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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL 
 

BELÉM-PARÁ 16 DE JUNHO DE 2006. 

BOLETIM GERAL Nº 112 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida e xecução, publico o 
seguinte: 

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
SERVIÇOS PARA O DIA 17JUN2006 (SÁBADO)  

Oficial Superior de Serviço A CARGO DO COP 
Supervisor de Área A CARGO DO COP 
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: A CARGO DO COP 

2º Turno: A CARGO DO COP 
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO SGBMCS  
Encarregados de Inquérito Técnico TEN BM  
Perito de Incêndios e Explosões 
Auxiliar do Perito 

CAP BM  
TEN BM  

SERVIÇOS PARA O DIA 18JUN2006 (DOMINGO)  
Oficial Superior de Serviço A CARGO DO COP 
Supervisor de Área A CARGO DO COP 
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: A CARGO DO COP 

2º Turno: A CARGO DO COP 
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO SGBMCS  
Encarregados de Inquérito Técnico TEN BM  
Perito de Incêndios e Explosões 
Auxiliar do Perito 

CAP BM  
TEN BM  

 
SERVIÇOS PARA O DIA 19JUN2006 (SEGUNDA-FEIRA)  

Oficial Superior de Serviço A CARGO DO COP 
Supervisor de Área A CARGO DO COP 
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: A CARGO DO COP 

2º Turno: A CARGO DO COP 
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO SGBMCS  
Encarregados de Inquérito Técnico TEN BM  
Perito de Incêndios e Explosões 
Auxiliar do Perito 

CAP BM  
TEN BM  
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2ª PARTE – INSTRUÇÃO 

SEM ALTERAÇAO 
 

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2006 
AVISO 
Objeto : AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE GUARDA-VIDAS E 

MATERIAIS OPERACIONAIS PARA OPERAÇÃO VERANEIO 2006 do 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. 

Abertura : Dia 29 de junho de 2006, às 09 horas. 
Local : Sala de licitações da SEAD, Rua Pres. Pernambuco nº 

303, Batista Campos – Belém/PA. 
O Edital estará à disposição dos interessados, ao preço de R$ 

50,00 (cinqüenta reais) o qual deverá ser pago nos correios em favor do 
FISP e adquirido no Comando Geral do CBMPA, na Av. Julio César nº 
3.000, na sala da Comissão Permanente de Licitação, de 08 às 14 horas, 
devendo os interessados apresentarem-se munidos de carimbos da firma ou 
do representante legal. Poderá ser também adquirido por meio do Site: 
www.compraspara.pa.gov.br, devendo o licitante interessado informar à CPL 
do CBMPA, conforme especificação constante no referido Edital. 

Belém, 14 de junho de 2006 
 

NAHUM FERNANDES DA SILVA – MAJ QOBM 
Pregoeiro do CBMPA 
(Transc. do DOE nº 30704 de 16/06/2006) 
 

2 - OFICIO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO 
Oficio Circular nº 41/2006 – GS/DGP 
 

Senhor Comandante Geral, 
Com os meus cumprimentos, comunico a Vossa Excelência 

que esta Administração Pública Estadual passará a aplicar as disposições 
legais constantes do Art. 86, § 1º, X e § 2º da Lei Complementar nº 39, de 
03JAN2002, atualizada pelas Leis Complementares nºs 44/03 e 46/05, que 
assim estabelece: 

“Art. 86. Considera-se base de calculo para fins de 
contribuição de Regime de Previdência Estadual a remuneração total ou 
subsídios totais assim entendidos com o vencimento, subsidio ou soldo 

§ 1º, Entende-se como base de contribuição o vencimento do 
cargo efetivo, acrescido das vantagens peculiares permanentes 
estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual e quaisquer outras 
vantagens, excluídos. 
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X – a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo 

em comissão ou função de confiança; 
§ 2º O servidor ocupante de cargo efetivo poderá optar pela 

inclusão na base de contribuição, da parcela remuneratória percebida em 
decorrência do local de trabalho de exercício de cargo em comissão ou 
função de confiança, para efeito do calculo do benefício a ser concedido com 
fundamento no Art. 40 da Constituição Federal e Art. 2º da emenda 
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, respeitada, em qualquer 
hipótese, a limitação estabelecida no § 2º do Art. 40 da Constituição 
Federal”.  

Dessa forma, a partir da Folha de Pagamento do Mês de Junho 
de 2006, não haverá mais incidência da contribuição previdenciária sobre a 
parcela relativa à remuneração de cargo comissionado e função gratificada 
percebidas pelos servidores e militares desta Administração que contribuem 
para o Regime de Previdência Estadual – IGEPREV. 

Caso o servidor ou militar decida pela manutenção na base de 
calculo da contribuição previdenciária da parcela remuneratória decorrente 
do exercício de cargo comissionado ou função de confiança, deverá este 
manifestar sua vontade por meio de um termo de opção e encaminha-la a 
esta SEAD para que a referida parcela seja estabelecida na base de calculo 
do desconto FUNPREV. 

Por oportuno, renovo protesto de consideração e apreço. 
Atenciosamente, 
 

FREDERICO ANÍBAL DA COSTA MONTEIRO 
Secretario Executivo de Administração. 
 
ANEXO 
(MODELO ) 
TERMO DE OPÇÃO 
 

Nome do servidor, servidor publico estadual, ocupante do cargo 
de nome do cargo efetivo, matricula nº ________, com lotação na nome do 
órgão/ entidade, atualmente investido no cargo em comissão de nome do 
cargo comissionado, padrão/símbolo, faz opção pela inclusão da parcela 
remuneratória percebida em decorrência do exercício do cargo em comissão 
supracitado na base de calculo da contribuição previdenciária a partir da 
folha de pagamento de mês/ano, conforme disposição legal do § 2º do Art. 
86 da Lei Complementar nº 39, de 03/01/2002, atualizadas pelas Leis 
Complementares nºs 44/2003 e49/2005. 

 

Nome da cidade – PA dia – mês  - ano 
 

Assinatura  
Nome do servidor. 
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4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA 

1 - OF. º 884/2006- DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO 
Senhor comandante, 
 
Cumprimentando-o, remeto para conhecimento de Vossa 

Excelência a decisão prolatada no Processo nº 027/1999, onde figura como 
réu o CB BM ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS. 

Atenciosamente, 
 
DR. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR 
Juiz de Direito Militar Titular 
 
JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO 
 
Vistos, etc., 
O réu ROBERT FERREIRA DOS SANTOS foi condenado a 

pena de um ano de prisão pelo crime de lesão corporal preterdolosa 
(art.209, §3º, CPM), conforme a senteça de fls. 249/254. 

 
Houve o transito em julgado da sentença, conforme a certidão 

de fls.256. 
Analisando estes auto, constata-se que adenúncia foi recebida 

em 30 de junho de 1999 (fl. 161) e a sentença publicada em 11de maio de 
2005 (fls.249/254), portanto ja decorrido cinco anos, dez meses e onze dias. 

 
Assim dispõe o CPM: 
“Art.123. Extingui-se a punibilidade: 
(...) 
IV – pela prescrição”, 
“Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no§1º 

deste artigo, regulka-se pelo maximo da pena privativa da liberdade 
cominada ao crime, verifican-se: 

(...) 
V – em oito anos, se o maximo da pena é superior a dois e não 

excede a quatro; 
VI – em quatro anos, se o maximo da pena é igual a um a um 

ano ou, sendo superior, não excede a dois; 
(...) 
§ 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu 

tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve 
ser logo declarada , sem prejuizo do andamento do recurso se, entre a 
última causa interruptiva do curso de prescrição (§5º) e a esntença, já 
decorreu tempo suficiente.” (grifei) 
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Como se vê, o CPM traz no paragrafo primeiro do art. 125 uma 

disposição singular – a declaração imetida da prescrição retroativa tão logo 
seja verificada a sua decorrência. Ressalta-se que no Código Penal comum 
não existe tal  previsão, pelo que somente na doutrina especifíca a 
autônoma  do Direito Penal Militar pode se encontrar comentários sobre o 
asssunto. 

Dessa forma, Leciona JORGE ALBERTO ROMEIRO, in Curso 
de Direito Penal Militar (Parte Geral), São Paulo: Saraiva, 1994, p.305, ao 
comentar sobre a prescrição retroativa, que: 

“A segunda age retroativamente, ex tunc ou von da an, entre a 
última causa interruptiva do curso da prescrição e a sentença. (...) O juiz-
auditor deve posteriormente declara-la se não recorrem as partes. Agirá da 
mesma fora o juiz-auditor se somnete recorrer o réu, transitando em julgado 
a sentença para a acusação, pois não mais poderá ser aumentada a pena 
pelo princípio da reformatio in pejus.” 

No mesmo esentido, porém mais sitético, JORGE CÉSAR DE 
ASSIS, in Comentários ao Código Penaal Militar – Parte geral, Curitiba: 
Juruá, 1999,p.229: 

“Como a prescrição da pretenção punitiva é matéria de ordem 
pública, deve ser decretada, quando reconhecida, em qualquer fase do 
processo, de ofício ou a requerimento das partes (CPPM, art.81; CPM, 
art.133).” 

Isto posto, com fulcro nos artigos 123,IV,125,V,VI, e§1º, e 133 
do Código Penal Militar, declaro extinta a punibilidade do réu ROBERT 
FERREIRA DOS SANTOS,nos autos do processo de nº 1999/027. 

Intime-se. 
Belém 07 de junho de 2005. 
 

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Jr. 
Juiz de Direirto Titular 
 
CERTIDÃO 
Em virtude das atribuições legais que me são conferidas, 

certifico que, transitou em julgado a descisão às folhas 257/258, sem 
interposição de recurso pelas partes. O referido é verdade e dou fé. 

Belém, 28 de junho de 2005. 
 

Monica Maria lauzid de Moraes 
Escrivã da JME/PA 
 

2 - ATO DESTE COMANDO 
PORTARIA Nº 368, 12 DE JUNHO DE 2006. 
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas.  
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RESOLVE: 
Art. 1º  - Determinar, com fulcro no art. 4º do Decreto Estadual 

nº 2.562 de 07DEZ1982, a Instauração de Processo Administrativo 
Disciplinar Conselho de Disciplina para apurar a conduta do SD BM Oster  
Luiz Leite de Souza  por ter ferido o art. 30, incisos V, X, XII, XIII, XIV, XVI e 
XIX da lei nº 5.251 de 31JUL1985, afetando substancialmente os preceitos 
da ética, da honra pessoal, do pundonor e o decoro da classe militar 
decorrente dos seguintes fatos: 

a) Após ter sido reincluído pela Justiça por falha formal em 
Conselho de Disciplina, sua conduta foi objeto de duas sindicâncias no ano 
de 2004, a fim de apurar a conduta suspeita do militar em tela, a primeira 
decorrente da Portaria nº 083 de 12FEV2004 BG 043/2004 (Solução BG183 
de 01OUT2004) e a segunda, publicada pela Portaria nº 084 de 12FEV2004 
BG043/2004 (Solução BG70 de 15ABR2004), todas arquivadas na BM/2 por 
insuficiência de provas, a se somar ao amplo elenco de alterações 
disciplinares vividas durante sua carreira militar e vida pessoal incompatível 
com os princípios disciplinares; 

b) A terceira, e a mais grave, foi instaurada pela Portaria nº 636 
de 25NOV2004 BG220/2004 (Solução BG50 de 16MAR2004), com o 
objetivo de apurar os fatos gravíssimos relatados pelo chefe de Assessoria 
Militar do TJE/PA, que narram a conduta “em tese” do SD BM Oster Luiz 
Leite de Souza,  que na data de 12NOV2004, teria se dirigido, sem 
autorização de quem de direito, à sede do Poder Judiciário para falar 
pessoalmente com o  Presidente daquele Poder, isto tudo, sem solicitar 
audiência, sem dar conhecimento ou apresentar-se ao setor militar daquela 
casa de lei, fato que gerou as alterações mencionadas no ofício nº 172/2004-
AMJT, apuradas através de sindicância (Portaria nº 636/2004  de 
25NOV2004,  BG 50/2005), cuja solução deu origem ao presente Conselho; 

Art. 2º  - Constituir Comissão de Conselho de Disciplina 
composta pelos Oficiais: Maj QOBM Paulo Roberto de Souza Cruz  como 
Presidente do Conselho de Disciplina, Cap QOBM Jorg e Edísio de 
Castro Teixeira como Interrogante e Relator e 1º Ten QOBM Manoel 
Teixeira de Souza Júnior como Escrivão. 

Art. 3º  - Fixar o prazo de 30(trinta) dias para conclusão dos 
trabalhos a contar de sua publicação, podendo ser prorrogado por mais 
20(vinte) dias, conforme o art. 11, parágrafo único do Decreto nº 2.562/82; 

Art. 4º  - O presidente do Conselho de Disciplina deverá 
obedecer aos preceitos constitucionais previsto no art. 5º, inciso LV da 
CF/88; 

Art. 5º  - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6º  - Revogar a Portaria nº 131 de  23MAR2005 
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PORTARIA Nº 369, 12 DE JUNHO DE 2006. 
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas. 
 
RESOLVE: 
Art. 1º - Determinar, com fulcro no art. 113  da Lei nº 6.833  de 

13FEV2006, a instauração de Conselho de Disciplina para apurar a conduta 
do 1º SGT BM Pedro José da Silva Figueira, referente aos seguintes fatos: 

 
a) Por ter, no dia 21SET2005, por volta das 05:20h, na BR-316, 

na área pertencente ao município de Benevides, o 1º SGT BM Pedro José 
da Silva Figueira , RG nº 1439494 – CBMPA participado, em tese, do roubo 
do veículo Mercedes Bens, modelo NB 710, Placa DPL – 0587-SP, 
pertencente à Empresa Souza Cruz, sendo na ocasião roubada a 
importância de R$ 196.169,58 (cento e noventa e seis mil, cento e sessenta 
e nove reais e cinqüenta e oito centavos) referente a várias caixas de 
cigarros e cartões telefônicos, os quais eram transportados pelos 
funcionários Hildemar Nazareno Duarte Lima e Alailson Maciel Ferreira, o 
qual estava na companhia de outros elementos, utilizando jaquetas da SEFA 
e encontravam-se em um veículo FIAT Branco, com logotipo da referida 
Secretaria, que possuía chapa branca. Os fatos foram registrados na 
Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Cargas (DRCO-DRFRC), 
conforme Boletim de Ocorrência Policial nº 00349/2005.000049-9, de 
21SET2005, onde foi indiciado em Inquérito Policial pela prática dos delitos 
tipificados nos artigos 157 e 288 todos do Código Penal Brasileiro, infringindo 
assim o art. 30 , incisos XII, XIII e XIX da Lei nº 5.251 de 31JUL1985  
(Estatuto dos Policiais Militares do Pará) e art. 14 , itens  1 e 2, anexo I, itens 
7 e 42 do Decreto nº 2.479 de 15OUT1982 . 

b) Por ter na tarde do dia 27MAR2006, o 1º SGT BM Pedro 
José da Silva Figueira , RG nº 1439494 – CBMPA, em companhia de outros 
comparsas, no veículo FIAT Branco, tentado assaltar, em tese, o caminhão 
Mercedes bens 710, placa DGG – 7628, pertencente à empresa Souza Cruz, 
às proximidades do município de Igarapé Miri, que transportava caixas de 
cigarros, pelos funcionários José Cláudio Barbosa Gomes e Dorivaldo Maciel 
Pereira, sendo apreendidos arma de grosso calibre de fabricação caseira, 
dois decalques grandes da empresa ETE Engenharia, um rolo de fita adesiva 
larga, placas de carros, máscaras e óculos escuros. O militar em tela 
juntamente com seus comparsas foram autuados em flagrante delito na 
Delegacia de Polícia de Abaetetuba pela prática dos delitos tipificados nos 
artigos 157 c/c 14,II e 288 todos do Código Penal Brasileiro e Art. 12 da Lei 
nº 10.826, infringindo assim o art. 30 , incisos XII, XIII e XIX da Lei nº 5.251 
de 31JUL1985 e os incisos VII, XVIII, XXXIII, XXXV e XXXVI do art. 18 , 
inciso XXIV do Art. 37  e item III do art. 114 , afetando substancialmente os 
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preceitos da ética, da honra pessoal, do pundonor e o decoro da classe 
militar, do Código de Ética e Disciplina da PMPA, que também vige para o 
CBMPA 

Art. 2º - Constituir Comissão de Conselho de Disciplina  
composta pelos Oficiais: Maj QOBM Carlos Pontes de Souza, como 
Presidente do Conselho de Disciplina, e como Interrogante e Relator  o 
Cap QOABM José Carlos Costa do Rêgo e a 1º Ten QOBM Flávia Siqueira 
Corrêa, como Escrivã. 

Art. 3º - Fixar o prazo de 30 (trinta) dias  para conclusão dos 
trabalhos a contar do recebimento da presente portaria, podendo ser 
prorrogado por mais 20 (vinte) dias , conforme o Art. 123 , da Lei nº 6.833  de 
13FEV2006; 

Art. 4º - O presidente do Conselho de Disciplina deverá 
obedecer aos preceitos constitucionais do devido processo legal previsto no 
art. 5º, inciso LV da CF/88; 

Art. 5º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6º - Revogar a Portaria nº 288 de 10MAI2006. 
 
 
 
 
 

ORLANDO ANTÔNIO SARMANHO FRADE – CEL QOBM 
Cmt Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civi l 

 
 
 
 

Confere com o Original: 
 
 
 
 
 

 
FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA – CEL QOBM 

Ajudante Geral do CBMPA 


