
  

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMANDO GERAL
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM – PARÁ, 09 DE MARÇO DE 2017.
BOLETIM GERAL Nº 46

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

MENSAGEM:
Ao determinar sua estratégia,  trace planos para que as decisões de hoje o

coloquem no caminho para realização de suas metas maiores e de longo prazo.

“Com a sabedoria se edifica casa... 
pelo conhecimento se enchem as câmaras de todas as substâncias preciosas

e deleitáveis.” (Provérbios 24,3-4)

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS  
SERVIÇO PARA O DIA 10 DE MARÇO DE 2017 (SEXTA-FEIRA)

Superior de Dia TCEL QOBM WYTTING

Coordenador de Operações ao CIOP
CAP QOBM LUIZ ALFREDO
CAP QOBM ELILDO

Oficial Tático CAP QOABM MARCELINO
Oficial Perito TEN QOBM RIO BRANCO
Oficial de Dia ao QCG TEN QOABM FRANKLIN

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1- ORDEM/NOTA DE SERVIÇO - APROVAÇÃO

Aprovo  a  Nota  de  Serviço  nº  003/2017  –  DST,  concernente   “OPERAÇÃO  DE
FISCALIZAÇÕES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE E  INSTITUCIONAIS  –
MARÇO DE 2017”, a serem executados durante o período de 01 a 31 de março de 2017.

(Fonte: Ofício nº 086/2017 - DST)

2 - MOBILIZAÇÃO PARA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
De ordem do Exmº Sr. Cel QOBM Comandante Geral do CBMPA, o Comando Operacional

torna público o processo seletivo para indicação de 03 (três) praças do CBMPA que serão mobilizados
de acordo com as etapas seguintes.

A Comissão  de  Aplicação  do  Teste  de  Aptidão  Física  será  composta  pelos  seguintes
militares:

CAP QOBM LEANDRO TAVARES DE ALMEIDA–Presidente.
2º TEN QOABM OZIEL DO CARMO MELO – Membro.
ST BM JEDALIAS BARATA MONTEIRO – Membro.

1.INSCRIÇÃO:  Período de 09 a 13 de março de 2017, no Comando Operacional (BM3)
através  de  ofício  assinado  pelo  comando  e/ou  chefia  do  militar,  podendo  ser  encaminhado  pelo
sistema de protocolo.

2. PÚBLICO ALVO: Militares (PRAÇAS) possuidores de Nivelamento na Força Nacional ou
equivalente e que ainda não foram mobilizados.
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Obs: Poderão se inscrever militares que já tenham sido mobilizados anteriormente, mas só
serão indicados caso não haja militares na condição prevista para o público alvo e serão priorizados
os que foram menos vezes mobilizados.

3. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA: Conforme Portaria nº 005/2015/GAB/DFNSP/SENASP/MJ.
Datas: 15, 16 e 17 março de 2017.
1ª Jornada: Corrida de 12 minutos, Corrida de 50 metros, Shuttle Run.
Local: Escola Superior de Educação Física – Av. João Paulo II.

2ª  Jornada:  Flexão/Isometria  na  barra  fixa  OU  Flexão  de  braço  sobre  o  solo,  Flexão
Abdominal.

Local: Quartel do Comando Geral do CBMPA.

3ª Jornada: Natação utilitária, Flutuação vertical.
Local: Centro de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização - CFAE.

4. INDICAÇÃO: Serão indicados os 03 (três) militares que obtiverem os melhores resultados
no Teste de Aptidão Física conforme Anexo I da referida portaria.

Obs:  Em caso de empate o militar que percorrer maior distância no teste de corrida de 12
minutos será o indicado.

JOÃO JOSÉ DA SILVA JUNIOR – TC QOBM
Chefe da 3ª Seção
(Fonte: Nota nº 014/2017 – COP/BM/3)

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

1 – AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Tem autorização deste Comando o 2º SGT BM LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA, do QCG, a

deslocar-se até Brasília-DF no período de 09 a 12 de março de 2017, sem ônus para o Estado, a fim
de participar da Assembleia Geral Extraordinária das Cooperativas. 

(Fonte: Ofício nº 040/2017 – Almox.)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – ATO DO DIRETOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

PORTARIA N° 003, DE 02 DE MARÇO DE 2017. 
Dispõe sobre aprovação da Instrução Normativa n°001/2017. O DIRETOR DE SERVIÇOS

TÉCNICOS, usando da atribuição que lhe confere o art. 22 da Lei de Organização Básica do CBMPA
(Lei n° 5.731, de 15 de dezembro de 1992); 

RESOLVE: 
Art. 1°- Aprovar a Instrução Normativa n° 001/2017 que é anexo da presente portaria; 
Art. 2°- A Instrução Normativa n° 001/2017 vem estabelecer critérios para fiscalização dos

serviços  técnicos  relativos  à  jornada operacional  do Centro  de  Atividades Técnicas  e  Seções de
Atividades técnicas; 

Art. 3°- Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se aos
fatos ocorridos a partir de 01 de fevereiro de 2017. 

HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA – CEL QOBM
Diretor de Serviços Técnicos
(Fonte: Ofício nº 086/2017 - DST)
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INSTRUÇÃO NORMATIVA N°001/2017 
1- OBJETIVO 
Regulamentar os serviços de Operações Especiais de Jornada Operacional voltados à área

de Segurança Contra Incêndio com o objetivo de reduzir riscos de sinistros através de fiscalizações de
estabelecimentos previstos em Decreto Governamental,  assim como reduzir  a demanda reprimida
para legalização de estabelecimentos em território paraense e de fiscalização conjunta com demais
órgãos fiscalizadores para a segurança da sociedade. 

2- APLICAÇÃO 
A presente  Instrução  Normativa  define  os  procedimentos  administrativos  adotados  pelo

CBMPA para realização de Jornada Operacional para Operações Especiais no Serviço de Segurança
Contra Incêndio - SSCI. 

3- REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS 
Lei de Organização Básica do CBMPA (Lei n° 5.731, de 15 de dezembro de 1992); Lei n°

6.830,  de  13  de  fevereiro  de  2006  que  dispõe  sobre  a  criação  de  Jornada  Operacional  para
Operações Especiais das Polícias Civil e Militar do Estado do Pará. Decreto n° 357, de 21 de agosto
de 2007 que dispõe sobre as medidas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações e áreas
de risco. Decreto n° 1.628, de 18 de outubro de 2016, que dispõe sobre as regras para simplificação
do processo de abertura, alteração e baixa de empresas no Estado do Pará, instituindo o sistema
integrador da REDESIM, denominado Integrador Pará, e dá outras providências. 

4- DEFINIÇÕES 
4.1-  Instrução  Normativa:  Ordem emanada  de  uma pessoa  e  dirigida  a  outras;  nela  se

determinam as regras de procedimento ou a execução de certos atos ou serviços. É assim no campo
do Direito Administrativo, em que a autoridade determina a maneira de se organizar a repartição ou o
departamento e como se executam os serviços. 

4.2- Serviço de Segurança Contra Incêndio — SSCI: Compreende a Diretoria de Serviços
Técnicos,  e  demais  unidades  do  CBMPA (CAT e  SAT's)  que  têm  por  finalidade  desenvolver  as
atividades relacionadas à prevenção e proteção contra incêndio nas edificações e áreas de risco. 

4.3— SISGAT — Sistema de Gerenciamento de Atividades Técnicas: Sistema desenvolvido
pela Diretoria de Telemática e estatística do CBMPA com a finalidade de melhorar tecnologicamente a
eficiência do serviço técnico bem como a eficácia do controle dos serviços realizados. 

5- PROCEDIMENTOS 
5.1- O processo para execução do procedimento de jornada operacional no serviço técnico

será obrigatoriamente controlado por meio eletrônico SISGAT. 
5.2- Será expedida pela Diretoria de Serviços Técnicos a cada operação, nota de serviço

específica por tipo de ocupação a ser realizada pelo SSCI. 
5.3- As operações extraordinárias nas unidades do CBMPA devem emitir ordem de serviço

para o cumprimento da nota de serviço previsto no item anterior. 
5.3.1-  A ordem de serviço descrita  no item 5.3 deverá conter:  I)  Publicação em boletim

interno da ordem de serviço. II) Os municípios contemplados na operação especial. III) O horário de
início da operação especial. IV) Os militares, e suas funções, empregados na operação especial. V)
Materiais e VTR's empregadas na operação especial. 

5.3.2- Não cabe à Unidade solicitante descrever a tabela e planilha da jornada operacional
realizada pelos militares no período referente à ordem de serviço, pois o sistema SISGAT emitirá este
documento para o controle da Diretoria de Serviços Técnicos que encaminhará à Diretoria de Pessoal
para o processo de pagamento da jornada. 

5.4- Caso haja solicitação de vistoria em instalações provisórias para municípios fora da
sede,  a solicitação do cliente junto ao SSCI da unidade deverá ser  informada com antecedência
mínima de 96 (noventa e seis) horas à Diretoria de Serviços Técnicos, a fim de que o processo seja
informado e autorizado pelo ordenador de despesa para o deslocamento, caso contrário, não deverá
ser processado o pedido do cliente desta solicitação fora do prazo. 

5.5-  As  Operações geradas em conjunto  com demais  órgãos de  fiscalização  que  forem
solicitadas após a solicitação da ordem de serviço, deverão ser informadas à Diretoria de Serviços
Técnicos e lançada no relatório de serviço correspondente a mesma ordem de serviço encaminhada. 
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6- TIPOS DE SERVIÇO PARA A JORNADA OPERACIONAL 
6.1- Serão considerados pela Diretoria de Serviços Técnicos, como serviço extraordinário os

seguintes  serviços  técnicos  relacionados  abaixo,  que  devem  ser  realizados  fora  do  horário  do
expediente  do militar.  I)  Vistorias ordinárias  na qual  o  SSCI,  durante  o  expediente,  não  supriu  a
demanda de solicitação; II) Análise de projetos na qual a SSCI, durante o expediente. não supriu a
demanda  de  solicitação;  III)  O  serviço  gerado  e  pago  via  Integrador  Pará  na  qual  foi  emitido  o
certificado do Corpo de Bombeiros e que por amostragem, realiza-se a confirmação da instalação das
medidas de segurança contra incêndio; IV) O serviço gerado pelo CBMPA na qual foi aprovado e
emitido o certificado do Corpo de Bombeiros. para a confirmação da manutenção e/ou instalação das
medidas de segurança contra incêndio e; V) Solicitação de serviço de vistoria com boleto vencido que
foram gerados via Integrador Pará ou pelo CBMPA. 

6.2- Quando houver operações conjuntas com órgãos do sistema de segurança pública e
demais órgãos fiscalizadores estas serão também computadas como serviço extraordinário devendo
remeter à Diretoria de Serviços Técnicos as seguintes documentações. I) Ordem de serviço do órgão
do sistema  de  segurança  pública  responsável  pela  operação;  II)  Escala  de  serviço  dos  militares
empregados na operação; III) Relatório da operação preenchido pelo militar mais antigo no serviço e;
IV) Planilha de jornada operacional. 

7- FUNÇÕES PARA ATENDIMENTO DA JORNADA OPERACIONAL 
7.1- As funções necessárias ao atendimento das necessidades para as Operações Especiais

de Jornada Operacional: I) Analista de projetos; II) Vistoriador; III) Auxiliar de Vistoria (Condutor da
viatura) e; IV) Despachante de processos 

7.1.1-  O  analista  de  projetos  deverá  ser  exercido  por  oficial  ou  praça  (Subtenente  ou
Sargento) desde que legalmente habilitado. 

7.1.2- Para a função de vistoriador é necessário que o militar tenha curso ou estágio em
Vistoria Técnica. 

7.1.3- Auxiliar de Vistoria Técnica (Condutor) é o militar possuidor de carteira de nacional de
habilitação com categoria compatível à viatura a ser utilizada na fiscalização na qual será responsável
por  realizar  o  deslocamento  do vistoriador  ao local  a  ser  fiscalizado,  e  auxiliá-lo  naquilo  que  for
necessário. 

7.1.4- O serviço extraordinário do despachante de processos é o militar que trabalha no
planejamento  dos  processos  que  serão  utilizados  na  jornada  operacional,  onde  o  controle  deste
serviço será pelo SISGAT por meio do tempo "logado" no sistema e quantidade de andamento diário
(cadastro, agenda e revisão) do processo. O militar escalado terá as seguintes atividades: I) Cadastrar
os  processos  antigos  que  estavam nos  sistemas  WEBCAT e/ou  SIAPI  e  passar  para  o  sistema
SISGAT  a  fim  de  atualizar  e  realizar  as  fiscalizações  extraordinárias;  II)  Atribuir  e  agendar  os
processos de extraordinária ao vistoriador; III) Revisão documental do processo de vistoria de jornada
operacional referente à instalação ou manutenção dos equipamentos de segurança contra incêndio. 

7.2-  Não  será  aceita  outra  função  ao  militar  no  serviço  extraordinário  que  não  seja  as
discriminadas no caput deste artigo. 

7.3- É vedada a participação na escala extraordinária de militar que não seja cadastrado no
sistema SISGAT para a prestação de serviços de vistoria, análise de projeto, auxiliar de vistoria e
despachante de processos. 

7.4- O militar que não pertencer ao Serviço de Segurança Contra Incêndio e que possua a
competência técnica para exercê-la, para executar a jornada operacional no serviço técnico, deverá
obrigatoriamente  apresentar  ofício  de  solicitação  assinado  pelo  escalão  superior  na  qual  esteja
subordinado, para deliberação junto à Diretoria de Serviços Técnicos. 

7.5- No momento da vistoria em que houver recusa de recebimento de documentação por
parte do proprietário ou responsável pelo uso do imóvel, o auxiliar de vistoria servirá de testemunha do
vistoriador para procedimentos legais e administrativos que o caso requer. 

8- TRÂMITES ADMINISTRATIVOS PARA INFORMAÇÃO NO SISGAT 
8.1- Após a realização da jornada operacional, o militar alimentará, no primeiro dia útil após a

operação, as informações no SISGAT, a fim de confirmar a aprovação ou reprovação com a data de
realização do serviço. 

8.2-  O  auxiliar  do  vistoriador  deverá  registrar  no  SISGAT,  no  primeiro  dia  útil,  após  a
operação, as informações de aprovação ou reprovação do vistoriador na qual ficou responsável pelo
processo. 
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8.3- Caso o militar, por motivo justificável, não cumprir os processos atribuídos para aquele
dia, este poderá na jornada operacional seguinte realizar o serviço atribuído, acrescido daqueles que
não foram realizados na jornada anterior. 

9- PONTUAÇÃO PARA JORNADA OPERACIONAL 
9.1- Os serviços extraordinários de vistoria e análise de projetos terão pontuação baseada

na quantidade de processos a serem realizados por dia, de acordo com a ponderação das áreas dos
imóveis e serão aplicadas de forma acumulativa de no mínimo 10 (dez) pontos de jornada/dia. 9.1.1-
O valor da pontuação será o valor obtido pelo produto dos seguintes fatores: I) Numero de processos
(atribuições) a serem realizados;  II)  Fator de ponderação, em razão da área edificada do imóvel,
conforme a seguinte escala: a) Área edificada do imóvel até 250 m2: Fator de ponderação 2,5 (um
inteiro);  b) Área edificada do imóvel de 250,01 m2até 750 m2: Fator de ponderação igual a 4,00
(quatro inteiros); c) Área edificada do imóvel de 750,01 m2até 2.000 m2: Fator de ponderação igual a
6,00 (seis inteiros); d) Área edificada do imóvel de 2000,01 m2até 10.000 m2: Fator de ponderação
igual a 8,00 (oito inteiros); e) Área edificada acima de 10.000 m2: Fator de ponderação igual a 10,00
(dez inteiros). 

9.2- Os serviços extraordinários (fora do horário de expediente) de despachante de vistoria
terão pontuação baseada na quantidade de processos  que  foram ou serão utilizados na jornada
operacional,  de  acordo  com o  número  de  andamentos  do  processo  e  serão  aplicadas  de  forma
acumulativa de no mínimo 10 (dez) pontos de jornada/dia. 

9.2.1- O valor da pontuação será o valor obtido pelo produto dos seguintes fatores: 
I) Número de andamento a serem realizados; II) Fator de ponderação, em razão do tipo de

andamento do processo, conforme a seguinte escala: a) Andamento de "atribuição de vistoriador":
Fator de ponderação 0,25 (vinte e cinco centésimos); b) Andamento de -revisão do processo": Fator
de ponderação 0,50 (cinquenta centésimos); c) Andamento de "cadastro/solicitação do processo do
WEBCAT ou SIAPI": Fator de ponderação 0,75 (setenta e cinco centésimos).

9.3- A pontuação de jornada operacional para a função exclusiva de vistoriador não poderá
ser maior que a jornada ordinária no mesmo período. 

10- PERIODICIDADE DAS OPERAÇÕES E ATRASO DE PROCESSOS 
10.1- O militar poderá participar, durante o mês, de forma não consecutiva, de até 8 (oito)

operações especiais, que é o limite máximo de operações mensais. 
10.2- Caso o Serviço de Segurança contra incêndio tenha processos atribuídos ou não, no

sistema, de vistoria ou análise, com tempo superior a 02 (dois) meses, a Diretoria de Serviços técnicos
não autorizará o militar responsável pelo atraso, à realização das jornadas operacionais em operações
especiais. 

11- RELATÓRIO DA OPERAÇÃO ESPECIAL 
11.1- O Relatório deverá ser encaminhado à Diretoria de Serviços Técnicos até o SEGUNDO

DIA ÚTIL do mês subsequente à operação, independente do fechamento da folha de pagamento, para
facilitar o tratamento do processo por parte da administração pública e deverá conter: I) Publicação da
ordem de serviço em Boletim interno; I) Escala do serviço extraordinário; II) Relatório baseado nos
dados da nota de serviço e; III) Relação nominal dos estabelecimentos vistoriados e/ou analisados
com o parecer de aprovação ou reprovação (anexo ao relatório). 

12- DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.1-  Casos  Omissos  deverão  ser  encaminhados  ao  Diretor  de  Serviços  Técnicos  com

propostas de soluções para apreciação e posterior publicação da solução.
(Fonte: Ofício nº 086/2017 – DST)

2 – DIÁRIO OFICIAL DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO . 
Objeto: Aquisição de material de proteção solar óptico, para atender as necessidades do

CBMPA. 
Local: COMPRASNET 
Data da Abertura: 21/03/2017 
Hora da Abertura: 09:00 h (horário de Brasília) 
Responsável: CAP QOBM AUGUSTO CÉSAR DE OLIVEIRA SILVA 
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Ordenador: CEL BM ZANELLI ANTÔNIO MELO NASCIMENTO 
Protocolo: 153476 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Objeto: Aquisição de mangueiras de combate a incêndio para atender as necessidades do

CBMPA. 
Local: COMPRASNET 
Data da Abertura: 20/03/2017 
Hora da Abertura: 09:00 h (horário de Brasília) 
Responsável: MAJ QOBM SAMARA CRISTINA ROMARIZ DE CARVALHO 
Ordenador: CEL BM ZANELLI ANTONIO M. NASCIMENTO 
Protocolo: 153407
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº 33329, de 09MAR2017)

DIÁRIA . 
PORTARIA - CEDEC 
PORTARIA Nº 156 DE 08 DE MARÇO DE 2017. 
Conceder aos militares: SGT BM Moacir da Silva Ramos Junior e CB BM Rogério da Cunha

Brito, 06 (seis) diárias completas para cada. Origem: Belém/PA. Destino: Conceição do Araguaia/ PA.
Período: 22 de fevereiro de 2017, e retorno dia 28 de fevereiro de 2017. Objetivo: a fi m de executar
Ações de Gestão de Risco e Desastres juntamente com a Coordenadoria Municipal de Proteção e
Defesa Civil do referido município. 

Ordenador: ZANELLI ANTÔNIO MELO NASCIMENTO – CEL QOBM 
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil 
Protocolo: 153343 

PORTARIA - CEDEC 
PORTARIA Nº 153 DE 08 DE MARÇO DE 2017. 
Conceder  aos  militares:  CAP QOBM  Bruno  Pinto  Freitas  e  S  TEN  BM  Marcio  Alberto

Carvalho da Silva, 09 (nove) diárias completas para cada. Origem: Belém/PA. Destino: Itaituba/ PA.
Período: 25 de fevereiro de 2017, e retorno dia 06 de março de 2017. Objetivo: a fi m de executar
Ações de Gestão de Risco e Desastres juntamente com a Coordenadoria Municipal de Proteção e
Defesa Civil do referido município. 

Ordenador: ZANELLI ANTÔNIO MELO NASCIMENTO – CEL QOBM 
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil 
Protocolo: 153322 

PORTARIA - CEDEC 
PORTARIA Nº 155 DE 08 DE MARÇO DE 2017. 
Conceder ao militar: CEL QOBM Francisco Cantuaria Moutinho Junior, 04 (quatro) diárias

completa. Origem: Belém/PA. Destino: Itaituba/ PA. Período: 01 de março de 2017, e retorno dia 05 de
março de 2017. Objetivo: a fi m de executar Ações de Gestão de Risco e Desastres juntamente com a
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil do referido município. 

Ordenador: ZANELLI ANTÔNIO MELO NASCIMENTO – CEL QOBM 
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil 
Protocolo: 153340 

PORTARIA - CEDEC 
PORTARIA Nº 154 DE 08 DE MARÇO DE 2017. 
Conceder aos militares: TEN QOBM Marcelo Pinheiro dos Santos, S TEN BM Sebastião

Souza Sacramento e SGT BM Adalberto Santos Silva, 01 (uma) diária completa e 01(uma) diária de
alimentação para cada. Origem: Belém/PA. Destino: Tucurui/ PA. Período: 28 de fevereiro de 2017, e
retorno dia 01 de março de 2017. Objetivo: a fi m de executar Ações de Gestão de Risco e Desastres
juntamente com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil do referido município. 

Ordenador: ZANELLI ANTÔNIO MELO NASCIMENTO – CEL QOBM 
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil 
Protocolo: 153324 
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº 33329, de 09MAR2017)

Boletim Geral nº 46 de 09MAR2017 – e-mail:a  judancia.  g  eral@bombeiros.pa.gov.br    Pág.:6/10

   ________________
    Visto do Aj. Geral 

_______________
Aprovo do Cmt Geral 

 

mailto:ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br
mailto:ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br
mailto:ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br


  

3 – OFÍCIO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO
OFÍCIO Nº 6-DIREÇÃO, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017.
EB: 64575.001542/2017-24

Senhor 
Coronel Zanelli Antônio Melo Nascimento
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará
Avenida Júlio César, 3000, Val-de-cans
66615-055 – Belém-Pará

Assunto: Agradecimento do Hospital Geral de Belém

1. Na condição de Diretor do Hospital Geral de Belém, agradeço ao Corpo de Bombeiros
Militar do estado do Pará, na pessoa do seu Comandante, Coronel Zanelli Antônio Melo Nascimento o
apoio prestado na poda e retirada das árvores que comprometiam a segurança dos usuários e das
instalações deste Hospital.

2.  Agradeço  penhoradamente  a  equipe  que  executou  a  missão  de  forma  exemplar  e
meticulosa,  não permitindo  danos materiais  durante  os  procedimentos  necessários  e  portando-se
dentro dos mais rigorosos padrões da hierarquia e disciplina militar.

3.  Aproveito  ainda  a  oportunidades  para  apresentar  protestos  de  estima  e  distinta
consideração.

Atenciosamente,

GALVANE TEIXEIRA GOMES – Coronel
Diretor do Hospital Geral de Belém

4 - REQUERIMENTOS DESPACHADOS
A) INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO
De acordo com o que preceitua a Lei Estadual nº 5.320/1986, solicitado pelo requerente

abaixo mencionado:
CEL QOBM ZANELLI ANTONIO MELO NASCIMENTO, MF 5267587-1, do QCG – Belém.

DESPACHO:
1.  Indeferido,  em virtude do entendimento firmado pelo Núcleo Jurídico da Secretaria de

Estado  de  Administração  do  Estado  do Pará  em processos  análogos,  quais  sejam Processos  nº
2004/92838, 2005/114562 e 2008/420584.

2. Publique-se e arquive-se.

B) AJUDA DE CUSTO
De acordo  com o  que  preceituam os  arts.  38,  39  e  40 da  Lei  Estadual  nº  4.491/1973,

solicitado pelo requerente abaixo mencionado:
2º TEN QOABM ADEMAR FREITAS DE OLIVEIRA, MF 5210569-1, por ter sido classificado

no 9º GBM – Altamira, após o término do Curso de Habilitação de Oficiais – CHO BM/2016, conforme
BG nº 016 de 24JAN2017.

DESPACHO:
1. Deferido;
2. A SPP/DP para providenciar a respeito;
3. Registre-se, publique-se e cumpra-se.

De acordo com o que preceituam os arts. 38, 39, item 1, § 2º e 40, item 2 da Lei Estadual nº
4.491/1973, solicitado pelo requerente abaixo mencionado:

2° SGT BM AURINO DE SOUSA ALMEIDA, MF 5421993-1, por ter sido classificado no 5º
GBM  –  Marabá,  após  o  término  do  Curso  de  Aperfeiçoamento  de  Sargentos  –  CAS  BM/2016,
conforme BG nº 208 de 30NOV2016.
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DESPACHO:
1. Deferido;
2. A SPP/DP para providenciar a respeito;
3. Registre-se, publique-se e cumpra-se.
(Fonte: Nota nº43/2017 - DP)

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

OFÍCIO Nº 0189, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2017
A Sua senhoria
O Senhor Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará

Senhor Comandante,
De ordem do Meritíssimo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal desta comarca, encaminho a

Vossa  Senhoria,  cópia  do  termo  da  audiência  de  cust´dia  de  HARLEY LEVY CORREA SILVA,
processo nº 0002883-42.2017.814.0006 (IPL nº 00028/2017.100053-9), para o cumprimento do item f
da decisão de concessão de liberdade com aplicação de Medidas Cautelares.

Atenciosamente,

Lídia Lopes Dourado
Auxiliar Judiciária da 3ª Vara Criminal
Comarca de Ananindeua/PA

PROCESSO Nº 0002883-42.2017.814.0006
ATA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 
DATA: 16.02.2017 
PRESENÇAS: 
JUIZ DE DIREITO: CARLOS MAGNO GOMES DE OLIVEIRA 
MINISTÉRIO PÚBLICO: SANDRO CHERMONT 
ADVOGADO: JOSÉ ITAMAR DE SOUZA, OAB/PA Nº 19763 
AUTUADO: 
HARLEY LEVY CORREA SILVA – ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. 

Apresentado  o  preso,  foi  aberta  a  Audiência  de  Custódia,  nos  autos  do  processo  em
epígrafe. Compareceram ao ato, além do autuado, o r. do Ministério Público e o Advogado. Antes de
iniciar a referida audiência, o preso teve a oportunidade de ser entrevistado pelo Advogado, em local
reservado. Foram cientificados os presentes de que a audiência será gravada por meio audiovisual,
sendo  as  gravações  armazenadas  em  mídia,  não  havendo  redução  a  termo  das  declarações
prestadas, consoante art. 405, §§ 1º e 2º, do CPP. Iniciada a audiência, foi realizada a entrevista com
o custodiado, que informou ao MM. Juiz sobre condições pessoais, sua vida pregressa, seus vínculos
familiares e suas atividades laborativas, bem como sobre as condições de sua prisão. 

HARLEY LEVY CORREA SILVA, CB BM, lotado no Quartel de Icoaraci 26º BBM, trabalha há
12 anos. Ensino Superior Incompleto, reside na Cidade Nova 6, WE 76, nº 1062, entre Sn 21 e 22,
casa alugada da própria mãe, o valor do aluguel é de R$ 350,00. Telefone: 32636534 980540625.
Possui uma filha menor de 3 anos, que reside com a mãe e contribui com R$ 450,00 (quatrocentos e
cinquenta reais) mensais. Tem como dependentes a mãe e uma companheira atual. Já responde a
outro procedimento criminal.  Não utiliza drogas. Utiliza álcool e não se considera dependente. Foi
abordado pelos agentes da PRFs Oliveira, Magalhães e outros dois que não sabe informar o nome
agora. Declara que os agentes da Polícia rodoviária federal que o abordaram apontaram o tempo todo
a arma em direção ao custodiado e agiram de forma truculenta. Encontra-se custodiado no Anastásio
das  Neves.  A manifestação  do  Ministério  Público  segue  em  DVD,  tendo  o  r.  do  referido  órgão
requerido a homologação da prisão em flagrante e requereu a substituição da prisão por medidas
cautelares diversas da prisão, ressaltando a necessidade de impedir que o custodiado possa portar
arma de fogo.
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A manifestação  da  Defesa  segue  em  DVD,  tendo  requerido  a  concessão  de  liberdade
provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a liberdade provisória
mediante fiança. 

DELIBERAÇÃO EM JUÍZO: 
O Delegado de Polícia Civil informa a este Juízo a prisão em flagrante de HARLEY LEVY

CORREA SILVA, pela prática do crime previsto no ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. Foram ouvidos no
respectivo  auto,  na  sequência  legal,  condutor,  testemunhas  e  conduzido,  estando  o  instrumento
assinado por todos. Constam do auto as advertências legais quanto aos direitos constitucionais, tendo
sido observada a exigência constitucional para o caso. Foi encaminhada cópia do auto à Defensoria
Pública. Consta nos autos que a prisão foi comunicada ao 1º TEN BM JOSÉ MARIA DA SILVA NETO,
MAT. 54185190 (fl. 09). Eis a narrativa do condutor: que na condição de policial rodoviário federal,
encontrava-se de serviço no dia de hoje por volta no posto que fica na barreira da PRF no KM 09 da
rodovia BR 316, quando por volta das 15:30 h, naquele local parou um ônibus de transporte coletivo
interestadual, da empresa ITAPEMIRIM, cujo motorista denunciou ao declarante que o condutor de um
veículo de marca/modelo FORD FIESTA HACTH, de cor vermelha que trafegava à frente do ônibus, o
havia  ameaçado  com  uma  arma  de  fogo,  quando  trafegava  pela  mesma  rodovia  no  sentido
Marituba/Ananindeua; QUE diante da denúncia, o declarante e os policiais EDIVAN GONÇALVES E
SEBASTIÃO OLIVEIRA, montaram em motocicletas da PRF e passaram a seguir o veículo FIESTA, e
após cerca de um Km, alcançaram o veículo ainda na rodovia BR 316, abordaram o veículo e antes
mesmo  de  solicitarem  a  documentação  da  condutora  do  veículo,  o  nacional  posteriormente
identificado como HARLEY LEVY CORREA SILVA CB BM, do Estado do Pará veio na direção do
declarante e demais colegas,  perguntando se tinha acontecido alguma coisa,  tirando a camisa e
levantando  os  braços,  como  se  estivesse  demonstrando  que  não  portava  arma  ressaltando  o
declarante que antes de saltar do veículo do condutor, tentava esconder algo sob o tapete do veículo;
QUE, devido a denúncia anteriormente recebida e a atitude do mesmo, resolveram verificar o interior
do veículo, e exatamente sob o tapete do passageiro, onde ele se encontrava, o declarante encontrou
uma ARMA DE FOGO ESPÉCIE PISTOLA MARCA TAURUS,  MOD.  938,  CAL.  380,  KHN04855,
ACABAMENTO OXIDADO, COM UM CARREGADO COM QUINZE CARTUCHOS INTACTOS; QUE,
o declarante solicitou a documentação: REGISTRO E PORTE da arma referida, tendo o aludido dito
que era militar do Corpo de Bombeiros e que a arma pertencia a um delegado da Polícia Federal,
depois disse que era de um Delegado da Polícia Civil, e finalmente disse que era de um policial civil;
QUE, inicialmente ele apresentou um registro de um revólver calibre 38 que está em nome dele;
posteriormente apresentou o registro da PISTOLA que está registrada em nome de IZAC DA SILVA
HAICK;  QUE diante  da  constatação  da  irregularidade  da  pistola  referida,  o  declarante,  conduziu
HARLEY CORREA SILVA, e o apresenta a autoridade, bem como a pistola para providências legais
pertinentes. (fl. 03 – APF) Sendo a hipótese adequada ao artigo 302, inciso I, do Código de Processo
Penal. A prisão foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que venham a macular
a peça, razão pela qual se HOMOLOGA o presente auto e se MANTÉM a prisão em flagrante de
HARLEY LEVY CORREA SILVA. 

QUANTO A LIBERDADE PROVISÓRIA DO AUTUADO. 
No presente caso, temos indícios suficientes de autoria e materialidade, tanto que a prisão

em flagrante foi homologada. Resta saber quanto à necessidade da prisão preventiva ou outra medida
cautelar  que  seja  suficiente  a  garantir  os  riscos  que  se  vislumbram nesse  processo,  Embora  o
custodiado apresente uma extensa lista de registros criminais, a pena em abstrato, não recomenda a
custódia cautelar mais gravosa. Ao mesmo tempo, há medidas cautelares diversas da prisão que a
podem  substituir,  resguardando  o  meio  social  e  aplicação  da  lei  penal.  Entendo,  assim,  pela
concessão de LIBERDADE MEDIANTE A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO HARLEY LEVY CORREA SILVA, previstas no art. 319 do CPP, nos seguintes termos: 

a) Comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil do mês, para informar e justificar
suas atividades; 

b) Proibição de ausentar-se da Região Metropolitana de Belém sem prévia comunicação ao
Poder Judiciário processante. 

c) Proibição de aproximação da vítima e testemunhas, fixando o limite mínimo de distância
de 300 metros entre estas e o acusado, ainda que em local aberto ao público e tenha sido o primeiro a
ali chegar, hipótese em que deverá se retirar do local, para preservar o limite aqui fixado. Cientes as
vítimas e as testemunhas de que também não poderão procurar o acusado; 
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d) recolhimento domiciliar, no endereço informado, no período de 19h (dezenove horas) e
06h  (seis  horas)  do  dia  imediato,  salvo  demonstração  relacionada  a  escala  de  trabalho  e)
comparecimento a todos os atos do processo; f) a suspensão de toda e qualquer autorização para
porte de arma de fogo em serviço ou não, tanto diante do que se encontra registrado no presente
auto, especialmente porque o porte de arma de fogo ao bombeiro militar é dado a critério do seu
comando e para porte em regra não ostensivo, situação diversa da registrada nos presentes autos.
cumpra-se a presente decisão, se por outro motivo não deva permanecer preso, condicionando-se o
benefício ao cumprimento do respectivo termo de compromisso e das medidas cautelares impostas,
que deverá ser assinado na secretaria desta vara criminal, no primeiro dia útil após suas solturas,
onde  deverá  comparecer  munido  dos  originais  de  seus  documentos  de  identidade  com  foto  e
comprovantes de residência sob pena de revogação, nos termos do art. 282, §4º, do CPP. comunique-
se ao Comando Geral do corpo de bombeiro militar do pará as medidas cautelares a que fica sujeito o
membro da corporação ora apresentada, como observação de que, a notícia de quaisquer que chegue
ao  conhecimento  da  corporação  deverá  ser  informada  a  este  juízo,  para  reavaliação  de  sua
adequação. ciente o custodiado que o descumprimento de quaisquer medidas aqui impostas poderá
dar ensejo ao agravamento, incluindo-se a decretação da prisão. por fim, decorrido o prazo de cinco
dias após a presente decisão, certifique-se o cumprimento do alvará de soltura, nos termos do art. 2º,
da resolução nº 108/10, do cnj.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO/ALVARÁ. 
E  como  nada  mais  houvesse,  encerrou  o  mm.  juiz  a  audiência.  eu,  ierecê  guerreiro,

assessora do juízo da 3ª vara criminal de ananindeua, o digitei.

CARLOS MAGNO GOMES DE OLIVEIRA 
Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Criminal de Ananindeua

SANDRO CHERMONTT 
Promotor de Justiça

JOSÉ ITAMAR DE SOUZA, OAB/PA Nº 19763 ADVOGADO

CUSTODIADO: _________________________ HARLEY LEVY CORREA SILVA 
(Fonte: Nota nº 014/2017 – Gab. cmdo)

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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