
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 02 DE DEZEMBRO DE 2015.
BOLETIM GERAL Nº 214

Para conhecimento das Unidades subordinadas e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2015 (QUINTA-FEIRA)
Superior de Dia A CARGO DO COP
Supervisor de Área A CARGO DO COP

Coordenador de Operações ao CIOP
1º Turno: A CARGO DO CPO
2º Turno: A CARGO DO COP

Oficial de Dia ao QCG TEN BM ARLESSON
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL

Perito de Incêndios e Explosões A CARGO DA DST

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - AUTORIZAÇÃO PARA FREQUENTAR CURSO

Conforme manifestação favorável da Comissão de Justiça do CBMPA exarada
através do oficio nº 526/2015-COJ, autorizo os Soldados BMs Josiel da Silva Lima e Isaque Lobato
Marques pertencentes ao 10º GBM/Redenção a se deslocarem para a cidade de Alcântara – MA a
fim de frequentarem o Curso  Básico de Bombeiros  de Aeródromo (CBBA),  sem ônus para  o
Estado no período de 23/11 a 18/12/2015.

(Fonte: Nota nº 159/2015 - DEI)

2 - APRESENTAÇÃO DE MILITARES POR TÉRMINO DE CURSO
2.1.  Apresentaram-se  no  1º  GBS por  término  de  Curso  os  militares  abaixo

relacionados:
3º SGT BM Luiz Nazareno Chaves da Silva (SAR005)
SD BM José Ribamar de Barros Júnior (Segurança de Autoridade)
SD BM Daril da Silva e Silva (SAR005)
(Fonte: Nota nº 159/2015 - DEI)

2.2. Apresentou-se nesta Diretoria de Ensino e Instrução por término de curso
no Centro de Estudos de Pessoal e Forte Duque de Caxias – EB realizado no Estado do Rio de
Janeiro, o Major QOBM Antônio Bentes da Silva Filho.

(Fonte: Nota nº 160/2015 - DEI)

3 - NOTA/ORDEM DE SERVIÇO - APROVAÇÃO
Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 165/2015, da BM/3, referente à prevenção e

apoio do CBMPA durante o “CÍRIO DE PONTA DE PEDRAS”;

Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 166/2015, da BM/3, referente à prevenção e
apoio do CBMPA durante a “VISITA DO CAMINHÃO DA ”DRAGGER TRUCK” AO COMANDO GE-
RAL DO CORPO DE BOMBEIRO”;
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Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 034/2015, do 6° GBM – BARCARENA, refe-
rente à prevenção e apoio do CBMPA durante a “SEMANA DE PREVENÇÃO EM COMEMORA-
ÇÃO AOS 133 ANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ”;

Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº 038/2015, do 13° GBM – SALINÓPOLIS,
referente à prevenção e apoio do CBMPA durante a “PROGRAMAÇÃO PARA A SEMANA DE
PREVENÇÃO ALUSIVA AO DIA DO BOMBEIRO PARAENSE/2015 - SALINÓPOLIS”;

Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 09/2015, do 17° GBM – VIGIA, referente à
prevenção e apoio do CBMPA durante a “SEMANA DE PREVENÇÃO ALUSIVA AO DIA DO BOM-
BEIRO PARAENSE”;

Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº 021/2015, do 20° GBM – MOSQUEIRO,
referente à prevenção e apoio do CBMPA durante o “JOGOS DA ÁGUA E DA FLORESTA”.

(Fonte: Nota nº 43/20156 – 3ª Seção/COP)

4 - CERTIFICADOS APRESENTAÇÃO:
Foi apresentado a Diretoria de Ensino pelo Major QOBM Antônio Bentes da

Silva  Filho  o  seguinte  Certificado:  Especialização  em  Coordenação  Pedagógica  –  Pós
Graduação lato sensu-Exercito Brasileiro-Centro de Estudos de Pessoal Duque de Caxias –
Rio de  Janeiro;  registro  nº  EMM02/10/2015;  publi.  No  Adit  nº  010  –  Div  Ens ao  Boletim nº
216/2015 de 18 NOV 2015; processo nº EMM02/115689/2015 nos termos do Art. 11 da lei nº 9.786
de 08 de Fev.99. 

(Fonte: Nota nº 160/2015 - DEI)

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

1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA
PARECER Nº 068/2015 - COJ.
INTERESSADO: Tcel. QOEBM Adir Guimarães de Farias.
ORIGEM: Gabinete do Comando.
ASSUNTO: Promoção em ressarcimento de preterição.
ANEXO: Protocolo nº 25709 e seus anexos.

EMENTA: PROMOÇÃO  EM  RESSARCIMENTO  DE  PRETERIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGA AO POSTO DE
CORONEL QOEBM. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. 

I   –   INTRODUÇÃO:
DOS     FATOS     E     DA     CONSULTA
O Ten Cel QOEBM Adir Guimarães de Farias protocolou requerimento em que

solicita análise do Exmo. Sr. Comandante Geral no que tange a sua exclusão do quadro de acesso
para a promoção realizada no dia 25 de setembro do corrente ano.

O  militar  expõe  que  a  Comissão  de  Promoção  de  Oficiais  -  CPO  não
considerou a vaga existente na Lei nº 7.490, de 17 de novembro de 2010 – Lei de Efetivo do
CBMPA, considerando não haver regulamentação para o preenchimento da vaga ao Posto de
coronel QOEBM/Músico. Alega que referida lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado
do Pará. Assim, considerando os princípios da Administração, solicita que seja feita uma análise do
Exmo. Sr. Comandante Geral e da Comissão de Justiça do CBMPA.

Em seu pedido informa ainda que a Lei nº 5.162, de 16 de outubro de 1984 da
PMPA não corresponde à realidade do CBMPA, não podendo ser usada como regulamentação de
acesso  à promoção por  antiguidade ou  merecimento  ao  Posto  de Coronel  QOEBM devido  à
desvinculação entre o CBMPA e PMPA, além do fato de que os quadros são distintos.
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Foi  solicitada  diligência  ao  Secretário  da  CPO  e  em  resposta  ao
questionamento desta comissão de justiça foi encaminhada a Ata de nº 159, de 24 de agosto de
2015, publicada no Boletim Geral Reservado nº 24, de 15 de setembro de 2015 e que em reunião
realizada no dia 24 de agosto de 2015 decidiu, por unanimidade, pela exclusão do requerente do
quadro de acesso QOEBM, em razão de não haver regulamentação para o preenchimento da
vaga ao posto de coronel.

II   –   FUNDAMENTAÇÃO     JURÍDICA:
A Administração Pública encontra-se devidamente orientada pelos princípios

fundamentais.  Dentre  os  princípios  norteadores  da  atividade  administrativa,  temos  aqueles
expressos no caput do artigo 37 da Constituição Federal que dispõe:

“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 da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte: 

(...)”.
Em relação ao Princípio da Legalidade, o Saudoso Hely Lopes Meirelles nos

ensina que:
“A  legalidade,  como  princípio  de  administração  (CF,  art.37,  caput),

significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos
mandamentos  da  lei  e  às  exigências  do  bem comum,  e  deles  não  pode  se  afastar  ou
desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e
criminal, conforme o caso”.

A partir  dessas  considerações,  o  administrador  não  pode  se  afastar  dos
mandamentos da lei, pois não há liberdade nem vontade pessoal. O administrador público tem o
dever de agir conforme a lei. 

Ao  adentrarmos  na  análise  do  pleito  do  requerente,  é  importante  citar  o
seguinte diploma legal:

No ano de 2010 foi aprovada a Lei nº 7.480 de 17 de novembro de 2010 - Lei
de Fixação de Efetivo, que em seu texto prevê a vaga ao posto de Cel. QOEBM:

“Art. 1º O efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Pará é fixado em 4.984
(quatro mil novecentos e oitenta e quatro) Bombeiros Militares”.

“Art. 2º O efetivo constante do artigo anterior será distribuído nos postos
e graduações, conforme os Quadros de Organização, da seguinte forma:

(...)
V – Quadro de oficiais músicos bombeiros militares (QOBM/Mus.)
Coronel 01
Tenente-Coronel 01
Major 01
Capitão 02
Primeiro-Tenente 03
Segundo-Tenente 05
Total 13
A Carta da República de 1988 preceitua em seu artigo 144, §6º que os Corpos

de Bombeiros  Militares  são  órgãos  que  compõem a  segurança  pública,  constituindo-se  como
forças auxiliares e reservas do Exército:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e
do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
§  6º  -  As  polícias  militares  e  corpos  de  bombeiros  militares,  forças

auxiliares  e  reserva  do  Exército,  subordinam-se,  juntamente  com as  polícias  civis,  aos
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

No âmbito federal, temos ainda as disposições do Decreto Federal nº 88.777,
de 30 de setembro de 1983, o R – 200, que aprova o regulamento para as polícias militares e
corpos de bombeiros militares e faz as seguintes considerações em seus artigos 3º e 37:
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Art . 3º - O Ministério do Exército exercerá o controle e a coordenação das
Polícias Militares, atendidas as prescrições dos     § 3º  ,     4º     e     6º do artigo 10 do Decreto-lei nº
200,  de 25 de fevereiro de 1967   (Reforma Administrativa),  por intermédio dos seguintes
órgãos:

1) Estado-Maior do Exército, em todo o território nacional;
(...)
Art  .  37  -  Compete  ao  Estado-Maior  do  Exército,  por  intermédio  da

Inspetoria-geral das Polícias Militares:
(...)
4) o controle da organização, dos efetivos e de todo material citado no

parágrafo único do artigo 3º deste Regulamento;
Apesar de serem organizados e mantidos pelo governo estadual, as polícias

militares e corpos de bombeiros militares que são considerados como forças auxiliares e reservas
do Exército brasileiro devem observar as normas gerais federais sobre organização de efetivos. 

Sendo assim, em determinados casos, como veremos mais adiante, necessário
se faz a consulta ao Estado Maior do Exército quanto à modificação das leis de efetivos. 

O diploma legal que trata acerca da estrutura do CBMPA e define os quadros
de oficiais pertencentes a Corporação é a Lei de Organização Básica nº 5.731, de 15 de dezembro
de 1992 que em seu texto define os quadros de oficiais pertencentes ao Corpo de Bombeiros,
dentre eles os oficiais dos quadros QOEBM:

Art.  45  -  Os Quadros de Oficiais de Administração BM (QOABM) e de
Oficiais  de  Especialistas  BM  (QOEBM)  serão  constituídos  pelos  oficiais  oriundos  da
situação de praças, mediante curso de habilitação.

Art. 49  - O Efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará será
fixado em lei  específica  -  Lei  de Fixação do Efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado  do  Pará,  mediante  proposta  do  Governador  do  Estado  do  Pará  à  Assembléia
Legislativa, e observada a Legislação Federal.

Pela interpretação do artigo 45, caput temos a previsão dos quadros de oficiais
de Administração (QOABM) e de oficiais Especialistas (QOEBM), que seriam aqueles oriundos da
situação de praças, mediante curso de habilitação.

O texto em comento estatui ainda que o efetivo do CBMPA será fixado em lei
específica,  no  caso,  Lei  de  Fixação  de  Efetivo  elaborada  mediante  proposta  do  Exmo.  Sr.
Governador  do  Estado  à  Assembleia  Legislativa,  porém  ressalva  quanto  a  observância  da
legislação Federal.

Por possuir situação peculiar para o ingresso ao oficialato, o quadro QOEBM é
regido por legislação específica que estabelece os critérios e condições de ingresso, no caso, a Lei
estadual nº 5.162-A, de 16 de outubro de 1984. Senão vejamos:

Art.  1º Esta Lei  estabelece os critérios e condições que asseguram ao
Segundo  Sargento,  Primeiro  Sargento  e  Subtenentes  da  ativa  PM/BM  o  ingresso  nos
Quadros de Oficiais de Administração (QOA) e de Oficiais Especialistas (QOE), nos termos
da Lei de Organização Básica da Polícia Militar do Pará.” 

Art  2º  – Os Quadros de Oficiais  de Administração (QOA) e de Oficiais
Especialistas (QOE), serão constituídos de Segundos Tenentes PM/BM, Primeiros Tenentes
PM/BM e de Capitães PM/BM.

PARÁGRAFO  ÚNICO  -  Os Quadros de Oficiais de Administração (QOA) e
de  Oficiais  Especialistas  (QOE)  da  Polícia  Militar  do  Pará  serão  progressivamente
constituídos pelos postos referidos, neste artigo, na conformidade do disposto da Lei de
fixação de Efetivos em vigor, dentro das especialidades e funções a serem estabelecidas na
regulamentação desta Lei.

Art. 4º Os Oficiais dos Quadros de Oficiais de Administração (QOA) e de
Oficiais  Especialistas  (QOE)  destinam-se ao  exercício  de  funções  inerentes  à  atividade
meio, podendo, conforme o interesse da Administração Policial Militar, ser empregados na
atividade fim da Corporação. 

Art. 8º - E vedada, também, aos integrantes do QOA e do QOE a matricula
nas Escolas de Formação e de Aperfeiçoamento de Oficiais.

Art. 13 - Os efetivos do QOA e do QOE constarão da Lei de Fixação de
Efetivo da Polícia Militar.
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Art. 14  -  Os Oficiais do QOA e do QOE têm os mesmos deveres, direitos
e prerrogativas dos demais Oficiais da Corporação, ressalvadas as restrições expressas na
Lei. 

Art. 17 -  As  promoções no QOA/QOE obedecerão aos princípios contidos
na Lei da Promoção de Oficiais PM/BM e seu Regulamento, no tocante ao acesso até o
posto de Capitão PM/BM.

PARÁGRAFO  ÚNICO  -  As promoções para o ingresso nos Quadros de
que  trata  este  artigo  são  efetuadas  pelo  critério  de  merecimento  e  para  os  postos  de
Primeiro Tenente PM/BM e de Capitão PM/BM pelo critério de antigüidade.

Art. 19-O Poder Executivo do Estado do Pará, ouvido o Estado-Maior do
Exército: 

I   -  Estabelecerá  através  de  Lei  de  Fixação  de  Efetivo  face  às
necessidades da Polícia Militar, os postos e respectivos efetivos dos Quadros;

Conforme dispõe a Lei nº 5.162–A/1984, os oficiais pertencentes ao quadro
QOEBM destinam-se ao exercício de funções inerentes à atividade meio, podendo também ser
empregados nas atividades fins da Corporação. 

Da  mesma  forma,  o  texto  legal  dispõe  que  os  quadros  de  oficiais  serão
constituídos de segundos tenentes PM/BM, primeiros tenentes PM/BM e capitães PM/BM, sendo
que  as  promoções  devem obedecer  aos  princípios  contidos  na  Lei  de  Promoção  de  Oficiais
PM/BM  (Lei  nº  5.249/1985,  que  será  analisada  posteriormente)  e  seu  regulamento  no  que
concerne ao acesso até o posto de capitão PM/BM.

A legislação permite ainda que o Poder Executivo estabeleça através de lei de
fixação de efetivo os postos e respectivos efetivos do quadro, desde que ouvido o Estado Maior do
Exército.

Aliado as disposições da Lei  nº  5.162-A, de 16 de outubro de 1984, temos
ainda o  Decreto estadual nº 4.241, de 22 de fevereiro de 1986 que veio regulamentar àquele
diploma legal:

Art.  2º  –  Os Policiais  Militares integrantes dos Quadros de Oficiais  de
Administração  (QOA)  e  de  Oficiais  Especialistas  (QOE)  são Oficiais  dos  Serviços  da
Corporação.

Art. 8º – É vedado também aos integrantes do QOA e do QOE a matrícula
nas Escolas de Formação ou de Aperfeiçoamento de Oficiais.

Art. 12 – Os efetivos do QOA e do QOE, constarão da Lei de Fixação de
Efetivo da Polícia Militar.

Art. 13 – Os Oficiais do QOA e do QOE tem os mesmos deveres, direitos e
prerrogativas dos demais Oficiais da Corporação, ressalvadas as restrições expressas na
Lei.

Art.  18  –  As  promoções  no  QOA  e  QOE  obedecerão  aos  princípios
contidos  na  Lei  de  promoção  de  Oficiais  PM/BM  e  seu  Regulamento,  vigentes  na
Corporação, exceto quanto às datas fixadas para promoção.

Art. 28 -São aplicadas aos Policiais Militares Candidatos ou pertencentes
ao QOA e QOE, quando for o caso, todas as disposições contidas na Lei de promoção de
Oficiais PM/BM e seu regulamento, vigente na Corporação.

Da  análise  dos  diplomas  supracitados,  fica  claro  que  a  promoção  para  o
Quadro de Oficiais Especialistas - QOEBM vai somente até o posto de capitão.

Nota-se que a Lei nº 5.162-A/1984 prevê as normas e condições de ingresso
no quadro e a Lei nº 7.480/2010 (Fixação de Efetivo) prevê o número de vagas para cada posto.
Entretanto, ao passo que foi criada a vaga para o posto de coronel QOEBM, não foi modificada a
norma vigente que prevê a condição de ingresso para o oficialato superior. A lei nº 5.162-A/1984
não  deixa  dúvida  em seu  artigo  2º,  caput ao  prever  que  os  oficiais  pertencentes  ao  quadro
QOEBM são constituídos  por  segundos tenentes,  primeiros  tenentes  e  capitães.  Tal  assertiva
ganha reforço quando o artigo 17, caput do mesmo diploma legal aduz que os princípios da lei de
promoção de oficiais e seu regulamento somente se aplicam até a as promoções ao posto de
capitão.

Assim, os únicos textos legais que disciplinam sobre os postos que os oficiais
pertencentes  ao  quadro  QOEBM  podem  ocupar  são  a  Lei  nº  5.162-A/1984  e  o  Decreto  nº
4.241/1986.
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Por fim, não podemos deixar de citar diploma legal que disciplina o acesso
gradual e sucessivo na hierarquia para os oficiais pertencentes aos outros quadros, que é a Lei nº
5.249, de 29 de julho de 1985 que dispõe acerca da promoção de oficiais  da Polícia Militar do
Estado do Pará, ora aplicável a esta Corporação. Referido texto legal dispõem:

Art. 1º  - Esta Lei estabelece os critérios e as condições que asseguram
aos oficiais  da ativa da Polícia Militar do Estado do Pará,  acesso na hierarquia Policial
Militar, mediante promoção, de forma seletiva gradual e sucessiva.

A lei de promoção de oficiais foi regulamentada pelo Decreto nº 4.242, de 28 de
janeiro de 1986, que dentre outras dispõem:

Art. 1º  - As promoções de Oficiais tem em vista prover as necessidades
da Organização Policial Militar, pelo acesso regular e equilibrado aos postos da hierarquia,
assegurando-  lhe,  em  igualdade  de  condições,  possibilidades  idênticas,  segundo  um
critério de aferição de aptidões.

Art.  18  -  Constituem  requisitos  indispensáveis  para  promoção  por
antiguidade ou merecimento:

I  - CURSOS:
a)Curso  de  Formação  de  Oficiais  (CFO)  -  para  promoção  a  Segundo-

Tenente, Primeiro- Tenente e Capitão PM/BM;
b)Curso de Habilitação de Oficiais (CHO)  - para promoção de Oficiais nos

Quadros de Oficiais Especialistas (QOE) e de Oficiais de Administração (QOA) PM/BM;
c)Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) - para promoção a Major e

Tenente- Coronel PM/BM;
d)Curso Superior de Polícia (CSP) e Superior de Bombeiros (CSB) - para

promoção a Coronel PM e BM, respectivamente, desde que existam na própria Corporação
e ressalvado o estabelecido no art. 12 do R - 200, aprovado pelo Decreto Federal nº 88.777,
de 30 SET 83.

Art.  84   -  Aplicam  -  se  aos  Aspirantes  a  Oficial,  Oficiais  médicos,
dentistas, farmacêuticos e veterinários, bem como os capelães e Oficiais do QOA e QOE, os
dispositivos deste Regulamento, no que lhes for pertinente.

Da interpretação do diploma legal supracitado, a aplicação da lei de promoção
de oficiais aos oficiais pertencentes ao quadro QOEBM é possível desde que até a promoção ao
posto de capitão,  conforme dispõe o artigo 84 do Decreto nº  4.242/1986,  onde se aplica aos
oficiais  daquele  quadro  as  disposições  da  lei  de  promoção  de  oficiais  naquilo  que  lhes  for
pertinente, considerando que são regidos por lei específica.

Além disso, a própria Lei nº 5.162-A/1984, em seu artigo 8º  caput veda aos
oficiais pertencentes ao quadro QOEBM que os mesmos possam se matricular em escolas de
formação e de aperfeiçoamento de oficiais.

Assim, por mais que a lei de fixação de efetivo tenha criado a vaga para o posto
de coronel, entendemos que a lei nº 5.162–A/1984 deveria prever as condições de ingresso para
promoção aos postos superiores, no caso: major, tenente-coronel e coronel.

III   –   CONCLUSÃO:
Por todo exposto, esta comissão de justiça conclui:
1  -  Considerando o princípio  constitucional da legalidade, em  que  a

Administração Pública somente pode fazer aquilo que a lei permite, aliada as disposições do artigo
2º, 14 e 17 da Lei nº 5.162-A/1984, artigo 84 do Decreto Estadual nº 4.242/1986, esta comissão de
justiça entende não ser possível o deferimento do pleito do requerente no sentido de promovê-lo
ao posto de coronel QOEBM em ressarcimento de preterição, pois a legislação específica não
deixa dúvidas ao expor que o quadro de oficiais QOEBM é composto somente até o posto de
capitão BM; 

2 – A Lei nº 5.162-A/1984 prevê as normas e condições de ingresso no quadro,
ao passo que a Lei nº 7.480/2010, Lei de Fixação de Efetivo prevê o número de vagas para cada
posto.  Embora  tenha  sido  criada  a  vaga  para  o  posto  de  coronel  QOEBM,  não  ocorreu  a
modificação da norma vigente quanto previsão de condições de ingresso para o oficialato superior;

3 - Tampouco podem ser aplicadas ao caso do militar as disposições da Lei de
Promoção de Oficiais, no caso a Lei nº 5.249/1985, no que tange aos requisitos para a promoção
aos postos do oficialato superior,  pois as promoções no quadro QOEBM somente obedecem aos
princípios da Lei de Promoção de Oficiais e regulamento nas promoções até o posto de capitão,
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consoante dispõe o artigo 17,  caput da Lei  nº  5.162-A/1984, uma vez que existe lei estadual
específica que disciplina o acesso gradual e sucessivo na hierarquia dos oficiais QOEBM. Referida
lei inclusive veda aos oficiais pertencentes àquele quadro a matrícula nas escolas de formação e
aperfeiçoamento de oficiais;

4 – Quanto a alegação de que a Lei nº 5.162-A/1984 não pode ser aplicada ao
CBMPA, considerando a desvinculação da PMPA, esta não encontra sustento, pois na falta de
diploma legal específico da Corporação, devem ser aplicadas as disposições daquela lei, fato este
que ocorre hodiernamente quando da realização de Curso de Habilitação de Oficiais - CHO, em
que  a  legislação  é  comumente  usada  como  norma  de  ingresso  e  promoção  para  os  postos
subsequentes; e

5  -  Por  fim,  considerando  que  a  mudança  de  postos  e  efetivo  no  quadro
QOEBM está condicionada a consulta ao Estado Maior do Exército, conforme dispõe o artigo 19, I
da Lei nº 5.162-A/1984 nada impede, que após consulta, seja feita proposta de uma nova lei que
estabeleça critérios e condições para ingresso desses oficiais ao oficialato superior.

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 23 de novembro 2015.

THAIS MINA KUSAKARI – CAP. QOCBM
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA

2 - DIRETORIA DE ENSINO E INSTRUÇÃO DO CBMPA
Retifico  o  teor  do  parecer  nº  03/2015,  por  ter  saído  com  incorreção  na

publicação do BG nº 177/2015.
PARECER Nº 03/2015 – DEI
INTERESSADO: CAP QOCBM PAULO SÉRGIO MARTINS COSTA
ORIGEM: Diretoria de Pessoal do CBMPA
ASSUNTO: Habilitação Policial Militar
ANEXO: Juntada de Documentos nº 22534/2015

EMENTA:  EQUIVALENCIA DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU
PARA EFEITO DE MUDANÇA DE PERCENTUAL DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR PARA
40%

I - INTRODUÇÃO: 
DOS FATOS E DA CONSULTA:
Em cumprimento a Portaria nº 817, de 17 de outubro de 2014, para analise de

pedido de aproveitamento, pela corporação, do curso de pós-graduação latu senso  para fins de
mudança de percentual de habilitação policial militar pelo  CAP QOCBM PAULO SÉRGIO MAR-
TINS COSTA, analisamos conforme a seguir:   

II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
DO DIREITO:
Com base no Art.21 da lei 4.491, de 28 de novembro de 1973, que foi revogado

pela lei 5.022 de 09 de abril de 1982, passando a vigorar com a seguinte redação:
Art. 4º A gratificação de habilitação Policial militar é devida a partir data do res-

pectivo curso; 
§1º Somente serão considerados para efeitos de habilitação policial militar os

cursos de extensão com duração igual ou superior a cinco meses, realizados no país ou no exteri -
or.

§2º Na ocorrência de mais de um curso será atribuído somente à gratificação
de maior valor percentual.

§3º As condições, os cursos que asseguram direito a gratificação de Habilitação
Policial militar, bem como o valor da gratificação serão estabelecidos em Decretos do Poder Exe-
cutivo. 

Vejamos o Decreto nº 2.940 de 21 de setembro de 1983, que altera o valor do
percentual da Gratificação Policial Militar, bem como o valor da Gratificação de Habilitação e Inde-
nização de moradia dos integrantes da polícia Militar do Estado.
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A gratificação de Habilitação Policial Militar de que trata o Art.4º da lei 5022, de
05 de abril de 1982, é devida ao policial militar nas condições especificadas na referida lei e no De-
creto nº 2.181, de 12 de abril de 1982, nos percentuais abaixo indicados:

Art.1° -  A  Gratificação de  Habilitação  do Policial-Militar,  de  que trata  o  arti-
go 4° da Lei nº 5022, de 05 de abril de 1982 é devida ao policial-militar nas condições especifica-
das na referida Lei e no Decreto nº 2181, de 12 de abril de 1982, nos percentuais abaixo indica-
dos: 

I - 50% (cinquenta por cento): Curso Superior de Policia;
II - 40% (quarenta por cento): Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, de Sar-

gentos ou equivalentes;
III - 30% (trinta por cento): Curso de Especialização de Oficiais, de Sargentos

ou equivalente;
IV - 20% (vinte por cento): Curso de: 
a) Formação de Oficiais;
b) Formação de Sargentos;
c) Formação de Cabos;
d) Especialização de Soldados.
Acrescenta-se ainda, a legislação educacional vigente, configurada na Resolu-

ção nº 1, de 8 de junho de 2007, do Conselho Nacional de Educação, versa em seus artigos:
“Art. 5º Os cursos de pós-graduação, lato sensu, em nível de especialização,

têm duração mínima de 360 horas (...);
“Art. 7º - (...)
§ 1º Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu de-

vem mencionar a área de conhecimento do curso e serem acompanhados de seu respectivo his-
tórico escolar, do qual devem constar obrigatoriamente:

a) A relação das disciplinas, carga horária, nota ou conceito obtido pelo aluno e
nome e qualificação dos professores por elas responsáveis;

b) Período em que o curso foi realizado e sua duração total, em horas de efeti-
vo trabalho acadêmico;

c) Título da monografia ou do trabalho de conclusão do curso e nota ou concei-
to obtido;

d) Citação do ato legal de credenciamento da instituição.
§ 2º os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu, em

nível de especialização, na modalidade presencial ou a distancia, devem ser obrigatoriamente re-
gistrados pela instituição devidamente credenciada e que efetivamente ministrou o curso.   

§ 3º os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu, em
nível de especialização, que se enquadrem nos dispositivos estabelecidos pela Resolução terão
validade nacional.

Pela exposição acima fica claro que o certificado de especialização lato sensu
apresentado pelo oficial está em acordo com as legislações educacionais vigentes. Ressaltarmos,
porém, que a equivalência que trata o Art.1º do Decreto nº 2.940, de 21 de setembro de 1983, é
devida ao Policial Militar considerando o disposto no art.4º da lei 5.022, de 05 de abril de 1982, so-
mente para efeito de Gratificação de Habilitação Policial Militar e não para substituição do
Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO).  

III- CONCLUSÃO DO PARECER:
Antes  das  considerações  finais,  cabe  destacar  que  já  existe  o  parecer  nº

01/2015,  homologado  pelo  Comandante  Geral  do  CBMPA,  publicado  em  Boletim  Geral  nº
165/2015, que versa exatamente sobre tema em questão, além de outros pareceres da COJ, de nº
012/2011, nº 011/2011, ambos publicados no Boletim Geral nº 045/2011, os quais serviram de refe-
rência para nossa conclusão. Além disso, foi necessário analisarmos os documentos educacionais
dos requerentes para verificar se estavam em acordo com a legislação educacionais vigentes do
MEC. 

Diante do acima exposto, com fulcro nas leis: nº 5.022, de 05 de abril de 1982;
nº 5251, de 31 de julho de 1985; art.1º do Decreto nº 2.940, de 21 de setembro de 1983 e da Re -
solução nº 1, de 8 de junho de 2007, do Conselho Nacional de Educação, esta Diretoria de Ensino
e Instrução, considera que a especialização lato sensu na área de Direito Público com ênfase em
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Direito Penal,  realizado pela Universidade de Potiguar- APEC, apresentado pelo CAP QOCBM
PAULO SÉRGIO MARTINS COSTA pode muito bem ser aproveitada nas atividades do CBMPA.

Por fim acrescenta-se que o certificado de especialização apresentado pelo ofi-
cial nesta Diretoria de Ensino e Instrução do CBMPA se enquadra perfeitamente no artigo 4° da Lei
nº 5022, de 05 de abril de 1982 e no item III, do Decreto nº 2181, de 12 de abril de 1982, quanto à
equivalência ao Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) não vislumbramos possibilidade de
substituição por um curso de natureza acadêmica em nível de especialização lato sensu. 

É o parecer.
Salvo melhor juízo de Vossa Excelência.

CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CASTRO – CAP QOBM
Auxiliar da Diretoria de Ensino e Instrução

Augusto Sérgio Lima de Almeida- CEL QOBM
Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer.
2. Encaminha-se a Diretoria de Pessoal do CBMPA
3. Publique-se em BG

2 – FÉRIAS – CONCESSÃO
Concedi  no  período  de  07NOV  a  06DEZ2015,  as  férias  regulamentares,

referente ao ano de 2014, ao TEN CEL QOBM LUIS CLAUDIO DA SILVA FARIAS, do 1º GPA –
Paragominas.

Concedi no período de 01 a 30NOV2015, as férias regulamentares, referente
ao ano de 2014, ao MAJ QOBM KLEBSON LOAIR LAZARO MANSOS BENTES, do QCG/TCE–
Belém.

Concedi  no  período  de  15  a  27NOV2015,  13  (treze)  dias  das  férias
regulamentares, referente ao ano de 2014, ao CAP QOSBM OSWALDO BAPTISTA DO CARMO
JUNIOR, da Diretoria de Saúde, devendo usufruir os 17 (dezessete) dias restantes em momento
oportuno.

(Fonte: Nota nº 186/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

3 – FÉRIAS – ANTECIPAÇÃO
Antecipo para o período de 25NOV a 24DEZ2015, as férias regulamentares,

referente ao ano de 2014, da CAP QOCBM THAIS MINA KUSAKARI, do QCG – Belém, previsto
para o mês de DEZ2015.

(Fonte: Nota nº 186/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

4 – ASSUNÇÃO DE FUNÇÃO
Responde cumulativamente com a função que já exerce, a CAP QOBM KAREN

PAES DINIZ GEMAQUE, pelo  Comando do 1º GPA – Paragominas,  no período de  07NOV a
06DEZ2015, em razão do titular, o TEN CEL QOBM LUIS CLAUDIO DA SILVA FARIAS, encontra-
se em gozo de férias regulamentar no referido período.

(Fonte: Nota nº 186/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

5 – DISPENSA DO SERVIÇO
Concedo  no  período  de  20  a  25NOV2015,  06  (seis)  dias  de  dispensa  do

expediente e serviço, a MAJ QOBM SAMARA CRISTINA ROMARIZ DE CARVALHO, do QCG –
Belém, conforme dispõe os Arts. 72, 73, II e 75, I, §§ 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.833/2006.

(Fonte: Nota nº 186/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

6 – AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Autorizei  o TEN CEL QOBM REGINALDO  PINHEIRO DOS SANTOS, do 3º

GBM – Ananindeua, a deslocar-se ao Município de Parauapebas, no período de 20 a 22NOV2015,
a fim de tratar de assunto de interesse particular, sem ônus para o Estado.
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Autorizei  a MAJ QOBM  SAMARA CRISTINA ROMARIZ DE CARVALHO, do
QCG – Belém, a deslocar-se ao Estado de São Paulo, no período de 20 a 25NOV2015, a fim de
tratar de assunto de interesse particular, sem ônus para o Estado.

(Fonte: Nota nº 186/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

7 – PUBLICAÇÃO SEM EFEITO
Torno sem efeito a matéria publicada no BG nº 209 de 23NOV2015, que trata

do adiamento do período de férias regulamentar,  referente ao ano de 2014, do  CAP QOSBM
OSWALDO BAPTISTA DO CARMO JUNIOR,  da Diretoria  de  Saúde,  previsto  para  o  mês de
NOV2014.

(Fonte: Nota nº 186/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – FÉRIAS – CONCESSÃO

Concedo no período de 01 a 30NOV2015, as férias regulamentares, referente
ao ano de 2014, ao 3º SGT BM JOSE ANTONIO CARVALHO FERREIRA, do QCG/TCE– Belém.

(Fonte: Nota nº 186/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

2 – FÉRIAS – TRANSFERÊNCIA
Transferi  o  período  de  férias,  referente  ao  ano  de  2014,  do  3º  SGT  BM

FRANCISCO ALVES DOS SANTOS FILHO, do 5º GBM – Marabá, do mês de JUN para o período
de 15NOV a 14DEZ2015.

Transferi o período de férias, referente ao ano de 2014, do CB BM CHARLENO
JOSE  DO  MAR  OLIVEIRA,  do  21º  GBM –  Belém,  do  mês  de  SET2015  para  o  período  de
04DEZ2015 a 02JAN2016.

(Fonte: Nota nº 186/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

3 – MUDANÇA DE NOME
Fica mudado o nome do SD BM VALNEI ALVES, do 2º GBM – Castanhal, para

VALNEI  ALVES SAMUEL, em  virtude  de  Retificação  Extrajudicial  no  nome  de  sua  Genitora,
conforme Certidão de Nascimento nº 067561 01 55 1985 1 00040 078 0010625 15, emitida pelo
Cartório Único Ofício “Reis Souza” – Irituia/PA, apresentada na Diretoria de Pessoal.

(Fonte: Nota nº 186/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

4 – AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Autorizei o CB BM ELESSANDRO QUEIROZ DE ALEXANDRIA, do 7º GBM –

Itaituba, a deslocar-se ao Estado de São Paulo, a conta do dia 08NOV a 07DEZ2015, em gozo de
férias regulamentar, sem ônus para o Estado.

(Fonte: Nota nº 186/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

5 – EXTRAVIO DE DOCUMENTO
O  SD BM  HIJAOEKES SILVA SOUZA,  do  7º  GBM –  Itaituba,  participou  a

Diretoria de Pessoal que lhe foi extraviado o seguinte documento: (Registrado na Del. Virtual –
277, em 22SET2015, conforme BOP nº 00277/2015213808-1).

CARTEIRA DE IDENTIDADE MILITAR

O SD BM WILKSON BARBOSA MONTEIRO, 13º GBM – Salinópolis, participou
a  Diretoria  de  Pessoal  que  lhe  foi  extraviado  o  seguinte  documento:  (Registrado  na  UP
SALINÓPOLIS – Unid. Pol. 75, em 28OUT2015, conforme BOP nº 00075/2015.002574-9).

CARTEIRA DE IDENTIDADE MILITAR
(Fonte: Nota nº 186/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)
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6 – ROUBO DE DOCUMENTO
O  CB  BM  EDVALDO ALVES  CARVALHO,  da  2ª  SBM/Infraero  –  Marabá,

participou a Diretoria  de Pessoal  que foi  roubado o seguinte  documento:  (Registrado na SÃO
BRAS  –  2º  SECCIONAL  –  1º  RISP  –  2ª  AISP,  em  22OUT2015,  conforme  BOP  nº
00321/2015.100490-0).

CARTEIRA DE IDENTIDADE MILITAR
(Fonte: Nota nº 186/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

7 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 963 DE 09 DE OUTUBRO DE 2015. 
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador

Estadual de Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
Considerando o que  preceitua o  Art.  70,  §  1º,  Alínea “a”  e  Art.  71,  §  1º,  da  Lei  Estadual  nº
5.251/1985.

RESOLVE: 
Art.  1º  –  Conceder  03  (três)  meses  de  licença  especial  ao  militar  abaixo

mencionado, no período de 01/05/2015 a 29/07/2015. Apresentação dia 30/07/2015 pronto para o
expediente e serviço. 

I  –  3º SGT BM  ODIVALDO ENDERSON DA CUNHA,  MF 5428360-1,  do 3°
GBM - Ananindeua, referente ao decênio de 01/03/2003 a 01/03/2013, (2ª Licença). 

Art. 2º - Ao comandante do 3° GBM - Ananindeua fazer o controle regulamentar
da licença informando o término através de documento à Diretoria de Pessoal. 

Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem ao dia 01/05/2015, revogadas as
disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NAHUM FERNANDES DA SILVA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

NOTA: Republicado por ter saído com incorreção no Boletim Geral nº 195 de
03NOV2015).

(Fonte: Nota nº 186/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - DIRETORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS

SEÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS
NÚCLEO DE PERÍCIA DE INCÊNDIO DO CBMPA
PORTARIA Nº 02/2015 (NPCBMPA / DST-2) DE 20DE NOVEMBRO DE 2015
OBJETIVOS,  DEFINIÇÕES E CAUSAS DE INCÊNDIOS PARA EFEITO DE

PADRONIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PERÍCIA DE INCÊNDIO DO CBMPA

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS
Art. 1º- A perícia do CBMPA não possui caráter forense, tendo como missão fim

a retroalimentação do sistema da corporação, ficando definido como os objetivos gerais da Perícia
de Incêndio:

I-  Levantar  dados  necessários  à  prevenção  de  incêndios,  verificando  a
funcionalidade e o cumprimento das normas técnicas vigentes;

II - Verificar o emprego eficiente dos recursos preventivos existentes, com vistas
à orientação adequada do público interno e externo;

III -  Verificar  o  desenvolvimento  das  operações  de  socorro,  visando  o
aprimoramento da eficiência operacional da Corporação;

IV - Coletar dados técnico-científicos com vistas à adequação de equipamentos,
normatização técnica e qualificação da tropa;

V –Catalogar informações para desenvolver pesquisas objetivando a criação de
novos equipamentos ou sistemas preventivos de incêndio que atendam a necessidades constata-
das;

Boletim Geral nº 214 de 02DEZ2015 – E-mail Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág11



CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES
Art.  2º -  Para  efeito  de  padronização  da  linguagem pericial  de  incêndio  no

CBMPA define-se o seguinte:

I – Incêndio: Combustão rápida disseminando-se de forma descontrolada no
tempo e no espaço. (Internacional ISO 8421-1).

II – Fogo: oxidação rápida auto-sustentada acompanhada da evolução variada
da intensidade de calor e de luz (National Fire Protection Assotiation (NFPA);

III – Calor: energia cinética dos átomos; entendido como a radiação eletromag-
nética que se propaga independente do meio físico, caracterizada pela variação de temperatura, é
a sensação manifestada em local aquecido. São tipos de energia calorífica, a saber: Energia me-
cânica (produzida por atrito), Energia química (produzida pelo fogo ou combustão), Energia elétrica
(produzida por corrente elétrica) e Energia nuclear (produzida pela ruptura do átomo).

IV - Combustíveis sólidos: quando exposto a um determinado nível de radia-
ção sofre o processo de decomposição térmica, denominado pirólise, e desenvolvem produtos ga-
sosos, que, com o oxigênio do ar, forma a mistura inflamável. A brasa é o resultado de uma com-
bustão incompleta de um combustível sólido.

V - Combustíveis líquidos: quando exposto a um determinado nível de radia-
ção sofre o fenômeno físico denominado evaporação, que é a liberação de vapores que em conta-
to com o oxigênio do ar forma a mistura inflamável.

VI - Combustíveis gasosos: contato com o oxigênio do ar forma a mistura in-
flamável que na presença de uma energia ativante se inflama.

VII - Chama: é o fenômeno químico resultante da queima de gases de um ma-
terial combustível.

VIII–Fumaça: é a mistura de gases, vapores e partículas sólidas finamente divi-
didas. Sua composição química é altamente complexa, assim como o mecanismo de formação.

IX - Ponto de Combustão: É a temperatura mínima, na qual os gases despren-
didos dos materiais combustíveis, ao entrarem em contato com a fonte externa de calor, entram
em combustão e continuam a queimar.

X - Ponto de Fulgor: É a temperatura mínima, na qual os gases desprendidos
dos materiais combustíveis, ao entrarem em contato com a fonte externa de calor, entram em
combustão, entretanto, a chama não se mantém devido a insuficiência na quantidade de vapores.

XI  -  Ponto  de  Ignição:  É  a  temperatura  mínima,  na  qual  os  gases
desprendidos dos combustíveis entram em combustão apenas pelo contato do oxigênio do ar,
independente de qualquer fonte de calor.

XII – Explosão: resultado de uma expansão repentina e violenta de um com-
bustível gasoso, em decorrência da mistura entre um gás (ou vapor de gás) inflamável e o oxigênio
do ar. Essa ignição se dá em alta velocidade gerando uma onda de choque que se desloca para
todos os lados de forma radial. Uma explosão pode ser classificada como detonação ou deflagra-
ção. Uma detonação ocorre quando o deslocamento do ar tem uma velocidade superior a 340 m/s,
abaixo disto é considerada uma deflagração.

XIII – Laudo de investigação de incêndio: é o documento que registra o pro-
cesso de elucidação dos fatores e circunstâncias que proporcionaram o surgimento, o desenvolvi-
mento e a extinção do incêndio. O Laudo de Investigação de Incêndio compõe-se da parte escrita,
fotos, croqui, figuras e eventuais anexos os quais os investigadores julgarem relevantes para a elu-
cidação do sinistro. Todo o trabalho realizado pelo investigador deve ser relatado no laudo com o
objetivo maior de fornecer dados e informações que possam ser catalogados de forma a subsidiar
a estatística de incêndio dos Corpos de Bombeiros.

CAPÍTULO II
DAS CAUSAS DE INCÊNDIO
Art. 3º - A causa de um incêndio é provocada pela relação entre a fonte de igni -

ção, o primeiro combustível queimado, e as circunstancias as quais propiciaram o contato entre
ambos. Ficam definidas as seguintes causas de incêndio para efeito de conclusão em laudo perici-
al:

I -FATORES  ANTROPOLÓGICOS:agrupam-se  os  incêndios  ou  explosões
originados segundo a influência dos seres humanos, direta ou indiretamente, subdivide em: 
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a)  AÇÃO PESSOAL DIRETA: onde há sempre a intenção por parte do autor,
caracterizando o chamado “incendiarismo”.

b)  AÇÃO  PESSOAL  INDIRETA:  onde  atos  inseguros  e  condições  de
insegurança  originam  incêndios  através  de  ações  humanas  de  imperícia,  negligência  e
imprudência ou ainda, em casos excepcionais, através de erros, acidentes ou causas anormais.

II - FATORES DE NATUREZA FÍSICO-QUÍMICA: às causas de incêndio envol-
vem necessariamente os fenômenos científicos de naturezas diversas relacionadas ao processo
de combustão. Os fatores de natureza físico-química podem ser reduzidos nos seguintes: combus-
tão espontânea, reações por oxidação, processos eletrodinâmicos, processos eletrostáticos, pro-
cessos dinâmicos e processos meteorológicos.

a)  COMBUSTÃO ESPONTÂNEA:  se manifesta naturalmente em certas subs-
tâncias, sem a prévia aplicação de agente ígneo externo. O fator motivador deste processo, na
maioria dos casos, se deve a uma oxidação, circunstâncias de ordem biológica, ou decomposição
química, por exemplo: reação química entre gases, líquidos, produtos perigosos, substâncias natu-
rais e produtos industrializados, e similares.

b) REAÇÕES POR OXIDAÇÃO: é a combustão no seu entendimento mais trivi-
al, correspondem à classe das reações exotérmicas em cuja fase inicial, é fundamental que exista
uma substância facilmente oxidável, em condições normais; assim como a presença de um ele-
mento suscetível de absorver calor dessa reação, por exemplo: velas, fósforos, isqueiro, brasa, fa-
ísca, contato com superfícies aquecidas, materiais incandescentes e similares.

c) PROCESSOS ELETRODINÂMICOS (FENÔMENOS TERMOELÉTRICOS): a
palavra dinâmica refere-se ao movimento de energia como fator preponderante para a formação
de uma fonte de calor, partindo do conhecido “EFEITO JOULE”,enquanto se relaciona com a trans-
formação da energia elétrica em energia calorífica. Assim, temos como principal motivo do conhe-
cido  “curto-circuito”que corresponde ao contato direto entre as partes metálicas dos condutores,
com a formação do arco-voltaico, como consequência da transmissão da corrente elétrica através
de um meio gasoso e outros tantos fenômenos que envolvem a energia elétrica, por exemplo:
equipamentos elétricos e eletrônicos(desde que estejam energizados e sejam responsáveis diretos
pelo incêndio),sobrecarga, sobre tensão e similares.

d) PROCESSOS ELETROSTÁTICOS: levando em consideração que é possível
gerar uma fonte calorífica, ao criar-se um diferente potencial estático, por atrito (fricção) ou por
choque; pode-se atribuir a este fato, a produção de cargas eletrostáticas,que por não terem ligação
à terra para descarga, em dado momento, o potencial acumulado pode se transformar em potenci-
al dinâmico, dando lugar à possível formação de um arco-voltaico, gerando centelhamento e a ini-
ciação do fogo, por exemplo: tanques de combustíveis, caminhões tanques, rosqueamento de vál-
vulas de cilindros de alta pressão, e similares.

e) PROCESSOS DINÂMICOS: causando-se atrito ou fricção de dois corpos en-
tre si, há o aumento de temperatura entre estes, devido aumento da energia cinética. Esta eleva-
ção é capaz de proporcionar em um dado momento, a temperatura de ignição de um dos materiais
em contato, por exemplo: processo de perfuração,correias de motores, máquinas de indústrias e
similares.

f) PROCESSOS METEOROLÓGICOS: são aqueles independentes da ação hu-
mana, cuja origem é de responsabilidade da natureza: descargas atmosféricas, processos higros-
cópios, vendaval, terremotos, etc.

CAPÍTULO V
DA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL DE INCÊNDIO
Art. 4º - Todo laudo pericial de incêndio elaborado pelos peritos do CBMPA de-

verá ser confeccionado a partir das definições desta portaria, revogando-se as disposições em
contrário.

§ 1º O Núcleo de perícia disponibilizará um modelo de laudo padronizado digi-
talmente na DST/2, só será recepcionado pelo NPI laudos confeccionados no modelo em vigor dis-
ponibilizado.
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Art.  5º -  A perícia  será  realizada  quando  houver  incêndio  ou  princípio  de
incêndio em área urbana, em edificação, veículos e áreas de vegetação, e que tenha sido requerida
ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará pelo proprietário do imóvel ou interessado.

§  1 Aplica-se  o  disposto  nesta  Portaria  aos  casos  de  explosões  difusas,
ocorridas em combustíveis e inflamáveis, não se aplicando às explosões de artefatos explosivos.

§ 2 As perícias de incêndios solicitados em prazo superior a vinte e quatro horas
após da ocorrência de incêndio ou de princípio de incêndio, deverão ser realizadas atendendo a
solicitação do interessado, junto a Diretoria de Serviços Técnicos, cabendo aos peritos a avaliação
quanto à preservação do local, à integridade e à idoneidade dos vestígios.

§ 3 Nos casos de incêndios florestais,  somente serão realizadas as perícias
solicitadas ou de relevante interesse ambiental.

§  4 As  perícias,  quando  exercido  o  juízo  de  mérito,  observado  o  princípio
constitucional da eficiência e em termos de conveniência e oportunidade, poderão ser dispensadas.

§ 5 A dispensa de que trata o parágrafo anterior será procedida pelo Diretor de
Serviços os Técnicos, após análise meritória

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário e casos omissos serão diluí-
dos pelo Núcleo de Perícias de Incêndio do CBMPA.

ALEX DOS SANTOS LACERDA – 1º TEN QOBM
Chefe do núcleo de perícias do CBMPA
Seção de estudos técnicos (DST/2)

CLÁUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALVANTI– CEL QOBM
Diretor de Serviços Técnicos do CBMPA

2 – REQUERIMENTO DESPACHADO
TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA A PEDIDO
De  acordo  com  o  que  preceituam  os  Art.  101,  Inciso  I,  e  102  da  Lei

Estadual nº 5251/85, solicitado pelos requerentes abaixo mencionados :
SUBTEN BM JOSE DOUGLAS DA CRUZ PIRES, MF 5539056-1, do 26º GBM

Icoaraci.
DESPACHO:
1 - Deferido;
2 - À SPP e SCP/DP providenciar a respeito;
3 - Registre-se, publique-se e cumpra-se.
(Fonte: Nota nº 186/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

3 - ATA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
UNIDADE DE PERÍCIAS MÉDICAS
SESSÃO ORDINÁRIA Nº 019/2015 – JPMSS
ATA 003/2015
1ª VIA  -Comando Geral - Corpo Militar de Saúde
A Junta  Policial  Militar  Superior  de  Saúde  inspecionou na  presente  sessão

ordinária, o abaixo declarado que lhe foi apresentado de ordem e sobre seu estado de saúde
proferiu o seguinte parecer:

Nome: RAIMUNDO IOMAR FURTADO 
Nascimento: 01/OUT/1967
Naturalidade: PARAENSE
Posto ou Graduação:
3º SGT BM  RG: 15853  MF: 5119715/2  OPM: 2º GBM
Diagnóstico:
M 16.9: Coxartrose não especificada.
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Parecer: Homologamos o diagnóstico e parecer da JRS-BM, Sessão Ordinária
nº 008/15 datada de 08/04/15. Incapaz definitivamente para o serviço Bombeiro Militar. Não está
total  e  permanentemente  inválido  para  qualquer  trabalho.  Pode prover  os  meios  para  sua
subsistência, pode exercer atividades civis, faz jus aos proventos proporcionais. Está enquadrado
no inciso VI (sexto), do Art. 108 da Lei Estadual nº 5251 de 31/07/85.

Sala das Sessões da Junta de Inspeção de Saúde da PM/PA em 08.10.15,
Belém – PA.

Assinados(s).

TEN CEL QOSPM (Médico) PEDRO DE A BARBOSA
RG 17838 CRM 4015 – PRESIDENTE

TEN CEL QOSPM (Médico) JOSÉ J. C. AZEVEDO
RG 22666 CRM: 4563-PA – MEMBRO

TEN CEL QOSPM (Médico) ANA IZABEL C. COSTA
RG 28630 CRM: 3552-PA – SECRETÁRIA
(Referência: Ofício nº 494/2015 – DS)
(Fonte: Nota nº 186/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

4 – OFÍCIO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO
OFÍCIO Nº 04/2015 – GAB. SEC. SEGUPA/PA

Senhores Comandantes, Diretores e Suplentes,
Em virtude do Exmo. Senhor Secretário Adjunto de Operações dessa SEGUP,

CEL QOPM HILTON CELSON BENIGNMO DE SOUZA,  encontrava-se  em gozo  de  férias  no
período de 20 a 30 de novembro de 2015, respondeu pela referida Secretária Adjunta do Exmo.
Senhor  Secretário  Adjunto  de Inteligência  e  Análise Criminal,  DPC ROGÉRIO LUZ MORAES,
acumulativamente com a função que exerce.

JEANNMOT JANSEN DA SILVA FILHO
Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa social

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – ATO DO 25º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR

PORTARIA Nº 015/2015 – PADS, 18 DE NOVEMBRO DE 2015.
ANEXOS:
Cópia de Declaração de comparecimento a consulta médica;
02 (duas)Cópias da Notificação N° 028/2015 de 16NOV2015.
Cópia  Autentica  do  livro  do  CMT de  SOS ao  25ºGBM (  letra  “c”  )  do  dia

16NOV2015.

A MAJ QOBM Comandante 25º GBM - Marituba no uso de suas atribuições
legais conferidas pelo Poder Disciplinar,  bem como o dispositivo na Lei  Estadual nº 6.833, de
13FEV2006, nos termos do Art.  26, inciso VII, e tendo tomado conhecimento dos documentos
anexos, com o intuito de apurar o fato do SD BM LOZUEL LEMOS TAVARES,  MF 57189326-1,
pertencente  ao  25º  GBM,  ter  em  tese faltado  ao  evento  ABERTURA  DA  SEMANA  DE
PREVENÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO BOMBEIRO PARAENSE, no dia  15NOV2015
(domingo), às 09h00min, na Praça da República, em Belém-PA, tendo inclusive apresentado uma
declaração de comparecimento médico, ao Comandante do SOS do 25ºGBM no dia16NOV2015
(segunda-feira),  declaração esta que não o dispensava em comparecer ao referido evento,  e
ainda o de não ter informado a tempo e a quem de direito, o motivo de sua impossibilidade em não
comparecer ao ato de serviço, para o qual estava devidamente escalado.
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RESOLVE:
Art.  1º  -  Determinar  a  instauração  de  Processo  Administrativo  Disciplinar

Simplificado (PADS) para apurar todas as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões
disciplinares disponibilizadas nos Artigos 17, incisos X e XVII e 37, incisos XXVIII e L ,  da Lei
Estadual nº 6.833, de 13FEV2006, podendo o militar ser sancionado de acordo com o Art. 106,
parágrafo único da referida Lei;

Art. 2º - Nomear o 1º SGT BM RUI FERREIRA ALVES, MF 5610052-1, como
Presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º - O Presidente deverá observar todas as orientações formalizadas por
meio do ofício n° 1000/2008 da JME, transcrito para o BG n° 128 de 14 de julho de 2008;

Art. 4º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos
trabalhos, em conformidade com a legislação vigente.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

ADRIANA MELENDEZ ALVES – MAJ QOBM
Comandante do 25º GBM/Marituba

NAHUM FERNANDES DA SILVA– CEL. QOBM.
Comandante-geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

Confere com o Original:

HELIEL FRANKLIN MONTEIRO –  CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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