ESTADO DO PARÁ
Á
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO CERA L
AJUDÂNCIA GERA L
BELEM-PARA, 17 DE SETEMBRO DE 1999.

ADITAMENTO AO BOLETIM GERAL N° 168
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida ,_‘xecuy5o publico o seguinte:

1' PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS:
SEM ALTERCA°
2' PARTE — INSTRUÇÃO:
SEM ALTERCA(J
3' PARTE ASSUNTOS GERIAS E ADMINISTRATIVOS:
A- ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS:
1— ATOS DESTE COMANDO:
PORTARIA N° 0492, DE 24 DE AGOSTO DE 1999 — GAB. CMDO.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual
de Defesa Civil, no uso das atribuições, e...
RESOLVE:
Art. P - Fica aprovado o Modelo de Inquérito Técnico a ser seguido pelo Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Pará.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposiçoes em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
2 — MODELO DE INQUÉRITO TÉCNICO
AUTORES:
Maj QOBM GONCISLEI GOMES GONÇALVES
Chefe da 2' Seção do EMG
1° Tem. QOBM SAULO LODI PEDREIRA
Chefe da Seção de Justiça e Disciplina

REDATOR:
1° Ten. QOBM SAULO LODI PEDREIRA
MONTAGEM
A sequência para montagem do IT será a seguinte:
a) Capa (Modelo n° 01);
b) Portaria (Modelo n° 02)
c) Ficha de acidente;
d) Parte ou Registro de ocorrênciva de acidente;
e) IT propriamente dito (Modelo n° 03);
f) Oficio de encaminhamento (Modelo n° 04);
g) Solução (Modelo n° 05);
h) Ficha de circulação de viatura;
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i) Cópia do bilhete do seguro; e
j) Outros documentos (Órgãos externos, crog1s, fotografias, etc.).

MODELO N° i 1— CAPA
CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO PARÁ

OB

INQUÉRITO TÉCNICO(Citar
OBJETO;

situação

em

resumo)

N°

/ 19

MODELO N° 02 PORTARIA
CORPO DE BOMBEIROI MILITAR DO PARÁ

OB
PORTARIA N°
NOMEAÇÃO DE FICIAL

O Comando do

, no uso das atribuições que e lhe

competem.

ordem
classe
motorista
danos.

RESOLVE:
para pro•der Inquérito Técnico na viatura n° de
Nomear
de
fabricação
ano
marca
na rua
/
de 19
, acidentada em
como
tendo
município
para apurar as usas, efeitos e responsabilidades dos
RO

ANEXOS:
a) Parte do aciente;
b) Ficha de adente;
c) Ficha de circulação de viatura;
d) Xerox do bilhete de seguro de responsabil de civil

(Nome, posto e função — nomeador)
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MODELO N° 003 — IT — PROPRIAMENTE DITO
INQUÉRITO TÉCNICO
do ano de mil novecentos
dias do mês de
Aos
de mil
de
iniciando o IT, determinado pela Portaria n°
e
, verifiquei os documentos que acompanharam a
do Senhor
novecentos e
citada Portaria, colocando em ordem estabelecida, assim passei a proceder.
1. INSPEÇÃO:
do ano de mil novecentos e
dias do mês de
Aos
(local onde se encontrava a viatura) acompanhado pelo motorista
compareci ao
(grad. Nome e RG do motorista) e pelas testemunhas:
da viatura
(citar nomes, se for militar o posto ou graduação),
e
procedendo a inspeção, constatei o seguinte:
a) Identificação:
, ano de
marca
Viatura n° de ordem
, n° do
, n° de chassi
, classe
fabricação
datado
,
n°
seguro
de
bilhete
motor
de 19.
de
de
b) As avarias (exemplo)
Paralama direito amassado. Farol esquerdo quebrado, porta direita totalmente
amassada, pára-brisda partido (especificar as avarias internas e externas de maneira precisa).
2. DECLARAÇOES:
do ano de mil novecentos e
dias do mês de
Aos
da CNH, prontuário n°
(graduação, nome e RG), portador
o
/
/
expedida em
, fornecida pelo
; após perguntado sobre os danos que deram origem ao acidente disse que (tomar na
integra as declarações do motorista).
a) Das testemunhas:
dias do mês de
Aos

do ano de

mil
3. RECONSTITUIÇÃO:
do ano de mil novecentos e
dias do mês de
Aos
(local do acidente) e procedi ao exame no local e das posições
compareci ao
(Laudo
ocupadas pelas viaturas envolvidas no acidente e em confronto com
Pericial ou Ficha de Acidente) sou levado a reconstituir o evento da forma
narrar o acidente e
seguinte
definir as causas).
4. CONCLUSÃO:
Pelo exposto sou de parecer que as avarias foram determinadas por exclusiva
(identificar o responsável) e nada mais
responsabilidade do
havendo a constar, encerro o presente IT, o qual será remetido ao
(autoridade que determinou sua instauração).
Senhor
Os danos são orçados da seguinte maneira:
R$
Viatura n° de ordem
de 19
de
em
Quartel do
(Oficial encarreado do IT)
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MODELO N° 04 — OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

OBM

Oficio n°

/9

Local e data
Do
Ao
(Autoridade que houver determinado a
instauração do IT).
Assunto.
Remessa do IT (FAZ)

Remeto a V. S'., os autos de Inquérito T ico, a que procedi em virtude de vossa
ordem, constante da Portaria anexa aos respectivos autos

(Oficial encarredo do IT — RG)
Ass. gosto

MODELO N° O i - SOLUÇÃO
SOLUÇAO DEINQ1 ÉRITO TÉCNICO:
Pelas conclusões a que chegou o
encarregado do Inquérito
Técnico, instaurado para apurar as causas, efeitos e r onsabilidades das avarias sofridas pela
viatura n° de ordem
, verifica-se e o acidente foi ocasionado por causas
PESSOAIS (ou causas TÉCNICAS), cabendo (não cabendo) a responsabilidade
ao
pelo que resolvo:
a) Recolher a viatura n° de ordem
ao
(órgão de manutenção).
b) Imputar os prejuízos na importânci de R$
(por extenso) a
(citar o responsável).
c) Publique-se a presente solução no Boleti da Unidade.
d) Remeta-se cópia da solução do presente T ao Sr. Diretor de Apoio Logístico, para
fms de controle.

(Comandant da OBM)
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ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
TERMO DE AUTUAÇÃO DE DOCUMENTOS
do ano de mil novecentos e noventa
dias do mês de
Aos
, atuo os documentos a seguir enumerados e identificados, os quais me foram
e
entregues, juntamente com a Portaria de Instauração de Inquéruito Técnico, instituída pela Portaria
do
199
de
,
de
de
/9
n°
(autoridade instauradora competente), os quais passam a fazer parte
Sr
integrante dos Autos:
01 02 etc, etc, etc,
Pelo que e para constar, na qualidade de encarregado deste Inquérito Técnico, lavrei o
presente termo.

(Nome e posto do encarregado do Inquérito Técnico)

ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
IMPEDIMENTO E SUSPEISÃO
MANIFESTAÇÃO DO OFICIAL:
1. Declaro-me...(suspeito/impedido).., nos termos do artigo 142, do CPPM. com
, observado o disposto no artigo...,
fundamento do fato de
, para designação de outro
2. Encaminhem-se os autos ao Sr
Oficial.

(Nome e posto do encarregado do Inquérito Técnico)

MANIFESTAÇÃO DO COMANDANTE:
1. Face a arguição de...( suspeição/impedimento)..., levantada pelo presidente do
presente Inquérito Policial Militar, nos termos do art. 142, do CPPM, com fundamento do fato
do CPPM, ACEITO (OU NÃO
, observado o disposto no artigo
de
(OU
SUBSTITUO-O PELO
ACEITO), pelos seguintes fundamentos
MANTENHO A DESIGNAÇÃO).
2. Cumpra-se, registre-se, publique-se.
(Autoridade instauradora competente)
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OFÍCIO REQUISITANDO A PARTIC AÇÃO DE TÉCNICO OU P
NO INQUÉRITO TÉCNICO.
ESTADO
CORPO DE BOM
Oficio n°

/9

- IT

PARÁ
ROS MILITAR
lém/PA,

de

de 199

: Encarregado do Inquérito Técnico.
o: Autoridade instauradora.
surto: Solicitação
Na qualidade de encarregado do Inqu o Técnico, instaurado pela Portaria
n° /9 , de
de
de 199
, ven solicitar a V.
sua digna intercessão
junto à (ao) (nome do órgão) no sentido de ser designa um Técnico (ou perito) para exame (ou
avaliação, conferência, etc) do (especificar o serviço), a im de servir como peça de acusação (ou
defesa), para melhor e maior convicção no julgamento d presente feito.

(Nome e posto da autoridade en egada do Inquérito Técnico)

ESTADO
CORPO DE BOM
DESIGNAÇÃO
Portaria n°

/9

PARÁ
IROS MILITAR
PERITOS (S)

- IT

O encarregado do Inquérito Técnico de
de
de
de 199
, do Ilm° Sr
competente), no uso de suas atribuições,

ado pela Portaria n°
( autoridade instauradora

RESOLVE:
Art. 1° - Designar o (a) Sr. (a)
(nacionalidade, estado
civil, profissão, residência, cargo ou função pública o particular com respectiva lotação), para
funcionar junto a este encarregado de Inquérito Técni
na qualidade de PERITO e proceder a
(ao) (inventário, auditoria de escrita contábil, conferênct e valores e relatórios, avaliação de bens,
exame material de danos ou arrombamentos, etc, etc,
especificar com clareza), devendo para
tal e preliminarmente prestar por escrito termo de co romisso e responder, através de laudo
assinado e sob o ponto de vista estritamente técnico, a quesitos formulados em folha anexa ao
presente ato.
Art. 2° - Para completo desempenho da mi o que lhe é confiada, o designado terá o
prazo de
(por extenso) dias, ONTAR DA DATA DO SEU CIENTE.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em
ano.
Dê-se ciência e cumpra-se.
Belém/PA,
de
99

(Nome e posto da autor

de encarregada do IT)
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ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
TERMO DE COMPROMISSO DE PERITO
Fulano (a)
servidor (a) público (a) Estadual ocupante do cargo
(função) de
referência
, lotado (a) na
(ou
profissão liberal- especificar a profissão e local onde a exerce), tendo sido designado pela Portaria
n°
, de
/9
de
de 199
do Senhor encarregado do
Inquérito Técnico, aceitando o encargo presta o presente compromisso de bem desempenhar a
missão que me foi conferida, atendo-se nos exames que realizar, a apreciar os aspectos
exclusivamente técnicos da questão e sobre eles guardar absoluto sigilo. Sob as penas da lei.
Do que para constar eu,
, encarregado do
Inquérito técnico, lavrei o presente Termo que vai devidamente assinado pelo designado.
Belém/PA,
de
de 199

Perito (a)
(Cart. Ident. Ou n° do regist. Funcional, ou n° de regist. Prof.)

ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
REQUISITOS A SEREM RESPONDIDOS PELO PERITO

Anexo à Portaria n° ./9
Ihn°. Sr. (a)

— IT

Com a finalidade de esclarecer e constituir prova nos Autos de Inquérito técnico,
mandado instaurar pela Portaria n°
/9 ...... ,
de
de 199
do Ilm°.
Sr
(autoridade instauradora competente), solicito a V. S'., que proceda,
sob o ponto de vista exclusivamente técnico, a (ao)
(especificar), e, ao
elaborar seu laudo conclusivo, leve em consideração os seguintes quesitos:
01
02
etc, etc, etc,
Outrossim, solicitamos que, complementarmente, V. S'., preste no laudo quaisquer
outros esclarecimentos técnicos pertinentes ao assunto, e que sejam de interesse à elucidação dos
fatos a serem apurados neste procedimento administrativo.
Respeitosamente,
Belém/PA,

de

de 199

Perito (a)
(Nome e posto do encarregado do IT)
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OFICIO REQUISITANDO LAUDO P RICIAL DE ACIDENTE.
EST
DO PARÁ
CORPO DE BO BEIROS MILITAR
Oficio n°

/9. - IT

Belém/PA,

de

de 199

Do: Encarregado do Inquérito Técnico.
Ao: Autoridade instauradora.
Assunto: Solicitação
Solicito a V. Se.. que remeta, com a má ma urgência possível o Laudo Pericial de
Acidente ocorrido no
cerca das
horas do dia
, a fim de servir de peça nos Autos de
Inquérito Técnico do qual sou encarregado.
Solicito-vos, ainda, que os documento deverão ser remetidos para o seguinte
endereço:

(Nome e Posto da Autoridade ncarregada do Inquérito Técnico)

ESTAD DO PARÁ
CORPO DE BO BEIROS MILITAR
INTIMAÇÃO OU CITAÇÃO P
Intimação (Citação) n°

PRESTAR DEPOIMENTO.

- I.T.

/9

Ilm° (e) Sr. (0)
Av. (Rua)

n°

Apt°

Bairro

(Cidade/Estado)

Na qualidade de encarregado do Inq érito Técnico, instaurado pela Portaria
n° /9
do Ilm°. Sr. (autoridade instauradora
de
de
de 199
, sito
competente), venho INTIMAR (Citar) V. S'.., a comp ecer no Quartel do
horas do dia
à Av. (Rua)
, às
do corrente
o, a fim de prestar DEPOIMENTO
de
(Declarações) que sejam de seu conhecimento à resp to dos fatos que estão sendo apurados nos
Autos de Inquérito Técnico.
Outrossim, informo-vos que, caso queira poderá fazer-se acompanhar de advogado,
que na ocasião deverá apresentar o corrente Instrument de Mandato.
Atenciosamente,
Belém-Pa,

de

(Nome e posto da autoridade

e 199

carregada do Inquérito Técnico)
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ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
TERMO DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA.
Aos
dias do mês de
do ano de mil novecentos e
noventa e
, nesta cidade de
, no Quartel do
onde se achava presente
(Encarregado do Inquérito Técnico),
presente o
(acusado e/ ou defensor), compareceu a
testemunha, abaixo qualificada, que passou a ser inquirida sobre a acusação formulada contra o
acusado e que consta (a)
no
o (a) qual lhe foi lida:
Nome:
RG:
Idade:
Naturalidade (Cidade e Estado):
Filiação - Pai:
Mãe:
Estado Civil:
Profissão:
Domicílio:
Horário - Início:
Término:
Testemunha compromissada na forma da Lei e alerta sobre os elementos do falso
testemunho. Aos costumes (impedimentos e suspeições). A testemunha disse que
À
testemunha inquirida sobre os fatos originadores deste feito, disse que
dada a palavra ao Defensor, perguntou
Nada mais disse e nem lhe foi
peguntado, o encarregado do Inquérito Técnico deu por encerrado o depoimento, lavrando este
termo que, depois de lido e achado conforme suas declarações, assina, abaixo, juntamente com o
acusado e seu defensor (se for o caso) e por mim,
que o digitei.

(Encarregado do Inquérito Técnico)

(Testemunha)

(Acusado)

(Defensor)
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ESTADO PARÁ
CORPO DE BOM EIROS MILITAR
AUTO DE ACAREAÇÃO

dias do mês de
, nesta cidade de
, já inquiridas
e
foram acareados, à vista das divergências existentes nos
declina-los) e após o compromisso prestado (quando ex
explicar ditas divergências. E depois de lidos perante
divergentes, pela testemunha (nome completo), foi
testemunha (nome completo), foi dito que
horas e t
lavrei o presente termo, iniciado às
e adiado conforme suas declarações, assinam, juntam
nome), que o subscrevo.
Aos

noventa e

(Nome e posto do

do ano de mil novecentos e
., no Quartel do (OBM ou outro local)
stes autos, comigo Presidente do feito,
eus depoimentos, nos pontos (tais e tais,
el), perguntadas uma face da outra, para
as, os depoimentos referidos nas partes
e pela
o que
E como nada mais declararam,
horas, que depois de lido
do às
com a autoridade (posto ou graduaçao e

negado do I.T.)

(Nome do careado)

(Nome do careado)

PARÁ
ESTADO
CORPO DE BOM IROS MILITAR
AUTO DE A ALIAÇÃO
dias do mês de
Aos
, nesta cidade de
noventa e
, peritos
e
PRESENTES
Técnico, a fim de proceder à avaliação
mencionados são avaliados em
Foram estas declarações
em
compromisso prestado fizeram. E por nada mais hav
lavrando-se este laudo que vai por nós, peritos assinado.

do ano de mil novecentos e
no Quartel do
........
meados pelo encarregado do Inquérito
declararam que os bens acima
wportanto o valor total de todos os bens
e, em suas consequências e debaixo do
, deu-se por finda a presente avaliação,

Per' (a)
(Cart. Ident. Ou n° do Regist. F cional, ou n° de Regist. Prof )

Per (a)
(Cart. Ident. Ou n° do Regist. F • cional, ou n° de Regist. Prof. )
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ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
TERMO ACUSATÓRIO
,
/9
Concluida a coleta de provas dos fatos descritos na Podaria n°
,
que
instarou
o
Inquérito
Técnico,
acuso
de
199
de
, conforme o
(identificação do (s) acusado (s) de ter (em)
o
do Regulamento
infringiu o previsto no
que consta das folhas
Disciplinar do Corpo de Bombeiros.
, pelos danos
Deprende-se também a responsabilidade do (s)
(denifir o objeto e indicar as folhas que constam os danos
causados no
ocorridos), podendo ser acionado judidialmente, caso não haja acordo para ressarcimento do valor
)
(fls
apurado através de
de
de

(Nome e posto da autoridade encarregada do I.T.)

Ciente em:

(Defensor e/ou acusado
1) Termo Acusatório:
Concluída a instrução e existindo provas de ilícito civil, geradora de responsabilidade
civil, será elaborado o Termo Acusatório.
2) Requisitos do Termo Acusatótio:
O termo de Acusação conterá:
I. a qualificação do autor ou autores;
II. a exposição resumida do fato e suas circunstâncias;
III. a tipificação legal da conduta;
IV. os fundamentos de convicção, com indicação das folhas do procedimento, nas
quais poderão ser encontradas os motivos expostos; e
V. a assinatura do Sindicante.
ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA
/9
Citação n°
Ilm° Sr.
Av. (Rua)
(Cidade/Estado).

— I.T.
n°

Apto..

Bairro

Na qualidade de encarregado do Inquérito Técnico, instaurada pela Portaria
, do Ilm°. Sr.
de 199
de
, de
/9
n°
(acusado (s) ), para
(autoridade instauradora competente), venho CITAR, o (s)
de
de
horas do dia
, às
comparecer no Quartel do
, a fim de exercer sua defesa pessoalmente ou através de defensor constituído.
199
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Cientifico que a contar da data acima, a defesa terá o prazode yes dias ntreâ-perf(---s
vistas dos autos e apresentar suas alegações de fedesa, podendo indicar os elementos de prova que
dispuser, permitidas no Código de Processo Penal Militar, bem como oferecer o rol de testemunhas
que desejar ser ouvidas à respeito, em sua defesa.
Belém/PA,
de
de 199

(Nome e posto do encarregado do I.T.)
Em:

(Defensor e/ou acusado
A citação é elaborada sempre que houver ma acusação deviamente apurada.
1) Citação:
A citação é o ato de chamamento ao processo do servidor militar.
2) Conteúdo:
O documento citatório conterá:
I. o nome do encarregado do Processo;
II. o nome do acusado e sua qualificação;
III. a indicaçao do tipo de processo admir istrativo;
IV. transcrição da acusação ou cópia da p aça acusatória;
V. o lugar, dia e hora em que o acusado e/ou seu defensor deverá comparecer para a
realização de ato processual, conforme procedimento específico;
VI. assinatura da autoridade.

ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CERTIDÃO DE VISTAS DOS AUTOS
Aos
(por extenso) dias do ma de
de mil novecentos e noventa
e
nos autos de Inquérito Técnico, instas ado através da Portaria n°
/9 ,
de
de
de 199
, do fim°. Sr.
(autoridade instauradora
competente), procedi a ABERTURA DE VI TAS dos referidos Autos ao Sr.
, já devidamente qualificado.

(Nome e posto do encarregado do I.T.)
Em:
Tive vistas dos Autos

(Defensor e/ou acusado
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Do

- 'Peia&..-azeiad>

cp falua/-

1° Sgt BM ANTONIO CARLOS DA SILVA E SOUZA, do QCG, solicitando
"AVERBAÇÃO DE FÉRIAS", de acordo com o que preceitua o art. 66 da Lei Estadual n° 5.251,
de 31jul85.
DESPACHO: 1. Deferido;
2. A DP providencie a respeito;
3. Publique-se e arquive-se.
Do 2° Ter) QOABM RAIMUNDO GONZAGA CAMPOS, do QCG, solicitando
"AVERBAÇÃO DE LICENÇA ESPECIAL", de acordo com o que preceitua o art. 134 da Lei
Estadual n° 5.231, de 31ja185.
DESPACHO: 1. Deferido;
2. A DP providencie a respeito;
3. Publique-se e arquive-se.
Do Cb BM ERASMO CARLOS CARVALHO GOMES, da EFO, solicitando
"QUINQUÊNIO", de acordo com o que preceitua o art. 20 da Lei Estadual n° 4.491, de 28nov73.
DESPACHO: 1. Deferido;
2. A DP providencie a respeito;
3. Publique-áe e arquive-se.
Do 3° Sgt BM BENEDITO SENA SOUZA, do QCG, solicitando "AUXILIO
FARDAMENTO", de acordo com o que preceitua o art. 80 da Lei Estadual n° 4.491, de 28nov73.
DESPACHO: 1. Deferido;
2. A DP proVidencie a respeito;
3. Publique-se e arquive-se.

42 PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA:
1- INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA:
PORTARIA N° 411, DE 14 DE JULHO DE 1999 — GAB. CMDO.
Ao Maj. QOBM LUIZ CLAUDIO SARMANHO DA COSTA, do QCG.
Tendo chegado ao meu conhecimento os fatos coristantes dos documentos em anexo,
determino que seja instaurado com urgência Sindicância a respeito, delegando-vos para esse fim as
atribuições policiais que me competem.
2 —1P114 —PRORROGAÇÃO DE PRAZO:
Nos termos do art. 20, § 1° do CPPM, concedo ao 1° Ten QOBM REGINALDO
PINHEIRO DOS SANTOS, da SCl/PAAR, 20 (vinte) dias úteis de pronogaçao de prazo do
Inquérito Policial Militar- IPM, do qual é encarregado.
(R$ Of. n° 06/99- IPM)
3 — REFERÊNCIA ELOGIOSA:
O Ten. Cel. QOBM Ajudante Geral do'CBMPA, no uso da competência que lhe
confere o art. 11, inciso III do RDCBM, resolve:
ELOGIAR:
Aos militares: Cap. QOBM HELENO AUGUSTO RIBEIRO DE ANDRADE, 2° Sgt
BM ELENILDO HENRIQUES DA FONSECA, 3° Sgt BM MANOEL BRAGA BARATA, Cb
BM MOISES DANTAS SOUZA, Sds BM HÉLIO RUY DOS SANTOS COSTA, MANOEL
ALVES DUARTE, ANTONIO CARLOS SOUSA DOS SANTOS, EDSON DE SOUZA,
,ANDERSON FERNANDES MACIEL DE SOUSA, IMMILf.40N MORAES DE ASSUNÇÃO,
'II ANDRÉ BRITO FREITAS e EDIVALI)O VASCONCELOS NUNES PILHO, por terem durante o
período em que estiveram como auXiliares da Ajudância Geral, demonstrado competência,
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companheirismo, dedicação, empenho e einor à profissão, tan
pagas foram coroadas de êxito. INDIVIDUAL.
(Ref. Nota n° 08/99- AJO)
4 --, PUNIÇÃO DISCIPLINAR:
O Cap. Q0131a Comandante do 3° SGI/I, no uso d
11, inciso V do RDCBM, resolve:

que as missões que lhes foram

ompetência que lhe confere o art,

PUNIR:
Com 08 (oito) dias de DETENÇÃO, o Sd BM ED LSON DURÃO DA COSTA, do
3° SGI/I, por ter faltado com a verdade e tentar ludibriar ao s euperior hierárquico, quando na
15, com agravante de incisos I
apresentação de dispensa médica. N's. 26,11 e 91 do anexo I
e VI, alínea "c" do art. 20, tudo do RDCB1VL Transgressão m ia. Permanece no comportamento
"INSUFICIENTE". Recolha-se a sua SubUnidade de origem, f erido serviço.
1/1)
(Ref. Of. n° 143/9'
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