
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE 

DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDANCIA GERAL 
BELÉM-PARÁ 03 DE OUTUBRO DE 2005. 

BOLETIM GERAL N° 180 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o 
seguinte: 

5  PARTE: SERVIÇOS DIÁRIOS 

SERVIÇOS PARA O DIA 04OUT2005 (TERÇA-FEIRA) 
Oficial Superior de Serviço 
Supervisor de Área 
Coordenador de Operações ao CIOP 

Fiscal de Dia ao QCG 
Encarregados de Inquérito Técnico 
Perito de Incêndios e Explosões 
Auxiliar do Perito 

TCEL BM A cargo do COP 
CAP BM A cargo do COP 
1° Turno: CAP BM A cargo do COP 
2° Turno: CAP BM A cargo do COP 
SUBTEN BM ALEXANDRE 
TEN BM ALFARO 
CAP BM WYTTING 
TEN BM VARELA 

28  PARTE - INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

35  PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I - ASSUNTOS GERAIS 

A - ALTERAÇÃO DE OFICIAL 

1 — LICENÇA DE SAÚDE - CONCESSÃO 
Conforme parecer médico, concedi: 
A contar do dia 27.09.2005. 
Ao CAP QOBM ANDREI VICENTE DA COSTA, do DTE/QCG, 

05 (cinco) de dispensa do serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 
01SET2005. 

(Ref Nota 58/2005 — DTE) 	
rtm  
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2 — MUDANÇA DE RESIDÊNCIA — PARTICIPAÇÃO 
O CAP QOBM ANDRÉ LUIZ NOVAES DE ALMEIDA, do 

SGE3MCS/QCG, participou que mudou de residência para a Av Altamira, 
589 — Nova Olinda — Castanhal/PA. 

(Ref Nota 65/2005 — SGBMCS) 

3 — PUBLICAÇÃO SEM EFEITO 
Torno sem efeito à publicação constante na 3" Parte do BG n° 

137, de 27JUL2005, referente a antecipação das férias do CAP QOBM 
ANDRÉ LUIZ NOVAES DE ALMEIDA, de dezembro de 2005 para agosto, 
em virtude do militar encontra-se a disposição da JIS/BM a partir de 
02AG02005, conforme atestado de apresentado nesta UBM. 

(Ref Nota 65/2005 — SGBMCS) 

B ALTERAÇÃO DE PRAÇA 
1 — LICENÇA SAÚDE — CONCESSÃO 

Conforme parecer médico, concedi. 
A contar do dia 16SET2005 
Ao CB BM JEAN VIEIRA FIMA, do SGBMCS/QCG, 48h de 

dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 18SET2005. 

A contar do dia 14SET2005. 
Ao CB BM EDSON MONTEIRO CARDOSO, do 

SGE3MCS/QCG, 03 (três) dias de dispensa de serviço fora do 
aquartelamento. Apresentação: 17SET2005. 

A contar do dia 21SET2005. 
Ao CB BM EDSON MONTEIRO CARDOSO, do 

SGE3MCS/QCG, 07 (sete) dias de dispensa de serviço fora do 
aquartelamento. Apresentação: 28SSET2005. 

A contar do dia 26SET2005 
Ao SGT BM JORGE AUGUSTO MARTINS DE LIMA, do 

SGE3MCS/QCG, 05 (cinco) dias de dispensa de serviço fora do 
aquartelamento, Apresentação: 01OUT2005. 

(Ref Nota 65/2005 — SGBMCS) 

2 — LUTO - CONCESSÃO 
Concedo a contar do dia 145E72005, ao SUBTEN BM 

CARLOS RODRIGUES DE LIMA, do 8° SGBM/I, 08 (oito) dias de luto, em 
conseqüência do falecimento de seu sogro. Apresentação: 22SET2005. 

(Ref. Of. N° 575/2005- 8° SGBM/I) 
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II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1 - PARTE RECEBIDA TRANSCRIÇÃO 

PARTE N° 148/2205 — DA 5° SEÇÃO DO EMG DO CBMPA 
Ao TCEL BM ajudante Geral, 
Em resposta ao despacho para a 5a  Seção do EMG, de 

acordo com o publicado no BG n° 167, de 14SET2005, referente a parte n° 
10/2005- da Banda de Música desta corporação, informo a Vossa 
Senhoria que esta chefia não tem nenhuma objeção quanto ao novo 
horário do serviço do Dia a Banda ao CBMPA, 

Respeitosamente, 

CARLOS ALBERTO MOREIRA REIS — MAJ QOBM 
Chefe da 5° Seção do EMG 

	2 - PARTE RECEBIDA TRANSCRIÇÃO 
PARECER: n°100/2005-00J. 
INTERESSADO:  CAD BM III/ANO RG N°4824498 CELSO DOS 

SANTOS PIQUEI JÚNIOR, Pertencente a EFO. 

EMENTA: Requerimento do CAD BM III/ANO RG N°4824498 
CELSO DOS SANTOS PIQUET JÚNIOR, Pertencente a EFO, no qual 
solicita autorização para deslocar-se até o estado do Amapá, para se 
submeter a concurso público no CBMAP, a ser realizado no dia 28 de 
AGOSTO de 2005 na cidade de Macapá. 

I — DA CONSULTA.  
O CAD BM III/ANO RG N°4824498 CELSO DOS SANTOS 

PIQUET JÚNIOR, encaminhou solicitação ao Exm° Sr. CMT Geral da 
Corporação, através do CMT da EFO, pedindo autorização para se 
deslocar em viagem ao estado do Amapá, a fim submeter-se a concurso 
público, a ser realizado no dia 28 de AGOSTO de 2005 na cidade de 
Macapá, para provisão de vagas no Corpo de Bombeiros Militares do 
Estado do Amapá. 

U — DOS FATOS 
O Requerente, CAD BM III/ANO RG N°4824498 CELSO 

DOSSANTOS PIQUET JÚNIOR, busca em seu pleito autorização para 
deslocar-se ate o estado acima citado a fim submeter-se a concurso 
público, sem com isso sofrer prejuízos no Curso de Formação de Oficiais 
Bombeiros Militares do Estado do Pará, no qual se encontra matriculado. 

III — DO DIREITO  
É livre a locomoção do cidadão por todo o território nacional nos 

termos do art. 5°. XV da Constituição Federal, senão vejamos: 
XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, 

podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou 
dele sair com seus bens; 
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Porém, diante da condição firmada pelo requerente em seu 
pleito, de não ter prejuízos no CFO, há de fazer presente as seguintes 
ressalvas. Observa-se a referência direta a duas situações específicas 
previstas no Regimento da EFO. 

I — Reprovação por perda de pontos, caso as faltas não sejam 
abonadas. (Art. 119, Inciso III) 

Art. 119 — Será desligado o Cadete que; 
III —Ultrapassar o limite de pontos de desligamento do CF0E3M; 
II — A perda da nota decorrente da falta a qualquer verificação, 

quando o requerimento de segunda chamada for indeferido. (Art. 72, 
Inciso II e Art.74) 

ART. 72 - Ao Cadete que faltar à verificação, poderá ser 
concedido urna segunda chamada, nos seguintes casos: 

II — Outros motivos a critério da Divisão de Coordenação do 
CFO. 

Art. 74 - Caso o requerimento para o pedido de Segunda 
chamada seja despachado indeferido pela Divisão de Ensino, será 
atribuída nota O (zero) sem direito a segunda chamada. 

Frente a esta leitura, vale ressaltar a título de orientação ao 
pleiteante que a autorização para viajar até o estado de Amapá, para 
submeter-se a concurso público, a ser realizado no dia 28 de AGOSTO de 
2005 na cidade de Macapá, que dá acesso ao Curso de Formação de 
Oficiais Bombeiros Militares do Estado do Amapá, encontra amparo no 
direito constitucional, porém alerta-se quanto ao fato do militar ter que 
arcar com o õnus da viagem e demais prejuízos decorrentes de sua falta 
às aulas e instruções do CFO, inclusive, não tendo direito ao abono das 
faltas no período de ausência, pois, sendo dessa forma, seria conceder-
lhe tratamento privilegiado frente aos demais cadetes que permaneceram 
na EFO prestigiando o CFO/BM do Pará. 

Além disso, deve-se notar que no caso de aprovação no 
concurso para o CBMAP, o aluno ao requerer a sua exclusão das fileiras 
da corporação após a conclusão do curso de formação de oficiais, deverá 
ressarcir os cofres públicos dos investimentos efetuados pelo estado na 
Sua formação (Art .36, Inciso II,§1°, da LEI n° 6.626,de 03FEV2004), 
conforme se pode constatar da redação legal: 

LEI N° 6.626, DE 3 DE FEVEREIRO De 2004. 
Art. 36 — Após a conclusão do Curso de Formação ou De 

adaptação, o policial militar poderá requerer a sua exclusão da 
corporação: 

li Com indenização das despesas relativas à sua preparação e 
formação, quando contar menos de cinco anos de formação. 

loletim Geral N° 180 de 030UT2005 -E-mail ajgcbmparãyahoo.com.br 	Pág. 1945 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 

§ 1° A exclusão, a pedido, só será concedida mediante 
indenização de todas as despesas correspondentes, acrescidas, se for o 
caso, das prevista no inciso II. 

IV — DO PARECER 
Ante ao exposto, esta comissão de justiça opina pelo 

deferimento do pleito quanto ao deslocamento, porém, no que tange ao 
fato de não ter prejuízos no CFO BM, o mesmo deverá arcar com os ônus 
de sua ausência do CFO (computo das faltas e não dispensa de eventuais 
eventos previstos no calendário escolares), pois, a ser de outra forma, 
seria lhe conferir tratamento favorecido frente aos demais cadetes que 
permaneceram no Estado do Pará prestigiando o curso aqui realizado. 

O Comandante da Unidade Escola deverá ser comunicado 
pelo interessado dentro de prazo hábil a fim de possa ser providenciado 
substituto ao aluno em deslocamento frente às escalas de serviços diários 
e outras atividades administrativas do julgo do comandante da EFO. 

É o Parecer. 
Quartel em Belém-PA, 26 de agosto de 2005. 

ANTÔNIO BENTES DA SILVA FILHO — CAP QOBM 
Membro da Comissão de Justiça 
DESPACHO DO CMT GERAL: 
1. Homologo o presente parecer; 
2. Publique-se e BG. Providencie o ajudante Geral do 

CBMPA; 
3. A COJ para providências e controle. 

PARECER: n°106/2005-COJ. 
INTERESSADO:  COMANDANTE GERAL DO CBMPA. 
PROCEDENCIA:  COMANDANTE DA EFO. 

 

EMENTA: PLANILHAS PARA PAGAMENTO DE 
PROFESSORES. REFERÊNCIA, ORIENTAÇAO E BANCA 
EXAMINADORA DE TCC DO 3°ANO CFO BM/2005. RETORNO AO 
COMANDANTE DA EFO PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO 
DESCRITO NA RESOLUÇÃO 03/2003-CONSUP. 

I — DA CONSULTA.  
O COMANDANTE DA EFO, MAJ QOBM - ANTONIO 

ULISSES LOPES DE OLIVEIRA, encaminhou informação ao Exm° Sr. 
CMT Geral da Corporação, através do Ofício n° 407/2005 — Gab Cmd° da 
EFO, solicitando esclarecimento a respeito das planilhas para pagamento 
de professores e instrutores que estão orientando e participaram das 08 
(oito) Bancas Examinadoras TCC, relativas a conclusão do Curso de 
Formação de Oficiais BM/2005. 
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— DOS FATOS 

Analisando o ofício: 407/2005 — Gab Cmd° EFO, no qual o 
comandante da referida unidade escola apresenta planilha orçamentária, 
sem o nome dos docentes orientadores de TCC, bem como dos que 
compõem as bancas examinadoras dos referidos trabalhos do CFO BM 3° 
ANO/2005. 

III — DO DIREITO  
Esta comissão de justiça observa que este é um procedimento 

normatizado através da Resolução n° 03, de 15 de setembro de 2403, em 
seu Art. 7° e 11 do Conselho Superior do IESP (CONSUP), que fornece o 
detalharnento de como realizar o pagamento dos docentes, inclusive, com 
definição dos beneficiários, horários destinados à orientação dos TCCs e 
quantidade de horas aulas de cada membro integrante das Bancas 
Examinadoras 

Art. 7" - Para cada professor — orientador serão alocados no 
máximo cinco trabalhos. O horário de orientação de TCC deverá constar 
como carga semanal no último semestre do curso,devendo ser alocadas 
um total de doze(12) horas-aulas. 

Art. 11 — A defesa final consistirá na apreciação do TCC, por 
parte de uma Banca Examinadora integrada pelo professor-orientador que 
presidirá os trabalhos, por um professor na área de conhecimento que 
compete a temática abordada e por um professor ou profissional de 
reconhecida competência, 

§ 1° Os membros integrantes da Banca Examinadora serão 
indicados pelo Orientador e devidamente aprovados pelas Divisões de 
Ensino das Unidades Acadêmicas. 

§ 2° Deverão ser alocadas 02(duas) horas-aulas para cada 
membro integrante da E3anca Examinadora. 

Frente a esta leitura, vale ressaltar a título de orientação ao 
pleiteante que as horas-aulas a serem deduzidas acima descritas estão 
inclusas no total de horas aulas do 3° (ANO do CFO BM), de acordo com a 
previsão orçamentária que consta do orçamento para o ano de 2005, na 
da rubrica n°, 4305, destinada aos Cursos de Formação do CBMPA. 

IV DO PARECER 
Ante ao exposto, em virtude do procedimento acima não ter 

sido seguido, inclusive por não ter passado pelo crivo da Diretoria de 
Ensino, esta comissão de justiça manifesta-se pelo retorno das planilhas 
ao Comandante da EFO, para que seja seguido o rito previsto na 
Resolução n° 03/2003 (Art. 7° e 11 do Conselho Superior do IESP), com a 
conseqüente homologação do Diretor do IESP, conforme requer o caso e 
posterior informação ao Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA para 
controle e fiscalização. 

Esse é o Parecer. 
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Quartel em Belém-PA, 14 de setembro de 2005, 

ANTÔNIO BENTES DA SILVA PILHO — CAP QOBM 
Membro da Comissão de Justiça 

MANIFESTO DO PRESIDENTE DA COJ 
1. concordo com o parecer, 

DESPACHO DO CMT GERAL: 
1. Homologo o presente parecer; 
2. Publique-se e BG. Providencie o ajudante Geral do CBMPA; 
3. A COJ para providências e controle. 

PARECER 109/2005-00J, 
INTERESSADO: COMANDANTE DO 1°.SGE3M / SANTARÉM. 
ORIGEM: COMANDANTE GERAL DO CBMPA. 
ASSUNTO: RECUSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 

DECORRENTE DO PODER DE POLÍCIA.  

EMENTA: SOCIEDADE COMERCIAL LOCALIZADA EM 
ORIXIMINÁ. RAMO DE EXTRAÇÃO DE MADEIRAS. RECUSA DE 
PAGAMENTO DE TAXAS DO CBMPA. AFRONTA A DISPOSITIVOS 
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (CF/88, ART. 145, II; CTN, ART. 77 E 78; 
LEI 6.010/96, ART, 2° E LEI 5088/83). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 
ÓRGÃO DO CBMPA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 
IMPROCEDÊNCIA. O PAGAMENTO DA TAXA DE "HABITE-SE" E 
DEMAIS EXIGÊNCIAS DE FAZER. NO CASO, SÃO DEVIDAS EM 
RAZÃO DO PODER DE POLÍCIA, NÃO PELA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS. COBRANÇA. DESNECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE 
ÓRGÃO DO CI3MPA NO MUNICÍPIO ONDE O CONTRIBUINTE 
DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES. O CBM/PA EXERCE SEU PODER 
DE POLÍCIA EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DO PARÁ (LEI 
5088/83, ART. 4°). A AÇÃO COERCITIVA DO ESTADO ZELANDO PELA 
FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E PELO INTERESSE PÚBLICO 
PODE E DEVE SER EFETIVADA, COM OU SEM APOIO DO PODER 
LOCAL, 

I — DA CONSULTA 
Em 215ET2004, o COMANDANTE DO 1°. SGBM, CAP 

QOBM HELENO AUGUSTO RIBEIRO DE ANDRADE solicitou ao CMT 
GERAL da Corporação que ordenasse à COJ, expedição de parecer 
referente à cobrança de taxas do CBMPA junto à empresas localizadas na 
jurisdição daquela Unidade Bombeiro Militar, porém, em município de 
Oriximiná. A COJ solicitou juntada de documentos adicionais em 
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07OUT2004 (Of. 236/2004-COJ). Informações adicionais foram prestadas 
pelo CAP Q0E3M TITO em 18FEV2005 (Of. 097/2005- GA13 CMDO). 

II DOS FATOS  
Em 08JUL2004, a equipe de vistoriantes do CBMPa lotados 

em Santarém compareceu à empresa SAMAL LTDA em Oriximiná, e, 
chegando lá, constataram várias irregularidades nas suas instalações. 
Notificada para que cumprisse com suas obrigações legais referentes à 
proteção e prevenção contra incêndio (NOTIFICAÇÃO 114/2004), dentre 
as quais, pagamento de taxas atrasadas, elaboração de projeto contra 
incêndio, arquitetônico e obtenção do atestado de "HABITE-SE", a 
empresa não o fez. 

Porém, a empresa notificada ofereceu resposta ao CMT do 
1°.SGBM/Santarém, em 23JUL2004, dizendo das razões de sua recusa 
em cumprir com as exigências do órgão público militar, em síntese, que a 
cobrança era indevida por não haver no município de Oriximiná, no qual 
estava instalada, órgão competente da Corporação. 

Afirmou ainda a insubsistência da notificação em face da 
invalidade das normas estaduais que a apóiam e, ainda, por estar com 
"Alvará de Funcionamento devidamente atualizado e fiscalizado pelos 
poderes municipais, na forma das leis e códigos de posturas municipais", 
os quais lhe confeririam "direito líquido e certo". 

O CBMPa enviou "COMUNICADO" ao notificado em 
16SET2004, para que cumprisse com as exigências dentro do prazo de 
72(setenta e duas) horas, Porém, desta vez, não houve resposta da 
Empresa Particular. 

Antes de tomada das medidas legais extremas de interdição 
do estabelecimento e execução da dívida pública do Estado, o 
Comandante do 1°.SGE3M/Santarém, hoje 4°.GE3M, remeteu o caso à 
apreciação do Comandante Geral que ordenou à COJ a elaboração de 
parecer jurídico sobre a questão, 

111— DO DIRRITO 
Primeiramente, 5r. Comandante, deve-se salientar que o 

poder dos Estados-membros de criar tributos, entre eles, impostos e taxas, 
está previsto nas Cartas Políticas Federal, que assim dispõem: 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 
Seção I - DOS PRINCÍPIOS GERAIS 
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios poderão instituir os seguintes tributos: 

I — Impostos;. 
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II - taxas,  em razão do exercício do poder de polícia  ou pela 
utilização, efetiva ou Potencial, de serviços públicos  específicos e 
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; 

Acontece que a exação exigida da entidade da sociedade 
particular, as taxas, ao contrário do que quer fazer a empresa interessada, 
não são cobradas em virtude da prestação de um serviço público, e sim, 
em razão do poder de polícia, previsto no CTN, art. 77, de acordo com a 
seguinte redação: 

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

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

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

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

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

De acordo com o art. 144, V e par. 5°, o Corpo de Bombeiros 
Militar é um dos órgãos de segurança pública ao qual compete a atividade 
de defesa civil, preservação da ordem pública e salvaguarda do patrimônio 
nos termos da Lei, dispondo da seguinte forma: 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e  
responsabilidade de todos,  é exercida para a preservação da ordem  
pública  e da  incolumidade das pessoas e do patrimônio,  através dos 
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seguintes órgãos: 

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

§ 5° - às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a 
preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além 
das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de 
defesa civil. 

§ 6° - As polícias militares e corpos de bombeiros militares, 
forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as 
polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios. 

§ 8° - Os Municípios poderão constituir guardas municipais 
destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme 
dispuser a lei. 

É bem verdade que a CF/88 não atribuiu aos Corpos de 
Bombeiros Militares competência perfeitamente definida acerca de sua 
atividade-fim, salvo a execução de atividades de defesa civil, como se 
observa da leitura do art. 144, par. 5°. No entanto, as atividades fins 
devem estar definidas em Lei. No Estado do Pará, elas constam do art. 2°. 
da Lei 5731/92 — Lei de Organização Básica - LOB, nos seguintes termos: 

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

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

II - Se 	O .-ão de incêndios 
III - Serviços de busca e salvamento de pessoas e bens; 
IV - Socorro de emergência; 
V - Perícia de incêndios e explosões; 
VI - Serviço de guarda-vidas em praia e balneários; 
VII - Proteção e prevenção de acidentes e incêndios marítimos 

e fluviais; 
VIII - Prote_gOo eprevençâo contra incêndios florestais', 
IX - Atividades e pesquisas técnico-científico, com vistas à 

obtenção de produtos e processos, que permitam o desenvolvimento de 
sistemas de segurança contra incêndio e pânico; 

X - Atividades de segurança contra incêndio e pânico com 
vistas à proteção de pessoas, dos bens públicos e privados, incluindo a 
proteção de locais, o transporte, o manuseio e a operação de produtos 
perigosos; 
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XI - Atividades de proteção  contra incêndio, com vistas à 
proteção ambiental: 

XII - Socorros nos casos de sinistro, calamidades públicas, 
catástrofes, sempre que haja ameaça de destruição de haveres, vítimas 
gLi_pes irentesperi o de vida. (grifos nossos1 

Com relação especificamente à fiscalização exercida pelo 
CBMPA, a Lei 5.088, de 19SET1983, em pleno vigor, que criou o Serviço 
de Proteção e Prevenção Contra Incêndio do Corpo de Bombeiros da 
Polícia Militar do Estado do Pará definiu sua competência fiscalizatória nos 
seguintes termos: 

Art. 4° - Com ete ao 	~os da Polícia Militar do 
Estado, a fiscalização das normas de que trata o artigo 3° desta Lei, assim 
como o autuamento das infracAes. 

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

Mais recentemente, o Estado do Pará, com fundamento nos 
permissivos constitucional e legais retro, instituiu, em 27DEZ1996, a Lei 
Estadual 6.010/96, que regula a cobrança da taxa de segurança em 
decorrência do poder de polícia ou da prestação de serviços públicos de 
segurança ou postos à disposição do contribuinte, pessoa física ou 
jurídica, por qualquer de seus órgãos do Sistema de Segurança Pública, 
afirmando, ao fim, as hipóteses de isenção do tributo, nos seguintes 
termos: 

L E I N° 6,010 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. 
Art. 1° - Fca instituída a Taxa de Se urauã, com base no art. 

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

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

do Pará - DETRAN-PA. 
Art. 3° - O contribuinte da Taxa de Se•uran a, é toda pessoa 

física ou  iurídica que motivar a prestação do serviço público, na forma do 
disposto no art. 2° desta Lei. 
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Da leitura dos citados dispositivos, observa-se realmente 
existir a competência para a atividade de prevenção de incêndios, porque 
esta se insere na competência constitucional e legal do CI5MPa, a qual 
compreende várias limitações administrativas de segurança que podem 
ser adotadas pelo Poder Público com o objetivo de reduzir o risco de 
incêndio, ou se deflagrado, a facilitar o seu combate e a salvação de vidas, 
seja pela União, Estado e Município,. 

É no direito urbanístico, aliás, que encontramos as limitações 
de higiene e segurança, que "atingem direta e profundamente as 
construções, regulamentando desde a localização das edificações até a 
sua estrutura e equipamento sanitário domiciliar'. 

Enquadram-se nessas limitações todas aquelas medidas que 
visem preservar a saúde e a incolumidade dos indivíduos coletivamente 
considerados. Tais limitações podem ser consubstanciadas em normas 
administrativas das três entidades estatais — União, Estado, Município — as 
quais, em conjunto, constituem os denominados 'regulamentos de higiene' 

art.578), que servem de base as imposições de_ policia sanitária 
humana, animal e vegetal", policia essa que, no dizer, ainda, deIrlely 
Lopes Meirelles, apoiado em Cirne Lima, tem uma atuação 
incomensurável, pois, como dispõe de um elastério muito amplo e 
necessário à ado áo de _normas e or 
situações de perigo ppresente ou 	 ou ameacem lesar a 
se rança dos in ivíduos e da com trniclac cem I o o 
combate_ a incendio,_que interess às limitaçcies_de higiene e segurança 
concernentes "à habitação e construções especiais, visando dar-lhes a 
solidez conveniente e as condições sanitárias compatíveis com a sua 
destinacão.' 

Toshio Mukai, por sua vez, entende que: 
evidente aue o munipipjp, mesmo assim deverá remoseitar, 

em sua atuarão, as demais competências, ou seda. as privativas a União, 
as comuns e .s concorrentes e ainda as dos Estados- membros". 

José Cretella Jr., numa ótica jurídica totalmente diversa da 
mostrada pela empresa particular, mostra o valor da atuação conjunta dos 
Entes públicos, afirmando que: 

"medidas preventivas não devem se esquecidas pelos órgãos 
dos poderespúblicos locais, encarregados de fiscalizar edificações. Na 
época moderna — continua o mestre paulista — elevadores, escadas de 
emergência, aparelhos contra incêndios, sinais de alarme devem integrar 
a parte acessória dos edifícios, servindo para impedir a ocorrência de 
males que atendem contra a coletividade". 
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Essas medidas preventivas, ao certo, não têm interesse só  
municipal. Elas, com efeito, interessam aos demais entes estatais, isto é, à  

— 	União, Estados- menbros e Distrito Federa". 
Álvaro Lazzarini, discorrendo ainda sobre o poder de polícia 

dos Corpos de Bombeiros e seu exercício, conclui que: 
"Exercendo a autoridade pública na proteção contra incêndio, 

não se pode deixar de reconhecer que os Corpos de Bombeiros tem o 
correspondente poder de polícia, que conceituamos como: conjunto de 
atribuições da Administração Pública, indelegáveis aos particulares, 

— tendentes ao controle dos direitos e liberdades das pessoas, naturais ou 
jurídicas, a serem inspirados nos ideais do bem comum, e incidentes não 
só sobre elas, como também em seus bens e atividades". 

"Esse ponto, ora examinado, é, assim, deveras importante, 
porque o Estado pode legislar concorrentemente com a União a respeito 

— 	do direito urbanístico, que é capítulo do direito administrativo, podendo, 
portanto, legislar sobre prevenção de incêndios, ficando ao município a 
competência de suplementar essa legislação, sempre atendendo ao fim 
social da propriedade (art. 5°. XXIII, da CF/88), porque o urbanismo 
evoluiu do estético para o social, como focalizado". 

Finaliza o ilustre mestre Paulista com a rotineira clarividência 
que lhe é peculiar, ao discorrer sobre o poder de polícia administrativa, 
nos seguintes termos: 

"Como se verifica, o Corpo de Bombeiros tem o controle do 
direito do Proprietário sobre o imóvel, que deve cumprir o fim social da 
propriedade, isto é, o Corpp. de Bombeiros,  no exercício de suas  
atribuições constitucionais federais e estaduais exerce verdadeira .olícia 
administrativa sobre as construções edilícias no que concerne à 
prevenção de incêndio, quer quando examina o projeto de segurada  
contr~ios, quer quando, ao depois, fez vistorias o 
de sua e)úcataimpJnenta ão e, ainda, contínua nj~„ que 
acarretará decisõesadministrativas,som_f_orca u , I es_QQrripeir", 

IV - CONCLUSÃO 
Pelo o exposto, vê-se que a CF/88 e a legislação pertinente 

embasam as ações fiscalizatórias do CE3MIDa no que concerne à 
prevenção de incêndio do imóvel particular, Diante desse fato, não 
procede a alegação feita pela empresa particular da necessidade de órgão 
local do CBMPa para implementação do poder de polícia administrativo no 
território do imóvel do recorrente, inclusive, com a recusa ao pagamento 
das taxas previstas em lei, apresentação de projetos, vistoria de 
implementação do sistema de prevenção (HABITE-SE), e de manutenção 
(VISTORIAS ANUAIS), mesmo que situado em município diverso da sede or 
da UBM fiscalizadora. 
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As medidas extremas de constrição ao direito de propriedade, 
entre elas, a cobrança de multas sancionatórias e a interdição do uso do 
imóvel particular, devem ser implementadas com a força que a legislação 
atinente permite impor aos particulares renitentes, de preferência, com o 
apoio do Poder Público local. 

No caso em tela, tendo em conta, principalmente, o total 
descaso do proprietário do prédio na regularização dos sistemas de 
prevenção e combate a incêndios exigidos por lei, essenciais à proteção 
de vidas e ao patrimônio público e particular, sobretudo, para que se 
isente de responsabilidade a Administração Militar por omissão de um 
dever legal, manifesta-se essa Comissão de Justiça, com base no atributo 
de auto-executoriedacle do ato administrativo, no sentido da interdição do 
imóvel objeto deste parecer. 

Caso o mesmo não acate as medidas demandadas pelo órgão 
técnico vinculado ao 1°.SGBM/Santarém, hoje 4°.GBM, é legítimo e 
razoável, mas não imprescindível, caso V.Exa, julgue conveniente e 
oportuno, determinar a renovação de vistoria técnica no imóvel localizado 
em Oriximiná, a qual, caso confirme as mesmas irregularidades verificadas 
anteriormente na notificação, poderá dar ensejo á medida constritória de 
interdição das atividades da empresa, medida que poderá contar com 
apoio dos demais órgão de segurança pública (PM, Polícia Civil, PGE, 
Órgão Municipal de Obras, etc), com vistas ao resguardo da incolumidade 
pública, se outra solução menos drástica não for possível alcançar. 

O mesmo procedimento pode ser adotado para lidar com as 
demais empresas localizadas no Município de Oriximiná, cujo imóvel no 
qual exercem suas atividades comerciais, careçam dos dispositivos de 
prevenção de prevenção e combate a incêndios, como os apontados no 
Ofício 117/2004, oriundo da Promotoria de Justiça de Oriximiná, 

É o Parecer, SMJ. 
Quartel em Belém-PA, 13 de setembro de 2005. 

ABELARDO SÉRGIO BACELAR DA SILVA — MAJ 0013M 
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA 
DESPACHO DO CMT GERAL: 
1. Ao Comando da UBM para proceder o cumprimento na 

integra da Lei, inclusive quanto as penalidades. 

PARECER 110/2005-00J. 
INTERESSADO: COMANDANTE GERAL DO CE3MPA. 
ORIGEM: DIRETORIA DE PESSOAL. 
ASSUNTO: LICENCIAMENTO DE MILITAR E INDENIZAÇÃO 

AO ESTADO. 
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EMENTA: LICENCIAMENTO DE PRAÇA. TEMPO DE 
SERVIÇO ATIVO INFERIOR 03 (TRÊS) ANOS. DESPESAS COM O 
CURSO DE FORMAÇÃO. NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO AO 
ESTADO. DISCIPLINA DA LEI 6.626/2004, ART. 36, §1°. II. 
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PARECER DA PGE 015/2004-PGE. 

I — DA CONSULTA 
O Diretor de Pessoal do CBMPa, o MAJ QOCBM MANOEL 

SILVA DE FREITAS, encaminhou ofício ao Exmo. Sr. CMT Geral da 
Corporacão, o CEL QOBM ORLANDO FRADE, solicitando 
esclarecimentos acerca de pedido de licenciamento das fileiras da 
Corporacão realizado pelos 5D BM MARCELO PAMPLONA BACCINO e 
SD BM AUGUSTO DE JESUS LOBATO RODRIGUES, e sobre eventual 
necessidade de indenização ao Poder Público pelas despesas efetuadas 
com sua formação profissional. 

Instada a manifestar-se por determinação do Esmo. Sr. 
Comandante Geral exarada rio ofício nr. 725/2005-DP, a COJ a emissão 
do presente parecer: 

II - DO FATOS  
Recentemente, SD BM MARCELO PAMPLONA BACCINO e 

SD BM AUGUSTO DE JESUS LOBATO RODRIGUES protocolaram 
requerimento (OS e 09SET2005, respectivamente) junto ao Comando da 
Corporacão solicitando licenciamento das fileiras da Corporação alegando 
razões particulares, 

Os militares requerentes foram matriculados no Curso de 
Formação de Soldados Bombeiros Militares em 03JAN2004, conforme 
publicado no DOE 030134, de 17EEV2004. A conclusão do referido curso 
com aproveitamento se deu em 15DEZ2004, de acordo com a publicação 
no E3G 227, de 15DEZ2004, 

EM 05 e 09SET2005, ambos solicitaram exclusão das fileiras 
da Corporação alegando motivos particulares (assumir cargo público para 
o qual foram devidamente aprovados em concurso público), 

III  — DO DIREITO  
Primeiramente, 5r. Comandante, deve-se salientar que o 

poder do Estado de exigir ressarcimento pelas despesas efetuadas com a 
formação do oficial consta de longa data do Estatuto da Forças Armadas, 
LEI 6.880/83, que em seu art. 115, assim dispõe: 

Art. 115, A demissão das Forças Armadas, aplicada 
exclusivamente aos oficiais, se efetua: 

I - a pedido; e 
II - ex officio. 
Art , 116 A demissão a pedido será concedida mediante 

requerimento do interessado: 
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I - sem indenização aos cofres públicos, quando contar mais 
de 5 (cinco) anos de oficialato, ressalvado o disposto no § 1° deste artigo; 
e 

II - com indenização das despesas feitas pela União, com a 
sua preparação e formação,uancg Ie 5~(cincol anos de 
oficialato, 

§ 1° A demissão a pedido só será concedida mediante a 
indenização de todas as despesas correspondentes, acrescidas, se for o 
caso, das previstas no item II, quando o oficial tiver realizado qualquer 
curso ou estágio, no País ou no exterior, e não tenham decorrido os 
seguintes prazos: 

a) 2 (dois) anos, para curso ou estágio de duração igual ou 
superior a 2 (dois) meses e inferior a 6 (seis) meses; 

b) 3 (três) anos, _para curso ou estágio de duração igual ou 
superior a 6 (seis) meses e igual ou inferior a 18 (dezoito) meses- 

c) 5 (cinco) anos, para curso ou estágio de duração superior a 
18 (dezoito) meses. 

§ 2° O cálculo das indenizações a que se referem o item II e o 
parágrafo anterior será efetuado pelos respectivos Ministérios. 

Esse dever de ressarcir ao Estado tem sido encampado pelo 
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, do qual, reproduzimos a exemplar 
decisão: 

Ementa 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. 

DEMISSÃO A PEDIDO. PRAZO. INDENIZAÇÃO. 
O oficial que faz  curso às expensas da Administra ão 

durarãosuperiora dezoito nILsessQLp"nente ode obter a demissão a 
ecfpappagarc__-  indenize ãcj_~espesas correspondentes ao curso 
ue 

(Processo MS 7728 / DF ; MANDADO DE SEGURANÇA 
2001/0081734-1 Relator(a) Ministro FELIX FISCHER (1109) Órgão 
Julgador S3 - TERCEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 22/05/2002 Data 
da Publicação/Fonte DJ 17.06.2002 p. 186). 

O dispositivo do Estatuto do Militares Federais não inclui o 
praça no dever de indenizar o Erário, sendo a ele aplicável o instituto do 
licenciamento nos termos previstos no art. 121 nos seguintes termos; 

Art. 121. O licenciamento do serviço ativo se efetua: 
I - a pedido; e 
II ex officio . 
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§ 1° O licenciamento a pedido poderá ser concedido, desde 
que não haja prejuízo para o serviço: 

a) ao oficial da reserva convocado, após prestação do serviço 
ativo durante 6 (seis) meses; e 

b) à praça engajada ou reengajada, desde que conte, no 
mínimo, a metade do tempo de serviço a que se obrigou. 

§ 2° A praça com estabilidade assegurada, quando licenciada 
para fins de matrícula em Estabelecimento de Ensino de Formação ou 
Preparatório de outra Força Singular ou Auxiliar, caso não conclua o curso 
onde foi matriculada, ocleip._-einoiuícaoaEoiuçje  	mediante 
requerimento ao respectivo Ministro. 

Vale salientar que dispositivo similar referente ao 
licenciamento de praças foi incluído no Estatuto Militar Estadual (Lei 
5.251/85, art. 120), cuja redação é a seguinte: 

"Art. 120 - O licenciamento do serviço ativo, aplicado somente 
às praças, se efetua: 

I - A pedido; 
II - "ex-offício" 
§ 1° - O licenciamento a pedido poderá ser concedido às 

praças de acordo com as normas baixadas pelo Comandante Geral. 

§ 2° - O licenciamento ex-officio será aplicado às praças; 
I - Por conveniência do serviço; 
II - A bem da disciplina; 
III - Por conclusão de tempo de serviço. 
§ 3° - O policial Militar licenciado não tem direito a qualquer 

remuneração e terá a sua situação militar definida pela Lei do Serviço 
Militar, 

§ 4° - O licenciamento ex-offício a bem da disciplina receberá 
o certificado de isenção do serviço militar, previsto na Lei do Serviço 
Militar". 

EM nenhum deles se nota o dever de indenizar do praça ao 
Estado. Porém, essa matéria foi inovada recentemente pela norma que 
estabelece o ingresso na PMPa e no CBMPa, a Lei Estadual 6.626/2004, 
art. 36, que estendeu essa restrição existente para o oficiais, também para 
o licenciamento dos praças, nos seguintes termos: 

Art. 3°. Após a conclusão do Curso de Formação ou de 
Adaptação, o policial militar poderá requerer sua exclusão da Corporação: 

I - sem indenização aos cofres públicos, quando contar mais 
de cinco anos de formado; 

II - com indeniza ão das despesas relativas à sua prepararão 
e formaçãó,yuando contar menos de cinco anos de formado. 

Boletim Geral N° 180 de 03OUT2005 — E-MAIL ajgcbm(ii,bol.contbr  Pág. 1958 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 

1° A exclusão, a pedido, só será concedida mediante  
indenização de todas as despesas correspondentes, acrescidas, se for o 
caso, das previstas no inciso II, quando o policial militar tiver realizado 
qualquer curso ou estágio, no País ou no exterior, e não tenham 
decorridos os seguintes prazos: 

I - dois anos, para cursos ou estágios de duração igual ou 
inferior a seis meses; 

II - três anos, para cursos ou estágios de duração superior a 
seis meses e igual ou inferior a dezoito meses' 

III - cinco anos, para cursos ou estágios de duração superior a 
dezoito meses. 

§ 2° O cálculo das 	Oesaqueserefereoincisolleo 
§ 1° deste artigo será efetuado  
encarregada:lasfájiascl Polícia Militar, de forma proporcional ao 
tempo de serviço não-prestado, nos termos do decreto de regulamentação 
desta Lei. 

§ 3° O Policial Militar que solicitar sua exclusão da Corporação 
não terá direito a qualquer remuneração, sendo a sua situação militar 
definida pela Lei do Serviço Militar. 

Esse dispositivo, no entanto, já foi objeto de análise da 
Procuradoria Geral do Estado — PGE, que concluiu pela revogação parcial 
do disposto no Estatuto Militar, de maneira que no caso analisado no 
PARECER da PGE 015/2004-PGE, em anexo, o praça requerente foi 
dispensado de efetuar a indenização ao Estado em virtude de, à época de 
seu pedido de licenciamento, não estar em vigor a Lei 6.626/2004. 

Acontece que no caso em tela, os praças requerentes 
submeteram o pedido de licenciamento já na vigência da Lei 6626/2004. 
Portanto, o mérito do pedido deve ser apreciado de acordo com o 
regramento contido nessa lei estadual. 

Nesses termos, de acordo com a PGE, a "contrario sensu", em 
razão do pedido ter se realizado em 05 e 09SET2005, os mesmos deverão 
ressarcir os cofres públicos das despesas realizadas com sua formação, 
sem prejuízo de sua imediata desvinculação das fileiras da Corporação. 

IV  - UNcLUSÃC2 
Pelo o exposto, conclui-se pelo deferimento dos pedidos de 

exclusão imediata realizado pelos militares requerentes, devendo o órgão 
da Corporação encarregado das finanças em conjunto com a Diretoria de 
Ensino e Instrução, realizar os cálculos do valor a ser indenizado (Lei 
6626/2004, art. 36, § 2°), que deverá ser remetido aos requerentes para o 
depósito do valor equivalente às despesas com eles efetuadas pelo 
CBMPa. 

É o Parecer, SMJ. 
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Quartel em Belém-PA, 19 de setembro de 2005. 

ABELARDO SÉRGIO BACELAR DA SILVA – MAJ QOBM 
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA 

DESPACHO DO CMR GERAL: 
1. Homologo o presente parecer; 
2. A DEI e DF realizarem o cálculo do valor a ser indenizado e 

apresentar aos ex-militares para efetuar o pagamento. 
3. A DP para tomar as providências para exclusão dos 

requerentes das fileiras do CBMPA. 
4. Publique-se e BG. 

1 - INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA 
PORTARIA N° 643, 21 DE SETEMBRO DE 2005. 
Anexos: * Cópia Autentica n° 354/2005 - Cmd° Operacional 

Metropolitano. 

O Subcomandante Geral do CBMPA, no uso das atribuições 
legais e tendo tomado conhecimento do teor do documento anexo, no qual 
o 2° SGT EM RG 2471707 AELSON FRANCELINO DE SOUZA, 
pertencente ao efetivo do 5° SGE3M/I (CAPANEMA), informou que o 2°$GT 
BM RG 2106895 JOSÉ GUTEMBERG DE ANDRADE FILHO, pertencente 
ao efetivo do 4°SGBM/I (Salinopolis), estava no dia 22JUL2005 por volta 
das 16:30h, ingerindo bebida alcoólica no balneário do Município de 
Ourém, fardado de Guarda Vidas (camiseta vermelha e sunga preta), ao 
ser orientado pelo SGT BM AELSON por diversas vezes para retirar o 
uniforme, o mesmo recusou-se a retirá-lo causando com isso sérios 
transtornos ao andamento do serviço. 

—' 

RESOLVE: 
Art. 1° - Determinar a abertura de Sindicância para apurar 

todas as circunstâncias dos fatos; 
Art. 2°  - Nomear o 1° TEN Q0E3M RG 15458 EDGAR 

AUGUSTO DA GAMA GÓES, pertencente ao efetivo do 4°SGE3M/I 
(Salinas), como encarregado da sindicância, delegando-lhe para esse fim, 
as atribuições que me competem; 

Art. 3° - Estabelecer o prazo de 20 (vinte) dias corridos para a 
conclusão dos trabalhos, em conformidade com as normas para 
elaboração de sindicâncias vigente na corporação (Aditamento ao BG 
n°208, 21 NOV2003); 

Art. 4° - Publique-se em BG, registre-se e cumpra-se. 
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Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 

EMANUEL LISBOA ALVES DO NASCIMENTO — TCEL BM 
Subcomandante Geral do CBMPA 

PORTARIA N° 64, 15 DE SETEMBRO DE 2005. 
Anexos: * Cópia Autentica n° 334/2005 de 31JUL2005- Cmd° 

Operacional Metropolitano. 
* Ofício n° 111/2005/192/DEVE/SESMA/PMB 

O Subcomandante Geral do CBMPA, no uso das atribuições 
legais e tendo tomado conhecimento dos fatos mencionados nos 
documentos em anexo, os quais dão conta que por volta das 08:00h do dia 
31JUL2005, urna VTR do Sistema SAMU 192 foi acionada para atender 
uma ocorrência de atropelamento na Av. Almirante barroso, próXimo a 
Caixa Econômica Federal do entroncamento. Que ao chegar no local, já se 
encontrava a UR-08 do CBMPA, e tendo em conta a gravidade da vitima, o 
Dr. Paulo Henrique do SAMUR solicitou que a vítima fosse transportada 
pela VTR da SAMUR que possuia mais recursos. Porém, ato contínuo, foi 
impedido, em tese, pelo SGT I3M Edenilson, condutor da VTR UR-08, que 
realizou o transporte da vitima, vindo esta a falecer no PSM da 14 de 
Março. 

RESOLVE: 
Art. 1° - Determinar a abertura de Sindicância para apurar 

todas as circunstâncias dos fatos; 
Art. 2° - Nomear o Maj QOSBM RG 1317066 Osvaldo dos 

Santos Baga Júnior, como encarregado da sindicância, delegando-lhe 
para esse fim, as atribuições que me competem; 

Art. 3° - Estabelecer o prazo de 20 (vinte) dias corridos para a 
conclusão dos trabalhos, em conformidade com as normas para 
elaboração de sindicância vigente na corporação ( Aditamento ao BG n° 
208, 21NOV2003). 

Art. 4° - Publique-se em BG, registre-se e cumpra-se. 

EMANUEL LISBOA VES DO NASCIMENTO — TCEL BM 
Subc•te Ge do CB 

ORL 	 HO RADE —CEL 00BM 
do CBMPA 
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