
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ 15 DE MAIO DE 2008.
BOLETIM GERAL Nº 091

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇOS PARA O DIA 16 DE ABRIL DE 2008 (SEXTA-FEIRA)

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

2º Turno: CAP BM NETO
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO 11° SGBM/I
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM GIRLENE
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM AUGUSTO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – ATO DESTE COMANDO

O Coordenador Estadual de defesa Civil e Comandante Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando a homologação do resultado final  do Concurso  Público  de 
Admissão para o Quadro de Oficiais Complementar e Quadro de Oficiais de Saúde, conforme 
portaria de nº 241, de 09ABR2008, publicado no Diário Oficial de nº 3.146, de 10ABR2008.

Considerando  a  necessidade  de  normalizar  o  Curso  de  Adaptação  de 
Oficiais, previsto na Lei nº 6.626, de 03 de fevereiro de 2004.

RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a “NORMA REGULADORA DO CURSO DE ADAPTAÇÃO 

DE OFICIAIS BOMBEIRO MILITAR DOS QUADROS COMPLEMENTAR E DE SAÚDE”.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a contar do dia 15 de maio d 2008.
Art. 3º - Revogada às disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-.

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmte Geral do CBMPA

2  –  NORMA  REGULADORA  DO  CURSO  DE  ADAPTAÇÃO  DE 
OFICIAIS DOS QUADROS COMPLEMENTAR  E DE SAÚDE

SÍNTESE HISTÓRICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
O Corpo de Bombeiros Militar do Pará foi criado em 24 de novembro de 

1882,  data  em  que  se  comemora  o  dia  do  Bombeiro  Paraense,  tendo  como  Patrono  o 
Intendente Antônio Lemos.

Seu primeiro Comandante foi o Capitão BM Antônio Veríssimo Ivo de Abreu, 
nomeado pela mesma portaria que criou o Corpo de Bombeiros no Pará. O Quartel, à época, 
funcionava nos fundos do Palácio Lauro Sodré, atual Museu do Estado. Atualmente o Quartel 
do Comando Geral do CBMPA funciona no complexo localizado na Avenida Júlio César, 3000, 
bairro de Val-de-Cães – Belém/Pa.

Denominações: 1912 - Corpo de Bombeiros Municipais e Sapadores; 1935 
-Corpo Municipal  de Bombeiros Batalhão de Caçadores tipo 2;  1939 -  Corpo Municipal  de 
Bombeiros; 1971 - Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Pará. Sendo desvinculado da 
Polícia Militar do Pará, no dia 21 de abril de 1990, por força do Art. 200 da Constituição do 
Estado  do  Pará,  promulgada  no  dia  05  de  outubro  de  1989,  ficando  com  a  seguinte 
denominação: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ.
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O Corpo de Bombeiros dispõe atualmente de um efetivo de mais de 2.910 
Bombeiros entre Oficiais e Praças, lotados em 28 unidades distribuídas em 18 municípios do 
Estado.

O Corpo  de Bombeiros  Militar  do Pará  integra  o  Sistema  de Segurança 
Pública  do  Estado,  e  tem  por  competência  legal  desenvolver  atividades  de  prevenção  e 
combate a incêndio, busca e salvamento, socorro de emergência, ocorrências com produtos 
perigosos, vistoria técnica e perícia de incêndio, proteção e prevenção em balneários e praias 
com os guarda-vidas, atividades de Defesa Civil  e, ainda desenvolve diversos trabalhos de 
responsabilidade social.

BOMBEIROS!
“VIDAS ALHEIAS E RIQUEZAS A SALVAR”
1– IDENTIFICAÇÃO:
- Nome: CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS BOMBEIRO MILITAR dos 

QUADROS: COMPLEMENTAR (QOCBM) e de SAÚDE (QOSBM).
-  Carga Horária: 520 horas/aula.
-  Tipo / Modalidade: Presencial.
- Público Alvo: Candidatos aprovados no Concurso Público para Admissão 

para  os  Quadros  de  Oficiais  Complementar  e  de  Saúde,  conforme  Portaria  nº  241,  de 
09ABR2008, publicado no D.O.E nº 31.146, de 10ABR2008.

2 - FUNCIONAMENTO DO CURSO:
O Curso funcionara nas dependências do Corpo de Bombeiros Militar e no 

Instituto  de  Ensino  de  Segurança  do  Pará  (IESP)  e,  eventualmente,  em  outros  espaços 
educacionais, de acordo com as necessidades, em dias e horários estabelecidos no Quadro de 
Instrução Semanal.

3 - DURAÇÃO DO CURSO:
Para o cumprimento do desenho curricular previsto no Projeto Pedagógico, o 

curso terá a duração de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por um período máximo de 
03 (três) meses, desde que haja motivo de força maior.

4 – PROGRAMA:
O  Programa  de  cada  disciplina,  os  objetivos,  conteúdo  programático, 

metodologia, critérios de avaliação, bibliografia básica e complementar serão elaborados pelo 
docente,  de  acordo  com  a  ementa  da  disciplina,  conforme  Projeto  Pedagógico  do  Curso, 
aprovado pelo Conselho Superior de Ensino do IESP.

5 - AVALIAÇÃO E FREQÜÊNCIA:
A verificação da aprendizagem, no Curso de Adaptação de Oficiais Bombeiro 

Militar  dos Quadros Complementar (QOCBM) e de Saúde (QOSBM),  abrange aspectos de 
FREQÜÊNCIA E APROVEITAMENTO ESCOLAR (atividades curriculares previstas no plano 
de ensino das disciplinas, tais como: seminários, trabalhos individuais ou coletivos),  ambos 
eliminatórios, por si mesmos, e realizados por disciplinas.

A  freqüência  às  aulas  em  cada  disciplina  é  obrigatória  num  percentual, 
mínimo,  de 75% (setenta  e  cinco  por  cento),  vedado o  abono de faltas,  salvo  nos  casos 
previstos em lei.

6 - COMPOSIÇÃO E APLICAÇÃO DA CARGA HORÁRIA:
As  horas/aula estarão  vinculadas às ações de transmissão dos conteúdos 

das disciplinas, aplicadas em atividades em sala de aula e extra-sala de aula de acordo com o 
plano de aula do docente, em consonância com o Projeto Pedagógico do Curso.

A  hora/atividade operacional é  destinada a  visitas e palestras  e  outras 
atividades desenvolvidas durante o curso. 

Serão programadas  atividades  extra-classes  com a  finalidade de realizar 
treinamentos  em  áreas  específicas  de  interesse  profissional,  julgadas  importantes  para 
complementar à adaptação do Oficial Aluno.

7 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO DA APRENDIZAGEM:
As verificações de aprendizagem passam a ter as seguintes denominações e 

características:

7.1 - Verificação Corrente – (VC)

_____________________________________________________________________________________ 
Boletim Geral Nº 091 de 15MAIO2008 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág.9 

mailto:ajgcbmpa@yahoo.com.br


______________________  Vidas Alheias e Riquezas Salvar   _________________  

Por meio dos exercícios e trabalhos (seminários) realizados em sala de aula, 
nas atividades do curso, individualmente ou em grupo, a critério do professor. As disciplinas 
Ética e Cidadania e Relações Interpessoais terão somente a avaliação conceitual “apto” ou 
“inapto”, não influenciando no resultado de notas, mas servindo de critério para aprovação ou 
reprovação.

7.2 - Verificação Final – (VF) 
O Oficial Aluno que obtiver média inferior a 7,0 (sete), em cada disciplina, 

será submetido à verificação final.
7.3 - Verificação Especial – (VE)
A Verificação  Especial  será  resultante  do  Estágio  Supervisionado  que  o 

Oficial Aluno fará nos setores da Corporação, conforme os seus cargos, onde o Chefe do Setor 
dará conceito variando de: I (insuficiente), R (regular), B (bom), e MB (muito bom). 

Caso o Oficial Aluno não obtenha o conceito mínimo “R” (regular) no Estágio 
Supervisionado o  mesmo será  submetido  a  Conselho de Ensino para  deliberar  acerca  da 
reprovação definitiva do Curso. 

7.4 - Média Final do Curso – (MF)
A Média Final do Curso será calculada pela somatória da Média Aritmética 

das Verificações (∑MV), divido pelo número de disciplinas (nd)

MF =   ∑  MV   

           ∑nd

A conversão da média final do curso em conceito obedecerá as seguintes 
condições:

0,000 a 4,999 ------------- Insuficiente (I);
5,000 a 6,999 ------------- Regular (R);
7,000 a 8,499 ------------- Bom (B);
8,500 a 10,00 ------------- Muito Bom (MB).

7.5 - Aprovação
a) Será considerado  APROVADO o aluno que obtiver  nota por  disciplina 

igual  ou  superior  a 6,0  (seis) e  Média  Final  no  curso  igual  ou  superior  a 7,0  (sete).  Na 
Verificação Especial (Estágio Supervisionado), o aluno terá que obter conceito mínimo de “R” 
(regular), para ser considerado aprovado.

b)  Considerar-se-á  aprovado,  independentemente,  de  Verificação  Final 
(VF), o Oficial Aluno que tiver freqüência mínima de 75% da carga horária de cada disciplina e 
média aritmética das verificações igual ou superior a 7,0 (sete).

c)  O Oficial Aluno será aprovado se a média aritmética calculada entre a 
nota da  Verificação Final (VF)  e a média  das  Verificações Correntes (VC),  for  igual  ou 
superior a 6,0 (seis).

d) A Média Final da disciplina será obtida utilizando-se a seguinte fórmula:
Média Final com VF = M1 – 6   +  6,  onde M1 = Médias das VC’s + VF

         2  2
e) O resultado da fórmula da Media Final com VF terá que ser maior ou igual 

a 6,0 (seis), caso contrário o Oficial Aluno ficará reprovado.

7.6 - Classificação
Para  efeito  de  classificação  geral  do  curso  serão  considerados  e 

consignados os valores numéricos até 03 (três) casas decimais, das notas obtidas, conforme 
esta Norma Reguladora, e como critério de desempate prevalecerá a maior nota na somatória 
das disciplinas contidas na área de ensino - Funções Técnicas e Procedimentos em Segurança 
Pública, prevista no desenho curricular do curso.

8 - REVISÃO DE NOTAS, CONCEITOS E 2ª CHAMADA:
8.1 - O Oficial Aluno que se sentir prejudicado terá direito à revisão de notas 

e conceitos.
8.2 -  Inicialmente, deverá solicitar, verbalmente, ao professor da disciplina, 

imediatamente após a entrega dos resultados, que será efetuada em sala de aula de forma 
presencial por professor e aluno que cientificará o ato.
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8.3 - Em grau de recurso, até 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação 
oficial  do  resultado,  por  meio  de  requerimento  escrito  ao  Coordenador  Acadêmico, 
fundamentando sua solicitação e indicando onde estão suas discordâncias com a correção e 
nota obtida. A inobservância do prazo previsto neste item implicará no indeferimento sumário 
do pleito.

8.4 - A  verificação  e  o  recurso  serão  encaminhados  à  Coordenação 
Acadêmica,  que  juntamente  com  o  professor,  analisará  a  contagem  de  pontos  e  os 
questionamentos, emitindo parecer. 

8.5 - Discordando do parecer, o Oficial aluno poderá recorrer por meio de um 
novo requerimento, quando será constituída, pelo Coordenador Executivo, uma Comissão de 
Professores/Instrutores  para  reexame  da  verificação,  com  emissão  de  novo  parecer  que 
prevalecerá para efeito de nota, dando ciência ao solicitante.

8.6 - Após a decisão prevista no item anterior, não caberá mais recurso.
8.7 - Não  caberá  recurso  para  os  conceitos  emitidos  no  Estágio 

Supervisionado.
8.8 –  Terá  direito  a  realização  de  2ª  chamada,  o  aluno  que,  faltando a 

qualquer verificação, tenha sua falta justificada.
8.9 - Será considerada falta justificada aquela decorrente de:
a) Ato de serviço extraordinário  determinado ou assim considerado pelo 

Comandante Geral do CBMPA ou Coordenador Executivo, devidamente 
comprovado por documento expedido pelas aludidas autoridades;

b) Atendimento à convocação da Justiça;
c) Doença ou incapacidade física temporária devidamente comprovada por 

Laudo ou atestado Médico e homologado pela junta de saúde da Corporação.
d) Falecimento de familiar.
8.10 - A solicitação de 2ª chamada deverá ser encaminhada até 48 (quarenta 

e oito) horas após a data da realização da verificação, por meio de requerimento escrito ao 
Coordenador Acadêmico, acompanhado do documento de justificativa.

8.11 - Em caso de deferimento, a verificação de 2ª chamada será realizada 
num período máximo de 08 (oito) dias após o deferimento, por meio de Prova.

8.12 -  O  Oficial  aluno  deverá  ser  informado  da  data  de  realização  de 
Verificação de 2ª chamada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito horas).

8.13 - O  descumprimento  do  prazo  previsto  no  item  8.10,  implicará  na 
atribuição de NOTA ZERO na disciplina onde ocorreu a falta, mesmo que justificada.

9 - FREQÜÊNCIA:
9.1 - É obrigatória a freqüência e a pontualidade do Oficial Aluno a todas as 

atividades escolares;
9.2 - O professor/instrutor não está autorizado a dispensar o Oficial Aluno de 

qualquer atividade escolar;
9.3 - Para ser considerado aprovado, o Oficial Aluno não poderá perder mais 

de 25% do total de horas-aulas por disciplina ou atividade escolar.
9.4 - Deverá o Oficial Aluno ter, no mínimo de 75 % (setenta e cinco) de 

efetivo comparecimento às atividades escolares. A inobservância da tolerância de 25% (vinte e 
cinco) de faltas ensejará o desligamento do Oficial Aluno do curso.

9.5  -  O  controle  da  freqüência  será  realizado  diariamente  pelo 
professor/instrutor de cada disciplina por meio de ficha de freqüência,  e apurado até o dia 
seguinte pela Secretaria do Curso.

10 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO:
10.1 – O  estágio  supervisionado será  realizado  nos  diversos  setores  da 

Corporação vinculados aos cargos dos Oficiais Alunos. 
10.2 - O Oficial Aluno receberá conceito que variará de Insuficiente, Regular, 

Bom e Muito Bom.
10.3 - Será considerado APTO o Oficial aluno que, atendida a exigência de 

freqüência e obtiver conceito mínimo de Regular no Estágio.
10.4 -  Se o Oficial  Aluno for considerado Inapto por não ter alcançado o 

conceito mínimo (REGULAR) ou por insuficiência de freqüência, ficará reprovado no curso. 
10.5 – O oficial  aluno inapto no estágio ou com insuficiência de freqüência, 

será submetido ao Conselho de Ensino para deliberar acerca da reprovação definitiva do curso.
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11 – DESLIGAMENTO:
Será desligado o Oficial Aluno que:
a) Obtiver deferimento do seu requerimento de desligamento;
b) For reprovado ou considerado INAPTO definitivamente em qualquer das 

disciplinas ou atividades do Curso;
c) Obter  conceito  insuficiente  na  Verificação  Especial  (Estágio 

Supervisionado);
d) Ultrapassar o limite percentual de faltas por disciplina ou no curso;
e) For condenado a pena restritiva de liberdade por sentença transitada em 

julgado;
f) Utilizar-se  de  meios  fraudulentos  para  realização  quaisquer  tipos  de 

verificações;
g) For punido disciplinarmente por ter cometido falta de natureza GRAVE, 

conforme estabelecido no Código de Ética e Disciplina da PMPA, após 
parecer favorável ao desligamento do Conselho de Ensino. 

h) For considerado desertor; 
i) Falecer.

12 – TRANCAMENTO DE MATRÍCULA:
Incidir  em  situação  de  incapacidade  física  que  o  impossibilite  para  o 

prosseguimento  do  curso,  devidamente  comprovado  pela  junta  de  inspeção  de  saúde  da 
Corporação.

13 - REGIME DE TRABALHO:
13.1  -  O  Oficial  aluno  deverá  comparecer  obrigatoriamente  a  todas  as 

atividades programadas pela Coordenação do Curso. 
13.2 -  No regime regular  de trabalho diário  as aulas serão realizadas no 

horário de 08h00 às 12h40, de segunda a sexta-feira, excepcionalmente a coordenação poderá 
marcar  aulas  no  período  vespertino  ou  nos  sábados,  nas  dependências  do  Quartel  do 
comando Geral do CBMPA ou no Instituto de Ensino de Segurança do Pará.

14 – DO APOIO LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO
14.1 - Saúde 
Os Oficiais Alunos poderão ser atendidos, sem ônus, no Ambulatório Médico 

Central  (AMC),  Odontoclínica,  Hospital  da  Polícia  Militar  (HPM)  e  POLIBOM,  mediante 
solicitação a Coordenação Acadêmica do Curso que os encaminhará ao atendimento.

14.2 - Uniforme:
Nas Instruções diárias o oficial  aluno deverá usar  o uniforme previsto  no 

Quadro de Instrução Semanal, salvo outra deliberação da Coordenação Acadêmica do Curso. 

15 – DA COORDENAÇÃO DO CURSO
a) - Coordenação Executiva: Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA;
b) - Coordenação Acadêmica: Comandante da EFO;
c) –  Coordenador  Pedagógico:  Coordenador  de  Ensino  Profissional  do 

IESP;

16 – DO CONSELHO DE ENSINO:
O Conselho de Ensino terá a seguinte composição:
a) Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA - Presidente;
b) Coordenador Acadêmico - Membro;
c) Coordenador Pedagógico – Membro;
d) 01 (um) professor ou Instrutor, designado pelo Presidente do Conselho de 

Ensino, se for o caso;
e) 01 (um) Oficial Aluno representante da turma, se for o caso;

17 – SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ENSINO APRENDIZAGEM:
17.1 - Avaliação do Docente: conforme previsto no Regimento do IESP.
17.2 - Avaliação do Discente:
Compreenderá: 

Avaliação conceitual por intermédio de  Verificação Corrente, Verificação 
Final e Verificação Especial. 
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O estágio Supervisionado será avaliado por meio dos relatórios e fichas de 
estágio.

No  Curso  de  Adaptação  de  Oficiais  QOCBM  e  QOSBM  os  métodos 
avaliativos deverão ser observados:

- Para disciplinas com Carga Horária até 20 h/a, será aplicada 01 (uma) 
verificação corrente;

- Para disciplinas com carga horária até 60 h/a, serão aplicadas 02 (duas) 
verificações correntes;

- Disciplinas Operacionais Bombeiros Militares obrigatoriamente deverão 
em cada verificação ter prova prática e prova teórica;

- Compreende  prova  teórica:  provas  escritas  e  /ou  orais;  projetos  de 
pesquisas,  relatórios  de  vistas  técnicas,  trabalhos  em  grupo  e/ou 
individuais; 

- Compreende  prova  prática:  trabalhos  em  grupo  e/ou  individuais; 
atividades de laboratório, simulados, exercícios práticos; 

- A  avaliação  também  compreenderá  a  participação  em  debates, 
seminários  e  outras  atividades  afins,  freqüência,  pontualidade  e 
assiduidade.

18 - DEVERES DOS DISCENTES:
18.1 - Do Oficial Aluno de Dia
a) Apresentar-se, sempre que determinado, aos Coordenadores do Curso;
b) Providenciar  a  apresentação  da  turma  nos  dias,  locais  e  horários 

previstos;
c) Fiscalizar  a  correção  de  atitudes  e  uniformes  previstos  para  cada 

atividade;
d) Não permitir a saída de sala de aula nos horários não previstos;
e) Providenciar  os meios auxiliares de ensino e instrução para as aulas 

com antecedência necessária;
f) Servir de ligação com a Coordenação do Curso;
g) Comunicar  de  imediato,  sempre  que  possível  qualquer  alteração  de 

pessoal ou material;
h) O Oficial  Aluno de Dia será designado diariamente,  obedecendo-se o 

sistema de rodízio.

18.2 - Do Oficial Aluno
a) Colaborar da melhor forma possível com o Oficial Aluno de Dia;
b) Cumprir todas as ordens previstas para cada atividade escolar;
c) Apresentar-se  com  o  uniforme  ou  traje  civil  previsto  para  todas  as 

atividades do curso;
d) Ser pontual a todas as atividades;
e) Colaborar com a Coordenação do Curso visando a melhor interação no 

processo ensino-aprendizagem;
f) freqüentar as atividades escolares;
g) participação nos exercícios e nas apresentações internas e externas;
h) obedecer, rigorosamente, às exigências da coletividade militar;
i) obedecer cuidadosamente os horários das aulas;
j) dirigir-se ao local de instrução munido do material didático indispensável à 

sessão de ensino programada;
k) cooperar para a boa conservação dos imóveis do estabelecimento, do seu 

material escolar, móveis e utensílios diversos;
l) apresentar-se,  quando  em  trajes  civis,  em  conformidade  com  o 

determinado pela Coordenação;
m) aguardar, no local de instrução, a chegada do professor ou instrutor;
n) obedecer às ordens do Oficial Aluno de Dia e do instrutor,  tratando-os 

sempre com urbanidade;
o) ser assíduo e pontual no cumprimento de seus trabalhos;
p) dirigir-se aos órgãos administrativos escolares percorrendo os trâmites 

regulamentares;
q) justificar a falta ou atraso a qualquer atividade de serviço ou instrução;
r) não usar meio ilícito na produção de trabalho intelectual ou em avaliação;

_____________________________________________________________________________________ 
Boletim Geral Nº 091 de 15MAIO2008 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág.13 

mailto:ajgcbmpa@yahoo.com.br


______________________  Vidas Alheias e Riquezas Salvar   _________________  

s) devolver, no tempo devido, os livros que retirar da biblioteca ou outros 
meios auxiliares;

t) tratar  com  urbanidade  os  companheiros  de  turma,  superiores  e 
subordinados hierárquicos;

u) levar ao conhecimento de seu superior imediato qualquer irregularidade 
que tenha conhecimento;

v) atendimento às convocações e determinações de autoridade competente.
x) Concorrer aos serviços internos e extraordinários da Corporação;
w) Usar cabelo de acordo com os padrões previstos na Corporação;
y) Não freqüentar, ainda que em traje civil, ambiente de reputação duvidosa 

incompatível com a condição de Oficial Bombeiro Militar;
z) É vedado ao aluno:

z.1) Atender telefone celular durante as aulas;
z.2)  Atender telefone convencional  durante  as  atividades  escolares, 

exceto em caso de urgência comprovada;
z.3) Fumar em sala de aula;
z.4) Utilizar servidores, vinculados a Diretoria de Ensino ou IESP, para 

a execução de trabalhos escolares. 

19 – DIREITOS DOS DISCENTES:
a) Receber vencimentos fixados em Lei;
b) Receber fardamento de instrução e de passeio utilizados na Corporação;
c) Receber tratamento condizente com a situação de Oficial Aluno;
d) Freqüentar o Clube dos Oficiais do Corpo de Bombeiros;
e) Comparecer a eventos sociais decorrentes da atividade bombeiro militar, 

quando devidamente autorizado.

20 – DO COMPORTAMENTO ESCOLAR:
O comportamento escolar será cumprido em conformidade com prescrito no 

Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará.

21 – DISPOSIÇÕES FINAIS:
a) Os casos omissos na presente Norma Reguladora serão decididos pelo 

Diretor de Ensino e Instrução, Conselho de Ensino, nos que lhe couberem e pelo Comandante 
Geral, em última instância.

b) Ao término do Curso de Adaptação, as punições escolares aplicadas aos 
Oficiais Alunos serão automaticamente canceladas.

c)  Aplicam-se  a  esta  Norma  Reguladora,  subsidiariamente,  o  Código  de 
Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, as Normas vigentes no CBMPA, o Estatuto e o 
Regimento do IESP.

d)  Ao  ingressar  no  Curso  de  Adaptação  de  Oficiais  BM  dos  Quadros: 
Complementar e de Saúde, o Oficial Aluno terá equivalência ao posto de 2º Tenente BM. 

e) A classificação final do Curso de Adaptação de Oficiais não influenciará 
na hierarquia bombeiro militar dos Oficiais Alunos, já definida anteriormente, conforme ordem 
decrescente de pontuação nos respectivos quadros (QOCBM e QOSBM), obtida no concurso 
público.

João Hilberto Sousa de Figueiredo – Cel BM
Diretor de Ensino e Instrução

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I - ASSUNTOS GERAIS
A – ALTERAÇÃO DE PRAÇA

1 –ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 343, DE 12 DE MAIO DE 2008.
O Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas atribuições legais, e:
Considerando a conclusão de todas as etapas da Seleção ao CAS BM/2008 

– Turma “A”;
Considerando que o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos BM/2008 – 

Turma “A”, funcionará no Centro de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização – CFAE.

_____________________________________________________________________________________ 
Boletim Geral Nº 091 de 15MAIO2008 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág.14 

mailto:ajgcbmpa@yahoo.com.br


______________________  Vidas Alheias e Riquezas Salvar   _________________  

RESOLVE:
Art. 1º - Matricular os graduados, abaixo relacionados, a contar do dia 19 de 

maio de 2008 no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos Bombeiro Militar - CAS BM/2008 – 
Turma “A”..

1º Sgt BM Carlos Alberto Ferreira dos Santos Junior
1º Sgt BM Nelson André Werneck Miranda Barros
1º Sgt BM Luiz Paulo Amaral Melo
1º Sgt BM Adriano Siqueira Costa
1º Sgt BM Edson Gilberto Rabelo de Oliveira
1º Sgt BM Josiel dos Passos Carvalho
1º Sgt BM Antônio de Souza Pinheiro
1º Sgt BM Antônio César Vasconcelos
1º Sgt BM Francisco de Assis Mendes
1º Sgt BM José Douglas da Cruz Pires
1º Sgt BM João Batista de Souza Brito
1º Sgt BM Uerison Santos e Silva
1º Sgt BM Marco Antônio Oliveira Martins
1º Sgt BM Jose Gutemberg Andrade Filho
1º Sgt BM Paulo Teixeira de Melo
1º Sgt BM Edílson da Silva Ratis
1º Sgt BM Airton Marques Marinho
1º Sgt BM Eder Zorrilla e Silva
1º Sgt BM Marcio Natalino da Mata Cunha
1º Sgt BM José Orlan Araújo Brito
1º Sgt BM João Josimar de Souza
1º Sgt BM Ronaldo de Jesus Miranda de Souza
1º Sgt BM José Luis Xavier da Silva
1º Sgt BM Romildo Margalho Carvalho
1º Sgt BM Joctã Paulo da Costa
1º Sgt BM Miguel da Silva Negrão
1º Sgt BM José Alberto Guimarães Freitas
1º Sgt BM Rui Guilherme Santos dos Santos
1º Sgt BM Anivaldo Amador de Oliveira
1º Sgt BM Nelson Jardim da Silva
1º Sgt BM Ezequias de Souza Alves
1º Sgt BM João Roberto Modesto Pinheiro
1º Sgt BM Wanderley Silva de Oliveira
1º Sgt BM Josildo Antônio da Silva
1º Sgt BM Rodnilson Araújo Lima
1º Sgt BM Carlos Francisco Rodrigues Batista
1º Sgt BM Raimundo Rubens Cardias Corrêa
1º Sgt BM Antônio Zeferino Marques
1º Sgt BM Edson Cardoso Fernandes Júnior

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a contar de 19 de maio de 2008.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em Contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
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PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA

II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - RESULTADO DE INSPEÇÃO

Realizada  pela  JIS  deste  CBMPA,  em  sessão  temporária  de  nº  19, 
datada de 08MAIO2008, com os seguintes pareceres:

PARA FINS DE LICENÇA ESPECIAL
3° SGT BM LUIS ALBERTO SOARES DA PAIXÃO, do 4° SGBM – APTO
CB BM ROBERTO CARLOS BARROSO, da 1ª SBM/I - APTO
(Ref. Of. n° 252/2008 – Diretoria de Saúde do CBMPA)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – IPM – PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Concedo ao 2º TEN QOBM CLEDSON DE SOUZA OLIVEIRA, do 1º GBS, 
20 (vinte) dias de prorrogação de prazo para conclusão do Inquérito Policial Militar, instaurado 
por este Subcmdo por meio da Portaria nº 031, de 13MAR2008, de acordo com os termos do § 
1º do Art. 20 do Código de Processo Militar.

Referencia: Ofício nº 005/2008 – IPM
(Ref. Nota n° 025, 13MAIO2008 – Subcmd° Geral do CBMPA)

2 - PADS – PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Concedo ao CAP QOBM  ÁTILA DAS NEVES PORTILHO, do 5º GBM, 07 

(sete) dias de prorrogação de prazo para conclusão de Processo Administrativo Disciplinar 
Simplificado – PADS, instaurado por meio da Portaria nº 041, de 04ABR2008 – Subcmdo, de 
acordo com os termos do Art. 98, da Lei Estadual nº 6.833.

Referencia: Ofício nº 005/2008 – PADS.
(Ref. Nota n° 025, 13MAIO2008 – Subcmd° Geral do CBMPA)

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

Confere com o Original:

MANOEL SILVA DE FREITAS - TCEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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