
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ 19 DE MARÇO DE 2008.
BOLETIM GERAL Nº 053

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇOS PARA O DIA 20 DE MARÇO DE 2008 (QUINTA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM PAULO
Supervisor de Área CAP BM VALTENCIR
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ADRIANA

2º Turno: CAP BM SÂMARA
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DA AJG 
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM CLEDSON
Perito de Incêndios e Explosões
Auxiliar do Perito

CAP BM FURTADO
A CARGO DO COP

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 – INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO PARÁ
PORTARIA N° 06, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2008 - IESP
O CEL BM R/R MARCOS AURÉLIO AQUINO LOPES, DIRETOR DO IESP, 
NO  USO  DAS  ATRIBUIÇÕES  CONFERIDAS  PELA  PORTARIA  N° 
292/2007.

CONSIDERANDO: A necessidade de normatização para utilização da área 
de treinamento de combate a incêndio e das torres pelos instrutores e alunos do IESP;

CONSIDERANDO: Os danos constantes ocorridos dentro e fora da estrutura 
das torres e da área de combate a incêndio após as instruções e treinamentos;

RESOLVE:
1-  Instituir  a  Norma  de  Utilização  das  Torres  e  da  área  de  combate  a 

incêndio e de segurança aos alunos e instrutores que fazem uso da área de treinamento do 
IESP;

2 - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação;
3 - Revogada as disposições em contrario.
4 – Registra-se, Publique-se e Cumpra-se.

Anexos da Portaria n° 006/2008 – COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
1 – NORMAS GERAIS DE UTILIZAÇÃO DA ÁREA DE TREINAMENTO E 

DAS TORRES DO IESP;
2 – MODELO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE 

MARCOS AURÉLIO AQUINO LOPES – CEL BM R/R
Diretor do IESP

NORMAS  GERAIS  DE  UTILIZAÇÃO  DA  ÁREA  DE  TREINAMENTO  DE 
COMBATE A INCÊNDIO E DAS TORRES DO IESP
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1 – GENERALIDADE
a)  As  presentes  normas  são  inteiramente  fundamentadas nas  ordens  da 

direção do Instituto de Ensino de Segurança do Pará – IESP, regulamentos sobre segurança 
da torre e visam atender aos aspectos peculiares do uso das torres, bem como determinar 
diretriz especifica para o funcionamento da área de treinamento;

b) Estas normas complementam e ratificam ordens escritas em regimento 
interno e verbal pelo Diretor do IESP, já emanado e ainda em vigor;

c) É dever de todos os integrantes do IESP informar a direção aspectos que 
tenham sido omitidos ou que necessitem ser realizados ou modificados, bem como apresentar 
sugestões que possam otimizar estes. As informações e/ou poderão ser efetuadas diretamente 
a direção ou por intermédio dos canais de comando das unidades acadêmicas;

d) Estas normas serão distribuídas e deverão ser do conhecimento de todos 
os elementos subordinados que fazem parte do IESP e dos órgãos públicos que fazem uso da 
área de treinamento do IESP;

e) A sua entrada em vigor com o nome de Normas Gerais de uso da torre de 
treinamento,  será  imediata  a sua distribuição não são justificáveis,  por  conseguinte,  falhas 
decorrentes de seu desconhecimento.

2 - RECOMENDAÇÃO ESPECIAL
É obrigação e dever de todos os componentes do IESP e dos órgãos de 

segurança publica o perfeito conhecimento de suas atribuições e o estrito cumprimento das 
prescrições e diretrizes da diretoria do IESP, no tocante no uso das instalações e permanência 
de pessoal na torre de treinamento e na área de treinamento de combate a incêndio.

3 – USO DA TORRE DE TREINAMENTO
a) A torre  de treinamento e  a área de treinamento de combate incêndio 

poderá  ser  cedido  a  qualquer  órgão  Estadual  e  Federal,  ou  de  segurança  privada  para 
treinamento de seu pessoal;

b) A prioridade de utilização das torres e da área de treinamento de combate 
a incêndio será dos cursos de formação realizado sob coordenação do IESP;

c) A Cessão da torre de treinamento e área de treinamento de combate a 
incêndio será feito mediante oficio a direção do IESP que atenderá dentro do previsto da Lei n° 
6.342, de 12 de dezembro de 2001;

d) O oficio de solicitação deverá conter as informações abaixo:
Nome do responsável pela instrução da torre;
Tipo de treinamento a realizar;
Tipo de materiais a serem empregados no treinamento;
e) Por empresas particulares mediante a pagamento de taxa ao Fispe.
N° de participantes ;
Data e horário de utilização.
Deverá ser  anexado comprovante de pagamento da taxa correspondente 

(quando for o caso).
f) Os órgãos internos do IESP bem como as unidades acadêmicas deverão 

fazer a solicitação mediante memorando interno, contendo todas as informações necessárias 
para despacho do Diretor do IESP.

g)  As  unidades  acadêmicas  terão  prioridade  na  utilização  da  torre  de 
treinamento do IESP 

h)  As  solicitações  do  uso  de  treinamento  e  da  área  de  treinamento  de 
combate a incêndio, já autorizados pela direção do IESP, deverão ser registradas e arquivadas 
pela coordenação de campi, para controle e reserva da utilização da torre.

i) A Coordenação de campi deverá ainda dar conhecimento das autorizações 
ao funcionário responsável pela torre de treinamento e da área de treinamento nos dias mais 
úteis, este controle deverá ser exercido pelo pessoal de serviço (oficial de serviço) 

j) Ao iniciar a instrução, o responsável pela utilização das torre e da área de 
treinamento de combate a incêndio deverá preencher e assinar o termo de responsabilidade 
pelo uso da área.

k) A coordenadoria de campi deverá providenciar a ficha de controle do uso 
da torre de treinamento, contendo as seguintes informações:

I – Nome do responsável pela instrução e assinatura
II – Numero de participantes na instrução
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III – Tipo de material utilizado na instrução
IV- Data e horário da utilização
V – Alterações ocorridas
VI – A fiscalização do preenchimento de ficha de controle do uso da torre é 

de responsabilidade do funcionário encarregado da torre e da área de treinamento;
VII  –  Ao  término  da  instrução  do  exercício  nas  torres  e  na  área  de 

treinamento de combate a incêndio, o usuário devera realizar a limpeza e manutenção da área, 
recolhendo  todos  os  resíduos  (resto  de  metal,  madeira,  borracha,  tecido,  papeis,  etc) 
existentes deixados em virtude da execução de treinamento.

VIII -  É vedado o uso da torre de treinamento da área de treinamento de 
combate a incêndio fora do horário de expediente  das unidades acadêmicas, bem como o uso 
noturno, salvo com autorização especial da direção do IESP.

4 – NORMAS DE SEGURANÇA
a) Qualquer pessoal habilitada tem o dever de interromper as instruções na 

torre e na área de treinamento de combate a incêndio a qualquer momento objetivando corrigir 
alguma irregularidade que possa causar danos ou risco físicos aos instrutores e alunos;

b) O servidor público lotado no IESP que presenciar qual ação que coloque 
em risco a integridade física de qualquer participante na área de treinamento de combate a 
incêndio  e  nas  torres  deve  comunicar  imediatamente  ao  diretor  do  IESP/Coordenador  de 
campi.

c) Quando for dado o comando para cessar ou interromper as instruções, as 
equipes em atividades devem parar imediatamente. A instrução só começará ao ser dado o 
comando correspondente de reiniciar que só poderá ser dado depois de avaliado e eliminadas 
todas as possibilidades de acidentes é/ou incidentes durante a instrução.

d) Após o último exercício, antes de deixar o local da instrução o instrutor 
deverá fazer uma vistoria para se certificar de que não ficou material humano ou equipamento 
no local.

e) É proibido tipo de queima no interior das torres, para não causar danos na 
paredes, vidros, instalações e outros.

f) Conduta individual na área de treinamento de combate a incêndio e nas 
torres do IESP:

F1 – Disciplina – A segurança dos instrutores, alunos, funcionários do IESP e 
dos expectadores exige continua atenção de todos na movimentação nas dependências das 
torres e área de treinamento. É necessário cultivar a autodisciplina, quando esta faltar é dever 
do instrutor impor com a colaboração de todos os seus monitores.

F2 – É proibido fumar nas dependências das torres e área de treinamento de 
combate a incêndio.

F3  –  A  infração  dos  regulamentos  e  da  disciplina  que  possam  afetar  a 
segurança,  bem  como  o  não  cumprimento  das  ordens  e  instruções  dos  instrutores  e 
funcionários do IESP, sujeitará o infrator as sanções do regulamento disciplinar das unidades a 
que pertencem. Usuários de outras instituições que cometerem atos atentatórios a segurança 
ou a disciplina deverão ser retirados da torre e as infrações deverão ser comunicadas a direção 
para as medidas cabíveis.

F4 – é vedada a presença e a permanência de pessoas não autorizadas na 
instalações da torre e da área de treinamento de combate a incêndio.

F5  –  Não  será  tolerada  a  presença  de  menores  de  idade  na  área  de 
treinamento e das torres no momento das instruções.

F¨- É proibido, por qualquer funcionário do IESP, o recolhimento de taxas de 
pagamento das dependências das torres ou nas coordenadorias, o pagamento de utilização da 
torres e da área de treinamento de combate a incêndio devem ser efetuados no Fisp.

F7- A utilização de equipamento de segurança (EPI) é obrigatória para todos 
que estiverem na área de treinamento da torre na área de combate a incêndio no momento da 
instrução.

F8  –  Todos  devem  tomar  conhecimento  das  normas  de  segurança 
repassadas pelo instrutor antes do inicio das instruções a área de treinamento 

9 – Todo e qualquer dano provocado nas instalações física do campo de 
treinamento e das torres,  deverá ser  reparado pelo responsável pela instalação,  ficando o 
infrator a sanções de natureza administrativas e disciplinares. Conforme o caso.

5 - PRESCRIÇÕES DIVERSAS
a) Estão proibidos os usos de materiais corrosivos, tóxicos e explosivos nas 

dependências das torres.
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b)  Ao responsável  pelo  treinamento  nas torres  e  na área de combate  a 
incêndio é obrigatória a assinatura do termo de responsabilidade repassada pela coordenação 
de campi do IESP.

c) Fora do expediente, a guarda do IESP deve anotar o pessoal que utilizam 
o circuito de treinamento e dependências da torre e em seguida comunicar ao coordenador de 
campi do IESP.

d)  A  limpeza  das  instalações  onde  fora  ministrada  a  instrução  é  de 
responsabilidade do instrutor, devendo deixar limpo e arrumado quando terminada a instrução.

e) Será imputado ao instrutor o prejuízo causado as instalações tais como: 
parede riscadas e sujas, pedaços de materiais abandonados (metal, madeiral, papel, papelão, 
tecido, cadeira, mesa).

MARCOS AURÉLIO AQUINO LOPES CEL BM R/R
Diretor do IESP

MODELO
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Assumo  responsabilidade  pela  utilização  das  dependências  da  área  de 

treinamento de combate a incêndio, torre principal e auxiliar, bem, como pelos danos, caso 
haja, causados nos equipamentos, portar, janelas de vidro, elevador, corpo de bomba, advindo 
de treinamento.  Além de no final  das instruções providenciar  a  limpeza (manutenção) das 
torres e área de combate a incêndio, após a utilização.

Marituba___/___/2008.

Responsável pelo treinamento

2 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0177 – GS, DE 18 DE MARÇO DE 2008.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições 

que lhe foram delegadas pelo Decreto Governamental de 1° de janeiro de 2007, publicado no 
DOE n° 30.834 de 02 de janeiro de 2007 e, 

Considerando o estabelecido no Decreto nº 2.071/, de 20 de fevereiro de 
2006, o qual dispõe sobre a regulamentação das consignações em folha de pagamento dos 
servidores públicos civis e dos militares da ativa do Estado do Pará;

Considerando ainda a Instrução Normativa nº 03/2006 – SEAD, de 21 de 
setembro de 2006 e,  finalmente,  o atendimento aos requisitos exigidos pela legislação em 
vigor.

RESOLVE:
I  –  DESBLOQUEAR a  rubrica  para  desconto  da  entidade  Consignatária 

ASDETRAN -  Associação dos Servidores do DETRAN,  em virtude do cumprimento aos 
procedimentos legais já mencionados.

II – REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, 18 de março de 2008.

MARIA APARECIDA BARROS CAVALCANTE
Secretária de Estado de Administração
(Transc. do DOE nº 31131, de 19/03/2008)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

ALVARÁ DE SOLTURA
O Exmº Sr.  Dr.  José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior,  Juiz de direito 

Titular da Justiça Militar do Estado do Pará, etc...

Manda ao Ilmº Sr. Comandante do CFAE/CBMPA, ou quem suas vezes fizer, 
lugar onde o militar se encontra recolhido preso, que sendo este apresentado, indo devidamente 
assinado,  em seu  cumprimento,  coloque  incontinenti  em  liberdade, se  por  outro  motivo  não 
estiver  preso,  o  AL  CFSD BM RG  3206393  ALEXSANDRO  SOARES AMOEDO,  brasileiro, 
paraense , filho de Francisca Soares Amoedo, tendo em vista que nesta data, foi concedido ao 
mesmo a liberdade provisória, com fulcro no parágrafo único, alínea “b do artigo 270 do Código 
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de Processo Penal Militar. Dado e passado na Justiça Militar o Estado, aos 11 (onze) dias do 
mês de março  de 2008. eu,____, Antônio José de Matos Resque, Diretor  de Secretaria  em 
exercício da JME/PA, subscrevi.

DR. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Juiz de Direito Titular da JME/PA

2 - ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 32, E 13 DE MARÇO DE 2008.
ANEXO:
Ofício nº 07/2008 – NSOP/USO

O Comandante Geral do CBMPA em exercício, no uso de suas atribuições 
legais e tendo tomado conhecimento do teor dos fatos narrados no documento anexo, onde o 1º 
SGT BM CÉLIO JORGE DA SILVA LIBERAL, que estava à disposição do DETRAN era lotado na 
Agência de Trânsito de Santarém, se negou a apresentar  na Agência de Trânsito de Monte 
Alegre, o qual havia sido remanejado pelo chefe do NSOP/USO- DETRAN, o MAJ BM ANDRÉ 
LUIZ NOVAES DE ALMEIDA, e ainda deixou de informar o motivo pelo qual deixou de cumprir a 
ordem legalmente recebida.

RESOLVE:
Art.  1º  -  determinar  a  abertura  de  Processo  Administrativo  Disciplinar 

Simplificado  –  PADS,  para  apurar  as  circunstâncias  dos  fatos  e  a  possível  transgressão 
disponibilizada nos art. 17, incisos XVI, XVII; art. 18, incisos VII, XI da Lei nº 6.833, de 13 de 
fevereiro de 2006 do Código de Ética e Disciplina da PMPA ora vigente para o CBMPA;

Art.  2º -  Nomear a 2º TEN QOBM MICHELA DE PAIVA CATUABA, como 
encarregada do PADS, delegando-lhe  para esse fim as atribuições que me competem;

Art.  3º  -  Estabelecer  o  traz  legal  para  a  conclusão  dos  trabalhos,  em 
conformidade com a legislação vigente;

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

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA - CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA, em exercício

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de defesa civil e Cmte do CBMPA

Confere com o Original:

MANOEL SILVA DE FREITAS - TCEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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