
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMANDO GERAL
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM – PARÁ, 03 DE JANEIRO DE 2017.
BOLETIM GERAL Nº 01

Para conhecimento das Unidades subordinadas e devida execução, publico o seguinte:
MENSAGEM
Deus  conhece  a  força  humana,  sabe  que  a  nossas  habilidades  são

limitadas,  assim  como  nossa  inteligência.  Portanto  oferece  soluções  simples  para  tudo,
inclusive para as situações aparentemente mais complexas.

''O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santo
é prudência.''. (Provérbios 9:10)

SERVIÇO PARA O DIA 04 DE JANEIRO DE 2017 (QUARTA-FEIRA)
Superior de Dia A CARGO DO COP

Coordenador de Operações ao CIOP
1º TURNO CAP A CARGO DO COP
2º TURNO CAP A CARGO DO COP

Oficial de Área ao 1º GBM A CARGO DO 1º GBM 
Oficial de Área ao 3º GBM A CARGO DO 3º GBM 
Oficial de Dia ao QCG TEN QOABM ARLISSON
Perito de Incêndios e Explosões A CARGO DA DST 

2ª PARTE – INSTRUÇÃO

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I - ASSUNTOS GERAIS
A) ALTERAÇÕES DE OFICIAIS
1 – FÉRIAS – CONCESSÃO

Concedi no período de 31DEZ2016 a 29JAN2017, as férias regulamentares, referente ao
ano  2015,  do  MAJ  QOBM  JOSÉ  RAIMUNDO  LÉLIS POJO,  MF  5618096-1,  do  23º  GBM  –
Parauapebas/PA.

(Fonte: Ofício nº 305/2016 – 23º GBM)

2 – ASSUNÇÃO DE FUNÇÃO
Passa  a responder,  cumulativamente com a função que já  exerce,  o 1º  TEN QOBM

WAULISON FERREIRA PINTO MF 57173343-1, pelo Comando do 23º GBM – Parauapebas/PA, no
período de 31DEZ2016 a 29JAN2017, em razão do titular, o MAJ QOBM JOSÉ RAIMUNDO LÉLIS
POJO, MF 5618096-1, encontrar-se em gozo de férias no referido período.

(Fonte: Ofício nº 305/2016 – 23º GBM)

Passa  a  responder  a  partir  de  12JAN2017,  pelo  Comando  Operacioanal  do  CBMPA
(COP), cumulativamente com a função que já exerce o TEN CEL QOBM ALEXANDRE COSTA DO
NASCIMENTO  – MF:  5267501-1,  em  razão  do  titular  o  CEL  QOBM  CLÁUDIO  FERNANDO
TAVERNARD TRINDADE, encontrar-se em gozo de férias regulamentares.

(Fonte: Nota nº 01/2017 – Gab. Cmdº)

B) ALTERAÇÕES DE PRAÇAS
1 – FÉRIAS – CONCESSÃO

Concedo o período de férias regulamentar a que fez jus no ano de 2015, ao SGT BM
ROBERTO LOBATO MOURA, MF: 5430224 -1, a contar do dia 01 de janeiro de 2017.

(Fonte: Nota nº 38/2016 – COP)
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2 – AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Autorizei o CB BM JANECLEY SANTOS DE AZEVEDO, RG:3940016, do QCG/COP, a

deslocar-se a cidade de São Luís, Estado do Maranhão, no período de 17 à 21DEZ2016, para tratar
assunto de interesse particular, sem ônus para o Estado.

(Fonte: Parte s/nº do CB BM AZEVEDO)

II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – ATO DESTE COMANDO

PORTARIA Nº 001 DE 02 DE JANEIRO DE 2017
Dispõe sobre  a  Norma de Perícia  de Incêndio  (NPIN)  a  ser  adotada  pelo  Corpo  de

Bombeiros Militar do Pará.

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.

Considerando a necessidade regulamentar o serviço de perícia de incêndio do Corpo de
Bombeiros Militar do Pará;

Considerando  a  necessidade  de  retificar  a  Portaria  Nº  02/2015  (NPCBMPA/DST-2)
publicada no BG Nº 214, de 02 de dezembro de 2015, conforme o parecer nº

24/2016 – COJ.

RESOLVE:
Regulamentar  o serviço de perícia  de incêndio  através da Portaria  Nº  001 de 02 de

Janeiro de 2017 que cria a NORMA DE PERÍCIA DE INCÊNDIO DO CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO PARÁ (NPIN).

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 constatadas;

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 intensi-

dade de calor e de luz (National Fire Protection Assotiation - NFPA);
III – Calor: energia cinética dos átomos; entendido como a radiação eletromagnética 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 mecânica (produzi -
da 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 radiação sofre o
processo de decomposição térmica, denominado pirólise, e desenvolvem produtos gasosos, que,
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com o oxigênio do ar, forma a mistura inflamável. A brasa é o resultado de uma combustão incomple -
ta de um combustível sólido.

V - Combustíveis líquidos: quando exposto a um determinado nível de radiação sofre o
fenômeno físico denominado evaporação, que é a liberação de vapores que em contato com o oxigê-
nio do ar forma a mistura inflamável.

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

VII - Chama: é o fenômeno químico resultante da queima de gases de um material com-
bustível.

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

IX - Ponto de Combustão: 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
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 combustível ga-
soso, 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 deflagração. Uma detona-
ção ocorre quando o deslocamento do ar tem uma velocidade superior a 340 m/s, abaixo disto é con-
siderada uma deflagração.

XIII – Laudo de investigação de incêndio: é o documento que registra o processo de
elucidação dos fatores e circunstâncias que proporcionaram o surgimento, o desenvolvimento e a ex-
tinção do incêndio. O Laudo de Investigação de Incêndio compõe-se da parte escrita, fotos, croqui, fi -
guras e eventuais anexos os quais os investigadores julgarem relevantes para a elucidação do sinis-
tro. 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 in-
cêndio dos Corpos de Bombeiros.

CAPÍTULO III
DAS CAUSAS DE INCÊNDIO
Art. 3º - A causa de um incêndio é provocada pela relação entre a fonte de ignição, o pri-

meiro 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 pericial:

I - FATORES ANTROPOLÓGICOS: agrupam-se os incêndios ou explosões originados
segundo a influência dos seres humanos, direta ou indiretamente, subdivide em: 

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: as causas de incêndio envolvem ne-
cessariamente os fenômenos científicos de naturezas diversas relacionadas ao processo de combus-
tão. Os fatores de natureza físico-química podem ser reduzidos nos seguintes: combustão espontâ-
nea, reações por oxidação, processos eletrodinâmicos, processos eletrostáticos, processos dinâmi-
cos e processos meteorológicos.

a)  COMBUSTÃO  ESPONTÂNEA: se  manifesta  naturalmente  em certas  substâncias,
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 naturais e produtos
industrializados, e similares.

b) REAÇÕES POR OXIDAÇÃO: é a combustão no seu entendimento mais trivial, corres-
pondem à classe das reações exotérmicas em cuja fase inicial, é fundamental que exista uma subs-
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tância facilmente oxidável, em condições normais; assim como a presença de um elemento suscetí-
vel de absorver calor dessa reação, por exemplo: velas, fósforos, isqueiro, brasa, faísca, 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 fon-
te de calor, partindo do conhecido “EFEITO JOULE”, enquanto se relaciona com a transformação da
energia elétrica em energia calorífica. Assim, temos como principal motivo do conhecido “curto-circui-
to” 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), sobrecar-
ga, sobretensão 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 potencial dinâmi-
co, dando lugar à possível formação de um arco-voltaico, gerando centelhamento e a iniciação do
fogo, por exemplo: tanques de combustíveis, caminhões tanques, rosqueamento de válvulas de cilin -
dros de alta pressão, e similares.

e) PROCESSOS DINÂMICOS: causando-se atrito ou fricção de dois corpos entre si, há o
aumento de temperatura entre estes, devido aumento da energia cinética. Esta elevação 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  humana,
cuja origem é de responsabilidade da natureza:  descargas atmosféricas, processos higroscópios,
vendaval, terremotos, etc.

CAPÍTULO IV
DA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL DE INCÊNDIO
Art. 4º - Todo laudo pericial de incêndio elaborado pelos peritos do CBMPA deverá 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 digitalmente na
DST/2, só será recepcionado pelo NPI laudos confeccionados no modelo em vigor disponibilizado.

Art. 5º - A perícia será realizada quando houver incêndio em área urbana, em edificação,
veículos e áreas de vegetação.

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

§2º Nos casos de incêndios florestais, somente serão realizadas as perícias de relevante
interesse ambiental.

§3º As perícias, quando exercido o juízo de mérito, observado o princípio constitucional
da eficiência e em termos de conveniência e oportunidade, poderão ser dispensadas.

§4º A dispensa de que trata o parágrafo anterior será procedida pelo Diretor de Serviços o
Técnicos, após análise meritória

Art. 6º O pagamento da taxa referente ao serviço público executado para o serviço de pe-
rícia existe somente quando há interesse do proprietário em retirar o laudo, mas não é fator que defi-
na a execução do serviço de Perícia de Incêndio.

§1º  O  valor  referente  a  este  serviço  consta  na  Lei  em  vigor  que  trata  de  taxas
administrativas e de serviços instituídas pelo Poder Público Estadual.

Art. 7º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário e casos omissos serão diluídos pelo

Núcleo de Perícias de Incêndio do CBMPA.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
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ZANELLI ANTONIO MELO NASCIMENTO – CEL QOBM
Comandante-Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

PORTARIA Nº 988 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016
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 pelos art.’s 4º, 9º e 24, da Lei nº
5731, de 15 de dezembro de 1992.

Considerando que o CBMPA tem como missão constitucional, o serviço de proteção e
extinção de incêndios, de busca e salvamento e proteção balneária por guarda-vidas;

Considerando a necessidade em se padronizar as atividades realizadas nos referidos
serviços.

RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar no âmbito do CBMPA os Procedimentos Operacionais Padrão (POP’s):
(POP 01) – PREVENÇÃO EM AMBIENTES AQUÁTICOS;
(POP 02) – OPERAÇÕES COM BOTE INFLÁVEL DE SALVAMENTO;
(POP 03) – OPERAÇÕES DE SALVAMENTO MARÍTIMO AFASTADO DA COSTA e;
(POP 04) – OPERAÇÕES DE BUSCAS SUBAQUÁTICAS EM RIOS.
Art. 2º - Os comandantes de unidades BM, serão responsáveis pela divulgação destes

procedimentos para a tropa, bem como pela fiscalização no cumprimento dos mesmos no exercício
das suas funções.

Art. 3º - Ficará a cargo da Seção de Comunicação (BM/5), a divulgação dos supracitados
Procedimentos Operacionais Padrão (POP’s) no portal de internet do CBMPA.

Art.  4º  -  Esta  portaria  entrará  em vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogam-se  as
disposições em contrario.

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

ZANELLI ANTÔNIO MELO NASCIMENTO - CEL QOBM
Comandante-Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

2 – OFÍCIO RECEBIDO TRANSCRIÇÃO
OFÍCIO 484/2016 JIS BM - BELÉM-PA, QUARTA-FEIRA, 29 DE DEZEMBRO DE 2016.
Ao Ilm. º Senhor:
MURILO BORGES MOURA-TCEL QOBM
AJUDANTE GERAL DO CBMPA
Assunto: Convalidação de Atas de Inspeção de Saúde- Santarém
Anexo: Cópia de Declaração Médica

Senhor Diretor,
Honrado  em  cumprimentá-lo,  solicito  que  seja  publicado  em  Boletim  Geral  uma

Declaração, em prol do 3º SGT BM DOUGLAS SOUSA DOS REIS, realizado na Unidade Sanitária
de Área do CPR I- USA VI- Santarém, emitindo o seguinte parecer: 23 (vinte e três) dias de Licença
para Tratamento de Saúde Própria(LTSP), a contar de 23NOV2016. O militar deve cumprir serviço
sem carga de esforço fisico. Portanto, convalidamos o parecer emitido ao militar em questão.  

Os originais permanecem no prontuário do militar para comporem o processo médico. 
Respeitosamente,

CAROLINE DA SILVA FRAZÃO- CAP QOSBM.
Subdiretora de Saúde do CBMPA 

OFÍCIO 504/2016 JIS BM - BELÉM-PA, QUARTA-FEIRA, 29 DE DEZEMBRO DE 2016.
Ao Ilmº.  Senhor
MURILO BORGES MOURA-TCEL QOBM
AJUDANTE GERAL DO CBMPA
Assunto: Convalidação de Ata de Inspeção de Saúde- ITAITUBA
Anexo: Cópia da ATA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE
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Senhor Diretor,
Honrado em cumprimentá-lo, solicito que seja publicado em Boletim Geral uma ATA DE

INSPEÇÃO DE SAÚDE, em prol do CB BM JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ, realizado na 53º BATALHÃO
DE  INFANTARIA  DE  SELVA  (53ºBIS)  –  ITAITUBA-PA,  emitindo  o  seguinte  parecer:  Incapaz
temporariamente para o serviço do Bombeiro. Necessita do afastamento total do serviço e
instrução para realizar seu tratamento, a contar de 14/11/2016. Não relação de causa e efeito
entre o estado mórbido atual e as condições inerentes ao serviço. Portanto, convalidamos o
parecer emitido ao militar em questão.

Os originais permanecem no prontuário do militar para comporem o processo médico. 
Respeitosamente,

CAROLINE DA SILVA FRAZÃO- CAP QOSBM.
Subdiretora de Saúde do CBMPA

OFICIO 509/2016 JIS BM - BELÉM-PA, QUARTA-FEIRA, 29 DE DEZEMBRO DE 2016.
Ao Ilm. º Senhor
MURILO BORGES MOURA-TCEL QOBM
AJUDANTE GERAL DO CBMPA
Assunto: Convalidação de Atas de Inspeção de Saúde- Santarém
Anexo: Cópia do Atestado Médico

Senhor Diretor,
Honrado em cumprimentá-lo, solicito que seja publicado em Boletim Geral um atestado

médico,  em prol da  CB BM  ROSANA FROTA DA CONCEIÇÃO MOURA,  realizado na Unidade
Sanitária de Área do CPR I- USA VI- Santarém,  datada de 01 de dezembro de 2016,  emitindo o
seguinte  parecer:  75 (setenta  e cinco) dias para cumprir  serviço interno,  mas não operacional.
Portanto, convalidamos o parecer emitido à militar em questão.

Os originais permanecem no prontuário da militar para comporem o processo médico. 
Respeitosamente,

CAROLINE DA SILVA FRAZÃO- CAP QOSBM.
Subdiretora de Saúde do CBMPA

2 - ATOS DA DIRETORIA DE SAÚDE:
Considerando que os atestados médicos emitidos em favor dos militares do CBMPA, que

concedem dispensas inferiores a 28 (vinte e oito) dias, estão sendo apresentados diretamente no
Ambulatório  Médico  Central  da  Polícia  Militar  do  Pará.  Esta  Diretoria  de  Saúde  formaliza  as
respectivas condutas dos Oficiais Médicos da PMPA e dos Oficiais Dentistas do CBMPA:

Quartel do Comando Geral
N.º

POSTO/
GRAD.

NOME SEÇÃO CONDUTA MÉDICA

01 TCEL Raimundo Manoel de Jesus Quaresma de Miranda DP

O atestado com solicitação de 07 (sete) dias de
dispensa  do  serviço  fora  do  aquartelamento,  a
contar de 23/11/16, não foi homologado por estar
sem CID.

3º GBM - Ananindeua
N.º

POSTO/
GRAD.

NOME CONDUTA MÉDICA

01 ST Eder Zorrila da Silva 10 (dez) dias de dispensa do serviço fora do aquartelamento, a partir de 14/12/16.

14º GBM - Tailândia
N.º

POSTO
/GRAD.

NOME CONDUTA MÉDICA

01 SD Ader da Silva Baia
O  atestado  com  solicitação  de  03  (três)  dias  de  dispensa  do  serviço  fora  do
aquartelamento,  a  contar  de  12/12/16,  não  foi  homologado por  estar  com  a  data
rasurada.

24º GBM - Bragança
N.º

POSTO/
GRAD.

NOME CONDUTA MÉDICA

01 3º SGT Jarlio Ferreira de Brito 07 (sete) dias de dispensa do serviço fora do aquartelamento, a partir de 27/12/16.
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Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC
N.º

POSTO/
GRAD.

NOME CONDUTA MÉDICA

01 ST Carlos Marques dos Santos Júnior 10 (dez) dias de dispensa do serviço fora do aquartelamento, a partir de 28/11/16.

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC
N.º

POSTO/
GRAD.

NOME CONDUTA ODONTOLÓGICA

01 3º SGT Moacir da Silva Ramos Júnior 05 (cinco) dias de dispensa do serviço fora do aquartelamento, a partir de 12/12/16.

Sem mais, renovo votos de estima e consideração.
Respeitosamente,

CAROLINE DA SILVA FRAZÃO – CAP QOSBM
Respondendo pela Diretoria de Saúde do CBMPA
(Fonte: Ofício nº504/2016 - DS)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – ATO DO SUBCOMANDANTE

Portaria nº 001/2017 – Belém-PA, 02 de janeiro de 2017.
Anexo: Portaria n° 014/2016 – IPM – Subcmdº Geral, de 28 de dezembro de 2016; e anexos.

Folha de Despacho CFAE n° 66445, de 02 de janeiro de 2017;
Ofício n° 001/2017 – CFAE, de 02 de janeiro de 2017.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso das atribuições que lhe
são  conferidas  em  legislação  peculiar,  tendo  tomado  conhecimento  de  fatos  que  ensejam
substituição de encarregado de INQUÉRITO POLICIAL MILITAR instaurado por  meio  da
Portaria n° 014/2016 – IPM – Subcmdº Geral, de 28 de dezembro de 2016 (BG n° 227, de
28/12/2016 – págs. 06-07);

RESOLVE:
Art.  1º –  Substituir o  CAP QOBM  LEANDRO HENRIQUE DINIZ  COIMBRA MF:

51855687-1, como encarregado do IPM; instaurado através da  Portaria n° 014/2016 – IPM –
Subcmdº Geral, de 28 de dezembro de 2016;

Art. 2º – Nomear o CAP QOBM LUIZ ALFREDO SILVA GALIZA DOS SANTOS MF:
54185285-1, à  Portaria n° 014/2016 – IPM – Subcmdº Geral, de 28 de dezembro de 2016,
como Encarregado do IPM, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art.  3° -  Estabelecer  o  prazo legal  de  40  (quarenta)  dias  para  a conclusão dos
trabalhos, em conformidade com a legislação vigente;

Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

AUGUSTO SERGIO LIMA DE ALMEIDA – CEL QOBM
CHEFE DO EMG E SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA

ZANELLI ANTÔNIO MELO NASCIMENTO – CEL QOBM
Comandante-geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

Confere com o Original:

MURILO BORGES MOURA – TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA.
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