS, BM/5 
17/06 7° SGBM/1 - Belém 

POLIBOM - Belém 
SUBCMDO, DAL, DP, DF, DST e CSMV/MOp., 
POLIBOM, COP DEI OF. DE OBRAS, BM/5 

12/08 8° SGBM/1 - Santa 1.zobel SUBCMDO, DAL, DP, DF, DST e CSMV/MOp., 
POLIBOM, COP, DEI, OF. DE OBRAS, BM/5 

26/08 2° SBM/1- Icoaraci 
5° SBM/1 - Mangueira° 

SUBCMDO, DAL, DP, OF, DST e CSMV/MOp., 
POLIBOM, COP, DEI, OF. DE OBRAS, BM/5 

09/09 1° SGBM/I - Santarém SUBCMDO, DAL, DP, OF, DST e CsMV/M0p., 
POLIBOM COP DEI, OF. DE OBRAS, BM/5 

23/09 EFO - Marituba 
ia SBMA - Marituba 

SUBCMDO, DAL, DP, DF, DST e CSMV/MOp., 
POLIBOM COP DEI, OF. DE OBRAS, BM/5 

14/10 CSMV/M0p - Ananindeua 
CFAE - Ananindeua 

SUBCMDO, DAL, DP, OF, DST e CSMV/M0p., 
POLIBOML_COP, DEI, OF. DE OBRAS, BM/5 

28/10 10° SGBM/1 - 
Parasapebas 

SUBCMDO, DAL, DP, OF, DST e CSMV/MOp., 
PoLIBOM, COP, DEI, OF. DE OBRAS, BM/5 

11/11 1° SGPA - Paragominas SUBCMDO, DAL, DP, OF, DST e CSMV/m0p., 
POLIBOM, COR, DEI, OF. DE OBRAS, BM/5 

25/11 6° SGBM/1- Mosqueiro SUBCMDO, DAL, DP, OF, DST e CSMVIM0p., 
POLIBOM, COP, DEI OF. DE OBRAS, BM/5 

09/12 9° SGBM/1 - Cemetá SUBCMDO, DAL, DP, OF, DST e CSMV/MOp., 
POLIBOM, COR, DEI, OF. DE OBRAS, BM/5 

e . Mem. N° 144/2005- Gab. Cmdo) 

NOTA : Republicado por ter saído com incorreção ria 3a 
parte do BG n° 041, datado de 03MAR2005. 

(Ref parte n° 67/2005 — E3M/5) 

3 — ATO DESTE COMANDO 
PORTARIA N° 113, DE 28 DE MARÇO DE 2005. 
Conceder aos militares: CEL QOBM ORLANDO ANTÔNIO 

SARMANHO FRADE, PAULO SÉRGIO GOMES MAGNO e CAP QOBM 
AUGUSTO SÉRGIO LIMA DE ALMEIDA, 04 (quatro) diárias completas 
rio valor total de R$ 2.608,00 (dois mil, seiscentos e oito reais), por 
terem que seguir a cidade de Salvador/BA, no período de 29MAR a 
01ABR2005, a firn de participarem do XXXVIII Encontro do 
CNCGPM/CBM. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

ORLANDO ANTÔNIO SARMANHO FRADE CEL QOBM 
Cmt Geral do CEIMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil 
(Transe. DOE n° 30.404, de 29MAR2005) 

PORTARIA N° 161, DE 28 DE MARÇO DE 2005. 
O Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante 

Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;e 
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CONSIDERANDO, que os militares do Corpo de Bombeiros 

Militar desenvolvem os serviços operacional e administrativo por meio 
de conhecimentos adquiridos em cursos, treinamentos e experiência 
profissional, fazendo com que os mesmos não utilizem estes 
conhecimentos de maneira uniformizada, principalmente no atendimento 
de ocorrências onde procedimentos importantes no dia-a-dia, às vezes 

acabam sendo esquecidos; 
CONSIDERANDO, que há necessidade de se estabelecer 

procedimentos escritos, tanto administrativos, quanto operacionais, que 
descrevam de forma sistematizada as medidas a serem adotadas pela 
Instituição, possibilitando desta forma a melhoria da qualidade e o 
padrão do atendimento do CBMPA; 

RC.SOLVE: 
Art. 1° — Aprovar a DIRETRIZ n° 002/2005 — Gab. Cmd.°, 

que dispõe sobre a padronização dos serviços operacionais e 
administrativos no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. 

Art. 2° — Esta portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3° — Revogam-se as disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

ORLANDO ANTÔNIO SARMANHO FRADE — CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA 

DIRETRIZ N° 002 / 2005 — GAB. CMD,°  
DISPÔS SOBRE A PADRONIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO CORPO DE BOMBEIROS 
MILITAR DO PARÁ. 

TÍTULO I 
DA DOUTRINA De PADRONIZAÇÃO 
Art 1° - A padronização é uma ferramenta gerencial 

fundamental que permite adequação e alcance de um nível desejável de 
qualidade, produtividade, competitividade, controle dos processos e 

segurança no ambiente de trabalho, contribuindo para a obtenção de 
resultados, permitindo uma melhor descrição das funções, facilitando o 
processo de descentralização operacional, simplificando o processo de 
educação e treinamento dos profissionais, identificando os responsáveis 
pela realização do trabalho adequado e, sobretudo, minimizando os 
erros profissionais. 

TÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO DA PADRONIZAÇÃO 
CAPITULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art 2° - Para os efeitos desta Diretriz são adotadas as 

seguintes definições: 
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I. PADRÃO: é a referência descrita de como executar um 

trabalho produtivo de forma desejável pela organização, seja 
operacional ou administrativo; 

II. PADRONIZAÇÃO: é o sistema de consenso, redação, 
registro e prática de procedimentos padrões, avaliados como sendo os 
mais seguros, produtivos e eficientes, para a execução de um dado 
processo produtivo; 

III. PROCESSO: conjunto sistemático de ações levadas a 
efeito, conjugando a força de trabalho humana, os equipamentos e os 
métodos de trabalho, para se atingir um resultado pretendido; 

IV. ETAPAS DE UM PROCESSO: são os passos 
sucessivos a serem percorridos para que o processo produtivo cumpra a 
sua finalidade, Cada etapa será vencida após a realização de um ou 
mais procedimentos padrão; 

V. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POR), é a 
descrição passo a passo de um trabalho ou operação. Tem por 
finalidade uniformizar o modo de realizar urna determinada manobra 
técnica por aqueles que trabalham na atividade operacional, que 
passando a ser embasada em procedimento escrito, permite o controle 
e a melhoria do serviço prestado peia CBMPA. Origina-se, a princípio, 
de uma rotina ou de um manual de bombeiros, ou seja, de uma 
atividade existente na Instituição; 

VI. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PADRÃO (PAP): 
documento bombeiro militar que descreve, sistematicamente, como urna 
ação administrativa, de determinada diretoria ou setor da instituição, 
deve ser executada; 

VII. CADERNO DE TREINAMENTO: caracteriza-se por ser a 
base do conhecimento teórico-prático dos POP e PAP, ou seja, é urna 
descrição De um determinado procedimento de forma detalhada, 
demonstrando como tais ações devem ser executadas. 

VIII. GUIA DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS (GPO): 
compêndio técnico que reúne os procedimentos operacionais padrão, 
em vigor no CBMPA; 

IX. GUIA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 
(GPA): compêndio técnico que retine os procedimentos administrativos 
padrão, em vigor no CBMPA; 

X. COMISSÃO DIRETORA DE PADRONIZAÇÃO (CDP): É 
a comissão encarregada de apreciar as propostas de criação, 
suspensão do vigor ou alteração dos Procedimentos Operacionais 
Padrão (POP) e Procedimentos Administrativos Padrão (PAP). 

XI. COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE 
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS (CPPO): responsável pela 
elaboração dos procedimentos operacionais padrão da Instituição; 
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XII. COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS (CPPA): responsável pela 
elaboração dos procedimentos administrativos padrão da Instituição; 

XIII. COMISSÃO DE ESTUDO (CE): É o responsável pela 
elaboração de um determinado procedimento sob a supervisão da 
Comissão de Padronização de Procedimentos (Operacionais ou 
Administrativos), além de reunir e analisar as informações sobre o 
assunto a ser estudado em vigor no Corpo de Bombeiros de outras 
corporações co-irmãs. 

CAPÍTULO II 
DA COMISSÃO DIRETORA DE PADRONIZAÇÃO 
SEÇÃO I 
DOS COMPONENTES 
Art 30  • A Comissão Diretora de Padronização terá a mesma 

composição do Conselho de Políticas e Estratégias do CBMPA, a Saber: 
I. Presidente: 
a. Comandante Geral do CBMPA; 

II. Membros: 
a. Subcomandante Geral; 
b. Comandante Operacional; 
c. Diretor de Serviços Técnicos; 
d. Diretor de Ensino e Instrução; 
e. Diretor de Apoio logístico; 
f. Diretor de Finanças: 
g. Diretoria de Pessoal: 
h. Diretor de Desenvolvimento Tecnológico; 
i. Diretor da POLIBOM; e 
j. Coordenador Adjunto a CEDEC. 

SEÇÃO li 
DAS ATRIBUIÇÕES 
Art 4° - Compete à Comissão Diretora de Padronização as 

seguintes atribuições: 
I. Realizar reuniões mensais de acordo com calendário 

pré-estabelecido pelo presidente da comissão; 
II. Apreciar propostas de criação, suspensão do vigor ou 

alteração de Procedimentos Operacionais e/ou Administrativos Padrão 
da Instituição; 

III. Estabelecer e controlar as metas de produção das 
Comissões de Padronização de Procedimentos Operacionais e 
Administrativos. 

IV. Decidir sobre o calendário anual de reuniões ordinárias 
das Comissões de Padronização de Procedimentos Operacionais e 
Administrativos. 
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V. Designar os presidentes da Comissão de Estudo 
Operacional e Administrativo por ocasião de sua criação. 

Parágrafo único - O componente da Comissão Diretora de 
Padronização, poderá cumulativamente compor a Comissão de Estudo 
de acordo com sua área de atuação. 

CAPITULO III 
DAS COMISSÕES DE PADRONIZAÇÃO DE 
PROCEDIMENTOS 	OPERACIONAIS 	E 

ADMINISTRATIVOS 
SEÇÃO 1 
DOS COMPONENTES 
Art 5° - A Comissão de Padronização de Procedimentos 

Operacionais e Administrativos terá sua composição definida a saber: 
I. Comissão de Padronização de Procedimentos 

Operacionais: 
a.Presidente: (Comandante Operacional); 
b.Membros: (presidentes das Comissões de Estudo 

Operacional). 
II. Comissão de Padronização de Procedimentos 

Administrativos: 
a.Presidente: (Diretor de Ensino e Instrução); 
b.Membros: (presidentes das Comissões de Estudo 

Administrativo). 

SEÇÃO II 
DAS ATRIBUIÇÕES 
Art 6° - Às Comissões de Padronização de Procedimentos 

Operacionais e Administrativos competem: 
I. Realizar reuniões mensais; 
Il. Planejar e criar padrões operacionais ou administrativos, 

conforme a comissão, e submetê-los à aprovação da Comissão Diretora 
de Padronização; 

III. Encaminhar as propostas de criação, suspensão do vigor 
ou alteração dos POP e PAP à Comissão Diretora de Padronização; 

IV. Rever, se necessário, os padrões adotados; 
V. Apreciar e emitir parecer sobre os trabalhos elaborados 

pelas Comissões de Estudo; 
VI. Analisar as sugestões e solicitações dirigidas à Comissão 

e adotar as providências necessárias; e 
VII. Promover reuniões técnicas, visando estimular o interesse 

pelas atividades de elaboração de trabalhos técnicos operacionais, bem 
como, participar de cursos, seminários e trabalhos técnicos elaborados 
por outros órgãos, sobre assuntos de interesse da comissão; 
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§ 1° - Os padrões devem ser alterados, de preferência, 
em datas específicas e pré-determinadas e só serem adotados após 
profunda consciência dessa necessidade, evitando constantes 
variações de padrões; 

§ 2°  - Os militares, tanto os administrativos quanto os 
operacionais, não podem ser surpreendidos com a edição, ou 
publicação de novos padrões; 

§ 3°  - Nenhum padrão será adotado sem a competente 
instrução específica de seus executores; 

§ 4° - A Comissão de Padronização de Procedimentos 
Operacionais, de preferência, deverá dispor de Oficiais, com formação 
específica na área escolhida de padronização. 

SEÇÃO III 
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE 
Art 7° - Aos Presidentes da Comissão de Padronização de 

Procedimentos Operacionais e Administrativos competem: 
I. Constituir e estruturar a Comissão de Padronização de 

procedimentos correspondente; 
II. Apresentar a Comissão Diretora de Padronização, os 

lotes sucessivos de Procedimentos Operacionais e/ou Administrativos 
Padrão, referentes a sua Comissão; 

III. Propor integrantes ou substituí los, quando julgar 
necessário, submetendo à aprovação da Comissão Diretora de 
Padronização; 

IV. Decidir sobre a aprovação dos demais integrantes 
constantes na relação apresentada pelo Presidente das Comissões de 
Estudo, observando conhecimento do assunto, disponibilidade de 
tempo, estar exercendo função correspondente ao tema a ser estudado, 
distância geográfica e interesse em participar; 

V. Decidir sobre a aprovação de novos integrantes e 
substituições feitas pelo Presidente da Comissão de Estudo, no âmbito 
de sua Comissão; 

VI. Convocar reuniões extraordinárias, quando julgar 
necessário; 

VII. Presidir as reuniões da Comissão; 
VIII. Iniciar, suspender, adiar ou encerrar as reuniões da 

Comissão e deste com as Comissões de Estudo; 
IX. Determinar data para conclusão e apresentação dos 

trabalhos; 
X. Orientar e supervisionar os trabalhos das Comissões de 

Estudo que lhe estão afetos, visando evitar desvios de finalidade dos 
estudos em relação ao tema; 
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XI. 	Controlar o cronograrna de trabalho das Comissões; 

	

XII, 	Efetuar a distribuição de tarefas e responsabilidades aos 
integrantes das Comissões; 

XIII. Elaborar programa anual dos trabalhos a serem 
realizados; 

XIV. Decidir sobre o calendário anual de reuniões ordinárias 
das Comissões de Estudo; 

XV, Decidir sobre estudos a serem desenvolvidos em sua 
área de atuação, submetendo à apreciação da Comissão Diretoria de 
Padronização; 

XVI, Aprovar os trabalhos elaborados pelas Comissões de 
▪ Estudo e providenciar a remessa à Comissão Diretora de Padronização, 

no formato eletrônico e em papel; e 

	

XVII. 	Manter a Comissão Diretora de Padronização informada 
sobre o andamento dos trabalhos da Comissão. 

SEÇÃO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS COMPONENTES 
Art 9° - Aos componentes da Comissão de Padronização de 

procedimentos Operacionais e Administrativos competem; 
I. Comparecer às reuniões mensais; 

II. Elaborar os trabalhos para os quais foram designados e 
submetê-los à apreciação do Presidente; e 

III. Auxiliar o Presidente na execução das missões 
determinadas pela Comissão Diretora de Padronização. 

SEÇÃO V 
DO FUNCIONAMENTO 
Art 10 - As Comissões de Padronização se reunirão 

mensalmente, a critério do Presidente, para deliberar sobre pauta, 
previamente elaborada pelo seu secretário e aprovada pelo Presidente. 

Art 11 - A Comissão de Padronização se reunirá em local 
definido pelo Presidente. 

CAPÍTULO III 
DAS COMISSÕES DE ESTUDO 
SEÇÃO I 
DOS COMPONENTES 
Art 12 - As Comissões de Estudo serão composta por 

profissionais representativos da Instituição na área operacional e/ou 
área administrativa, contando com a participação de Oficiais e Praças, 

- de acordo com a afinidade do assunto tema e perfil profissional, 
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designados pela Comissão de Padronização de Procedimentos 
Operacionais e administrativos, sendo assim constituídas: 

I. Presidente: (Oficial de maior Posto nomeado); 
II. Secretário: (Oficial ou Praça do CBMPA); 
III. Membros: (Oficiais e/ou Praças do CBMPA nomeados, 

outros Oficiais e/ou Praças e/ou Civis convidados). 
Parágrafo único. Os presidentes das Comissões de 

Padronização de Procedimentos Operacionais e Administrativos 
poderão cumulativamente compor as Comissões de Estudo. 

SEÇÃO II 
DAS ATRIBUIÇÕES 
Art 13 - Competem a Comissão de Estudo as seguintes 

atribuições: 
I. Analisar maior quantidade possível de informações 

sobre o assunto a ser estudado, principalmente os POP e demais 
normas operacionais em vigor nas Corporações co-irmãs; e 

ll. Realizar pesquisas bibliográficas, estatísticas e de 
campo sobre o trabalho a ser elaborado. 

SEÇÃO III 
DAS COMISSÕES DE ESTUDO 
Art 14 - São Comissões de Estudo Operacional do Corpo de 

Bombeiros: 
I. 	Comissão de Estudo Operacional 01 Atendimento Pré- 

hospitalar; 

	

Il. 	Comissão de Estudo Operacional 02 — Comunicações; 
III. Comissão de Estudo Operacional 03 — Condicionamento 

IV. Comissão de Estudo Operacional 04 — Defesa Civil. 
V. Comissão de Estudo Operacional 05 — Hidrante; 

VI. Comissão de Estudo Operacional 06 — Incêndio Urbano; 
VII. Comissão de Estudo Operacional 07 — Incêndio 

Florestal; 
VIII. Comissão de Estudo Operacional 08 — Mergulho; 

IX. Comissão de Estudo Operacional 09 
Motomecanízação; 

X. Comissão de Estudo Operacional 10 — Perícia de 
incêndio. 

	

Xl. 	Comissão de Estudo Operacional 11 — Prevenção; 
XII. Comissão de Estudo Operacional 12 — Produtos 

Perigosos; 
XIII. Comissão de Estudo Operacional 13 — Salvamento 

Aquático; 
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XIV, Comissão de Estudo Operacional 14 — Salvamento em 
Altura; 

XV, Comissão de Estudo Operacional 15 — Salvamento 
Terrestre; 

Art 15 - São Comissões de Estudo Administrativo do Corpo 
de Bombeiros: 

I. Comissão de Estudo Administrativo 01 — Assistencial e 
saúde; 

II. Comissão de Estudo Administrativo 02 — Ensino e 
instrução; 

III. Comissão de Estudo Administrativo 03 — Jurídico; 
IV. Comissão de Estudo Administrativo 04 — Logística; 
V. Comissão de Estudo Administrativo 05 — Orçamento e 

finanças; 
VI. Comissão de Estudo Administrativo 06 — Recursos 

Humanos; 
VII. Comissão de Estudo Administrativo 07 — Telemática; 
VIII. Comissão de Estudo Administrativo 08 — Serviços 

Técnicos. 
Parágrafo único As Comissões de Estudo Operacional e 

administrativo têm caráter definitivo, visando ao contínuo 
aperfeiçoamento e adequação de Padronização Operacional e 
Administrativo da Instituição. 

SEÇÃO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE 
Art 16 - Aos Presidentes das Comissões de Estudo 

competem: 
I. Compor a Comissão de Estudo por ocasião de sua 

criação, submetendo à aprovação do Presidente da Comissão de 
Padronização de procedimentos (Operacionais ou Administrativos); 

II. Nomear integrantes e substituir outros, quando julgar 
necessário, submetendo à aprovação do Presidente da Comissão de 
Padronização de procedimentos correspondente (operacional ou 
administrativo); 

III. Alterar funções de componentes da Comissão de Estudos, 
quando julgar necessário; 

IV. Definir o calendário de reuniões ordinárias da Comissão 
de Estudos; 

V. Designar o secretário e seu substituto eventual; 
VI. Presidir as reuniões da Comissão de Estudo e orientar os 

trabalhos; 
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VII. Iniciar, suspender, adiar ou encerrar as reuniões da 
Comissão de Estudo; 

VIII. Planejar e executar a missão que lhe for atribuída; 
IX. Efetuar a distribuição de tarefas do trabalho a ser 

desenvolvido pela sua Comissão; 
X. Controlar o cronograma de trabalho da sua Comissão; 

XI. Manter o Presidente da Comissão de Padronização de 
procedimentos correspondente (operacional ou administrativo), 
informado do andamento dos trabalhos da Comissão de Estudo; 

XII. Orientar os trabalhos da sua Comissão de Estudo de 
maneira a que não confrontem com outras normas em vigor rio CEMPA; 
e 

XIII. Encaminhar o projeto do trabalho ao Presidente da 
Comissão de Padronização de procedimentos correspondente 
(operacional ou administrativo) para apreciação e deliberação final, bem 
como o(s) arquivo(s) no formato eletrônico. 

SEÇÃO V 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS COMPONENTES 

Art 18 - Compete aos componentes da Comissão de 
Estudo: 

I. Planejar e executar as tarefas distribuídas pelo 
Presidente da Comissão de Estudo; e 

II. Comparecer às reuniões marcadas pelo Presidente da 
Comissão de Estudo. 

SEÇÃO VI 
DA NOMEAÇÃO DOS COMPONENTES 
Art 19 - Os componentes da Comissão de Estudo serão 

nomeados pelo Presidente cia Comissão de Padronização de 
Procedimentos correspondente (Operacional ou Administrativo), para o 
exercício das funções, enquanto durarem os trabalhos, quando nova 
nomeação reformará a Comissão. 

Art 20 - Não existe limite de permanência de um integrante 
na comissão, sendo a escolha por parte do seu presidente. 

SEÇÃO VII 
DO FUNCIONAMENTO 
Art 21 - As Comissões de Estudo funcionarão enquanto 

existir a Comissão de Padronização de Procedimentos. 
Art 22 - A Comissão de Estudo funcionará em local 

determinado pelo Presidente da respectiva Comissão de Estudo. 
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Art 23 - Todas as decisões deverão constar em ata de 
reunião, com numeração própria e seqüencial, bem como todos, os 
documentos devem receber número protocolar próprio da Comissão de 
Estudo (ex: ATA CEO HIDRANTE N° J05). 

CAPÍTULO IV 
DAS PRECRIÇÕES DIVERSAS 
Art 24 - A publicação dos POP e PAP em boletim 

formalizam como sendo os procedimentos oficiais do Corpo de 
Bombeiros nas atuações operacionais e na rotina administrativa das 
OBM's. 

Art 25 - Os Procedimentos Operacionais Padrão devem ser 
utilizados obrigatoriamente nas disciplinas dos cursos de formação, 
aperfeiçoamento e especialização do CBMPA. 

Art 26 - A critério das Comissões de Padronização de 
Procedimentos Operacionais e Administrativos, os POP e PAP podem 
vir acompanhados de respectivo caderno de treinamento, pois 
dependendo da fundamentação descrita no procedimento padrão, a 
confecção do caderno de treinamento é dispensável. 

Art 27 - A medida que surgir a necessidade de revisão de 
determinado procedimento padrão, as Comissões de Padronização de 
procedimentos Operacionais e Administrativos convocará a comissão de 
estudo correspondente para os ajustes necessários. 

Art 28 - Esta diretriz não esgota o assunto, podendo ser 
objeto de ordens complementares. 

PORTARIA N° 165, DE 29 DE MARÇO PE 2005. 
O Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante 

Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;e 

CONSIDERANDO, que há necessidade imediata de 
aumentar o corpo técnico na área de prevenção para mais rápido 
responder as análises e vistorias, aliado à descentralização dos serviços 
executados pelo Centro de Atividades Técnicas; 

CONSDIERANDO, que em virtude da descentralização, o 
aumento desse corpo técnico necessita ser realizado de forma 
descentralizada, ou seja, aulas sendo ministradas em curto espaço de 
tempo, em média 03 semanas para conclusão. 

RESOLVE 
Art. 1° — Aprovar a INSTRUÇÃO MORMATIVA N° 

001/2005- GAB. CMDO, que tem por objetivo regular estágio de 
credenciamento nível básico e médio para Oficiais, Subtenentes, 
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Sargentos e Cabos BM, necessário para o desenvolvimento técnico-
operacional, habilitando-os para atuarem no serviço de fiscalização de 
Atividades Técnicas. 

Art. 2° — Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3° — Revogam-se às disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

ORLANDO ANTÔNIO SARMANHO FRADE — CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/2005 
(IN 001/2005) 
NORMAS PARA CREDENCIAMENTO (BÁSICO E MÉDIO) 

DE PESSOAL NOS SERVIÇOS DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ. 

1. FINN-IDAin:  
Regular estágio de credenciamento nível básico e médio 

para Oficiais, Subtenentes, Sargentos e Cabos BM, necessário para o 
desenvolvimento técnico - operacional, habilitando-os para atuarem no 
serviço de fiscalização de Atividades Técnicas. 

2. SITUAÇÃO: 
2.1. Há necessidade imediata de aumentar o corpo técnico 

na área de prevenção para mais rápido responder as análises e 
vistorias, aliado à descentralização dos serviços executados pelo Centro 
de Atividades Técnicas; 

2.2. Em virtude da descentralização, o aumento desse corpo 
técnico necessita ser realizado de forma descentralizada, ou seja, aulas 
sendo ministradas em curto espaço de tempo, em média 03 semanas 
para conclusão; 

3. MISSÃO: 
Deverá ser realizado o estágio nível básico e médio de 

acordo com a necessidade de cada OBM em ampliar o nível de 
categoria de sua Seção de Atividade Técnica. 

4. CONPIC_ES DE EXECUÇÃO: 
4.1 os níveis de credenciamento serão ministrados de forma 

modulada, qualificando oficiais e praças a exercerem atividades de 
vistoria e os oficiais a executarem vistorias e análise de projetos; 

4.2 não poderá freqüentar o estágio de credenciamento 
nível médio, aquele que não possuir o credenciamento nível básico. 

5. NÍVEIS DE CREDENCIAMENTO: 
5.1. Nível de Credenciamento Básico: 
Capacitar Oficiais, Subtenentes, Sargentos e cabos BM para 

vistoria de projetos de edificações com altura inferior a 12 metros e área 
de construção inferior a 750 m2. 
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5.1.1. MATÉRIAS CURRICULARES: introdução aos 
serviços de atividades ; noções de desenho técnico; terminologias; 
classificação das edificações; sinalizações; rotas de escape; sistema de 
iluminação de emergência; extintores portáteis e sobre rodas; exigências 
para as ocupações; dimensionamento das proteções; vistoria em postos 
de distribuição e revenda de GLP; vistoria prática; avaliação prática e 
avaliação teórica. 

5.1.2. DURAÇÃO: 15 (quinze) dias (totalizando 74 n/a): 
• 04 Horas/Aula/Dia (aula teórica): 54 h/a; 
• 04 Horas/Aula/Dia (aula prática): 20 h/a, 
5.2. Nível de Credenciamento Médio: 
Capacitar oficiais para análise de projetos de edificações 

com altura inferior a 12 metros e área de construção inferior a 750 m2  e 
Oficiais, Subtenentes, Sargentos e cabos BM, para vistoria em 
edificações com altura superior a 12 metros e área construída superior a 
750 m2, que não apresentem sistemas especiais de proteção (chuveiros 
automáticos, detecção e alarme e pressurização de escadas). 

5.2.1. MATÉRIAS CURRICULARES: compartimentação; 
rotas de fuga; sistemas de hidrantes; central predial de GLP; exigências 
para as edificações e análise de projetos, dimensionamento das 
proteções, documentação e terminologia pelo CBMPA e Simbologia; 
análise de projetos com sistema móvel de combate a incêndio; vistoria 
prática; avaliação prática e avaliação teórica. 

5.2.2. DURAÇÃO: 15 (quinze) dias (totalizando 62 n/a) 
• 04 Horas/Aula/Dia (aula teórica): 42 h/a; 
• 04 Horas/Aula/Dia (aula prática): 20 h/a; 
5.3. Corpo docente: 
5.3.1. Para os estágios de credenciamento será designado 

um oficial coordenador, membro da Diretoria de Serviços Técnicos. 
5.3.2. Os instrutores serão designados de acordo com o 

nível de conhecimento das matérias e aptidão para a atividade docente 
e credenciados no IESP, mediante indicação do coordenador do estágio. 

5.4. Corpo discente: 
Será composto por oficiais, subtenentes, sargentos e cabos 

BM indicados pelos Comandantes das OBM's; 
5.5. Condução pedagógica: 
5.5.1. Reuniões gerais do coordenador com o corpo 

docente; e 
5.5.2. Distribuição do material didático. 
5.6. Avaliação do rendimento de aprendizagem: 
5.6.1. O aproveitamento dos alunos será aferido através de 

avaliação teórica e prática dos conceitos transmitidos, baseados na 
média final, na seguinte conformidade: 

Boletim Geral N° 059 de 30MAR2005 — E-MAIL ajgcbmit,bol.com.br  Pág.756 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 

MÉDIA FINAL CONCEITO 

0,0 a 4,9 "1" 	(Insuficiente) 

5,0 a 6,9 "R" 	(Regular) 

7,0 a 8,0 "B" 	(Bom) 

8,1 a 9,5 "MB" (Muito Bom) 

9,6 a 10,0 "E" 	(Excepcional) 

5.6.2. A aprovação no estágio condiciona-se à obtenção de 
no mínimo conceito BOM, sendo que: 

a. A média final será a média aritmética dos graus de 
aproveitamento das avaliações teórica e prática; 

b. Será reprovado no estágio o aluno que obtiver grau de 
aproveitamento inferior a 7 (sete) na média final. 

5.6.3. Deverá ser realizado na última semana do estágio 
vistoria em edificações compatíveis com o nível de credenciamento; 

5.6.4. Não haverá 2a época. 
5.6.5. Relação com nomes e notas alcançadas pelos alunos 

deverá ser encaminhado no máximo até 10 dias após o término de cada 
estágio a Diretoria de Serviços Técnicos. 

5.7. Controle de assiduidade: 
5.7.1. Para se obter o credenciamento, os alunos deverão 

ter 90% de freqüência às aulas ministradas, tendo em vista as matérias 
curriculares serem abordadas em curto espaço de tempo. 

5.7.2. Será desligado do estágio o oficial ou praça que: 
a. Solicitar, mediante parte; 
b. Ingressar no mau comportamento (a Praça); e 
c. Faltar a 06 (seis) aulas. 
5.7.3. As aulas serão ministradas no IESP ou outro local 

previamente determinado pela Diretoria de Ensino e Instrução. 
5.8. Material didático: 
5.8.1. Serão utilizadas as normatizações e legislações 

vigentes; 
5.8.2. Todo o material didático será distribuído gratuitamente 

aos discentes dos estágios de credenciamento pela Diretoria de 
Serviços Técnicos. 

6. PRESCRIÇÕES DIVERSAS: 
6.1. Caberá à Diretoria de Serviços Técnicos: 
a. Apresentar o Coordenador do estágio; 
b. Reproduzir e fornecer aos alunos, as apostilas relativas 

às matérias; 

Boletim Geral N° 059 de 30MAR2005 -E-MAIL ajgcbmidbol.com.br  Pág. 757 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 

c. Manter atualizada a relação de oficiais e praças 
credenciados. 

6.2. Caberá à Diretoria de Ensino e Instrução: 
a. Credenciar nos níveis básico e médio os oficias e praças 

da Corporação, sob a coordenação da Diretoria de Serviços Técnicos. 
b. Emitir o Certificado de conclusão do estágio de 

credenciamento. 
6.3. Caberá ao Coordenador dos estágios: 
a. Elaborar ao término do estágio relatório final, 

encaminhando à Diretoria de Ensino e Instrução e cópia à Diretoria de 
Serviços Técnicos. 

b. Convocar a Corpo Docente e Discente com 15 (quinze) 
dias de antecedência; 

c. Cientificar com 7 (sete) dias de antecedência à Diretoria 
de Ensino e Instrução, caso o calendário dos estágios sofra alteração. 

Obs: O prazo máximo para encaminhamento do relatório 
final é de 15 (quinze) dias. 

6.4. Caberá ao Corpo Docente: 
a. Ministrar as aulas de acordo com currículo fornecido 

pela Diretoria de Ensino e Instrução; 
b. Realizar as avaliações teórica e prática. 

4 - COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA 
Processo n° 021/2005 — COJ 
Interessado: Comando Geral do CBMPA. 
Assunto: Análise e Parecer sobre Aquisição de Veículos. 

Senhor Comandante Geral, 

Cumprindo determinação de Vossa Excelência passo 
analisar o objeto do presente documento. 

DOS FATOS 
Em 28 de fevereiro de 2005, o Cap. Q0E3M Diretor de 

Telemática e Estatística do CBMPA, conforme o Oficio n° 002/2005 - 
DTE - Diretoria de Telemática e Estatística, cumprindo determinação 
deste Comando Geral encaminhou a Especificação e Solução de 
Confecção da Viatura auto comando operacional, sendo a especificação 
baseado em objetos apontado pelo Comando e necessidades 
apresentadas por oficiais que participaram de ocorrências operacionais 
que necessitam de uma viatura de tal parte. 
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Montada a especificação a mesma fora encaminhada para 
as empresas IVECO, AGRALE, RONTAM e RM VEÍCULOS ESPECIAIS 

IVECO, esta não deu o devido retorno, a AGRALE 
recomendou-nos a RONTAM e esta alegou Inviabilidade Técnica da 
Empresa, restando apenas a empresa kM VEÍCULOS ESPECIAIS, 
empresa esta, indicada inclusive pelo HEMOPA e SESPA, que 
recentemente adquiriram viaturas especiais, apresentando uma solução 
para a especificação. 

DOS FUNDAMENTOS 
No bojo dos presentes autos, Observa-se uma proposta 

encaminhada pela empresa KM empreendimentos LIDA, cujo objeto se 
reporta ao fornecimento de urna Unidade Móvel  Versão Auto Co  anda 
Avançado  que destina a atender as demandas da corporação, 
Considerando, que a empresa em questão se apresenta como 
Fabricante  e DisilLuidora Exclusivo.  Resta-nos fazer uma reflexão 
sobre o Instituto da inexiclibilidade ou da di$penSa de licitação,  cujas 
tipicidades estão enumeradas nos artigos 24 e 25 da LEI n° 8.666/93, 
temos a ratificar que é consenso o Diretor Administrativo brasileiro, a 
obrigatoriedade de licitação,  tanto para aquisição de bens como para a 
prestação de serviços para administração pública. Tendo como 
fundamento legal a norma constitucional do ART. 37, inciso XXI. 

Assim se depreende que a licitação e o procedimento 
administrativo, através do qual a administração pública, seleciona a 
proposta que oferece mais vantagens para o futuro contrato de seu 
interesse. 

"Bandeira de Melo(2001 P. 469)" como sendo um certame 
que as entidades governamentais devem promover e no qual abrem 
disputa entre os interessados em com elas travar determinar relações de 
conteúdo patrimonial para escolher a proposta mais vantajosas às 
conveniências públicas estriba-se na idéia de competição a ser travado, 
isonomicamente entre os que preenchiam os atributos e aptidões 
necessárias ao bom cumprimento das obrigações que se propõe 
assumir. 

Temos assim, o dever de licitar, afirmado como um 
imperativo constitucional imposto a todos os entes da administração 
pública, conforme o estabelecido em LEI Ordinária. Ressalva entretanto 
possibilidade que a LEI define as hipóteses especificas de dispensa de 
licitação(ART. 24) e da inexigibilidade (ART. 25) apontado 
anteriormente. 

Com relação dos casos destacados acima salientamos que 
a LEI de licitação permite como atipicidade a obrigação de licitar, porém 
a contratação direta através de processo de Dispensa ou 
Inexigibilidade de licitação somente pode ocorrer quando preenchida 
os requisito previsto na LEI. 
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A inexigibilidade difere da dispensa visto que nesta ultima a 
licitação é possível, viável e apenas não se realiza por conveniência 
administrativa que naquele o certame mostra-se impossível por 
impedimento relativo do bem que se deseja adquirir, à pessoa que se 
quer contratar, como se materializa no caso em questão, conforme se 
relaciona à KM Empreendimentos LTDA. Na circunstancia em análise, 

Considerando o objeto que se pretende contratar, a 
licitação, assim como a realização da disputa de forma isonômica, tendo 
em vista que todos os ofertantes possuem qualidades exclusivas 
tolhendo os demais pretensos interessados e participantes. 

A farta documentação apresentada pela empresa em 
comento, referente as vendas realizadas para outros órgãos da 
administração pública, demonstram sobejamente o enquadramento da 
compra direta com fulcro no inciso 1 do Art. 25 da LEI n° 8.666/93. IN 

VERBIS. 

DO DIREITO 
ART. 25 — É inexigível licitação quando houver inviabilidade 

de competição especial: 

I — Para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros 
que só possam ser fornecidos por Produtor, Empresa ou Representante 
Comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a 
comprou mão de exclusividade ser feita 	Atestado fornecido 
pelo órgão de Re istro de Comércio do local em1.AAL.Salizaria a 
licitação ou a obra ou o serviço pelo sindicato, Federação ou 
Confederação patronal ou ainda pelas entidades equivalentes. 

DO PARECER,  
Após analisar todos os documentos acostados aos autos, 

vale salientar que a empresa KM Empreendimentos LTDA, foi a única 
que concordou em fornecer para o CE3MPA, tanto é que anexou nos 
autos todos os documentos comprobatório da idoneidade da. Empresa 

retromencionada. 

Razão pela qual entendo que a Empresa KM 
Empreendimentos acima mencionada, preenche todos os requisitos que 
vigora para administração pública, especialmente o da legalidade. Opina 
pela efetivação do contrato pois preenche todos as formalidades legais, 
Opina Deferimento do Procedimento. 

É o parecer, salvo o superior entendimento de Vossa 

Excelência. 
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Belém, 22 de março de 2005. 

Walter Nogueira da Silva 
Assessor Jurídico do CBMPA 

MANIFESTAÇÃO DO PRESIDENTE DA COJ: 
1. Homologo com as ressalvas constantes do Ofício 

080/2005- COJ„ Anexo ao presente Processo de Licitação ou 
inexigibilidade. 

DESPACHO DO GMT GERAL: 
1. Homologo o presente parecer; 
2. Publique-se em BG. Providencie o ajudante Geral do 

3. A CPL para conhecirnento.c, 

5 — HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS REFEITÓRIOS 
DO COMANDO GERAL 

11h45 as 1261 — Guarda e Guarnição de Serviço. 
12h15 às 13n00 — Expediente de Oficiais e Praças. 
Para um bom desenvolvimento dos trabalhos do rancho, 

estes horários devem ser cumpridos rigorosamente, abrindo-se exceção 
para a guarnição, caso esteja em ocorrência. Tais medidas visam a 
diminuição do consumo de energia elétrica no uso do ar-condicionado e 
iluminação dos ambientes onde são realizadas as refeições por nossos 
militares. 

(Ref of. n° 81/2005 — SGBMCS/QCG) 
NOTA: Republicado or ter saído com incorreção na 33  parte 

do BG n° 050, datado de 16MAR2005. 

4a PARTE • JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1 — PUNIÇÃO DISCIPLINAR 

O CAP QOBM Comandante do 8° SGBM/I, no uso da 
competência que lhe confere o art. 11, inciso IV do RDCBM, resolve: 

PUNIR: 
Com 04 (quatro) dias de DETENÇÃO, o CB BM ANTONIO 

MARCOS CARDOSO DA SILVA, do 8° SGBM/I, por ter no dia 
23MAR2005, por volta das 17h, quando em deslocamento com a VTR 
KOMBI/ADM, realizou urna manobra imprudente, atravessando o 
canteiro da Avenida Pedro Álvares Cabral com intenção de se livrar do 
engarrafamento de veículos em determinado trecho da avenida, embora 
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ter informado ao comandante do 8° SGBM/I, que iria fazer uma manobra 
normal para pegar a referida avenida, acarretando problemas 
aparentemente na suspensão dianteira da viatura. Ao ser dado o direito 
de defesa por meio de PATD n° 12/2005, não apresentou justificativa 
plausível. N° 26, 58, 72, 77 e 139 do anexo I do art. 15, com atenuante 
de inciso II do art. 19 e agravante de inciso VI, alíneas "a" e "c" do art. 
20, tudo do RDCBM. Transgressão leve. Permanece no comportamento 
BOM. Recolha-se a sua subunidade de origem, fazendo serviço. 

(Ref. Nota n° 03/2005- 8° SGBM/l) 

2 - REFERÊNCIA ELOGIOSA 
O MAJ QOSBM Diretor da POLICLÍNICA do CBMPA, no 

uso da competência que lhe confere o art. 11, inciso III do RDcE3M, 
resolve: 

ELOGIAR: 
Os militares, 1° SGT BM LICINIO ANTONIO CHAVES DOS 

SANTOS, CB's BM MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE 
ASSUNÇÃO, CISLENE DOS SANTOS PINHEIRO, ELEM CRISTINA 
GONÇALVES DE ALMEIDA, CRISTIANE LEITE DA SILVA, CB's EM 
SILVIO FERREIRA SALES, IVAN NAZARENO DE SOUZA NOVAES e 
MILITÃO DE OLIVEIRA MAIA, pelo brilhantismo com que conduziram os 
trabalhos técnicos de enfermagem e administrativos, durante o 
internamento de uma paciente na Policlínica Bombeiro Militar. 
Demonstrando com suas atitudes, capacidade, competência, auto grau 
de profissionalismo, muitas vezes extrapolando seus horários de serviço 
e não medindo esforços para realização e bom desenvolvimento do 
serviço. Por isto, é com orgulho que elogio os referidos militares, motivo 
de orgulho para seus superiores e exemplo para seus pares e 
subordinados. INDIVIDUAL. 

(Ref. of n° 076/2005 — POLIBOM) 

EMANUEL LISBOA AL 	 SCIMENTO — TEN CEL QOBM 
Comandante Geral do CBMPA, em exercício 
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