
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 10 DE NOVEMBRO DE 2011.
BOLETIM GERAL Nº 199

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2011 (SEXTA-FEIRA)
Superior de Dia TCEL BM NASCIMENTO
Supervisor de Área CAP BM NETO

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM TORRES
2º Turno: CAP BM EDILSON

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM DONZA
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL
Perito de Incêndios e Explosões TCEL BM SÉRGIO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - ASSESSORIA DE RELAÇÃO COM A SOCIEDADE CIVIL

PROJETO ESCOLA DA VIDA
NOTA DE SERVIÇO Nº 002/2011
“OLIMPÍADAS do PROJETO ESCOLA DA VIDA- 2011”
1 – FINALIDADE:
As “OLIMPÍADAS do PROJETO ESCOLA DA VIDA- 2011” têm por finalidade aumentar 

a  participação  de  atividades  esportivas  em todos  os  pólos  do  PEV do  CBMPA,  e  promover  a  ampla  
mobilização dos alunos em torno do esporte.

2 – OBJETIVOS:
a) Fomentar a prática do esporte escolar com fins educativos.
b) Possibilitar a identificação de talentos desportivos nas Instituições de Ensino.
c) Desenvolver o intercâmbio sócio-cultural e desportivo entre os participantes.
d)  Contribuir  para  com  o  desenvolvimento  integral  do  aluno-atleta  como  ser  social, 

autônomo, democrático e participante, estimulando o pleno exercício da cidadania através do esporte.
e) Garantir o conhecimento do esporte de modo a oferecer mais oportunidade de acesso 

à prática do esporte escolar aos alunos-atletas.

3 – REFERÊNCIAS:
Constituição Federal;
Constituição do Estado do Pará;
Lei nº 5.731/92 Organização Básica do CBMPA;
Diretrizes do Comando Operacional;
Estatuto da criança e do adolescente; 

4 – UBM’S ENVOLVIDAS
ARSC,1°GBM,2ºGBM,3ºGBM,12ºGBM,1ºSGBM,6ºSGBM,DAL,AJGERAL,COP,11ºSGBM

/I, 2ºGBS/GSE, BM/5;
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5- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:
EVENTO: “OLIMPÍADAS do PROJETO ESCOLA DA VIDA- 2011”
LOCAL: QCG – RUA JULIO CÉSAR nº 3000 – Quartel do CBMPA – Val de-Cans
DATA: 03 de dezembro 2011(SABADO)
HORÁRIO: 07h30min às 14h00min;
COMANDANTE DO EVENTO: CEL QOBM NAHUM;
UNIFORME: Educação física

6- ATRIBUIÇÕES:
a)ARSC
Responsável para escalar a equipe organizadora do evento.

b) 2° GBS/GSE
Disponibilizar uma VTR Resgate para o evento;

e) BM/5
Deverá realizar a cobertura do evento;
Deverá providenciar a divulgação na imprensa.
Deverá providenciar o equipamento de som e púpido para realização do evento;

f) Ajudância Geral
Providenciar  a publicação a publicação da NOTA DE SERVIÇO em boletim geral  da 

corporação.
Providenciar 10 militares para auxiliar no evento.
Deverá escalar a banda de musica para o dia do evento

g) DAL
Disponibilizar a compra de lanches e água para 800 crianças;
Disponibilizar  combustível  para  as  viaturas  operacionais  e  ônibus  empenhados  no 

evento.
Disponibilizar a compra de dois troféus para o campeão e vice-campeão geral e cento e 

vinte  e  três  medalhas  de  ouro  e  cento  e  vinte  e  três  medalhas  de  prata  para  serem entregues  aos  
vencedores.  

h) COP
Disponibilizar a VTR Resgate e a VTR ABT14 do 11º SGBM/I para o evento;
Disponibilizar o microônibus com o condutor para fazer o transporte dos adolescentes do 

Projeto Escola da Vida do 6º SGBM/I Quartel de Mosqueiro;

PRESCRIÇÕES DIVERSAS
Haverá reunião com equipe organizadora e demais setores envolvidos no evento no dia 

18 novembro 2011 às 09h00 no refeitório do QCG, para tratar sobre a organização do evento.

EQUIPE ORGANIZADORA DO EVENTO:
CEL QOBM NAHUM
TEN CEL QOBM GOUVEIA
TEN CEL QOBM HELENO ANDRADE
MAJ QOBM CASTRO
CAP QOBM GABRIELA
SGT ROSEANE
CB BORDALO
CB R.MAURO
Belém, 27 de outubro de 2011.

Nahum Fernandes da Silva - Cel. QOBM
Assessor Técnico
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2 - CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE
TÍTULO: "DE BRAÇOS DADOS PELA VIDA"
1- INTRODUÇÃO:
O Corpo de Bombeiros Militar do Pará tem bem definido no seu lema "VIDAS ALHEIAS E 

RIQUEZAS SALVAR", a responsabilidade e o compromisso pela preservação de vidas humanas.

Muitas  vezes  os  bombeiros  militares  transcendem  suas  responsabilidades 
constitucionais e, literalmente se doam para garantir que pessoas tenham suas vidas garantidas.

O  ato  de  doação  de  sangue,  apesar  de  não  previsto  como  responsabilidade 
constitucional  de  instituições  ou  de  pessoas,  uma vez  que  se  configura  como de  caráter  plenamente 
espontâneo, representa, por parte daqueles que o praticam, uma das mais concretas demonstrações de 
amor e solidariedade ao próximo.

Dentro do efetivo do CBMPA, são diversos os bombeiros militares que regularmente 
contribuem para a preservação de vidas humanas, através do nobre e humanitário ato de doar sangue.

A doação de sangue tradicionalmente já se incorporou ao calendário de atividades da 
Corporação, pelas campanhas coletivas ocorridas principalmente durante a Semana de Prevenção Contra 
Incêndios, que antecede o dia 2 de Julho (Dia Nacional do Bombeiro) e durante a Semana do Bombeiro 
Paraense, anterior ao dia 24 de Novembro (Dia do Bombeiro Paraense).

Ultimamente, diversos eventos da vida contemporânea tem contribuído para o crescente 
aumento da necessidade de sangue, sem que a disponibilidade de doadores  e de sangue, efetivamente 
acompanhe tal aumento, situação que no caso do Estado do Pará, pode ser verificada junto a Fundação 
Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMOPA.

Diante desse quadro e visando ampliar a disponibilidade de sangue para a população 
necessitada,  o  CBMPA e  o  HEMOPA realizarão  durante  a  Semana  do  Bombeiro  Paraense  2011,  a 
campanha de doação de Sangue intitulada "DE BRAÇOS DADOS PELA VIDA".

2- OBJETIVOS:
2.1- Desenvolver e reforçar nos efetivos do CBMPA e de outras Instituições, assim como 

na população de um modo geral, o espírito de solidariedade voltado para o ato de doar sangue;
2.2- Aumentar a auto-estima das pessoas envolvidas na campanha, pela valorização do 

sentimento de servir e ser útil ao próximo;
2.3-  Proporcionar  significativo  aumento  no  quantitativo  de  doadores  de  sangue 

cadastrados pelo HEMOPA; 
2.4- Ampliar as reservas de sangue coletadas e administradas pelo HEMOPA e a serem 

disponibilizadas para a população necessitada.

3- EVENTOS:
3.1- EVENTO 1: Palestra "Doação de Sangue como Responsabilidade Social"
Palestrante: Sra. Juciara Farias – Gerente de Captação de Doadores do HEMOPA
Dia: 10 de novembro de 2011 (quinta-feira)
Horário: 9h às 10h
Local: Auditório do QCG do CBMPA
Público alvo: Comandantes de UBM’S da Região Metropolitana de Belém, oficiais da 

Diretoria de Saúde do CBMPA (Cel Nóvoa, Cel R. Magalhães, Ten Mário Brito e Ten Danielle),  Ajudante 
Geral  e representantes das Instituições convidadas (AVAPE,  Polícia  Militar  do Pará,  Marinha do Brasil, 
Exército Brasileiro e Aeronáutica).

3.2- EVENTO 2: Campanha de Doação de Sangue "DE BRAÇOS DADOS PELA VIDA"
- Dia: 17 de Novembro de 2011 (quinta-feira).
- Hora: 08:30h.
- Local: Quartel do Comando Geral do CBMPA.
- Público alvo: Bombeiros militares, policiais militares, militares integrantes das forças 

Armadas, população em geral.
-  Prescrições  diversas:  Os  bombeiros  militares,  voluntários  à  doação  de  sangue  e 

participantes da campanha como doadores, serão dispensados do expediente por seus comandantes.
Os  bombeiros  militares  voluntários  a  doação  de  sangue  e  que  estejam de  serviço, 
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poderão fazer a referida doação em outra data, na sede do HEMOPA.

4- COMISSÃO ORGANIZADORA:
4.1- Coordenação Geral: CEL QOCBM Fernando Augusto Corrêa de Miranda
4.2- Membros:
- TEN CEL QOSBM Helton Nóvoa
- TEN CEL QOCBM Roberto Antônio Figueira de Magalhães
- TEN CEL QOBM Carlos Alberto Moreira Reis
- TEN CEL QOBM Roger Ney Lobo Teixeira
- 1º TEN QOCBM Caroline da Silva Frazão
- 3º SGT BM Nazaré Eufrázia Alvim da Silva
- TÉCNICA DA CEDEC Sandra
- TÉCNICA DA CEDEC Marluce
- Sra. Juciara Farias – HEMOPA – fone: 3224-5048
- Sra. Alessandra Leite – HEMOPA – fone: 8136-0086

5- INSTITUIÇÕES CONVIDADAS:
5.1- AVAPE – Associação para Valorização das Pessoas com Deficiência
Contatos: Sras. Adriana Carvalho e Francimélia Costa – fone: 3222-4705
5.2- Polícia Militar do Pará
5.3- Marinha do Brasil
5.4- Exército Brasileiro
5.5- Aeronáutica

6- ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES:
6.1- O Subcomandante Geral e Coordenador Geral da Campanha deverá:
-  programar,  convocar os participantes e  coordenar todas as reuniões destinadas ao 

planejamento e execução da campanha;
- fazer todos os contatos junto à presidência do HEMOPA e às Instituições convidadas, 

necessários ao bom andamento e cumprimento da programação da campanha, objetivando o completo 
alcance dos objetivos propostos;

-  providenciar junto a DEI a disponibilidade do auditório  do QCG para realização da 
palestra do HEMOPA, conforme programação estabelecida na presente nota.

 
6.2- O Diretor e o Subdiretor de Saúde do CBMPA deverão:
-  contactar  a  Sra.  Juciara  Farias,  gerente  de  captação  de  doadores  do  HEMOPA, 

objetivando disponibilizar por parte do CBMPA, o suporte médico necessário a realização do evento ;
6.3- O chefe da Assessoria de Comunicação Social deverá:
- expedir convites às instituições participantes e convidadas, através de ofícios do Exmo. 

Sr. Comandante Geral do CBMPA;
- confirmar a presença dos representantes das instituições convidadas;
- providenciar junto à palestrante do HEMOPA, Sra. Juciara Farias, seu curriculum vitae, 

para apresentação na abertura de sua palestra;
- planejar e executar o cerimonial da palestra e da abertura da campanha;
- providenciar o registro fotográfico e cinematográfico do evento;
- divulgar o evento junto aos órgãos de imprensa e no site do CBMPA.

6.4- O Subcomandante Operacional deverá:
- providenciar junto ao Ajudante Geral e a DAL, a limpeza do espaço do QCG (antigo 

refeitório) onde acontecerá a captação de sangue, assim como a verificação e reparos nas instalações 
elétricas, hidráulicas e de condicionador de ar, que se fizerem necessárias;

-  contactar  a  Sra.  Juciara  Farias,  gerente  de  captação  de  doadores  do  HEMOPA, 
objetivando ajustar todos os detalhes necessários à instalação da infra-estrutura para coleta de sangue, no 
QCG.

6.5-  Os  demais  membros  da  comissão  organizadora,  integrantes  do  CBMPA e  da 
CEDEC, deverão dar apoio aos oficiais membros da referida comissão, no sentido de que seja garantido o 
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cumprimento de todas as responsabilidades e atribuições previstas na presente nota de serviço;
6.6- A comissão organizadora do evento deverá expedir relatório ao final do mesmo, que 

deverá ser encaminhado ao Exmo. Sr. Comandante Geral do CBMPA e a Sra. Presidente do HEMOPA.

Fernando Augusto Corrêa de Miranda – CEL BM
Subcomandante Geral do CBMPA e Coordenador Geral da Campanha
(Fonte: Nota nº 66/2011 – Subcomando Geral)

3 - NOTA DE SERVIÇO Nº 023 /2011
“SEMANA DO BOMBEIRO PARAENSE” 
I - FINALIDADE:
Regular o desenvolvimento da Programação alusiva a Semana de 129º Aniversário do 

Dia do Bombeiro Paraense.

II - OBJETIVO:
Dar destaque a programação alusiva a 129º Aniversário do Dia do Bombeiro Paraense.;
Promover a integração da comunidade com o CBMPA;
Cultivar as tradições históricas da Corporação e preservar o interesse Bombeiro Militar 

de bem servir a causa pública;
Orientar a participação e as atribuições do CBMPA, na solenidade do Dia do Bombeiro 

Paraense;
Definir as atribuições das Unidades Bombeiro Militar, Diretorias e Seções do Comando 

Operacional pertinente ao evento.

III – REFERÊNCIAS:
Regulamento de Continência, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial Militar - RCONT;
Norma de cerimonial público;
Manual de Campanha sobre inspeções, revistas e desfiles – C –22 – 6;
Regulamento de Uniforme do CBMPA;
RISG.

IV – ÓRGÃOS ENVOLVIDOS:
QCG,  ABM,  CFAE,  1º  GBM,  3º  GBM,  1º  GBS,  2°GBS/GSE,  CEMAN,  AJ.  GERAL, 

DIRETORIA DE SAÚDE, DEI, BM/1-COP, BM/2, BM/3-COP, BM/5 e DAL.

V – PROGRAMAÇÃO:
EVENTO  1:  ABERTURA DA SEMANA DO  BOMBEIRO  PARAENSE  E  INÍCIO  DA 

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE “DE BRAÇOS DADOS PELA VIDA”
EVENTO 1.1: Abertura da Semana do Bombeiro Paraense 
Comissão Responsável: Gabinete do Comandante Geral;
Data: 17 de Novembro de 2011 (quinta-feira);
Local: Auditório do Quartel do Comando Geral;
Horário: 08h (Início da solenidade);
UBM’s Envolvidas: Todas as UBM’s da RMB;
Uniforme: 3º D – Traje de Passeio com Bibico – ou 4º A – Prontidão Completo;
Efetivo: Presença Obrigatória de todos os militares de folga da RBM;
ATRIBUIÇÕES:
CHEFIA DO GABINETE DO COMANDANTE GERAL:
- Auxiliar o Cmt Geral na elaboração de seu pronunciamento de abertura para a Semana 

do “DIA DO BOMBEIRO”;
DEI
- Disponibilizar o Auditório do QCG e equipamento de data-show;
AJUDÂNCIA GERAL:
-  Providenciar  a  manutenção da limpeza  das  instalações do QCG (Antes,  durante  e 

depois do evento);
- Providenciar a Banda de Música;
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BM/5:
- Providenciar a cobertura e divulgação do evento;
- Providenciar a montagem do sistema de som e microfones para o evento;
DAL:
- Providenciar bebedouro, copos descartáveis e lixeiras;
EVENTO 1.2:  Início  da  Campanha  de  Doação de  Sangue “DE BRAÇOS DADOS 

PELA VIDA”
Comissão Responsável: Subcomando Geral do CBMPA
Data: 17 de Novembro de 2011 (quinta-feira);
Local: Quartel do Comando Geral;
Horário: 09h;
Desenvolvimento: Ver Anexo “A” (publicado no BG Nº198, de 09 de novembro de 2011);

EVENTO 2: CULTO ECUMÊNICO 
COMISSÃO RESPONSÁVEL: TEN CEL QOCABM EMANOEL e SUB TEN BM PAIVA;
Data: 18 de Novembro de 2011 (sexta-feira);
Local: Hall do Quartel do Comando Geral;
Horário: 8h (Início da solenidade);
UBM’s Envolvidas: Todas as UBM’s da RMB;
Uniforme: 3º D – Traje de Passeio com Bibico, ou 4º A – prontidão completo;
Efetivo: Presença Obrigatória de todos os militares de folga da RBM.
ATRIBUIÇÕES:
A AJUDÂNCIA GERAL:
- Providenciar a manutenção limpeza do hall do prédio administrativo do QCG (Antes, 

durante e depois do evento);
- Disponibilizar 100 cadeiras que para serem colocadas no hall do prédio administrativo 

do QCG;
- Providenciar uma mesa grande para disponibilizar em local a definir pela coordenação 

do evento;
- Providenciar a Banda de Música para atuar no prelúdio e o poslúdio, 
- Providenciar o Conjunto Musical para a solenidade;
A BM/5:
- Providenciar a cobertura e divulgação do evento;
- Providenciar a montagem do sistema de som e microfones para o evento;

A DAL:
- Providenciar bebedouro, copos descartáveis e lixeiras;
- Providenciar ornamentação do local.

EVENTO 3: APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL 
COMISSÃO RESPONSÁVEL: TEN CEL QOEBM ADIR e TEN QOEBM CLÉRISSON;
Data: 18 e 19 de Novembro de 2011 (sexta-feira e sábado);
Local: Doca Boulevard Shopping;
Horário da Apresentação: 19 às 21h;
Uniforme: 3º A - Túnica Cinza com gravata bege (Banda de Música);
Efetivo: Convite a todos os militares de folga da RBM.
ATRIBUIÇÕES (servirá para os dois dias de apresentação):
A AJUDÂNCIA GERAL:
- Empenhar a banda de música para a apresentação;
- Escalar o Sub Tenente Pacífico para servir de cerimonialista no evento;
- Providenciar 40 (quarenta) cadeiras sem alça junto à Capelania Católica;
-  Providenciar  05  (cinco)  militares  (Uniforme 4º  A) para  auxiliarem no transporte  de 

materiais da Banda de Música devendo apresentar-se ao TEN Klerison, às 18h no QCG;
- Providenciar um eletrecista para dar apoio ao evento.
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A BM/5:
- Providenciar a cobertura fotográfica do evento;
- Providenciar a cobertura e divulgação do evento junto aos meios de comunicação;
- Providenciar 01 (um) Banner do CBMPA;
A BANDA DE MÚSICA
- Providenciar um livro de assinaturas;
- Providenciar treinamento para os músicos atuarem durante 01h30min de apresentação;
- Providenciar equipamento de som necessário para o evento;
- Os músicos deverão concentrar-se no QCG, com saída para o local do evento prevista 

para às 18h30min;
BM4 / COP:
- Providenciar ônibus para conduzir efetivo, instrumentos musicais e outros materiais da 

banda de música;
-  Providenciar  o  Caminhão  Baú  para  ficar  a  disposição  da  Banda  de  Música  para 

transporte de equipamentos;

EVENTO 3:  AÇÃO  SOCIAL  DO  CBMPA  ALUSIVA  A  SEMANA  DO  BOMBEIRO 
PARAENSE (PARCEIRIA COM AÇÃO PROPAZ) 

Data: 19 de novembro de 2011 (sábado);
Local: Complexo do Quartel do Comando Geral do CBMPA;
Período: 08h às 14h;
Uniforme: 4º A – Prontidão Completo;
Desenvolvimento das Atividades:
Emissão de documentos: CPF, CARTEIRA DE TRABALHO, 1ª E 2ª VIA DE CERTIDÃO 

DE NASCIMENTO, CARTEIRA DE IDENTIDADE, CORTE DE CABELO E FOTOS (PROPAZ);
Atendimento Jurídico para causas Cíveis: divórcio, paternidade, alimentos, conflito de 

vizinhanças (PROPAZ);
Educação e Orientação no trânsito – Teatro de Veículos – DETRAN
Atendimento  Médico  (Clínica  Médica,  Oftalmológico,  Ginecologista,  Dermatologista  e 

Cardiologista) e Odontológico (PROPAZ);
Atividades lúdicas para as crianças (SEMMA, DATA, PROERD, SEDUC, AVAP, CURRO 

VELHO, DETRAN, DRS, CENPREN E FUNDAÇÃO TANCREDO NEVES);
Doação  de  10  (dez)  Cadeiras  de  Rodas  e  Confecção  de  Óculos  (prescritos  no 

atendimento);
Atendimento Odontológico e Orientação Preventiva de Higiene Bocal (POLIBOM);
Demonstração técnico-profissional e de materiais Operacionais do CBMPA;
UBM’s Envolvidas: 
1º GBM, 3º GBM, 1º GBS, 2º GBS/GSE, 2º SGBM/I, 7º SGBM/I, 11º SGBM/I, 5ª SBM/I, 

POLIBOM, COp, COA, Ajudância Geral e CEDEC.
MISSÃO: Demonstração técnico-profissional e de materiais Operacionais;
DATA DO INÍCIO DA MONTAGEM DAS OFICINAS E TRANSPORTE DE MATERIAIS: 

18 de novembro de 2011 (sexta-feira), às 09h30min;
ATRIBUIÇÕES:
1. Demonstração de Técnicas, Materiais Atendimento Pré-Hospitalar prevenção a 

Acidentes Domésticos, a cargo do 2º GBS/GSE e 5ª SBM/I;
PÚBLICO:  Civis  e  militares.  Que  seja  proporcionado  um  contexto  favorável  à 

participação prática do público;
LOCAL: Maloca do QCG
2. Exposição de Materiais de Salvamento Aquático e de mergulho, a cargo do 1º 

GMAF;
PÚBLICO: Civis e militares.
LOCAL: A Definir pela equipe de montagem do GMAF;
3. Demonstração de Técnicas e Materiais de Combate a Incêndio, apresentação 

com extintores de e em Botijão de gás, a cargo do 3º GBM e 11º SGBM/I;
PÚBLICO:  Civis  e  militares.  Que  seja  proporcionado  um  contexto  favorável  à 

participação prática do público;
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LOCAL: Próximo ao Almoxarifado Central do QCG;
4. Demonstração de Técnicas de Salvamento em Altura, Rapel, Falsa Baiana, Ponte 

de Três Cordas e Tirolesa, a Cargo do 1º GBS;
PÚBLICO:  Civis  e  militares.  Que  seja  proporcionado  um  contexto  favorável  à 

participação prática do público;
LOCAL: Torre e bosque do QCG
5. Apresentação da Banda de Música;
LOCAL: Hall do bloco administrativo do QCG;
6. Trilha Ecológica, sob responsabilidade de Equipes do 1º GBS e 7º SGBM/I, devendo 

também fazer parte dessa o 2º TEN QOBM Waulison (2º SGBM/I);
PÚBLICO:  Civis  e  militares.  Que  seja  proporcionado  um  contexto  favorável  à 

participação prática do público;
LOCAL: Bosque do QCG
7. A CEDEC deverá providenciar a montagem de um stand (barraca) com exposição de 

materiais e fotos pertinentes ao serviço de Defesa Civil; 
8. O Projeto Banco de Leite  deverá participar do evento fazendo exposição do seu 

trabalho para toda comunidade presente no evento;
LOCAL: Pátio de Formatura do QCG
9. O  Comando  de  Operações  Aéreas deverá  realizar  apresentação  da  Aeronave 

(estática) no gramado em frente ao Prédio central do QCG;
10. O Projeto Escola da Vida deverá participar do evento com crianças pertencentes a 

esse projeto, bem como divulgar a programação para pais e responsáveis dessas crianças;
PÚBLICO: Civis e militares. 
ATRIBUIÇÕES:
BM/4 COP
- Providenciar extintores para as práticas;
- Disponibilizar ônibus, micro-ônibus e vans para transportar as crianças pertencentes ao 

Projeto Escola da Vida do 1º GBM e 3º GBM;
- Providenciar 04 (quatro) Barracas de Guarda Vidas;
DAL
- Providenciar combustível para as atividades práticas;
- Providenciar material de limpeza para os banheiros e outros locais do QCG;
- Providenciar 05 (cinco) bebedouros com água mineral, copos descartáveis e lixeiras, e 

distribui-los nas áreas do evento;
AJUDÂNCIA GERAL 
- Providenciar a limpeza das estruturas do QCG antes, durante e depois do evento;
- Providenciar a organização do trânsito nas dependências do QCG;
-  Deverá  providenciar  06  (seis)  mesas  e  18  (dezoito)  cadeiras,  que  deverão 

disponibilizadas a equipe de atendimento jurídico do PROPAZ;
- Deverá disponibilizar 40 (quarenta) Voluntários Civis para prestar apoio ao evento;
BM/2
- Providenciar sistema de segurança 
BM/5:
- Providenciar a cobertura e divulgação do evento junto aos meios de comunicação;
- Providenciar a montagem do sistema de som e microfones para o evento;
- Divulgar no site do CBMPA as informações pertinentes ao evento.
- Disponibilizar uma sala para ficar a disposição do PROPAZ;
CEDEC
- Deverá providenciar a montagem de 03 (três) barracas, e deverá ocupar apenas 01 

(uma) deixando as outras 02 (duas) para serem utilizadas pelo evento;
- deverá disponibilizar a Sala de reunião;
11º SGBM
-  Providenciar  materiais  de  fácil  combustão  para  as  atividades  práticas  (Madeiras, 

plásticos, borrachas, etc) de combate à incêndio, assim como a estrutura devida para a execução segura e 
correta das atividades;

- Disponibilizar o efetivo para dar suporte as atividades práticas das demais UBMs;
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COP
- Deverá disponibilizar 04 (quatro) salas que deverão ficar a disposição do PROPAZ;

EVENTO 4: TORNEIO DE FUTEBOL INFANTIL – 9 A 12 ANOS 
Comissão Responsável: MAJ QOBM EDUARDO CELSO, CAP QOBM TORRES, TEN 

QOABM ALEXANDRE e SUBTEN BM ALBERTO;
Data: 20 de novembro de 2011 (domingo);
Local: COCB de Outeiro;
Horário: 08h30min, início do torneio;
UBM’s Envolvidas: Todas as UBM’s da RMB;
ATRIBUIÇÕES:
A comissão responsável deverá providenciar junto a diretoria do COCB a liberação do 

espaço para a realização;
A comissão responsável deverá informar a DAL o apoio logístico necessário;
Os Cmt’s de UBm’s deverão remeter a 3ª Seção do COp a relação nominal dos inscritos 

até o dia 11 de novembro de 2011;
A BM/4 deverá disponibilizar ônibus, micro-ônibus e vans, com trajetos diversificados e 

divulgas as UBM”s tendo como destino o evento do COCB;
A Banda de Música deverá disponibilizar o conjunto musical para realizar apresentação 

no evento;
A DAL deverá providenciar  material  para o almoço no evento (Churrasco,  feijoada e 

refrigerante);

EVENTO  5:  1º  SEMINÁRIO  DE  PREVENÇÃO  AO  USO  DE  ÁLCOOL  E  OUTRAS 
DROGAS 

COMISSÃO RESPONSÁVEL:  TEN QOCBM MARIO BRITO, TEN QOCBM DANIELE, 
SGT BM CRISTIANE E SD BM LEITE;

Data: 21 de Novembro de 2011 (segunda-feira);
Local: Auditório do Quartel do Comando Geral;
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h;
UBM’s Envolvidas: Todas as UBM’s do CBMPA;
Uniforme: 3º D – Traje de Passeio com Bibico, ou 4º A – prontidão completo;
Efetivo: Comandantes de UBM’s da Região Metropolitana de Belém e Interior do Estado 

e militares selecionados pelos comandantes;
Desenvolvimento: Ver Anexo “B” (Nota de Serviço Nº 001/2011 – Diretoria de Saúde);

EVENTO 6: CORRIDA DO FOGO E PALESTRA SOBRE ATIVIDADES TÉCNICAS
EVENTO 6.1. COMISSÃO RESPONSÁVEL: TEN CEL QOBM EDMILSON, MAJ QOBM 

FARIAS, SUBTEN BM OTÁVIO e SGT BM ISAC (1º GBM);
Missão da Comissão Responsável: Apresentar ao COP regulamento da prova e solici-

tar o apoio logístico necessário ao bom andamento do evento, até o dia 16NOV11;
Data: 23 de novembro de 2011 (quarta-feira);
Local: Parque Ambiental do Utinga;
Horário: 7h (concentração) / 7h30 (início da prova);
Uniforme: 5º A, Educação Física / 9º A e Uniforme de Guarda-Vidas;
UBM’s Envolvidas: Todas as UBM’s da RMB;
Efetivo: no mínimo 10 (dez) militares de cada UBM da RMB (masculino/feminino) – a re-

lação nominal dos militares envolvidos deverá ser encaminhada a 3ª Seção do COP até o dia 17NOV11 (5ª  
FEIRA);

OBSERVAÇÃO: Militares de unidades do interior poderão efetuar inscrição para partici-
pação do evento, com o devido consentimento e autorização de seu comandante através de ofícios direcio-
nado ao BM3 do COP, constando no teor do ofício sem ônus para o Estado;

EVENTO 6.2. PALESTRA SOBRE ATIVIDADES TÉCNICAS
COMISSÃO RESPONSÁVEL: MAJ QOBM ALESSANDRE (CAT);
TEMA: PROTOCOLO SOBRE ATIVIDADES TÉCNICAS DO CAT/CBMPA;

 Boletim Geral nº 199 de 10NOV2011 – E-mail ajg@bombeiros.pa.gov.br Pág 9



Data: 23 de novembro de 2011 (quarta-feira);
Local: Auditório do Quartel do QCG;
Horário: 10h00min;
Uniforme: 3º D, passeio com Bibico / 4º A, Prontidão Completo ;
UBM’s Envolvidas: Todas as UBM’s da RMB;
Efetivo: Cmt de UBM’s da RMB e um efetivo representativo de no mínimo 10 (dez) mili-

tares de cada UBM;
Atribuições 
A DEI
- Deverá disponibilizar o Auditório do QCG e data show para o evento, no impedimento 

solicitar o aparelho de Data Show junto a CEDEC;
A DAL
- Providenciar 05 (cinco) bebedouros com água mineral, copos descartáveis e lixei-

ras, e distribui-los nas áreas do evento;

EVENTO 7:  TREINAMENTO PARA A SOLENIDADE:
Local: Quartel do Comando Geral;
Horário: 08h
Data: 21 e 22 de novembro de 2011; 
Uniforme: 4º A – Prontidão Completo;

EVENTO 8: SOLENIDADE MILITAR ALUSIVA AO DIA DO BOMBEIRO PARAENSE;
End: Av. Júlio César n° 3000, Val-de-Cans;
Data: 25 de novembro de 2011(sexta-feira);
Horário: 09h30min.

VI – DESENVOVIMENTO DAS ATIVIDADES:
08h – Dispositivo Pronto;
08h30 – Incorporação do Pavilhão Nacional à Tropa;
08h50 – Chegada do Exmº Sr. CEL QOBM HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – 

Cmt. Geral do CBMPA;
09h – Chegada do Cmt da 8ª RM/8ª DE;
09h05 – Chegada do Cmt do 4º Distrito Naval;
09h10 – Chegada do Cmt do I COMAR;
09h30 – Chegada do Exm.º Sr. Governador do Estado do Pará;
Apresentação do Comandante da Guarda de Honra ao Sr Governador;
Revista à guarda de honra;
Ingresso dos Formandos;
Execução do Hino Nacional Brasileiro;
Restituição do Espadim Intendente Antônio Lemos;
Leitura do Decreto – Medalha Defesa Civil; 
Outorga da Medalha Defesa Civil;
Leitura do Decreto – Medalha de Bons Serviços prestados ao CBMPA; 
Outorga da Medalha de Bons Serviços prestados ao CBMPA;
Retorno da Companhia de Formandos;
Leitura do Boletim Especial alusivo à data (Ordem do Dia do Comandante Geral do 

CBMPA, Decreto de concessão da Medalha de Bons Estudos, Ata de Conclusão de Curso e Portaria 
de Declaração de Aspirantes PA, AP, MT e TO);

Entrega de Espada, Medalha de Bons Estudos do CBMPA e premiação ao 1º colocado;
Entrega das Espadas aos Aspirantes BM’s, pelas madrinhas e padrinhos;
Juramento Solene dos novos Aspirantes BM’s;
Desfile dos Aspirantes em continência ao Pavilhão Nacional;
Palavras do Paraninfo da Turma;
Pronunciamento do Senhor Governador do Estado;
Execução do Hino do Estado do Pará;
Desfile da Guarda de Honra em continência ao Governador;
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Tradicional Fora de Forma;
Encerramento da solenidade;
Coquetel para as autoridades e demais convidados.

VII – COMPOSIÇÃO DA TROPA:
a) BANDA DE MÚSICA
TCEL QOEBM Adir Guimarães Farias.
b) COMANDANTE DA TROPA
TCEL QOBM VINÍCIUS
c) CORNETEIRO
SUB TEN BM Carlos Alberto Lima dos Santos;
SGT BM Eliel Ribeiro Soares (Corneteiro).
d) PORTA SÍMBOLO
SD BM DAVID HENRIQUE SIMÃES DO NASCIMENTO, Ajudância Geral.
e) MENSAGEIRO
SD BM HAROLDO, Ajudância Geral;
f) ESTADO MAIOR
MAJ QOBM FARIAS
MAJ QOBM CHRISTIAN
MAJ QOBM EDUARDO CELSO
MAJ QOBM CASTRO 

g)GUARDA BANDEIRA
Bandeira Nacional: TEN QOBM CARVALHO;
Bandeira do Pará: TEN QOBM TORRES;
Bandeira do CBMPA: TEN QOBM SCIENZA;
Componentes da Guarda Bandeira: Subtentes a Cargo do AJG
h) COMPOSIÇÃO DAS COMPANHIAS
1ª COMPANHIA
(Composta pelos formandos da ABM)
COMANDANTE: 1º TEN QOBM WAGNER;
2ª COMPANHIA:
(Tropas representativas do 1º GBS e 2º GBS/GSE)
COMANDANTE: CAP QOBM MOÍSES;
TEN QOBM ELILDO;
TEN QOBM DANILO;
TEN QOBM LEONARDO;
TEN QOBM VELOSO;
3ª COMPANHIA
(Tropas representativas de CB’s e SD’s)
COMANDANTE: CAP QOBM EDILSON;
TEN QOBM JÂNIO;
TEN QOBM MOURA;
TEN QOBM RUBEM;
TEN QOBM MELO;
OBS: Os pelotões serão formados em 04 (quatro) colunas com 12 (doze) filas mais  

o Estado Maior, perfazendo um total de 53 (cinquenta e três) Militares.
5ª COMPANHIA (TROPA MOTORIZADA)
COMANDANTE: CAP QOBM ÁTILA
VIATURAS: 
- 02 (duas) Moto-incêndio equipadas, a cargo da BM/4 do COP;
- 02 (duas) Moto-resgate, a cargo do 2º GBS/GSE;
- 02 (duas) Pick-ups vermelhas equipadas, a cargo da B/M4 do COP;
- 01 (uma) UR, a cargo do 2° GBS / GSE;
- 01 (uma) VTR ABS, a cargo do 1º GBS;
- 01 (uma) ABT, a cargo do 11º SGBM;
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- 01 (uma) AEM, a cargo do 11º SGBM; 
- 01 (uma) ATP, a cargo do 11º SGBM;
OBS 1: O efetivo das viaturas serão os militares que estarão de serviço no dia do desfile, 

sendo que as vtr’s que não possuírem guarnição serão compostas por:
01 (um) SGT CONDUTOR;
01 (um) SGT COMBATENTE;
02 (dois) CB’S/SD’S.
OBS 2: A tripulação das VTR ficará a cargo das unidades de origem da mesma.
OBS  3:  Os  comandantes  das  Unidades  onde  as  viaturas  estão  locadas  ficarão 

responsáveis pela boa apresentação de suas viaturas.
h) EFETIVO PARA ASSISTENCIA 
* Todos os oficiais e praças de folga da RBM

VIII – UNIFORMES DO CBMPA:
Estado Maior Geral do Desfile: 4º A (uniforme de instrução caqui, coturno com cadarço 

preto, capacete Gallet, camisa vermelha, cinto NA vermelho, luva preta e espada).
Comandante  da  tropa,  Guarda  Bandeira,  Corneteiros,  Estado  Maior  Geral  do 

CBMPA, Mensageiros, Porta Símbolo e Motorista do Comandante do Grupamento do CBMPA:  4º A 
(uniforme  de  instrução  caqui,  coturno  com cadarço  preto,  capacete  Gallet,  camisa  vermelha,  cinto  NA 
vermelho, luva preta e espada).

Banda  de  Música:  3º  A (Quepe,  túnica  cinza  pérola  escuro,  camisa  bege,  gravata 
vertical bege, calça cinza pérola escuro, cinto vermelho, meia social preta e sapato preto).

1ª Companhia: 2º A e 2º B;
2ª Companhia:  4º F (Capacete de salvamento, blusa de prontidão laranja, camisa de 

malha  meia-manga  vermelha,  calça  de  prontidão  laranja,  cinto  vermelho,  cinto  prontidão,  meia  preta,  
coturno preto com bombacha, cinto NA e equipamentos de busca e salvamento).

3ª Companhia: Uniforme de aproximação de Incêndio (Oficiais sem espada) (sem a bota 
de incêndio).

IX – ARMAMENTO:
Oficiais: Espadas;
Aspirantes: Espadim/Espadas.
Guarda Bandeira: Armados com Metralhadora ou Fuzil.

X – UNIFORME DOS ASSISTENTES:
1- CBMPA
Oficiais, Sub Ten e SGT´s: 3° A – Quepe, Túnica cinza, camisa bege, gravata vertical 

bege, calça/saia cinza, cinto vermelho, meias sociais pretas e sapato social preto, portando medalhas;
ü     Cabos e Soldados: 4° A Prontidão (Gorro caqui, Blusa de prontidão caqui, camisa  

de malha vermelha, calça de prontidão caqui, cinto vermelho, meias pretas coturno preto com bombachas).
2- FFAA e PMPA
O correspondente.

XI – COMISSÃO DE RECEPÇÃO:
A Comissão de recepção às autoridades convidadas ao evento será coordenada pela 

Chefia  da  Ajudância  Geral  e  da  POLIBOM,  deverão  escalar  05  (cinco)  Oficiais  do  quadro  de  Saúde,  
Especialistas ou Complementares para compor a Comissão.

XII – PRESCRIÇÕES DIVERSAS:
a) Ajudância Geral:
Deverá providenciar a entrega do Boletim Geral alusivo à data ao Mestre de Cerimônia 

(BM/5), em tempo hábil; 
Deverá enviar a BM/1 do COp a relação nominal de 07 (sete) Oficiais para comporem a  

Comissão de Recepção;
Deverá  providenciar  escalar  04  (quatro)  Capitães  para  organização,  controle  e 

treinamento dos militares que receberão medalhas;
Deverá  providenciar  escalar  04  (quatro)  praças  femininas  para  atuarem  como 

bandejeiras nos treinamentos e no dia da solenidade;
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Deverá providenciar escalar 05 (cinco) militares para dar apoio a equipe do cerimonial 
(BM/5) no dia da solenidade.

Deverá apresentar as instalações físicas do QCG em boas condições de limpeza;
Escalar -05 (cinco) militares para fazer a orientação do transito nas partes interna do 

QCG;
Supervisionar a comissão de recepção;
Providenciar estacionamento VIP para as Autoridades;
Providenciar a guarda devidamente uniformizada com sinaleiros sonoros e visuais para 

organizar o trânsito dentro do QCG, antes, durante e depois da solenidade;
Deverá providenciar a publicação da presente Nota em BG;
Disponibilizar a Banda de Música para os treinamentos e para a solenidade;
Deverá providenciar a lavagem do hall do bloco administrativo do QCG;

 
b) Diretoria de Saúde:
Deverá providenciar o atendimento médico ao efetivo que compõem a tropa devendo 

deixar os médicos, durante os treinamentos e na solenidade, em condições para atendimento de urgência.
Deverá providenciar uma sala para atendimento médico, no QCG, para dar apoio ao 

efetivo  que  compõe  a  tropa  e  aos  convidados  durante  os  treinamentos  e  a  solenidade  em  caso  de 
atendimento de urgência.

Manter uma equipe a postos para rápida retirada de militares acometidos de mal súbito  
durante a solenidade.

c) 1ª Seção do COP:
Deverá providenciar para que os militares envolvidos no Desfile estejam disponíveis nos 

dias de treinamento;
Deverá providenciar a escala geral de cada companhia.
d) 2ª Seção do EMG:
Deverá elaborar e executar um plano de segurança das áreas internas e externas do 

QCG, e vias de acesso, de forma velada.
e) 3ª Seção do COP:
Deverá subsidiar as demais Seções do COP, para que a solenidade Militar Alusiva ao Dia 

do Bombeiro Paraense transcorra no maior brilhantismo possível;
Dar apoio em especial ao Chefe da 5ª Seção, nos dias de treinamento e em especial no 

dia da solenidade.
f) 5ª Seção:
Deverá fazer a cobertura do evento (fotografia, filmagem e sistema de som);
Deverá providenciar a divulgação do evento para a imprensa;
Relação de convidados, junto ao Gabinete do Comando;
Deverá providenciar o convite para as autoridades e convidados, a fim de participarem 

do evento;
Ofícios para os quartéis do 2º SGBM/I,  CAT e GSE, solicitando motos e pilotos para 

entrega de convites;
Providenciar  o  sistema  de  som,  bandeirolas,  tribuna,  bandejas  e  pódio  para  os 

treinamentos e para a solenidade;
Elaborar o roteiro e script do cerimonial;
Nota técnica de evento para remessa à Chefia do Cerimonial do Governador;
Quantitativo de medalhas, conforme publicação do decreto governamental;
Premiação do 1º colocado no curso, junto a DAL;
Ofício para a INFRAERO solicitando 10 (dez) divisores de fluxo (defensas);
g) DAL:
Deverá providenciar  a  reprodução desta  Nota de Serviço para serem distribuídas às 

UBM’s envolvidas;
Deverá providenciar reprodução, em gráfica, do quantitativo de convite alusivo ao Dia do 

Bombeiro Paraense, conforme planejamento da BM/5;
Providenciar mesa de Registro de autoridades, devidamente ornamentada;
Providenciar mesa para o ato de devolução do Espadim, pelos Cadetes, devidamente 

ornamentada;
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Providenciar um coquetel para as autoridades e convidados;
Providenciar a ornamentação da área onde ficarão as autoridades e convidados;
Providenciar a confecção das medalhas.
Providenciar premiação para o 1º colocado no CFO/BM;
Providencia 02 (dois) bebedouros com água mineral e copos descartáveis, no hall do 

bloco administrativo durante os dias de treinamentos e no dia da solenidade;
Cota extra de combustível para as motos que serão usadas na entrega de convites;
Deverá providenciar a lavagem das bandeiras do Brasil, Pará e CBM, para utilização na 

solenidade;
i) 11º SGBM
Deverá dar Suporte ao efetivo da Ajudância Geral no cumprimento das missões a serem 

desenvolvidas para o dia da solenidade;
Providenciar que suas Vtr´s envolvidas no evento estejam impecáveis.
O Comandante do 11º SGBM deverá providenciar limpeza das instalações do Comando 

Geral, juntamente com a Ajudancia Geral;
j) Cmt do CSMV/MOp:
Deverá  providenciar  que  todas  as  viaturas  envolvidas  no  evento  estejam em plenas 

condições para desfilar;
Deverá escalar uma equipe técnica para ficar de prontidão no dia 24 de novembro, a fim 

de resolver qualquer eventualidade que ocorra com as VTR’s que participarão do desfile.

k) Chefia de Gabinete do CMT Geral: 
Remeter em tempo hábil o decreto de concessão de medalhas e Ordem do Dia do Cmt 

Geral.
Lembrar  e  auxiliar  o  Exmº  Sr  Cmt  Geral  na  confecção  da  ordem  do  dia  e  do 

pronunciamento que o mesmo fará no dia da solenidade
Entregar a 2ª Via da ordem do dia até o dia 17/11/2011, ao mestre de cerimônia.
l) Comissão de Recepcção
Deverá se reunir com o mestre de cerimônia para receber mais informações a respeito 

do evento;
m) Almoxarifado Central
Remeter a 5ª Seção o número de medalhas previamente estabelecida pela comissão até 

o dia 19 de novembro de 2011;
Providenciar bandeirolas e púlpito para o mestre de cerimônia;
Dar apoio no que for necessário ao Cmt da tropa para a boa apresentação da mesma no  

dia da solenidade;
XIV –DISPOSIÇÕES FINAIS:
COMANDANTES DE UBM’s
Deverão providenciar  a apresentação do efetivo solicitado de acordo com a nota  de 

Serviço;
Remeter  a  relação  nominal  dos  militares  escalados  para  o  desfile  Alusivo  ao 

Aniversário do CBMPA, até o dia 16 de Novembro de 2011, a 3ª Seção do COp, para que possa 
efetivar o controle da presença, nos treinamentos e no desfile;

Providenciar  que  os  militares  envolvidos  no  Desfile  participem  efetivamente  dos 
treinamentos dos dias 21 e 22 de Novembro de 2011, para tanto, deverão substituir antes dos treinamentos 
aqueles que estão saindo de serviço, bem como aqueles que estão entrando de serviço, fazerem a rendição 
após os treinamentos;

Os Cmt's de UBM’s que possuírem VTR’s envolvidas no evento deverão providenciar a 
boa apresentação das mesmas no que se refere à limpeza e higienização;

Deverão adequar às escalas de serviços internos a esta Nota de Serviço, para que o 
militar escalado não entre e nem saia de serviço no dia do desfile;

Deverão providenciar que todo o seu efetivo de folga compareça no dia 24 de novembro 
de 2011, a fim de prestigiarem o evento, sendo que o B/1 da UBM deverá estar presente se apresentar ao 
BM/1 do COp, fazer a chamada e repassar as faltas.
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COMANTES DE COMPANHIAS
Deverão procurar a BM/1-COp, para solicitar a relação dos militares de sua companhia, a 

fim de apurar e solucionar os problemas de falta do efetivo.
Deverão escalar o Porta-Símbolo da Companhia;
Toda  e  qualquer  situação  não  previstas  na  presente  nota  serão  verificadas  e 

solucionadas durante o período dos treinamentos.
Belém, 01 de novembro de 2011

Marcio Elias Francês Brito – MAJ QOBM
Chefe da 3ª Seção do COP

4 – ORDEM DE SERVIOÇO – APROVAÇÃO
Aprovo  as Ordens de Serviços  de nº  09,  10,  11,  12,  13,/2011,  elaborada pela  DAL,  

concernente aos procedimentos básicos quanto ao serviço de apoio logístico operacional realizado pelo  
efetivo da DAL, empregado no evento de prevenção, realizado no período de 16OUT2011 a 31OUT2011, no 
Prédio WING, localizado na Travessa Diogo Moia.

  
3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

I – ASSUNTOS GERAIS
A – ALTERAÇÃO DE OFICIAL

1 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 509 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2011.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar, 

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar os Oficiais abaixo, das seguintes funções:
1. Comandante do GMAF – TEN  CEL QOBM Márcio Alexandre Lima do Nascimento 
2. Comandante do 1º GBS – MAJ QOBM João José Silva Júnior 
3. Comandante da 4ª Seção Bombeiro Militar/Santarém – CAP QOBM Francisco da Silva 

Júnior 
4. Subcomandante do GMAF – MAJ QOBM José Carlos da Silva Farias 
5.  Subcomandante  do  1º  GBS  –  CAP  QOBM  Alessandra  de  Fátima  Vasconcelos 

Pinheiro 
6.  Subcomandante da 4ª Seção Bombeiro Militar/Santarém – 1º TEN QOBM Klelson 

Danyel de Sousa Silva 
7. Ajudante de Ordens – TEN CEL QOBM Heleno Augusto Ribeiro de Andrade 

Art. 2º - Nomear os Oficiais abaixo, nas seguintes funções:
Comandante do GMAF – MAJ QOBM João José Silva Júnior 
Comandante do 1º GBS – TEN CEL QOBM Heleno Augusto Ribeiro de Andrade 
Comandante da 4ª Seção Bombeiro Militar/Santarém – 1º TEN QOBM Klelson Danyel de 

Sousa Silva 
Subcomandante do GMAF – CAP QOBM Alessandra de Fátima Vasconcelos Pinheiro 
Subcomandante do 1º GBS – MAJ QOBM José Carlos da Silva Farias 
Subcomandante  da  4ª  Seção  Bombeiro  Militar/Santarém –  1º  TEN QOABM Santino 

Contes Loureiro 
Ajudante de Ordens – CAP QOBM Erivaldo dos Santos Cardoso 
Art. 3º - Está portaria entrará em vigor a contar de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – CEL QOBM
Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do CBMPA
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B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – LICENÇA SAÚDE - CONCESSÃO

Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 03NOV2011.
Ao SUBTEN BM LUIS OLAVO MOTA ARAÚJO, da AJG/QCG, 72 horas de dispensa de 

serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 06NOV2011.

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA

PARECER Nº 087/2011 – COJ
INTERESSADO: Comandante Operacional do CBMPA
ORIGEM: Gabinete do Comandante Geral do CBMPA
ASSUNTO: Solicitação de emissão de parecer jurídico pela Comissão de Justiça sobre 

a legalidade de pagamento de jornada extraordinária aos bombeiros militares que concorrem a escala de 
serviço no Centro Integrado de Operações – CIOp.

EMENTA:  ADMINISTRATIVO.  REGIME  JURÍDICO  ESPECIAL  ASSEGURADO  NO 
ART. 42  E  142  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL. GRATIFICAÇÃO  DE  COMPLEMENTAÇÃO  DE 
JORNADA OPERACIONAL PARA AS OPERAÇÕES ESPECIAIS. LEI 6.830 DE 13 DE FEVEREIRO DE 
2006.  SERVIÇO OPERACIONAL.  ANTECIPAÇÃO OU PRORROGAÇÃO DO HORÁRIO NORMAL DE 
TRABALHO. SERVIÇOS EXCEPCIONAIS E TEMPORÁRIOS. REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI. 
 OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 

I – INTRODUÇÃO:
DOS FATOS E DA CONSULTA
O Chefe da 1ª Seção do Estado Maior Geral da Corporação encaminhou ao Exmº Sr. Cel 

QOBM Comandante Geral  o ofício  nº  1391/2011 de 28 de agosto de 2011 do Centro de Integrado de 
Operações – CIOp, solicitando emissão de parecer jurídico sobre a legalidade de pagamento de jornada 
extraordinária aos bombeiros militares que concorrem a escala de serviço no referido centro.

A  documentação  destaca  que  a  missão  precípua  do  CIOp  é  o  atendimento  das 
chamadas de urgência e emergência, oriundas do Call Center/190, registrando no sistema e despachando 
as ocorrências geradas às guarnições dos órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública, tendo 
um papel de catalisador e gerenciador dos problemas que ocorrem na região metropolitana de Belém.

As  Coordenadorias  Administrativas,  Operacional  e  Técnica  do  CIOp  proporcionam o 
suporte  necessário  aos servidores que  trabalham na sala  de operações:  atendentes,  despachantes  de 
ocorrências e monitores de câmeras,  sendo esse suporte  realizado em regime de expediente  em dois 
períodos (manhã e tarde).

Diante  desta  situação,  o  diretor  do  CIOp  solicita  a  viabilidade  de  concessão  de 
gratificação  de  complementação  de  jornada  operacional  para  os  servidores  do  centro,  a  título  de 
compensação do esforço desprendido em prol da Administração Pública.

 
II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:
DO DIREITO
A Lei nº 6.830 de 13 de fevereiro de 2006 que dispõe sobre a criação da Gratificação de 

Complementação  de  Jornada  Operacional  para  as  operações  especiais  das  Polícias  Civil  e  Militar  do 
Estado, a ser paga aos policiais civis e militares, prevê:

“Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer o pagamento da Gratificação  
de Complementação de Jornada Operacional aos policiais civis, em atividade, da Polícia Civil do Estado,  
aos policiais militares, em efetivo exercício, da Polícia Militar do Estado e aos Bombeiros Militares, em  
efetivo  exercício,  do  Corpo  de  Bombeiros  Militares  do  Estado,  que  atuam  na  área  operacional  das  
corporações.

§ 1° A Gratificação de Complementação de Jornada Operacional de que trata o “caput”  
tem como fato gerador a realização de atividade pública policial de natureza operacional, decorrente  
de antecipação ou prorrogação da jornada normal de trabalho do policial civil e militar.” (grifo nosso)
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Percebe-se  que  o  dispositivo  legal  vincula  o  fato  gerador  da  gratificação  de 
complementação primeiramente a atuação na  área operacional da Corporação,  depois estipula que a 
atividade  operacional  deve  ser  decorrente  de  antecipação ou  prorrogação da  jornada  normal  de 
trabalho, ou seja, o serviço realizado dentro do período regulamentar de trabalho, não poderá acarretar no 
pagamento da referida gratificação.

De acordo com o art. 200 da Constituição do Estado do Pará o Corpo de Bombeiros 
Militar compreende, dentre outras atribuições previstas em lei, executar:

I – serviço de prevenção e extinção de incêndios, de proteção, busca e salvamento;
II – socorro de emergência;
III - perícia em local de incêndio;
IV – proteção balneária por guarda-vidas;
V – prevenção de acidentes e incêndios na orla marítima e fluvial;
VI – proteção e prevenção contra incêndio florestal;
VII – atividades de defesa civil, inclusive planejamento e coordenação das mesmas;
VIII – atividades técnicos-científicas inerentes ao seu campo de atuação.
Dentro  da  seara  dos  serviços  operacionais  da  Corporação  foi  aprovada  a  Diretriz 

Operacional nº 001/2000 – COP, publicada no aditamento ao boletim geral nº 063 de 30 de março de 2000, 
que dispõe sobre as normas básicas de emprego operacional do CBMPA em emergências, e elenca no art. 
5º o serviço da coordenação de operações como serviço operacional tendo como localização o Centro 
Integrado de Operações.

“Art. 7º - São as características básicas do serviço de Coordenador de Operações:
I- Turno: 08 horas;
II- Localização: Centro Integrado de Operação;
III- Uniforme: 3° C;
IV- Atuação: todo o Estado.”
Todavia, mesmo que o serviço no CIOp tenha um vínculo com o serviço operacional da 

Corporação, este serviço deve ser decorrente de  antecipação ou  prorrogação da jornada normal de 
trabalho.

Para PINTO MARTINS, o conceito de jornada de trabalho é o tempo de labor diário do 
empregado. É o espaço de tempo em que o empregado presta serviços ao patrão, contando do momento 
em que se inicia até o seu término, não se computando o período de intervalo. (PINTO MARTINS, Sérgio. 
Direito do Trabalho, 21ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2005)

O Estatuto dos Policias Militares do Estado do Pará, Lei nº 5.251 de 31 de julho de 1985, 
exige em seu art. 33, a dedicação integral ao serviço policial militar e a fidelidade à instituição.

O dispositivo legal relaciona os deveres do policial militar, conforme se vê:
“Art.  33 - Os deveres Policiais Militares emanam de vínculos racionais e morais que  

ligam o Policial Militar a sua Corporação e ao serviço que a mesma presta à comunidade, e compreendem:
I -  A  dedicação integral ao serviço Policial  Militar e a fidelidade à instituição a que  

pertencem, mesmo com o sacrifício da própria vida;” (grifo nosso)
O Estatuto da PMPA não define o que vem a ser dedicação exclusiva, nem faz referência 

a  jornada mínima ou  máxima  de  trabalho,  todavia  os  militares,  em função  de  sua  especificidade  tem 
tratamento distinto em relação aos trabalhadores em geral e também em relação aos servidores públicos.

A Lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992 - Lei de Organização Básica do CBMPA prevê:
“Art.  56 -  Em  complementação  à  presente  Lei,  disporá  a  Corporação  da  seguinte  

regulamentação:
[...]
II - Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG);”
Esse regulamento considera escala de serviço a relação do pessoal ou das frações de 

tropa que concorrem na execução de determinado serviço,  tendo por  finalidade principal  a distribuição 
eqüitativa de todos os serviços de uma Organização Militar, estipulando: 

Art. 185. Serviço de escala é todo o serviço não atribuído permanentemente à mesma  
pessoa, ou fração de tropa, e que não importe em delegação pessoal ou escolha, obedecendo às seguintes  
regras:

[...]
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IV - as folgas são contadas separadamente para cada serviço;
V - entre dois serviços de mesma natureza ou de natureza diferente, observar-se-á, para  

o mesmo indivíduo, no mínimo a folga de quarenta e oito horas, sempre que possível; (grifo nosso)
Ressalta-se que o art. 6º da Lei nº 6.830 de 13 de fevereiro de 2006 veda a acumulação 

do pagamento da gratificação de complementação de jornada operacional com a jornada normal de trabalho 
e com a escala normal de serviço estabelecida pelas corporações.

“Art. 6° O pagamento da Gratificação de Complementação de Jornada Operacional é  
inacumulável: 

I - com a jornada normal de trabalho dos policiais, de acordo com o estabelecido na  
legislação que trata da matéria; 

II - com a escala normal de serviço estabelecida pelas corporações.”
A referida  lei  também traz  em seu  bojo  que  “a  vantagem pecuniária  somente  será  

atribuída para atender às necessidades eventuais decorrentes de situações excepcionais e temporárias de  
serviço das corporações”. O art. 2º da referida lei elenca as situações que se enquadram nestas exigências:

“Art.  2°  Para  efeito  do  disposto  no  artigo  anterior,  consideram-se  como  situações  
excepcionais e temporárias as que decorram de: 

I  -  execução de programas ou operações especiais de reforço à defesa social  ou à  
segurança pública, constituídos de planejamentos específicos, com tempo de duração preestabelecido; 

II - ocorrências localizadas de anormal perturbação da ordem pública reclamando ações  
programadas de prevenção ou repressão em caráter ininterrupto; 

III - serviços ou eventos inadiáveis para fazer face à necessidade da presença de polícia  
ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto à proteção ou defesa da 

sociedade ou à segurança pública;”
Somente na ocorrência de quaisquer das atividades acima elencadas é que o policial 

militar estadual fará jus à gratificação estatuída na Lei Estadual nº 6.830/2006. 

III – CONCLUSÃO:
DO PARECER
O serviço desempenhado em conjunto com a coordenação de operações no CIOp tem 

vínculo com o serviço operacional, todavia para que seja viabilizada a gratificação de complementação da 
jornada operacional, esta deve estar balizada pelos requisitos estipulado na Lei nº 6.830 de 13 de fevereiro 
de 2006, no que tange a  antecipação ou  prorrogação da  jornada normal de trabalho,  bem como a 
vinculação da vantagem pecuniária ao atendimento as necessidades eventuais decorrentes de situações 
excepcionais e temporárias de serviço das corporações elencadas no art. 2º da lei.

Diante do exposto esta comissão de justiça é de parecer desfavorável a aquiescência 
do pleito formulado, pois neste caso o ordenamento predetermina as situações e condições, convergindo-as 
para uma tomada única de decisão, e não há na documentação inicial elementos que apontem o serviço 
fora da jornada normal do trabalho, não podendo haver, portanto, o acúmulo do pagamento da vantagem 
pecuniária, bem como o serviço não se enquadra como situação excepcional e temporária.

É o parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 03 de novembro de 2011.

Flávia Siqueira Corrêa – CAP QOBM
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o Parecer.

CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – TEN CEL QOBM
Presidente da Comissão de Justiça

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL
Homologo o presente Parecer.
Ao Comandante Operacional do CBMPA para conhecimento e providências.
Publique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral.

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil
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PARECER Nº 090/2011 – COJ
INTERESSADO: Comandante Operacional do CBMPA
ORIGEM: Gabinete do Comandante Geral do CBMPA
ASSUNTO: Solicitação de emissão de parecer jurídico pela Comissão de Justiça sobre 

a legalidade de pagamento de jornada extraordinária aos bombeiros militares integrantes da Banda de 
Música do CBMPA.

EMENTA:  ADMINISTRATIVO.  REGIME  JURÍDICO  ESPECIAL  ASSEGURADO  NO 
ART. 42  E  142  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL. GRATIFICAÇÃO  DE  COMPLEMENTAÇÃO  DE 
JORNADA OPERACIONAL PARA AS OPERAÇÕES ESPECIAIS. LEI 6.830 DE 13 DE FEVEREIRO DE 
2006.  SERVIÇO OPERACIONAL.  ANTECIPAÇÃO OU PRORROGAÇÃO DO HORÁRIO NORMAL DE 
TRABALHO. SERVIÇOS EXCEPCIONAIS E TEMPORÁRIOS. REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI. 
 OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 

I – INTRODUÇÃO:
DOS FATOS E DA CONSULTA
O Comando Operacional do CBMPA encaminhou documentação ao Exmº Sr. Cel QOBM 

Comandante Geral da Corporação o ofício nº 119/2011 de 09 de setembro de 2011, solicitando emissão de 
parecer  jurídico  sobre  a  legalidade  de  pagamento  de  jornada  extraordinária  aos  bombeiros  militares 
integrantes da Banda de Música do CBMPA, referentes aos seguintes serviços:

Ordens de Serviço nº 029/2011 – Apresentação da Banda de Música do CBMPA durante 
a comemoração em Homenagem ao dia dos pais na empresa Evolution;

Ordens de Serviço nº 030/2011 – Apresentação do Conjunto Musical durante os festejos 
em Homenagem ao dia dos pais ocorrido no Clube dos Oficiais do CBMPA;

Ordens de Serviço nº 031/2011 – Apresentação da Banda de Música do CBMPA durante 
a aula inaugural do projeto Preparar no município de Marituba-PA;

Ordens de Serviço nº 032/2011 – Apresentação da Banda de Música do CBMPA durante 
o torneio esportivo do Tribunal de Justiça do Estado do Pará;

As referidas notas de serviço foram aprovadas pelo Comando da Corporação conforme 
publicação em Boletim Geral nº 154 de 30 de agosto de 2011.

II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:
DO DIREITO
A situação dos militares é definida em nossa Carta Magna, no art. 142 § 3º X (aplicável 

aos militares dos estados por força do art. 42 §1º), onde consta o seguinte:
“Art.  142. As  Forças  Armadas,  constituídas  pela  Marinha,  pelo  Exército  e  pela  

Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na  
disciplina,  sob a autoridade suprema do Presidente da República,  e destinam-se à defesa da Pátria, à  
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes,  
além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (Incluído pela Emenda Constitucional  
nº 18, de 1998)

[...]
X  -  a  lei  disporá  sobre  o  ingresso  nas  Forças  Armadas,  os  limites  de  idade,  a  

estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a  
remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades  
de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.” 

O Texto  Constitucional  outorga  à  lei  específica  estatal  a  função  de  definir  requisitos 
próprios e regionais para o militar estadual quanto aos seus direito e deveres. Os militares, em função de 
sua especificidade tem tratamento distinto em relação aos trabalhadores em geral e também em relação 
aos servidores públicos.

A Lei nº 6.830 de 13 de fevereiro de 2006 que dispõe sobre a criação da Gratificação de 
Complementação  de  Jornada Operacional  para  as  operações  especiais  das  Polícias  Civil  e  Militar  do 
Estado, a ser paga aos policiais civis e militares, prevê:

“Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer o pagamento da Gratificação de  
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Complementação de Jornada Operacional aos policiais civis, em atividade, da Polícia Civil do Estado, aos  
policiais militares, em efetivo exercício, da Polícia Militar do Estado e aos Bombeiros Militares, em efetivo  
exercício, do Corpo de Bombeiros Militares do Estado, que atuam na área operacional das corporações.

§ 1° A Gratificação de Complementação de Jornada Operacional de que trata o “caput”  
tem como fato gerador a realização de atividade pública policial de natureza operacional, decorrente 
de antecipação ou prorrogação da jornada normal de trabalho do policial civil e militar.” 

§  2°  A vantagem pecuniária  somente  será  atribuída  para  atender  às  necessidades  
eventuais  decorrentes  de  situações  excepcionais  e  temporárias de  serviço  das  corporações.  (grifo  
nosso)

Percebe-se  que  o  dispositivo  legal  vincula  o  fato  gerador  da  gratificação  de 
complementação primeiramente a atuação na área operacional da Corporação. 

De acordo com o art. 200 da Constituição do Estado do Pará o Corpo de Bombeiros 
Militar compreende, dentre outras atribuições previstas em lei, executar:

I – serviço de prevenção e extinção de incêndios, de proteção, busca e salvamento;
II – socorro de emergência;
III - perícia em local de incêndio;
IV – proteção balneária por guarda-vidas;
V – prevenção de acidentes e incêndios na orla marítima e fluvial;
VI – proteção e prevenção contra incêndio florestal;
VII – atividades de defesa civil, inclusive planejamento e coordenação das mesmas;
VIII – atividades técnicos-científicas inerentes ao seu campo de atuação.
Dentro  da  seara  dos  serviços  operacionais  da  Corporação  foi  aprovada  a  Diretriz 

Operacional nº 001/2000 – COP, publicada no aditamento ao boletim geral nº 063 de 30 de março de 2000,  
que dispõe sobre as normas básicas de emprego operacional do CBMPA em emergências, não constando 
no  seu  bojo  o  serviço  desempenhado na  Banda de  Música  como  serviço  operacional exercido  pelo 
CBMPA.

Diante  deste  quadro  há  um  impedimento  para  a  implementação  da  gratificação  de 
complementação da jornada operacional, pois não se enquadra nos requisitos exigidos em lei, mesmo que 
seja uma atividade decorrente de antecipação ou prorrogação da jornada normal de trabalho.

Portanto, fica vedado à Administração Pública afastar-se do princípio constitucional da 
legalidade,  pois enquanto o particular pode fazer tudo aquilo que não lhe é proibido, a Administração só 
pode fazer o que lhe é permitido, há uma relação de subsunção da Administração perante a lei, onde o ato 
administrativo só pode existir se a norma prever. Conforme aponta o acórdão abaixo destacado:

"Ora, o administrador público está adstrito ao Princípio Constitucional da Legalidade e às  
normas de Direito Administrativo, não podendo conceder vantagem não prevista em lei específica. 

É programática a norma constitucional que define os direitos sociais na medida em que  
exige que tal se faça 'na forma da lei'. 

Portanto,  inexistindo  lei  específica  ou  norma  constitucional  instituidora  do  direito  
pleiteado no âmbito de sua esfera de competência, limitação de jornada de trabalho, adicional de 50%  
excedente a jornada normal de trabalho aos policiais militares estaduais, sob pena de responsabilidade do  
administrador  público  que  a  concedeu,  adstrito  que  está,  dentre  outros,  ao  princípio  constitucional  da  
legalidade (art. 37, CF/88), que não lhe permite, nesse agir, qualquer discricionariedade, senão a prática de  
ato vinculado dela decorrente." (Apelação Cível e Reexame Necessário n.º 488.112-9 - 5ª C.Cível - Rel. 
Des. Luiz Mateus de Lima - Publicado no DJ de 3-10-2008) 

Desta  forma,  baseado  na  Constituição  Federal  que  prevê  a  observância  pela 
Administração  Pública  do  princípio  da  legalidade,  a  Administração  só  pode  editar  ou  realizar  atos  ou 
medidas que uma norma autorize ou ordene fazer, bem como os atos administrativos para serem válidos, o 
seu conteúdo deve estar conforme um esquema abstrato fixado por norma legislativa.

III – CONCLUSÃO:
DO PARECER
Diante do exposto esta comissão de justiça é de parecer  desfavorável a aquiescência 

do pleito formulado, pois neste caso o ordenamento predetermina as situações e condições, vinculando o 
ato administrativo, e não está disposto na lei de criação da Gratificação de Complementação de Jornada 
Operacional,  o  pagamento  da  vantagem pecuniária  das  operações especiais  desvinculadas do serviço 
operacional da Corporação.
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É o parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 03 de novembro de 2011.

Flávia Siqueira Corrêa – CAP QOBM
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o Parecer.

CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – TEN CEL QOBM
Presidente da Comissão de Justiça

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL
Homologo o presente Parecer.
Ao Comandante Operacional do CBMPA para conhecimento e providências.
Publique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral.

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

PARECER Nº91/2011
INTERESSADO: CHEFE 
ASSUNTO:  PROCESSO LICITATÓRIO-NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO-

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES E SEÇÕES DO 
CBMPA

ANEXO: PROCESSO Nº 248/2011. Total de 42 folhas.
EMENTA:  ADMINISTRATIVO.  LICITAÇÃO.  MODALIDADE  PREGÃO  ELETRÔNICO. 

PROCESSO  LICITATÓRIO  PARA AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  DE  HIGIENE  E  LIMPEZA PARA AS 
UNIDADES E SEÇÕES DO CBMPA.

I - DA CONSULTA: 
No  ofício  nº  046/2011,  datado  de  05  de  setembro  de  2011,  o  TEN.  CEL. QOBM 

HAYMAN APOLO  GOMES  DE  SOUZA,  solicitou  ao  Diretor  de  Apoio  Logístico,  TEN.  CEL  QOBM 
AUGUSTO SÉRGIO LIMA DE ALMEIDA, a aquisição de materiais de higiene e limpeza para a manutençaõ 
dos Grupamentos, Subgrupamentos e Seções do CBMPA

A Comissão de Justiça se manifesta através de parecer jurídico acerca da minuta de 
Edital e Contrato, anexa na modalidade Pregão na forma eletrônica, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 
17 de julho de 2002.

II - DOS FATOS:
Foi solicitado parecer jurídico quanto ao Edital do Pregão Eletrônico de nº /2011 e a 

minuta do contrato, estabelecido entre as partes contratantes e contratadas.
O  ofício  nº425/2011/DAL-CBMPA, datado de 14 de outubro de 2011, elaborado pelo 

Diretor  de  Apoio  Logístico  do  CBMPA em exercício,  TEN CEL QOBM  IDBAS FILHO  DOS  SANTOS 
RIBEIRO, solicitou informações referentes à disponibilidade orçamentária no valor de R$ 25.390,00 ( VINTE 
E  CINCO  MIL TREZENTOS  E  NOVENTA REAIS)  para  fornecimento  de  MATERIAIS  DE  HIGIENE  E 
LIMPEZA para atender as Unidades de Seções do CBMPA.

O ofício nº292/2011 – DF, datado de 14 de outubro de 2011, O Diretor de Finanças do 
CBMPA,  TEN CEL. QOBM  Ídbas  Filho  dos Santos Ribeiro informou ao Diretor de Apoio Logístico do 
CBMPA que existe  valor  disponível  na  atividade 4534,  no valor  de R$  25.390,  00 (vinte  e  cinco mil 
trezentos e noventa reais)  para atender as despesas com a contratação de empresa especializada no 
fornecimento de materiais de higiene e limpeza para as unidades e seções do CBMPA.

III – DO DIREITO:
Acerca do tema licitação, dispõe o artigo 37, XXI da Constituição de Federal de 1988:
Art. 37 – “A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”
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XXI  –  “ressalvados  os  casos  especificados  na  legislação,  as  obras,  serviços,  
compras  e  alienações  serão  contratados  mediante  processo  de  licitação  pública  que  assegure  
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de  
pagamento,  mantidas  as  condições  efetivas  da  proposta,  nos  termos  da  lei,  o  qual  somente  
permitirá  as  exigências  de  qualificação  técnica  e  econômica  indispensáveis  à  garantia  do  
cumprimento das obrigações.”

A Lei  nº  8.666,  de 21 de junho de 1993 que  regulamenta o  art.  37,  inciso  XXI,  da 
Constituição  Federal,  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da  Administração  Pública  e  dá  outras 
providências. Seu artigo 1º estipula o alcance de suas normas, como veremos:

“Art.  1º-Esta  Lei  estabelece  normas  gerais  sobre  licitações  e  contratos  
administrativos  pertinentes  a  obras,  serviços,  inclusive  de  publicidade,  compras,  alienações  e  
locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

“Parágrafo  único  -  Subordinam-se  ao  regime  desta  Lei,  além  dos  órgãos  da  
administração  direta,  os  fundos  especiais,  as  autarquias,  as  fundações  públicas,  as  empresas  
públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente  
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios”.

Para  aquisição DE  MATERIAIS  DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS  UNIDADES E 
SEÇÕES DO CBMPA, é necessário a licitação na modalidade Pregão Eletrônico, prevista na Lei nº 10.520, 
de 17 de julho  de 2002,mais  especificamente  no art  2º-  §1º,  que foi  o  diploma legal  que estendeu a  
modalidade de licitação Pregão a todas as esferas da Federação, passando a ser aplicável no âmbito da 
União, Estados, DF e Municípios, consoante ementa da Lei.

Obedecendo ao que dispõe o artigo 1º do referido diploma legal, essa modalidade de 
licitação destina-se à aquisição de bens e serviços comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, devendo 
adotar como critério de julgamento o menor preço da proposta. Senão vejamos:

“Art. 1º - Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na 
modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.

Parágrafo único - Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos  
deste  artigo,  aqueles  cujos  padrões  de  desempenho  e  qualidade  possam  ser  objetivamente  
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado”.

O parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 10.520/2002 prevê a possibilidade de ser realizado 
o pregão por meio de eletrônico ao dispor:

“Art. 2º - (VETADO)”.
“§  1º -  Poderá  ser  realizado  o  pregão  por  meio  da  utilização  de  recursos  de  

tecnologia da informação, nos termos de regulamentação específica”.
Nesse sentido temos ainda a Lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002, a qual 

Institui,  no  âmbito  do  Estado  do  Pará,  nos  termos  do  art.  37,  inciso  XXI,  da  Constituição  Federal,  
modalidade  de  licitação  denominada pregão,  para  aquisição  de bens e serviços  comuns,  e  dá outras 
providências.

“Art.  1º  -  Para  aquisição  de  bens  e  serviços  comuns,  o  Estado  poderá  adotar, 
preferencialmente, licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei”.

“§ 1º - Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo,  
aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetiva e concisamente definidos  
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado”.

“Art. 2º - Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços  
comuns, promovida no âmbito do Estado, qualquer que seja o valor estimado da contratação, em  
que a disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas de preços escritas e lances verbais  
em sessão pública”.

“Parágrafo  único  -  Poderá  ser  realizado  o  pregão  utilizando-se  recursos  de  
tecnologia da informação, nos termos de regulamentação específica a ser posteriormente editada”.

O texto legal que regulamenta a modalidade pregão eletrônico é o Decreto nº 5.450/2005 
que em seu artigo 1º, parágrafo único e artigo 2º, §§ 1º e 2º dispõem respectivamente:

“Art. 1o –  A modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, de acordo com o  
disposto no § 1  o   do art. 2  o   da Lei n  o   10.520, de 17 de julho de 2002  , destina-se à aquisição de bens e  
serviços comuns, no âmbito da União, e submete-se ao regulamento estabelecido neste Decreto”.

“Parágrafo único - Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos órgãos da  
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administração pública federal direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as  
empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou  
indiretamente pela União”.

“Art. 2o  -  O pregão,  na  forma eletrônica,  como modalidade de licitação do tipo  
menor preço, realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns for feita  
à distância em sessão pública, por meio de sistema que promova a comunicação pela internet”.

“§ 1o -  Consideram-se  bens  e  serviços  comuns,  aqueles  cujos  padrões  de  
desempenho  e  qualidade  possam  ser  objetivamente  definidos  pelo  edital,  por  meio  de  
especificações usuais do mercado”.

“§ 2o -  Para  o  julgamento  das  propostas,  serão  fixados  critérios  objetivos  que  
permitam aferir o menor preço, devendo ser considerados os prazos para a execução do contrato e  
do  fornecimento,  as  especificações  técnicas,  os  parâmetros  mínimos  de  desempenho  e  de  
qualidade e as demais condições definidas no edital”.

O  pregão  eletrônico  realiza-se  mediante  disputa  à  distância,  em  sessão  pública, 
utilizando sistema que promova a comunicação pela internet.

O artigo 4º, caput do Decreto estabelece a obrigatoriedade da utilização da modalidade 
pregão para aquisição de bens e serviços comuns e o parágrafo 1º do mesmo artigo estabelece ainda que 
essa modalidade deve ser utilizada na forma eletrônica, salvo incomprovada inviabilidade. É a seguinte sua 
redação: 

“Art. 4º - Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória a 
modalidade pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica”.

“§ 1º - O  pregão  deve  ser  utilizado  na  forma  eletrônica,  salvo  nos  casos  de  
comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente”.

Nesse mesmo sentido dispõe o Decreto Estadual nº 2.069, de 20 de fevereiro de 2006,  
que dispõem:

“Art.  1º  -  A modalidade  de  licitação  pregão,  na  forma  eletrônica,  de  acordo  com  o 
disposto no § 1º do art. 2º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, destina-se à aquisição de bens  
e serviços comuns no âmbito do Estado e submete-se ao regulamento estabelecido neste Decreto”.

“Parágrafo único - Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos órgãos da  
Administração Pública Estadual direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas,  
as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta  
ou indiretamente pelo Estado”.

“Art.  2º -  O pregão, na forma eletrônica,  como modalidade de licitação do tipo  
menor preço, realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns for feita  
à distância, em sessão pública, por meio de sistema que promova a comunicação pela internet”.

“§  1º  -  Consideram-se  bens  e  serviços  comuns  aqueles  cujos  padrões  de  
desempenho  e  qualidade  possam  ser  objetivamente  definidos  pelo  edital,  por  meio  de  
especificações usuais do mercado”.

“§ 2º -  Para o julgamento das propostas,  serão fixados critérios objetivos que  
permitam aferir o menor preço, devendo ser considerados os prazos para a execução do contrato e  
do  fornecimento,  as  especificações  técnicas,  os  parâmetros  mínimos  de  desempenho  e  de  
qualidade, e as demais condições definidas no edital”.

Assim, ratifica-se o entendimento no sentido do que o procedimento licitatório para a 
aquisição de bens e serviços comuns deve ser feito através do pregão eletrônico.Cita-se também que 
conforme o art.5º, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, verifica-se as seguintes textuais:

ART.  5º  -A licitação  na  modalidade  de  pregão  é  condicionada  aos  princípios  
básicos da legalidade , impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade  
administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos  
princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade.

Parágrafo  Único:  As  normas  disciplinadoras  da  licitação  serão  sempre  
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam  
o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

O  Pregão  eletrônico,  diferencia-se  das  modalidades  tradicionais  de  licitação,  pelo 
princípio do informalismo. Referido princípio não significa que o novo procedimento seja absolutamente 
informal; Não o é, e nem poderia sê-lo, por se tratar de atividade administrativa. Mas o legislador procurou 
introduzir  alguns métodos e técnicas compatíveis  com os modernos meios de comunicação,  sobretudo 
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através da informática, mas sempre respeitando o princípio da legalidade e moralidade da Administração 
Pública. 

IV – DA CONCLUSÃO:
Ante todo exposto, e com base nos autos do processo nº 248/2011 oriundo da Comissão 

Permanente de Licitação, onde foi constatada a regularidade nas Minutas que servirão como fundamento 
para  seleção  e  posteriormente  contratação  da  empresa  para  fornecimento  de     DE  MATERIAIS  DE 
HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES E SEÇÕES DO CBMPA,,solicitação esta feita através do ofício 
nº 46/2011 da SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DO CBMPA, após serem tomadas as devidas cautelas quanto 
aos procedimentos legais previstos para a licitação na modalidade pregão eletrônico e ainda pela devida 
inserção das exigências de caráter interno previstas em Lei, quais sejam:

- Demonstração da necessidade da aquisição;
- Autorização pela autoridade competente;
- Abertura de procedimento devidamente autuado e protocolado;
- Especificação do objeto a ser licitado;
- Valor estimado;
- Indicação dos recursos.
- Condições de Participação;
- Condições de Contratação;
CITA-SE  TAMBÉM  O  ART.30  DO  DECRETO  Nº5.450,  DE  31  DE  MAIO  DE  2005: 

ART.30-O processo licitatório será instruído com os seguintes documentos:
a) JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO;
b) TERMO DE REFERÊNCIA;
c) PLANILHAS DE CUSTO, QUANDO FOR O CASO;
d) Previsão  de  recursos  orçamentários,  com  a  indicação  das  respectivas  

rubricas;
e) Autorização de abertura da licitação;
f) Designação do pregoeiro e equipe de apoio;
g) Edital e respectivos anexos, quando for o caso;
h) Minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, ou minuta da ata de  

registro de preços,conforme o caso;
i) Parecer jurídico;
j) Documentação exigida para habilitação;
k) Ata contendo os seguintes registros:
I- LICITANTES PARTICIPANTES;
II- PROPOSTAS APRESENTADAS
III- LANCES OFERTADOS NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO;
IV- ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO;
V- HABILITAÇÃO; E
VI- RECURSOS INTERPOSTOS, RESPECTIVAS ANÁLISES E DECISÕES;

XII-COMPROVANTES DAS PUBLICAÇÕES:
B) Do aviso do EDITAL
C) Do resultado da licitação
D) Do extrato do contrato; e
E) Dos demais atos em que seja exigida a publicidade, conforme o caso.
Entendo que a Comissão Permanente de Licitação cumpriu todas as formalidades legais 

exigidas  para  o  devido  processamento  da  licitação  modalidade  pregão  eletrônico,  quanto  aos  atos 
preliminares internos e quanto as minutas. Tal modalidade licitatória, pregão, é obrigatória para aquisição de 
bens  e  serviços  comuns,  conforme  art.4º  do  Decreto  Federal  nº  5.450,  de  31  de  maio  de  2005.
(  Regulamenta o pregão, na forma eletrônica,  para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 
providências).Cumpre ressaltar por fim, que este parecer limita-se às questões jurídicas, ressalvadas as 
questões técnicas e econômicas. 

Este é o Parecer que, tendo em vista o que consta dos autos, respeitosamente, submeto 
à superior apreciação de V.Exa.

 É o Parecer, salvo melhor juízo.
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Quartel em Belém-PA, 27 de OUTUBRO de 2011.

ROBERTA VIEIRA DE SOUZA CALIARI-1º TEN.QOCBM
Membo da Comissão de Justiça

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o Parecer.

CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – TEN CEL QOBM
Presidente da Comissão de Justiça

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL
Homologo o presente Parecer.
Publique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral.

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

2 – DISCURSO DO SUBCOMANDANTE GERAL - TRANSCRIÇÃO
Discurso do Cel BM Subcomandante Geral, durante a formatura de encerramento do 

Curso de Vistoria Técnica – CVT/2011, realizado no dia 04 de novembro de 2011, no Auditório do Ministério 
Público de Ananindeua-PA.

- SENHORES OFICIAIS E PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ;
- PREZADOS INSTRUTORES;
- PREZADOS FAMILIARES DOS NOSSOS ILUSTRES CONCLUÍNTES DO CURSO DE 

VISTORIA TÉCNICA 2011;
- CAROS CONCLUÍNTES.

EM PRIMEIRO LUGAR,  EU GOSTARIA MANISFESTAR MEU ORGULHO E MINHA 
SATISFAÇÃO  DE,  NA CONDIÇÃO  DE  REPRESENTANTE  DO  EXMO.  SR.  COMANDANTE  GERAL, 
ESTAR PRESIDINDO ESTA SOLENIDADE DE CONCLUSÃO DO CVT 2011 DE NOSSA CORPORAÇÃO.

NO MÊS DE MAIO DO ANO CORRENTE, OS ILUSTRES CONCLUÍNTES DE HOJE, 
INCIARAM JUNTAMENTE COM SEUS INSTRUTORES, UMA JORNADA DE 365 HORAS/AULAS QUE 
ABRANGERAM  14  DISCIPLINAS  ESPECÍFICAS  QUE  LHES  OPORTUNIZARAM  AMPLIAR  E 
APERFEIÇOAR SEUS CONHECIMENTOS NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS E PÂNICO.

HOJE, ESSA JORNADA SE ENCERRA. MAS ESSA JORNADA É APENAS UMA ETAPA 
DO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SENHORES.

A BUSCA PELO CONHECIMENTO DEVE SER CONTINUADA E JAMAIS DEVERÁ SER 
CONSIDERADA ENCERRADA AO TÉRMINO DE UMA JORNADA DE CURSO. POR ISSO, NUNCA SE 
CONSIDEREM DONOS DO CONHECIMENTO. JAMAIS SE JULGUEM SUPERIORES POR AQUILO QUE 
JÁ APRENDERAM. SE JULGUEM SUPERIORES POR TUDO AQUILO QUE OS SENHORES AINDA TEM 
A APRENDER, E APRENDAM.

APRENDAM  COM  SEUS  SUPERIORES,  APRENDAM  COM  SEUS  PARES  E 
SUBORDINADOS, MAS TAMBÉM APRENDAM COM SEUS PRÓPRIOS ERROS E ACERTOS.

ACREDITO MODESTAMENTE, QUE ESSAS IDÉIAS NÃO LHES SERVIRÃO APENAS 
PARA  SUAS  CARREIRAS  PROFISSIONAIS,  MAS  LHES  SERVIRÃO  TAMBÉM  PARA  O 
APERFEIÇOAMENTO PESSOAL DE CADA UM DOS SENHORES.

À PARTIR DE HOJE,  OS SENHORES ESTÃO QUALIFICADOS E  HABILITADOS A 
FAZER CUMPRIR TODAS AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELA LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA 
CONTRA  INCÊNDIOS  E  PÂNICO  UTILIZADAS  COMO  REFERÊNCIA  NORMATIVA  POR  NOSSA 
CORPORAÇÃO.  NO  ENTANTO,  MAIS  DO  QUE  HABILITADOS  E  QUALIFICADOS,  OS  SENHORES 
ESTARÃO RESPONSÁVEIS POR SE FAZER CUMPRIR TAIS EXIGÊNCIAS.
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JAMAIS ESQUEÇAM OU JAMAIS ATRIBUAM MENOS IMPORTÂNCIA A CONDIÇÃO 
DE QUE O TRABALHO DOS SENHORES TERÁ SEMPRE RELAÇÃO DIRETA DE DEPENDÊNCIA COM A 
SEGURANÇA  DE  VIDAS  HUMANAS  E  A  PRESERVAÇÃO  DE  BENS  ALHEIOS.  DAÍ,  A  IMENSA 
RESPONSABILIDADE DOS SENHORES.

ESSA RESPONSABILIDADE  DEVE  SE  TRADUZIR  NO  COMPROMISSO  FIRME  E 
PERMANENTE DE QUE O TRABALHO DOS SENHORES SERÁ REALIZADO COM TOTAL EMPENHO, 
SERIEDADE E E IRRESTRITA LEGALIDADE.

HÁ  CERCA  DE  UM  MÊS,  O  INSTITUTO  DE  PESQUISA  IBOPE  DIVULGOU  O 
RESULTADO  DE  UMA  PESQUISA  DE  ACEITAÇÃO  E  CREDIBILIDADE  ENTRE  A  POPULAÇÃO 
BRASILEIRA, PELA QUAL E PELO TERCEIRO ANO CONSECUTIVO, OS CORPOS DE BOMBEIROS 
FICARAM EM 1º LUGAR ENTRE AS INTITUIÇÕES BRASILEIRAS.

ESTA  É  UMA  GRANDE  RAZÃO  PARA  NOS  SENTIRMOS  ORGULHOSOS  E 
GRATIFICADOS.  MAS  AO  MESMO  TEMPO,  COMPROMETIDOS  EM  RETRIBUIR  TAMANHO 
RECONHECIMENTO DO NOSSO QUERIDO POVO PARAENSE E BRASILEIRO. E ESSA RETRIBUIÇÃO 
DEVERÁ OCORRER COM MAIS TRABALHO SÉRIO E DEDICADO. POR ISSO, CAROS CONCLUÍNTES, 
PERCEBAM  MAIS  UM  VEZ,  O  TAMANHO  DA RESPONSABILIDADE  DOS  SENHORES,  ALIÁS,  DE 
TODOS NÓS, BOMBEIROS.

NA OPORTUNIDADE, EM NOME DE NOSSO COMANDANTE GERAL, CEL DONATO, 
E  DE  TODOS  NOSSOS  OFICIAIS  E  PRAÇAS,  MANISFESTO NOSSOS SINCEROS  E  INSPIRADOS 
AGRADECIMENTOS AOS ILUSTRES INSTRUTORES DO CVT, QUE NÃO MEDIRAM ESFORÇOS PARA 
REPASSAR  SEUS  VALOROSOS  CONHECIMENTOS  AOS  ALUNOS  QUE  HOJE  CONCLUEM  O 
REFERIDO CURSO.

APROVEITO  TAMBÉM  PARA  PARABENIZAR  TODOS  NOSSOS  ILUSTRES 
CONCLUÍNTES, FAZENDO UMA MENÇÃO ESPECIAL AO TEN MANOEL LEONARDO COSTA SARGES, 
A SD MARIA ADRIANA FREIRE  RIBEIRO E  AO  TEN JAMYSON DA SILVA MATOSO,  1º,  2º  E  3º 
LUGARES, RESPECTIVAMENTE. DESEJO QUE O EMPENHO QUE OS SENHORES DESPRENDERAM 
DURANTE O CURSO, SE TRADUZAM NO APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO 
CENTRO  DE  ATIVIDADES  TÉCNICAS  E  PELA DIRETORIA DE  SERVIÇOS  TÉCNICOS  DE  NOSSA 
CORPORAÇÃO E QUE ESSA CONDIÇÃO LHES PROPORCIONEM GRANDE SATISFAÇÃO PESSOAL E 
CONSCIÊNCIA DO DEVER CUMPRIDO.

FINALIZANDO  MINHAS  PALAVRAS,  E  COMO  É  DE  PRAXE  AO  FINAL DE  UMA 
ORATÓRIA, DEDICO A TODOS OS CONCLUÍNTES, UMA FRASE QUE REPRESENTA COM EXATIDÃO O 
QUE A PARTIR DE HOJE E MUITO MAIS DO QUE ONTEM, ESPERAMOS DE TODOS OS SENHORES:

"VIDAS ALHEIAS E RIQUEZAS SALVAR"
PARABÉNS E OBRIGADO A TODOS !

FERNANDO AUGUSTO CORRÊA DE MIRANDA – CEL QOCBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA
(Fonte: Nota nº 64/2011 – Subcomando Geral)

3 – OFÍCIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO
OFÍCIO Nº.162, DE 04NOV2011 - COA
Senhor Comandante,
Conforme  autorizado  por  V.  Exª  a  participação  do  efetivo  da  COA em  operações 

helitransportadas  em  aeronaves  operadas  pelo  IBAMA,  como  objetivo  de  adquirir  e  aperfeiçoar  os 
conhecimentos relacionados ao uso de helicóptero em missões de combate a incêndios florestais,  etc.,  
informo que o 2º SGT BM Marcos Cleison Barros Martins, pertencente a esta unidade aérea, foi convocado 
a compor tripulação na função de Tripulante Operacional.

Informo ainda que o período previsto será de 09/11/11 a 24/11/11, podendo a missão ser 
prorrogada por igual período, não causando qualquer transtorno ao bom andamento dos serviços do COA; e  
que os encargos de diárias e passagens aéreas, hospedagem e alimentação serão de responsabilidade do 
referido Intituto Ambiental.
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Diante do acima exposto solicito a publicação em BG da referida participação, do nosso 
militar, em Operações Aéreas do IBAMA.

Alessandro Zell de Araújo – Maj QOBM
Coordenador de Operações Aéreas

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – OFÍCIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO

OFÍCIO Nº. 001, de 29OUT2011 – DO CONSELHO DE DISCIPLINA
Ilmo Sr. SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA

Tendo em vista que este Oficial foi designado pelo Comandante Geral do CBMPA para 
proceder a Conselho de Disciplina, instaurado por meio da portaria nº. 271/2009 – Cmdº Geral, de 25 de 
junho de 2009, a qual foi transcrita no BG nº. 120, de 01 de julho de 2009, visando apurar conduta irregular  
ao CB BM ROGÉRIO FIALHO DA SILVA, sob a acusação de agir com indignidade ou incompatibilidade 
para com o cargo afetando substancialmente os preceitos da ética, da honra pessoal, do pundonor e decoro 
da classe militar, infringindo o art. 114 incisos III e IV da Lei nº. 6.833 de 13 fevereiro de 2006, Código de 
Ética e Disciplina da Polícia Militar do Estado do Pará, ora em vigor no Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

Dessa forma, solicito a V. Sª que seja publicado em Boletim Geral da Corporação a 
Parte de Ausência (em anexo) do CB BM ROGÉRIO FIALHO DA SILVA, o qual se encontra a disposição do 
Conselho de Disciplina, estando o mesmo ausente desde às 00:00h, do dia 28 outubro de 2011, pois o 
referido militar faltou a EXPEDIENTE e a SESSÃO DE OITIVA do Conselho de Disciplina no dia 27 de 
outubro de 2011.

ALEXANDRE COSTA DO NASCIMENTO – TCEL QOBM
Presidente do Conselho de disciplina

2 – PARTE DE AUSÊNCIA - TRANSCRIÇÃO
PARTE S/Nº, DE 27OUT2011 – DO ESCRIVÃO DO CONSELHO DE DISCIPLINA
AO  TEN CEL QOBM NASCIMENTO – PRESIDENTE DO CONSELHO DE DISCIPLINA
Participo a V.Sª que o CB BM ROGÉRIO FIALHO DA SILVA,  o qual  se encontra  a 

disposição do Conselho de Disciplina, está AUSENTE desde 27 de outubro de 2011, iniciando às 00:00h do 
dia 28 de outubro de 2011, a contagem dos dias de ausência do referido militar, conforme prevê o § 1º, do  
Art. 451 do CPPM.

ELILDON ANDRADE FERREIRA- 1º TEN QOBM
Escrivão do Conselho de Disciplina

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

Confere com o Original:

ANTÔNIO ULISSES LOPES DE OLIVEIRA – CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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