
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL
BELÉM-PARÁ 15 DE OUTUBRO DE 2009.

BOLETIM GERAL Nº 180
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇOS PARA O DIA 16 DE OUTUBRO DE 2009 (SEXTA - FEIRA)
Superior de Dia TCEL BM ORLANDO 
Supervisor de Área CAP BM CUARESMA 
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ATILA 

2º Turno: CAP BM ARTHUR 
Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DA AJG/QCG 
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM ESAU 
Perito de Incêndios e Explosões TEN BM MOISÉS 

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – OFÍCIO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO:

OFÍCIO Nº 910/ CBMAP, DE 02 DE OUTUBRO DE 2009.
1. Ao cumprimentá-lo cordialmente apresento-vos os oficiais e praças do 

CBMPA  abaixo  relacionados,  por  haverem  concluído  com  aproveitamento  o  II  Curso  de 
Mergulho Autônomo – CMAUT/ 2009, realizado no CBMAP no período de 17/08 a 02/10/2009.

2º TEN BM Daniela Tavares Gomes da Silva;
2º TEN BM Marco Rogério Scienza;
2º TEN BM Leandro Tavares de Almeida;
3º SGT BM Cláudio dos Santos Silvestre Franklin;
SD BM Jefferson José Garcia Negrão;
SD BM Marcelo De Souza Oliveira;
SD BM Thiago Nogueira Alves;
SD BM Emerson Leão Ribeiro.

2. Segue em anexo cópia da Ata de Conclusão do II Curso de Mergulho 
Autônomo – CMAUT/ 2009, para as providências que se fizerem necessárias;

3. Sem mais para o momento, renovo votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Giovanni Tavares Maciel Filho – CEL BM
Comandante Geral do CBMAP
(Ref. Nota nº 67/2009 – DEI) 

2  -  CURSO  DE  MERGULHO  AUTÔNOMO  NO  CBMAP  –  ATA DE 
CONCLUSÃO:

Aos dois  dias  do mês  de outubro  do ano de dois  mil  e  nove,  na Nona 
Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar  do Estado do Amapá, deu-se por 
concluído  o  II  Curso  de  Mergulho  Autônomo –  CMAUT/  2009,  Turma  “SD BM ROGÉRIO 
RAMOS PICANÇO”, realizado no período de dezessete de agosto a dois de outubro do corrente 
ano, com uma carga horária total  de duzentas e vinte horas/  aula,  obedecendo a seguinte 
classificação e menção final, em conformidade com as normas vigentes no Curso e na Divisão 
de Capacitação de Recursos Humanos – DCRH:
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CLASSIF. NOME COMPLETO UF MÉDIA FINAL
1º SD BM Thiago Nogueira Alves PA 9,800
3º 2º TEN BM Leandro Tavares de Almeida PA 9,727
7º 2º TEN BM Daniela Tavares Gomes da Silva PA 9,631
8º 2º TEN BM Marco Rogério Scienza PA 9,605
9º 3º SGT BM Cláudio dos Santos Silvestre Franklin PA 9,505

13º SD BM Marcelo De Souza Oliveira PA 9,234
14º SD BM Emerson Leão Ribeiro PA 9,523
23º SD BM Jefferson José Garcia Negrão PA 8,688

Nada mais havendo a registrar, dou por encerrada a presente ATA, que vai 
assinada pelo Sr. CAP QOBM Estácio Janary de Oliveira Picanço - Chefe da DCRH e por mim, 
2º TEN QOBM Mateus de Almeida Picanço – Chefe da Seção de Ensino, que a lavrei.

(Ref. Nota nº 67/2009 – DEI) 

3 –  PLANEJAMENTO DE CAPACITAÇÃO PARA ESTÁGIO DE APH 
(SBV) – APROVAÇÃO:

Aprovo o Planejamento de Capacitação para o Estágio de APH (SBV), que 
visa dotar de conhecimentos técnicos, profissionais e operacionais os bombeiros militares do 6º 
GBM  (Barcarena),  profissionais  de  saúde  e  colaboradores  da  Alubar,  Albras,  Firetex 
Treinamentos e Alunorte, no período previsto de 05 a 09OUT2009.

(Ref. Nota nº 67/2009 – DEI) 

4 – QUADRO DE INSTRUÇÃO SEMANAL – APROVAÇÃO:
4. 1 - Aprovo o Quadro de Instrução Semanal do Curso de Formação de 

Soldados BM/ 2009 – Pólo Santarém, referente ao período de 21 a 27SET2009.

4. 2 – Aprovo o Quadro de Instrução Semanal do Curso de Formação de 
Soldados BM/ 2009 – Pólo Abaetetuba, referente aos períodos de 28SET a 04OUT2009, de 05 
a 11OUT2009 e de 12 a 18OUT2009.

(Ref. Nota nº 67/2009 – DEI) 

5 – CERTIFICADO – APRESENTAÇÃO:
O CB BM Joilson Marinho de Matos, apresentou os seguintes certificados: 

Curso de Emergência Pré-Hospitalar – MJ/ SENASP/ EAD, no período de 21JUL a 08SET2008, 
com  duração  de  60horas/  aula;  Curso  de  Identificação  Veicular  –  MJ/  SENASP/  EAD,  no 
período de 29SET a 17NOV2008, com duração de 60 horas/ aula; Curso de Crimes Ambientais 
– MJ/ SENASP/ EAD, no período de 26FEV a 13ABR2009, com duração de 60 horas/ aula; 
Curso de Guarda Nacional  Ambiental  Nacional  – 1ª  Edição – IBAMA, no período de 02 a 
13MAR2009, com duração de 80 horas/  aula;  12º Curso de Operações em Altura e Rapel 
Tático/ 2008, FAAER, no período de 09 a 26JUN2008, com duração de 74 horas/ aula, menção 
MB e Curso Nacional de Promotor de Polícia Comunitária - – MJ/ SENASP/ EAD, no período de 
08 a 12SET2008, com duração de 44 horas/ aula.

(Ref. Nota nº 67/2009 – DEI) 

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

1 – LICENÇA SAÚDE – CONCESSÃO
Conforme  parecer médico, concedi:
A contar do 24ABR2009.
A  SD  BM  LEIDIANE  DA  CONCEIÇÃO  WANZELER,  da  AJG/QCG,  15 

(quinze) dias de dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 09MAI2009.

A contar do 13MAI2009.
A SD BM LEIDIANE DA CONCEIÇÃO WANZELER, da AJG/QCG, 08 (oito) 

dias de dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 21MAI2009.
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II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA

PARECER Nº 063/2009 - COJ.
INTERESSADO: CENTRO  DE ATIVIDADES  TÉCNICAS  DO CBMPA;
ORIGEM: DST;
ASSUNTO: Esclarecimento  sobre  a  isenção  de  taxas  e  emolumentos 

previsto na Lei 5.088, art. 82, § 2°. 

EMENTA: LEI 5.088. ESCLARECIMENTO. ISENÇÃO DE TAXAS. ÓRGÃOS 
PÚBLICOS, DE ECONOMIA MISTA E ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ISENTAS.

I - DA CONSULTA: 
O Diretor de Serviços Técnicos do CBMPA, TCEL Menezes, encaminhou a 

Comissão de Justiça (COJ) os ofícios do Cap QOBM Varela e do Ten QOBM  Arteaga, na qual, 
em ambos, solicitam informações a respeito da Lei n° 5.088, Art. 82, § 2° para análise e parecer 
da Comissão de Justiça do CBMPA, 

II - DOS FATOS:
Nos ofícios, objeto de análise, solicitam parecer formal no que diz respeito 

especificamente  às  Associações  Comunitárias,  Órgãos  Públicos  e  de  Economia  Mista, 
definindo se as mesmas serão isentas ou não do pagamento das taxas mencionada na Lei nº 
5.088,  art.  82,  § 2°.  No  caso  de possibilidade de isenção,  informar  quais  condições  estas 
associações deverão apresentar para a contemplação desta isenção.

III - DO DIREITO:
III.1 - A Constituição Federal.
Estabelece,  com relação  às  imunidades  de impostos  sobre  o  patrimônio 

renda e serviços, bem como com relação à contribuição patronal da previdência pública de 
determinadas pessoas jurídicas sem fins lucrativos, o seguinte: 

Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas aos contribuintes, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

… 
VI - Instituir impostos sobre: patrimônio, renda ou serviços, uns dos 

outros; patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos,  inclusive suas fundações,  das  
entidades sindicais dos trabalhadores,  das instituições de educação e assistência social,  
sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei (sem realces no original); … 

§ 4º. - As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c,  compreendem 
somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais  
das entidades nela mencionadas. 

III.2 - Código Tributário Nacional (LEI Nº5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 
1966)

Limitações da Competência Tributária:
Art.  9º  É  vedado  à  União,  aos  Estados,  ao  Distrito  Federal  e  aos 

Municípios:
I -  instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça, ressalvado, 

quanto à majoração, o disposto nos artigos 21, 26 e 65;
II - cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à  

data inicial do exercício financeiro a que corresponda;
III - estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional, de pessoas ou  

mercadorias, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais;
IV - cobrar imposto sobre:
a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas 

fundações,  das  entidades  sindicais  dos  trabalhadores,  das  instituições  de  educação  e  de 
assistência social  , sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados    na Seção II deste   
Capítulo;   (Redação dada pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)  

d)  papel  destinado  exclusivamente  à  impressão  de  jornais,  periódicos  e  
livros.

§  1º  O  disposto  no  inciso  IV  não  exclui  a  atribuição,  por  lei,  às 
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entidades nele referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter  
na  fonte,  e  não as dispensa da  prática  de  atos,  previstos  em lei,  assecuratórios  do  
cumprimento de obrigações tributárias por terceiros.

§ 2º O disposto na alínea a do inciso IV  aplica-se,  exclusivamente,  aos 
serviços  próprios  das  pessoas  jurídicas  de  direito  público  a  que  se  refere  este  artigo,  e  
inerentes aos seus objetivos.

(...)

III.3 - LEI Nº 9.637, DE 15 DE MAIO DE 1998.
“Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais,  

a  criação  do Programa Nacional  de Publicização,  a  extinção  dos  órgãos  e  entidades  que  
menciona e a absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras providências.”

Vejamos:
Art.1o O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais 

pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas  
ao  ensino,  à  pesquisa  científica,  ao  desenvolvimento  tecnológico,  à  proteção  e 
preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos 
nesta Lei.

Art.  2o São  requisitos  específicos para  que  as  entidades  privadas 
referidas no artigo anterior habilitem-se à qualificação como organização social: 

I - comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre:
a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação; 
b) finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus  

excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades;
c) previsão expressa de a entidade ter, como órgãos de deliberação superior 

e de direção, um conselho de administração e uma diretoria definidos nos termos do estatuto,  
asseguradas àquele composição e atribuições normativas e de controle básicas previstas nesta  
Lei;

d) previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de 
representantes  do  Poder  Público  e  de  membros  da  comunidade,  de  notória  capacidade 
profissional e idoneidade moral; 

e) composição e atribuições da diretoria;
f)  obrigatoriedade  de  publicação  anual,  no  Diário  Oficial  da  União,  dos 

relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão; 
g) no caso de associação civil, a aceitação de novos associados, na forma 

do estatuto;
h) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em 

qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou 
membro da entidade; 

i)  previsão  de  incorporação  integral  do  patrimônio,  dos  legados  ou  das 
doações que lhe foram destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas 
atividades, em caso de extinção ou desqualificação, ao patrimônio de outra organização social 
qualificada no âmbito da União, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio da União, dos 
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, na proporção dos recursos e bens por estes  
alocados;

II  -  haver  aprovação,  quanto  à  conveniência  e  oportunidade  de  sua 
qualificação como organização social, do Ministro ou titular de órgão supervisor ou regulador da  
área  de  atividade  correspondente  ao  seu  objeto  social  e  do  Ministro  de  Estado  da  
Administração Federal e Reforma do Estado.

(…)

III.5 - Lei n° 5.088 - LEI Nº 5.088, DE 19 DE SETEMBRO DE 1983.
Dá nova redação à Lei Estadual nº 4.453, de 22 de dezembro de 1972, 

que criou o Serviço de Proteção e Prevenção Contra Incêndio do Corpo de Bombeiros da 
Polícia Militar do Estado do Pará.

Art. 82 - Serão cobrados pelo Centro de Atividades Técnicas e recolhidas ao 
Banco do Estado do Pará S/A, os Emolumentos abaixo que serão aplicados exclusivamente no  
reequipamento do material utilizado no combate à incêndios:

(...)
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§ 2° -   São isentos de taxas e Emolumentos   as   repartições e veículos do   
Poder Público  , Imóveis de Partidos Políticos, os Templos de qualquer culto, Estabelecimentos   
de Ensino do Governo, Autarquias e   Entidades de Assistência Social.  

IV – DOUTRINA
Administração direta e indireta
Administração Direta é aquela composta por órgãos ligados diretamente 

ao poder central, federal, estadual ou municipal. São os próprios organismos dirigentes, seus 
ministérios e secretarias.

Administração  Indireta é  aquela  composta  por  entidades  com 
personalidade jurídica própria, que foram criadas para realizar atividades de Governo de forma 
descentralizada. São exemplos as Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de 
Economia Mista.

Segundo  GRANJEIRO  (in  Administração  Pública),  são  essas  as 
características das entidades pertencentes à Administração Indireta:

Autarquias: serviço autônomo, criado por lei específica, com personalidade 
jurídica  de  direito  público,  patrimônio  e  receitas  próprios,  que  requeiram,  para  seu  melhor 
funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada;

Fundação  pública: entidade dotada de personalidade jurídica  de  direito 
público ou privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de lei autorizativa e registro em órgão 
competente, com autonomia administrativa, patrimônio próprio e funcionamento custeado por 
recursos da União e de outras fontes;

Empresa  pública: entidade  dotada  de  personalidade  jurídica  de  direito 
privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, se federal, criada para exploração 
de atividade econômica que o Governo seja levado a exercer por força de contingência ou 
conveniência administrativa;

Sociedades de economia mista: entidade dotada de personalidade jurídica 
de direito privado, instituída mediante autorização legislativa e registro em órgão próprio para 
exploração de atividade econômica,  sob a  forma de sociedade anônima,  cujas  ações  com 
direito a voto pertençam, em sua maioria, à União ou a entidade da Administração indireta.

Tributo é  a  obrigação  imposta  aos  indivíduos  e  pessoas  jurídicas  de 
recolher valores ao Estado, ou entidades equivalentes.

Impostos
São tributos cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente 

de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. Os impostos se caracterizam 
por serem de cobrança compulsória e por não darem um retorno ao contribuinte sobre o fato 
gerador.  Por  exemplo,  um  imposto  sobre  posse  de  automóvel  não  necessariamente  será 
revertido em melhorias das condições das vias urbanas ou rodovias.

Taxas
As taxas são tributos incidentes sobre um fato gerador e que são aplicados 

em contrapartida a esse fato gerador, ou seja, a taxa é a contrapartida que o contribuinte paga 
em razão de um serviço público que lhe é prestado ou posto à sua disposição. Além da 
contrapartida de um serviço público prestado ou posto à disposição, as taxas também estão 
relacionadas ao poder de polícia da administração, englobando fiscalizações e licenciamentos 
em geral.

V - O PARECER
Diante  da  solicitação  por  parte  da  Diretoria  de  Serviços  Técnicos  do 

CBMPA, que através de seus agentes pede esclarecimento sobre a lei 5.088 , que criou o 
Serviço de Proteção e Prevenção Contra Incêndio do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do 
Estado do Pará, mais especificamente no que tange a isenção de taxas e emolumentos as 
repartições e veículos do Poder Público, Imóveis de Partidos Políticos, os Templos de qualquer 
culto, Estabelecimentos de Ensino do Governo, Autarquias e Entidades de Assistência Social.

Antes vale enfatizar que a Constituição Federal, o código tributário citados 
no parecer, menciona a respeito de imunidades tributária, mas para os casos de imposto, o que 
não se aplica nesta análise, por se tratar de isenção de taxas.
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Sendo  assim,  esta  comissão  de  justiça  entende  que  as  associações 
comunitárias, bem como as sociedades de economia mista  a que se refere o documento anexo 
estão inclusas na disposição do § 2º do artigo 82 do já referido dispositivo legal, sendo isentas 
do pagamento das taxas objeto do presente parecer, porém, devem fazer prova de que são 
integrantes  do  Poder  Público,  seja  da  administração  direta  ou  indireta,  ou  entidade  de 
Assistência Social.  

É o parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 28 de setembro de 2009.

KLEBSON LOAIR LÁZARO MANSOS BENTES – CAP QOBM
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA

CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI - MAJ QOBM
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA.
DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente parecer;
2. Publique-se em BG. Providencie o Ajudante Geral;
Belém, 28 de setembro de 2009.

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

1 – DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO 
PORTARIA Nº 02, DE 29 DE SETEMBRO DE 2009 
ANEXO: Oficio nº 03/2009 – IT de 24 de setembro de 2009. 

O Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso 
de  suas  atribuições  que  lhe  são  conferidas  em  legislação  peculiar  e  tendo  tomado 
conhecimento  dos  fatos  narrados  no  documento  anexo,  referente  à  solicitação  de 
sobrestamento do Inquérito Técnico instaurado por meio da portaria nº 031/2009 – DAL, de 02 
de  setembro  de  2009,  tendo  como  encarregado o  2º  TEN QOABM JORGE MAX LOPES 
FERREIRA, pelo que. 

RESOLVE: 
Art. 1º - Sobrestar, no período de 28SET2009 a 05OUT2009, como base no 

art. 265 inciso V do CPC, o Inquérito Técnico, instaurado por meio da portaria nº 31/2009 – 
DAL, para reabertura imediata no dia 06OUT2009; 

Art. 2º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se. 

MARCO ANTONIO GOMES – TCEL QOBM 
Diretor de Apoio Logístico 

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
SEM ALTERAÇÃO

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

Confere com o Original:

MANOEL SILVA DE FEITAS – TCEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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