
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE 

DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL 
BELÉM-PARÁ 06 DE OUTUBRO DE 2005. 

BOLETIM GERAL N° 183 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o 
seguinte: 	

ja  PARTE: SERVIÇOS DIÁRIOS 
SERVIÇOS PARA O DIA 07OUT2005 (SEXTA-FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 
	

MAJ BM NAHUM 
Supervisor de Área 
	

CAP BM LESSA 
Coordenador de Operações ao CIOP 1° Turno: CAP BM WYTTING 

2° Turno: CAP BM PINHEIRO 
Fiscal de Dia ao QCG 
	

TEN BM OSIMÁ 
Encarregados de Inquérito Técnico 

	
TEN BM JUNIOR 

Perito de Incêndios e Explosões 
	

TCEL BM P. GERSON 
Auxiliar do Perito 
	

TEN BM HÉLIO 

28  PARTE - INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

38  PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

1 — ATO DESTE COMANDO 
RESUMO DA PORTARIA N° 649, DE 29 DE SETEMBRO DE 

— 2005. 

•••••••■ 

RESOLVE: 
Art. 1° - Conceder suprimento de fundos a servidora SANDRA 

NASCIMENTO MONTEIRO MF: 0028975-1 e CPF: 356.038.602-00, 
ocupante do cargo de Técnica da CEDEC, do CBMPA. 

Art. 2° - O valor do suprimento de fundos correspondente a 
R$ 300,00 (trezentos reais), correrão por conta do Estado com a seguinte 
classificação: 

31 4545/339030 - ) — Material de Consumo. 
R$ 300,00 (Trezentos reais) 
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Art. 3° - O valor referido no item II, vincula-se ao prazo de 30 
(trinta) dias para aplicação e prestação de contas, a contar da data do 
recebimento do recurso. 

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

ORLANDO ANTÔNIO SARMANHO FRADE — ca QOBM 
Cmte Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil 
(Transe. do DOE n° 30535, de 04/10/2005) 

RESUMO DA PORTARIA N° 650, de 29 de setembro de 
2005. 

RESOLVE: 
Art. 1° - Conceder suprimento de fundos ao servidor MÁRCIO 

ANDRE DE SOUZA MF: 5420954-1 e CPF: 476.676.212-66, ocupante do 
cargo motorista da CEDEC, do CBMPA. 

Art. 2° - O valor do suprimento de fundos correspondente a 
R$ 315,00 (Trezentos e quinze reais), correrão por conta do Estado com a 
seguinte classificação: 

31 4545/339030— Material de Consumo. 
R$ 315,00 (trezentos e quinze reais). 
Art. 3° - O valor referido no item II, vincula-se ao prazo de 30 

(trinta) dias para aplicação e prestação de contas, a contar da data do 
recebimento do recurso. 

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

ORLANDO ANTÔNIO SARMANHO FRADE — CEL QOBM 
Cmte Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil 
(Transe. do DOE n° 30535, de 04/10/2005) 

PORTARIA N° 647 DE 28 DE SETEMBRO DE 2005 
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado do Pará e Coordenador Estadual de Defesa Civil, no uso de suas 
atribuições legais e, 

Considerando o Decreto Estadual de n° 2.539, de 20 de maio 
de 1994 e a Portaria de n° 501 de 08 de maio de 2003 — SEAD. 

RESOLVE: 
1 —Conceder aos servidores Regina Telma Vieitas Martins 

CPF 097.049.652-49, Sandra Nascimento Monteiro CPF 251.765.602-91, 
05(cinco) diárias no valor total de R$ 1.920,00 (um mil novecentos e vinte 
reais) por estarem se deslocando no período de 11 a 15/10/05, ao Estado 
de Pernambuco, a fim de participarem do II Fórum Nacional de Defesa 
Civil, tendo em vista a implementação da Política Nacional de Defesa Civil. 
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Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

ORLANDO ANTÔNIO SARMANHO FRADE — CEL QOBM 
Cmte Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil 
(Transe. do DOE n° 30535, de 04/10/2005) 

PORTARIA N° 655, DE 03 DE OUTUBRO DE 2005 
O Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral 

do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas atribuições que 
lhes são conferidas em Lei, e 

Considerando a recente criação do Grupamento de Socorro 
de Emergência e Núcleo de Operações com Produtos Perigosos e 
Emergências Ambientais, que exprime a realização de um serviço 
diferenciado rio âmbito do CE3MPA. 

Considerando que a população paraense, mais do que 
nunca, precisa criar referência visual do serviço de RESGATE e de 
Atendimento Pré-Hospitalar, o que irá promover a identificação imediata 
do profissional Bombeiro Militar que é especialista em Primeiros Socorros 
e Emergência com Trauma, em qualquer circunstância, causando, da 
mesma forma, a diferenciação dos militares que trabalham nesta área, 
tanto para a comunidade quanto para o restante da Corporação. 

Considerando que no mesmo GSE/NOPP, militares 
diferenciados em sua formação técnica, no que se reporte às emergências 
Tecnológicas e Ambientais, também precisam estar diferentes dos demais 
Bombeiros, por questão não só operacional, mas também por caracterizar 
a natureza do trabalho que é desenvolvido pela UBM, e ainda por 
identificar a que Unidade o BM pertence. 

RESOLVE: 
Art. 1° — Aprovar a criação, exclusivamente para os Serviços 

de APH e de RESGATE do CBMPA, o novo uniforme de socorristas e de 
técnicos em Emergência Pré-Hospitalares, compostos por colete e gorro 
com pala na cor azul claro, com sua referência de cor, seus símbolos e 
insígnias, os quais serão descritos detalhadamente nesta portaria, que 
ainda regulará o seu uso, inclusive. 

Art. 2° — Aprovar a criação, exclusivamente para os Serviços 
de Atendimento às Emergências com Produtos Perigosos e Emergências 
Ambientais, o, novo uniforme de Interventores em Acidentes Ambientais e 
Tecnológicos, o qual será composto por gorro com pala na cor preta, com 
sua referência de cor, seus símbolos e insígnias, o qual será descrito 
detalhadamente, e também terá regulado o seu uso, junto com esta 
Portaria, semelhantemente ao artigo anterior. 
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Art. 3° — Da descrição do colete para o serviço de RESGATE 
e APH. 

§ 1° — () colete será confeccionado em tecido de algodão, 
BRIM, com costuras duplas de reforço, e acabamento em costura 
especial, na cor azul claro com tonalidade de cor de referência n° 1367, 
em três tamanhos: médio, grande, e extra-grande; sem manga, sem fôrro 
(opcional), apresentando na parte posterior do cós, fita elástica embutida 
na bainha que terá até 3,5 em de largura, e, terá o comprimento da peça 
do tecido das costas do colete; terá a gola em "V" e fecho frontal em zíper 
de plástico fino em cor preto com 45 cm de comprimento, no mínimo, e 55 
cm no máximo, com encaixe de metal. 

§ 2° — O colete terá 04 (quatro) bolsos frontais posicionados 
lado a lado, sobreposto em cada lateral frontal, o menor terá as medidas 
de 14 X 14 cm com lapela e fecho em "velcro", e o maior, logo abaixo, terá 
as medidas de 16 X 18 cm, sem lapela, com fecho em zíper de plástico 
fino em cor preto, com o tamanho igual ao da largura do bolso maior. 

§ 3° — O colete terá suas insígnias todas elas bordadas, sendo 
nas costas, a altura dos ombros, a palavra RESGATE, bordada em 
amarelo brilhante com bordas em preto, as letras com altura de 6,5 cm e 
largura de 2,5 cm, e em fonte "ARIAL", e espaço entre letras de 1,5 cm; 
nas costas, ainda, terá bordado em uma circunferência de 22 cm, o 
símbolo internacional da Emergência Pré-Hospitalar, a "CRUZ DA VIDA", 
em amarelo brilhante, com todos os seus contornos em preto. 

§ 4° — O colete terá costurado na parte posterior, na altura dos 
ombros e acima da palavra bordada RESGATE, uma tarja refletiva, com 
4,5 cm de largura, e no comprimento da peça de tecido das costas; da 
mesma forma terá ainda 02 (duas) tarjas refletivas com 2,25 cm de largura 
e 13 cm de comprimento alocados na lapela do bolso menor; e mais 02 
(duas) tarjas refletivas com 2,25 cm de largura e 18 cm de comprimento 
alocados na parte entre os bolsos maiores e o zíper do frontal do colete, 
sendo uma de cada lado. 

§ 50  — A identificação do Bombeiro Militar será exposta acima 
do bolso direito, em pedaço de tecido sintético de trama espessa, na cor 
preta, com 8,5 cm de comprimento, por 4,25 cm de largura, e escrito em 
letras bordadas em amarelo brilhante de fonte ARIAL, com todo o espaço 
contornado (bordas) na mesma cor das letras, composto de duas linhas de 
inscrições, onde na primeira linha estará o Posto ou Graduação do 
Socorrista, e na segunda linha, em letras proporcionalmente maiores do 
que as letras da primeira linha estarão inscrito o nome de guerra do 
Socorrista. 

§ 6° — As insígnias do Posto de Oficial BM serão Mocadas em 
lapelas na cor azul claro nos ombros do colete, com luvas, iguais as que 
se usam no uniforme de prontidão cáqui, também na mesma cor do colete, 
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e as estrelas de Oficiais Intermediários e Subalternos serão de quatro 
pontas, bordadas em linha de cor preta brilhante; as estrelas de Oficial 
Superior será inscrita na luva em bordado de linha de cor amarelo 
brilhante, conforme é visto no uniforme de prontidão cáqui, para Oficiais 
Superiores. 

Art. 4° — Da descrição do gorro com pala para o serviço de 
RESGATE e APH. 

§ 1° — O gorro com pala do serviço de RESGATE e APH do 
CBMPA será confeccionado no mesmo tecido, com o mesmo padrão e 
referência de cor do colete. 

§ 2° — Acima da pala, na parte frontal do gorro, o logotipo do 
Grupamento de Socorro de Emergência estará inscrito em bordado 
colorido com alta definição, em circunferência de 7,00 (sete) centímetros. 

§ 30 _.. O tamanho da circunferência da carneira do gorro será 
regulado por uma presilha com graduação em "velcro", em forma de 
tirantes, com revestimento de mesmo tecido do gorro. 

Art. 5° — Da descrição do gorro com pala para o serviço de 
Emergências Ambientais e com Produtos Perigosos. 

§ 1° — O gorro com pala do serviço de Atendimento às 
Emergências Tecnológicas do CBMPA, será confeccionado em tecido 
"tac-tel", na cor preta, com referência de tonalidade de cor n° 1840. 

§ 2° — Acima da pala, na parte frontal do gorro, o logotipo do 
Núcleo de Operações com Produtos Perigosos e Emergências Ambientais, 
estará inscrito em bordado colorido com alta definição, em circunferência 
de 7,00 (sete) centímetros. 

§ 3° — Na lateral direita do gorro estará inscrito em bordado de 
alta definição, com letras maiúsculas de cor branca brilhante, a sigla 
"CBMPA", em fonte "ARIAL"; e na lateral esquerda, a sigla "NOPP", do 
Núcleo de Operações com Produtos Perigosos e Emergências Ambientais, 
com a mesma fonte e cor da outra inscrição lateral. 

§ 4° — O tamanho da circunferência da carneira do gorro será 
regulado por uma presilha com graduação ern "velcro", em forma de 
tirantes, com revestimento de mesmo tecido do gorro. 

Art. 6° - O uso dos uniformes descritos nos artigos anteriores 
será definido assim: 

§ 1° — O uso do colete e do gorro azul claro será destinado 
exclusivamente aos Bombeiros Militares pertencentes ao quadro de 
pessoal efetivo do GSE/NOPP, possuidor de Curso na área de 
Emergências Pré-Hospitalares e de RESGATE, ou áreas afins, somente 
quando estiverem de serviço de prontidão de RESGATE ou em serviços 
extras, onde se fizer necessária a identificação do Bombeiro Militar como 
SOCORRISTA. 
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§ 2° — O uso do gorro e do colete de SOCORRISTA será 
usado, impreterivelmente, por sobre o conjunto de prontidão cáqui, 
especificamente, por sobre a gandola, não sendo permitido o uso do 
equipamento de maneira diferente da qual se descreve neste parágrafo, 
podendo somente, e, dependendo da situação, ser usado com as mangas 
da gandola enroladas até acima dos cotovelos, 

§ 3° — Não é permitido ao SOCORRISTA o deslocamento em 
via pública, ou internamente ao CBMPA, e em suas dependências ou 
UE3M's, usando o colete e o gorro da Emergência Pré-Hospitalar e 
RESGATE, quando não estiver devidamente escalado e de serviço, 
devendo o uso do equipamento se restringir, exclusivamente, a tal 
situação. 

§ 4° — O uso do gorro preto do Núcleo de Operações com 
Produtos Perigosos e Emergências Ambientais — NOPP - será destinado 
exclusivamente aos Bombeiros Militares pertencentes ao quadro de 
pessoal efetivo do GSE/NOPP, possuidores de Curso na área de 
Emergências Tecnológicas e Ambientais, ou áreas afins, quando 
estiverem fardados com o uniforme de prontidão, substituindo, portanto o 
gorro cáqui, e em qualquer circunstância, inclusive em deslocamentos 
comuns, dentro e/ou fora das áreas de administração BM, estando ou não 
de serviço de prontidão ou extra. 

Art. 7° — O Comandante-Geral do CBMPA regulamentará os 
assuntos omissos nesta Portaria, quanto ao uso dos uniformes que ora 
são criados, observando as disposições legais aplicáveis. 

Art, 8° — Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art, 9° — Revogam-se as disposições em contrário. 
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

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

2 - ERRATA 
EXTRATO DE CONTRATO 
Publicado no D.O.E. ri° 30.434, de 11/05/2005. 
N° do Contrato: 022/2005. 
Partes: Corpo de Bombeiros Militar do Pará e o Sr. Jorge 

Alberto Azevedo Andrade, 
ONDE SE LÊ: 
Natureza de Despesa: 339036 — Serviços de Terceiros — 

Pessoa Física. 
LEIA-SE: 
Natureza de Despesa: 339035 — Serviço de Consultoria. 
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ORLANDO ANTÔNIO SARMANHO FRADE — CEL QOBM 
Cmte Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil 
(Transc. do DOE n° 30535, de 04/10/2005) 

4a PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA 

Parecer n° 095/2005 — COJ 
Interessado: COMANDO GERAL DO CBMPA. 
Assunto: Cancelamento de Punição 

Senhor Comandante Geral 
Analisando o requerimento impetrado pelo GB BM BENILTON 

ALVES ROSÁRIO, pertencente ao 5° GBM — Marabá, 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. 62 e incisos I, II, III e IV, alínea 
"b" do Decreto Estadual n° 2.479, de 15OUT1982, que aprova o 
Regulamento Disciplinar da PMPA, que vige outrossim para o CBMPA. 

1 — Repreensão, datada de 12 de junho de 1996; 
2 — Detenção, datada de 20 de fevereiro de 1999; 
3 — Detenção, datada de 28 de agosto de 1999; 
Esse é o parecer. 
Belém-PA, 20 de setembro de 2005. 

Walter Nogueira da Silva 
Assessor Jurídico do CBMPA 

MANIFESTO DO PRESIDENTE DA COJ: 
Concordo com o parecer. 

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

CBMPA; 
3. A DP para as providências; 
4. O comandante do militar para as providências. 

Parecer n° 099/2005 — COJ 
Interessado: COMANDO GERAL DO CBMPA. 
Assunto: Cancelamento de Punição 

Senhor Comandante Geral 
Analisando o requerimento impetrado pelo 1° SGT BM MARIO 

AUGUSTO SILVA DONZA, pertencente ao CFAE, o qual solicita 

Boletim Geral N° 183 de 06OUT2005— E-mail aigcbmgvahoo.com.br  Pág. 1993 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
cancelamento de suas punições. Esta Comissão de Justiça opina 
favoravelmente pelo cancelamento das punições abaixo discriminadas, por 
atenderem aos dispositivos legais, do Art. 62 e incisos I, II, III e IV, alínea 
"b" do Decreto Estadual n° 2.479, de 15OUT1982, que aprova o 
Regulamento Disciplinar da Policia Militar do Pará, que vige outrossim 
para o CBMPA. 

1 — Detenção, datada de 24 de agosto de 1993; 
2 — Detenção, datada de 14 de março de 1996; 
3 — Repreensão, datada de 10 de abril de 1996; 
4 — Repreensão, datada de 09 de julho de 1996; 
É o parecer. 
Belém-PA, 20 de setembro de 2005. 

Walter Nogueira da Silva 
Assessor Jurídico do CBMPA 

MANIFESTO DO PRESIDENTE DA COJ: 
Concordo com o parecer, 

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

CBMPA; 
3. A DP para as providências; 
4. O comandante do militar para as providências. 

Parecer n° 111/2005 — COJ 
Interessado: COMANDO GERAL DO CBMPA. 
Assunto: Cancelamento de Punição 

Senhor Comandante Geral 
Analisando o requerimento impetrado pelo CB BM 

EMILVADO DA SILVA COELHO, pertencente ao 2° SGE3M/I, 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. 62 e incisos I, II, III e IV, alínea 
"a" e "b" do Decreto Estadual n° 2.479, de 15 OUT 1982, que aprova o 
Regulamento Disciplinar da Policia Militar, que vige outrossim, para o 
CBMPA. 

1 — Repreensão, datada de 15 de dezembro de 1994; 
2 — Detenção, datada de 08 de agosto de 1995; 
3 — Prisão, datada de 09 de janeiro de 1996; 
4 — Repreegsão, datada de 14 de agosto de 1996; 
5 — Detenção, datada de 21 de agosto de 1996; 
6 — Repreensão, datada de 11 de setembro de 1996; 
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Esse é o parecer. 
Belém-PA, 18 de setembro de 2005. 

Walter Nogueira da Silva 
Assessor Jurídico do CBMPA 

MANIFESTO DO PRESIDENTE DA COJ: 
Concordo com o parecer. 

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

CBMPA; 
3. A DP para as providências; 
4. O comandante do militar para as providências. 

Parecer n° 113/2005 — COJ 
Interessado: COMANDO GERAL DO CBMPA. 
Assunto: Cancelamento de Punição 

Senhor Comandante Geral 
Analisando o requerimento impetrado pelo 1° SGT BM JOSÉ 

AFONSO MARTINS RODRIGUES, pertencente ao CEFAE, 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. 62 e incisos I, II, III e IV, alínea 
"b" do Decreto Estadual n° 2.479, de 15 OUT 1982, que aprova o 
Regulamento Disciplinar da Policia Militar, que vige outrossim, para o 
CBMPA. 

1 — Detenção, datada de 09 de novembro de 1993; 
2 — Repreensão, datada de 18 de abril de 1994; 
3 — El~o, datada de 03 de agosto de 1994; 
4 — Repreensão, datada de 24 de novembro de 1994; 
Esse é o parecer. 
Belém-PA, 21 de setembro de 2005. 

Walter Nogueira de Silva 
Assessor Jurídico do CBMPA 

MANIFESTO DO PRESIDENTE DA COJ: 
Concordo com o parecer. 
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DESPACHO DO COMANDANTE GERAL: 
1. Homologo o presente parecer; 
2. Publique-se em BG. Providencie o Ajudante Geral do 

CBMPA; 
3. A DP para as providências; 
4. O comandante do militar para as providências. 

Parecer n°  115/2005 COJ 
Interessado: COMANDO GERAL DO CBMPA. 
Assunto: Cancelamento de Punição 

Senhor Comandante Geral 
Analisando o requerimento impetrado pelo 1° SGT BM JOSÉ 

AUGUSTO LIMA BARBOSA, pertencente ao 5° SGBM/I, 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. 62 e incisos I, II, III e IV, alínea 
"a" do Decreto Estadual n° 2.479, de 15 OUT 1982, que aprova o 
Regulamento Disciplinar da Policia Militar, que vige outrossim para o 
CBMPA. 

1 — Prisão, datada de 12 de julho de 1995; 
Esse é o parecer, 
Belém-PA, 20 de setembro de 2005. 

Walter Nogueira da Silva 
Assessor Jurídico do cBmpp, 

MANIFESTO DO PRESIDENTE DA COJ: 
Concordo com o parecer, 

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

CBMPA; 
3. A DP para as providências; 
4. O comandante do militar para as providências. 

Parecer n° 116/2005 — COJ 
Interessado: COMANDO GERAL DO CBMPA. 
Assunto: Cancelamento de Punição 

Senhor Comandante Geral 
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Analisando o requerimento impetrado pelo 2° SGT BM 
ELILSON AUGUSTO ARAUJO MARIA, pertencente ao 1° 
SGBM/INFRAERO, 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. 62 e incisos I, II, III e IV, alínea "b" do Decreto Estadual n° 2.479, de 
15 OUT 1982, que aprova o Regulamento Disciplinar da Policia Militar, que 
vige outrossim, para o CBMPA. 

1 — Detenção, datada de 26 de novembro de 1992; 
Esse é o parecer. 
Belém-PA, 20 de setembro de 2005. 

Walter Nogueira da Silva 
Assessor Jurídico do CBMPA 

MANIFESTO DO PRESIDENTE DA COJ: 
Concordo com o parecer. 

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

CBMPA; 
3. A DP para as providências; 
4. O comandante do militar para as providências. 

PARECER: n° 122/2005-COJ. 
INTERESSADO: 2° SGT BM RG N°22116901 LEOMAR LAMik 

SERRA ALMEIDA, pertencente ao 10° SGBM/I(Paraupebas). 
ORIGEM: Presidente da Comissão de Promoção de Praças. 

EMENTA: PEDIDOS ADMINISTRATIVOS SUCESSIVOS. 
MELHORIA DE COMPORTAMENTO E CONSEQÜENTE PROMOÇÃO 
EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. FUNDAMENTO. PUNIÇOES 
APLICADAS SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROCEDÊNCIA DO 
REQUERIMENTO. PROMOÇÃO DEFERIDA A CONTAR DE 24 DE 
DEZEMBRO DE 2000. 

I — DA CONSULTA  
O 2° Sargento BM LEOMAR LAMIR SERRA ALMEIDA,  

encaminhou ao Exm° Sr. CMT Geral da Corporação, através de 
requerimento, o pleito onde o referido militar signatário alega não ter sido 
promovido à graduação de 2° SGT BM, em 24 DEZ 2000, em razão de 
não se encontrar classificado no mínimo no comportamento "BOM",  
conforme prevê o Art. 5°, (Inciso 4) da Lei n°. 5.250, de 29JUL1985 
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(Dispõe sobre a Promoção das Praças da Polícia Militar cio Pará) vigente 
para as Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.  

Art. 5° - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de 
bravura e "Post-Mortem", são condições imprescindíveis para a promoção 
à graduação superior: 

4 Estar classificado, no mínimo no  comfiortamento "BOM",: 

11— DOS FATOS 
O pleiteante alega em seu requerimento que, a condição de não 

estar classificado no mínimo no comportamento "BOM" era decorrente de 
•uni ões disci•finares caos .rocessos em tese encontravam-se eivados 
de vícios de ile alidade sendo asQun ões publicadas sem sue lhe fosse 
conferido o direito à ampla defesa e ao contraditório conforme preconiza o 
Art. 5°, Inciso  LV  da CF.  

Diante desse fato, o militar requerente busca a anulação das 
referidas punições abaixo num total de 09(nove) punições: 

14  - DETENÇAO: 12/09/1995 
24  - REPREENSÃO: 07/12/1995 
3" - DETENÇAO: 28/02/1996 
44  - DETENÇAO: 23/09/1998 
54  - PRISÃO: 30/11/1998 
64  - REPREENSÃO: 14/01/2000 
74  - DETENÇAO: 24/02/2000 
88  - DETMAO: 01/06/2000 
94  - PRISÃO: 27/09/2000 
E, após o restabelecimento do seu comportamento, 

classificando-o no comportamento "BOM" como conseqüência dessa 
alteração de seu conceito disciplinar, busca ser promovido à graduação de 
2°SGT BM, em ressarcimento de preterição a contar de 24 de Dezembro 
de 2000. 

III — DO DIREITO 
O pleiteante busca amparo legal rio para requerer a anulação 

das punições aplicadas, segundo o mesmo, de forma ilegítima, por ofensa 
ao art. 45, § 1°, do Regulamento disciplinar que rege a corporação, que 
permite a interposição de recursos contra punições disciplinar ilegais a 
qualquer tempo. 

Art. 45 — A anulação da punição consiste em tornar sem efeito a 
sua aplicação, quando for comprovado ter havido injustiça ou ilegalidade_ 
na sua aplicação. 

§ 1° - Far-se-á a anulação e imgWgue~ e em qualquer 
circunstância pelas autoridades constantes no inciso I do Art. 11. 

Frente a esta leitura, e com fulcro no parecer n° 039/2004-PGE, 
12ABR2004, lavrado pela Procuradora do estado, GISELLE 
BENARROCHE BARCESSAT FREIRE, verifica-se a citação do Recurso 
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Extraordinário julgado em 26/02/2000, Publicação: (DJ DATA -27-04-01 
PP-00101 EMENT VOL-02028-06 PP-01281), sob a chancela do Min. 
SEPULVEDA PERTENCE (Relator) e Min. OTÁVIO GALLOTTI (Relator 
do Acórdão). A Exemplo dos seguintes arrestos do STJ, STF e TRF ia  

Região, respectivamente (grifos nossos): 
ADMINISTRATIVA. POLICIA MILITAR. INFRACAO 

DISCIPLINAR. PENA DE PRISÃO. LEGALIDADE. — A apuração sumária 
das trws 	 or integrantes das Polícias 
Militares Estaduais prescinde de_procedimento formal e do contraditório, 
não exigindo , assim, a defesa do indiciado na hipótese de _aplicação de 
pena de prisão a beM da disciplina e da hierarquia nas fileiras da 
cororação —Procedente. 

Outrossim certificasse que o militar em tela não se encontrava 
"Sub-judice" em 24 de Dezembro de 2000, conforme se pode constatar 
junto às certidões de antecedentes criminais expedidas pelo TJE e 
JME/PA, anexas a este parecer. Condição esta (Sub-judice) que o 
impediria de ser promovido. 

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

deferimento do pleito do, 2° Sargento BM LEOMAR LAMIR SERRA 
ALMEIDA, no que tange a anulação das punições disciplinares, com 
exceção da Punição publicada em, 01 JUN2000, registrada acima como a 
8a, em razão da mesma ter sido aplicada com a oferta da ampla defesa e 
do contraditório, mesmo que sumariamente, onde a jurisprudência admite 
a flexibilização de maiores rigores formais, através de processo legal 
(Sindicância) instaurado pela portaria n° 607, de 27OUT1999 — 
Subcomando. 

Realizada a anulação das retro citadas punições, impõe-se a 
necessidade de classificar disciplinarmente o 2° Sargento BM LEOMAR 
LAMIR SERRA ALMEIDA, no comportamento "BOM", garantindo ao 
mesmo a conseqüente promoção por ressarcimento de preterição a contar 
da data de 24DEZ2000, uma vez inocorrente a prescrição, pois seu 
requerimento foi protocolado em 09SET2002, 

É o Parecer S.M J. 
Quartel em Betem-PA, 23 de setembro de 2005. 

AE3ELARDO SÉRGIO BACELAR DA SILVA — MAJ QOBM 
Presidente da Comissão de Justiça 

DESPACHO DO COMANDANTE 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. 
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Parecer: n° 112/2005 — COJ 
Interessado: COMANDO GERAL DO CBMPA 
Assunto: Cancelamento de Punição 

Senhor Comandante Geral 
Analisando o requerimento impetrado pelo 1° SGT BM 

ALVARO PEIXOTO DE OLIVEIRA JUNIOR, pertencente ao 2° SBM/I, o 
qual solicita cancelamento de suas punições. Esta Comissao de Justiça 
opina favoravelmente pelo cancelamento das puniçoes abaixo 
discriminadas, por atenderem aos dispositivos legais, do Art. 62 e 
incisos I, II, III e IV, alínea "b" do Decreto Estadual n° 2.479, de 15 
OUT1982, que aprova o Regulamento disciplinar da Policia Militar, que 
vige outrossim para o CBMPA. 

1 — Detenção, datada de 16 de abril de 1996; 
2 — Detenção, datada de 04 de agosto de 1998. 
Esse é o parecer. 
Belem — PA, 18 de setembro de 2005. 

WALTER NOGUEIRA DA SILVA 
Assessor jurídico do CBMPA 

MANIFESTO DO PRESIDENTE DA COJ: 
Concordo com o parecer, 

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

CBMPA; 
3. A DP para as providências; 
4. O comandante do militar para as providências. 

ORLAND • ANTÔNI - A - 	HO FRADE — GEL 00BM 
Comandante eral do CBMPA 
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