
Oficial Superior de Serviço 
Supervisor de Área 
Coordenador de Operações ao CIOp

scal de Dia ao QCG 
Encarregado de Inquérito Técnico 
Oficial Odontólogo de Dia 
Oficial Médico de Dia 
Peritos de Incêndios e Explosões 

MAJ QOBM LISBOA 
CAP QOBM ANDREI 
CAP QOBM ALMEIDA 
CAP QOCBM ASSIS 
A CARGO DA DAL 
A CARO POLIBOM 
A CARGO DA POLIBOM 
TEN QOBM FARIAS 
TEN QOBM ROBERTO 

Oficial Superior de Serviço 
Supervisor de Área 
Coordenador de Operações ao CIOp 
Fiscal de Dia ao QCG 
Encarregado de Inquérito Técnico 
Oficial Odontólogo de Dia 
Oficial Médico de Dia 
Perhos de Incêndios e Explosões 

MAJ QOBM GOMES 
CAP QOBM ULISSES 
CAP QOBM SARMANHO 
CAP QOCBM PETRÔNIO 
A CARGO DA DAL 
A CARGO DA POLIBOM 
A CARGO DA PouBOM 
CAP QOBM CANTUÁRIA 
TEN QOABM HILDEMAR 

ESTADO IX) PARÁ 

CORPO DE BOM EIROS MILITAR 

COMANDO GERAL 

AJU ASCIA (URAL 
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BELEM-PARA, 22 DE NOVEMBRO DE 2001. 

BOLETIM GERAL N° 206 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

1 PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
Serviços para o dia 23NOV2001 (SEXTA-FEIRA) 

Serviços para o dia 24NOV2001 (SÁBADO) 

Serviços para o dia 25NOV2001 (DOMINGO) 

 

Oficial Superior de Serviço 
Supervisor de Área 
Coordenador de Operações ao ClOp 
Fiscal de Dia ao QCG 
Encarregado de Inquérito Técnico 
Oficial Odontólogo de Dia 
Oficial Médico de Dia 
Peritos de Incêndios e Explosões 

TEN CEL QOBM BENDELAK 
CAP QOBM ANDRADE 
CAP QOBM CAJANCTO 
CAP QOCBM 
A CARGO DA DAL 
A CARGO DA POLIBOM 
A CARGO DA POLIBOM 
CAP ()ORM SERGIO 
TEN QOBM BENTES 
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Vidas Alheias 	as a Salva 
Serviços para o dia 26NOV2001 (SEGUNDA-FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 
	

MAI QOBM DONATO 
Supervisor de Arca 
	

CM QOBM ORLANDO 
Coordenador de Operações ao CIOp 

	
CAP QOBM SERGIO 

Fiscal de Dia ao ()CG 
	

CAP QOCBM PONTES 
Encarregado de Inquérito Técnico 	 A CARGO DA DAI 
Oficial Odontólogo de Dia 

	
A CARGO DA POLIBOM 

Oficial Médico de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Peritos de Incêndios e Explosões 

	
TEN QOBM PINHEIRO 
TEN QOBM AUGUSTO 

MENSAGEM 
"Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua 

alma à v aidade,  nem jura enganosamente. 
Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação". 

(Salmo 24: 4,5) 

2" PARTE — INSTRUÇÃO 
NOTA DE SERVIÇO - APROVAÇÃO 
Aprovo a Nota de Serviço de if 021/2001, elaborada pelo Comando 

Operacional, com a participação deste CBMPA. que tem por finalidade regular e estabelecer os 
procedimentos básicos quanto ao serviço de Descida no Plano Vertical, Atendimento de 
Primeiros Socorros e Guarda-Vidas, durante a Corrida de Aventura "Expedição Mata ,Atiântica 
— Amazônia 2001-, com um percurso de aproximadamente 550 KM, passando pelos Municípios 
de Santarém, Monte Alegre e Alenquer e Vila de Alter do Chão, envolvendo 200 participantes 
de 13 Países. 

Aprovo a Nota de Serviço de n° 020/2001, elaborada pelo Comando 
Operacional, concernente a participação deste CBMPA na Semana de Prevenção e Combate a 
Incêndio alusiva ao "Dia do Bombeiro Paraense" e entrega de medalhas de tempo de serviço 
para militares da Corporação e do Espadim "Independente Antônio Lemos" aos Cadetes do 1° 
ano do CFO/2001- turma "Cel BM JOSÉ CUPERTINO CORRÊA". 

2— QTM - APROVAÇÃO 
Aprovo o QTM do 60  SGBM/I, a ser ministrado ao efetivo daquela Unidade, no 

período de 300UT a 01NOV2001, 
Aprovo o QTM do 2° GBM, a ser ministrado ao efetivo daquela Unidade, no 

período de 03 a 30SET2001. 

Aprovo o QTM do 50  SGBM/I, a ser ministrado ao efetivo daquela Unidade, no 
período de 01 a 30SET2001. 

(Ref. Notas n°040 e 041/2001- BM/3-COP) 

3— QT S - APROVAÇÃO 
Aprovo o QTS do 3° SGBM/I, a ser ministrado ao efetivo daquela Unidade, no 

período de 01 a 30SET2001. 

Aprovo o QTS do 4° SGBM/I, a ser ministrado ao efetivo daquela Unidade, no 
período de 300UT a 13NOV2001. 

(Ref. Nota n' 040/2001- BM/3-COP) 
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Vidas Alheias e Ri uezas  a Salvar 
4—ORDEM DE SERVIÇO - APROVAÇÃO 

Aprovo a Ordem de Serviço de n° 09/2001, do 5° SGBM/I, referente a 
Operação do Dia de Finados. 

Aprovo a Ordem de Serviço de n° 08/2001, do 30  SGBM/I - Abaetetuba, 
referente ao Círio daquela localidade. 

Aprovo a Ordem de Serviço de n° 09/2001, do 1° SGBM/I - Santarém, 
referente ao Círio daquela localidade. 

Aprovo a Ordem de Serviço de n° 0412001, do 80  SGBMII, — Santa Izabel, 
referente a solenidade de inauguração do referido Quartel. 

Aprovo a Ordem de Serviço de n" 04/2001, DAD- DEI, referente a solenidade 
do Dia do Bombeiro Paraense e entrega do Espadim aos Cadetes doi ano- (TO BM. 

(Ref. 040, 041, 043 e 043/2001- BM/3-COP 

5— ERRATA 
Retifico o teor da Nota de Serviço 00  020/2001- BMI3-COP, concernente a 

Solenidade Alusiva ao Dia do Bombeiro Paraense e entrega do Espadim "Intendente 
AntônioLenrios". 

Onde se lê: 
ATIVIDADE 07 
Solenidade Civica Militar, em comemoração ao Dia do 13ombeiro Paraense 

e entrega dos .Espadins. 
Data: 24 de novembro de 2001 (Sábado) 
Local: Quartel do Comando Geral do CBMPA 
Horário: 19:0011 
Uniforme: Túnica cinza, gravata vertical preta, camisa brança, quepe e sapato 

social (para Oficiais e Sargentos) demais praças 3°C com boina. 

Leia-se: 
ATIVIDADE 07 
Solenidade Civica Militar, em comemoração ao Dia do Bombeiro Paraense 

e entrega dos Espadins. 
Data: 24 de novembro de 2001 (Sábado) 
Local: Quartel do Comando Geral do CBMPA 
Horário: 19:00h 
Uniforme: 
Oficiais — Túnica brança, gravata vertical preta, camisa branca, calça cinza 

com friso vermelho e quepe. 
Subtens e Sgts Túnica cinza, gravata vertical preta, camisa branca, quepe 

sapato social, e demais praças, 3° C com boina. 
Publico Participante: Todos os Oficiais e Praças de folga da Região 

Metropolitana de Belém. 

3* PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
1 - ASSUNTOS GERAIS 
A - ALTERAÇÃO DE PRAÇA 

1-ATO DESTE COMANDO 
PORTARIA N° 542, DE 06 DE NOVEMBRO D.E 2001. 
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, e: 

Considerando o que preceituam os arts. 70 e 71, 	"a", parágrafo 1°, da Lei 
Estadual n° 5.251 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA), de 3' 1 JUL 85. 
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	Vidas Alheias e__.~as a Salv 
RESOLVE: 
Conceder o período de 06 (seis) meses de Licença Especial ao ser dor,1 

SGT BM ARLISSON LUIS ALMEIDA SOUSA, lotado no 70  SGBM4, correspondente ao 
decênio abaixo descrito: 

Serviço ativo relativo ao CBMPA 01/10/1991 a 01./10/2001 10 anos. 
Conceder o período de 06 (seis) meses de Licença Especial ao servidor, CB 

BM WILSON NONATO CORREA, lotado na SBNI/INFRAERO, correspondente ao decénio 
abaixo descrito: 

Serviço ativo relativo ao CBMPA 01/10/1991 a 01/10/2001 10 anos. 
Conceder o período de 06 (seis) meses de Licença Especial ao servidor, CB 

BM JOSÉ DE RIBAMAR FERREIRA DOS SANTOS, lotado no 3° GBM, correspondente ao 
decénio abaixo descrito: 

Serviço ativo relativo ao CBMPA 01/10/1991 a 01/10;2001 10 anos. 

Conceder o período de 06 (seis) meses de Licença Especial ao servidor, SD 
BM JOÃO BATISTA GOMES FARIAS, lotado no 3° GBM, correspondente ao decênio 
abaixo descrito: 

Serviço ativo relativo ao CBMPA 01/10/1991 a 01,10/2001 10 anos. 
Conceder o período de 06 (seis) meses de Licença Especial ao servidor, SD 

BM JOSÉ VICENTE PAMPLONA BARBOSA, lotado na SBMAINFRAERO, correspondente 
ao decênio abaixo descrito: 

Serviço ativo relativo ao CBMPA 01110/1991 a 01'10'2001 10 anos. 

Conceder o período de 06 (seis) meses de Licença Especial ao servidor. SD 
BM CARLOS MAX DA SILVA LIMA, lotado no 2° GBM, correspondente ao decênio abaixo 
descrito: 

Serviço ativo relativo ao CBMPA 08:08, 1992 a 26/10/2001 09 anos 02 meses 
26 dias, 

Serviço averbado Ministério da Marinha 	 01 ano 01 dia 

Conceder o período de 06 (seis) meses de Licença Especial ao servidor. SD 
BM ARLYSON LUIZ SOUSA, lotado no 10  SGBM, correspondente ao decênio abaixo 
descrito: 

Serviço ativo relativo ao CBMPA 01/02/1994 a 26/10/2001 07 anos 08 meses 
25 dias. 

Serviço averbado Ministério do Exército 	03 anos 08 meses e 25 dias 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
(Transe. do DOE n°29.579, de 19NOV2001) 

II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1 HOMOLOGAÇÃO 

Homologo o Relatório de Adjudicação da Comissão Permanente de Licitação 
do CBMPA, instituída pela Portaria n° 095/2001- Gab. Cmdo, que procedeu a licitação, 
Modalidade Tomada de Preços n° 94/2001 - Edital n° 09/2001, cujo objetivo é a aquisição de 
fardamento militar. Tendo sido adjudicadas as seguintes empresas: 

EMPRESA ITEM - TOTAL (R$)  
Master Uniformes Ind. E Com. Ltda 05 2.614,04 
E. unnac Ind. Copyrir e Representação Ltda 01, 02, 07 68.439.72 
Korte Certo Confecções e Bordados Ltda 04, 06, 08, 09, 10, 11. 12 20.466.60 
Master Atalaia Ltda 03 	359,00  
Total 120.09454 
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Belém, 14 de novembro de 2001.  

JOSÉ; CUPER TINO CORRE:, (el Q01314 
Comandante Geral do CBMPA 
(Transe. do DOE n0 29.579, de 19N0V2001) 

2 — RESULTADO DE INSPEÇÃO 
Realizada pela JIS deste CBMPA, em Sessão Temporária de n0  095, datada de 

24011T2001, com o seguinte parecer: 
PARA FINS DE LICENÇA ESPECIAL 
Cb 13M NELSON DA SILVA FERNANDES, do 10  GBS - APTO 
Sd BM ROBERTO CARLOS PEREIRA CARMO. do 10 013S —APTO. 
Sd BM JOSE MARIA SO,,\RES DE OLIVEIRA, do 7 SGBM/I - APTO 

3 — ATO DESTE COMA.INDO 
PORTARIA N0  631, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2001. 
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas 

atribuições legais, 

Considerando que os Capítulos VII em seus artigos 227 e 296 
respectivamente, das Constituições Federal e Estadual, referem-se que é dever da família, da 
Sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito á 
-vida, à saúde, à alimentação, t educação, ao hizer, à profissionalização, a cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; 

Considerando que o Plano Estadual de Segurança Pública para a Criança e o 
Adolescente em suas Diretrizes Básicas estabelece que às ações com vistas à segurança de 
crianças e adolescentes deverão, tanto quanto possível e respeitadas as iniciativas isoladas, serem 
desenvolvidas de maneira a integrar os setores públicos e estes com o setor privado. 

Considerando que a Escola da Vida, foi criada no ano de 1993, no Quartel do 
1" Grupamento Bombeiro Militar, com sede no Município de Belém e transferida para a 
comunidade do Bairro do Jurtinas (COBARJR); 

Considerando que outras Escolas da Vida foram criadas nos quartéis dos 
1\rlunicípios de Santarém, Marabá, Salinópolis, Castanhal, Marituba, Ananindeua„,kbaeletuba e 
Santa Izabel, sem respaldo legal; 

Considerando que o Projeto Escola da Vida nasceu fundarn.entado em duas 
diretrizes básicas:- No próprio lema "Vidas Alheias e Riquezas Salvar", que explicita na sua 
essência, a :função maior do Soldado do Fogo. E no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n" 
5069, de 13 de julho de 1990, que estabelece que a Política de Atendimento aos Direitos da 
Criança e do Adolescente deve ser feita "Por um conjunto articulado de ações governamentais e 
Não Governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal c dos Municípios"; 

Considerando que este Coroando necessitava instituir o Projeto Escola da Vida, 
por acreditar que é possível construir unia sociedade com justiça e que tenha compromisso por 
uma vida digna para nossas crianças e adolescentes. Pois, temos certeza que eles serão os futuros 
construtores de uma sociedade no Brasil baseada em valor éticos-morais mais fortalecidos. 

Considerando finalmente que o Projeto Escola da vida iniciará uma nova etapa 
na história do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, servindo a comunidade corno instrumento e 
canal de produção de novos saberes e aprendizados. Tanto no âmbito Sócio Educativo. Como no 
âmbito dos conhecimentos Técnicos Bombeiros Militares. Tendo conto retorno à formação de 
Cidadãos conscientes de seu direitos e deveres dentro da sociedade e de gentes multiplicadores 
dos principais objetivos desta Corporação Militar. 
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	 Vidas Alheias !13ig_Luezas a Salvar 
RESOLVE: 
Art. 1° - Implantar, desenvolver e assegurar definitivamente o Projeto Ésc 

da Vida no âmbito desta Corporação, ficando a cargo dos Comandantes dos Grupamentos ou 
Subgrupamentos, o desenvolvimento deste Projeto. assegurando aos pré-adolescentes e 
adolescentes na faixa de idade entre 08 (oito) e 17 (dezessete) anos, dentro dos espaços físicos de 
suas respectivas áreas, este trabalho sócio-educativo, visando promover atividades semanais 
abrangendo temas relacionados a: Cultura Jurídica (Constituição Federal e Estadual), 
Ciências Políticas. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Anatomia e Fisiologia, 
Sexualidade, Violência, Drogas, Noções de Cidadania. Preservação do Meio Ambiente, 
Relacionamento Familiar, Noções Básicas de Higiene Pessoal e Coletiva, Nutrição, 
Trânsito, znieemnica, Atividades Esportivas, Arte da Dança, Música, Educação Religiosa, 
etc. e Temas Técnicos Básicos dos Bombeiros Militares; Segurança, Atendimento a 
Desastre, Prevenção de Incêndios, Primeiros Socorros, Acidentes Domésticos, Salvamento e 
Primeiros Atendimentos a Afogados, etc. 

Art. 2' - Designar urna Coordenação Geral para o Projeto Escola da Vida, a fim 
de que esta possa elaborar: 

I. Normas de Funcionamento, Definição de Sub-Ternas, Seleção dos Monitores 
Bombeiros, Definição do Cronograma das Atividades. Definições dos Uniformes que serão 
utilizados pelas Crianças e Adolescentes, Formulários de Avaliação, etc.: 

II. Definição e locação dos Recursos Humanos e materiais necessários a 
execução do projeto; 

-- Busca de Parcerias e Patrocínios: 
IV — Elaboração da Minuta dos Convénios, definidos as parcerias e patrocínios; 
V — Treinamento dos Instrutores e Monitores Bombeiros em Educação, Saúde. 

Técnicas Pedagógicas pelos Orgãos Especializados: 
VI -- Elaboração de Programas e Conteúdos Didáticos (carga horária): 
VII •- Inicio e execução do projeto; 
Art. 3° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as 

disposições em contrário, 
Registre-se. publique-se e cumpra-se. 

4a PARTE — JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1— ATO DESTE COMANDO 

PORTARIA N.° 608, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2001 - GAB. CMDO 
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador 

Estadual de Defesa Civil, no uso das atribuições legais. e.... 
Considerando que a 2° Teu Q013111 Fem Sanara Cristina Vieira Romariz 

foi designada através da Portaria a," 517 - Gab. CM". de 22 OUT 2001. transcrita no BG n." 
188. de 24 OUT 2001. para proceder Sindicância. 

Considerando o teor do Ofício n° 439/01 - 3°GB1I. de 12 NOV 2001, onde 
informa a este Comando que a Oficial em tela encontra-se de férias. 

RESOLVO. 
Art. 1°- Substituir a 2° Ten QOIIM Fem Sarnara Cristina Vieira Romariz, 

como encarregada da Sindicância, instaurada através da Portaria n.° 517 - Gab. Cmd°, de 22 
OUT 2001, 

Art. - Nomear o 1' Te n ()ORM Adailton Francelino de Souza, para dar 
continuidade as diligèncias da Sindicância, que foi transcrita no BG n.° 188, de 24 OUT 2001, 

Art. 3° - Está portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e Cumpra-se, 
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2- INSTAURAÇAO DE 1PM 

PORTARIA N 617, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2001. 
AO: CAP BM PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ 

Tendo tomado conhecimento dos fatos constantes dos documentos em anexo; 
determino que seja instaurado com urgência o devido Inquérito Policial Militar, delegando-
vos, para esse fim, as atribuições policiais que me competem. 

3 — COMISSÃO DE JUSTIÇA 
A) Parecer n.' 138/2001 - COJ 
Objeto: Procedimento Apuratório de Transgressão de Disciplina instaurado 

contra o 2° SGT BM Cássio Carlos Nascimento de Souza 

l.DOSFATOS: 
Analisando o documento em tela, verificamos que o 2" SGT MI Cássio 

Carlos Nascimento de Souza, está sendo acusado de haver desrespeitado rega de trânsito, 
quando na função de motorista da Vice-Governadoria do Estado e envolvido-se cru um acidente 
automobilístico ocorrido no dia 05 'TV 2001, por volta das 1,1:00h, na Av. Senador Lemos com 
a Rua Barão do Triunfo, envolvendo Os seguintes veículos oficiais: Passat, placa 0002, 
pertencente a Vice-Governadoria do Estado, que era conduzido pelo 2° SGT BM Cássio e o 
Pálio, pertencente a Secretaria Especial de Governo, conduzido pelo CB BM Haroldo Alencar de 
Almeida, 'vindo ainda a causar o atropelamento de duas pessoas, a Sr'. Laura Silva e o Sr. 
Rogério Silva de Freitas. Fato este apurado em Sindicância instaurada através da portaria n° GOI, 
de 07 FEV 2001, do Ten Cel QOPM Eledilson Renato Costa Oliveira -- Chefe Militar da Vice-
Governadoria, cujo Oficial Sindicante foi o 1" Ten QOPM André Carlos Paulo de Oliveira. 

pE DEFESA:  
Preliminarmente alega que não pretende contrariar, de forma alguma, as 

conclusões a que chegou o Sindicante e muito menos, aparar arestas possível, de se eximir da 
punição disciplinar que foi atribuída, conforme Nota de Punição n° 011, de 16 ABR 2001, de 02 
(dois) dias de detenção. 

Alega que sempre teve e pretende sempre ter uma postura irreparável perante 
sua Corporação e também diante das outras Instituições do Estado, as quais sempre serviu com 
esmero., pois sempre foi muito bem tratado e respeitado. Que reconhece em acatar a decisão da 
Sindicância, que requer sua punição de 02 (dois) dias de detenção, os quais pretendo cumprir 
sem maiores problemas. 

Que jamais pretendeu transgredir ou desrespeitar o Regulamento Disciplinar 
desta Instituição, pois sempre teve e terá como sua cartilha de orientação disciplinar, porém se 
cometeu o ato ilícito cru tela, foi por lapso humano, inerente a todos os homens. 

Que por ocasião do acidente, sua primeira preocupação foi a de prestar socorro 
às vítimas, e muito pouco estava preocupado com a perícia ou qualquer coisa. 

Que apenas tem a opor em relação ao exame de dosagem alcoólica (laudo do 
exame n" 168/2001), que fora feito na maneira retroativa e constatou impossibilitado de conduzir 
veículo e de certa forma, quase vem a prejudicá-lo, contudo o Parecer Técnico do Laboratorista, 
Dr. Vaidomiro de Brito Lima, serviu para ajustar a realidade, pois ficou comprovado que não 
estava impossibilitado de conduzir ou dirigir qualquer veiculo. 

g — P...kge_CILSkj2: 
Nas alegações de defesa apresentadas pelo 2 SGT BM Cássio Carlos 

Nascimento de Souza, o mesmo reconhece a transgressão disciplinar imposta que está sendo 
lhe atribuída de 02 (dois) dias de detenção, a qual foi requisitada pelo Ten Cel QOPM 
Eledilson Renato Costa Oliveira — Chefe Militar da Vice-Governadoria ao Extif. Sr. 
Ccl BM - Comandante Geral do CBMPA. 

O 2° SGT BM Cássio Carlos Nascimento de Souza, deverá ser 
responsabilizado administrativamente (disciplinarmente), em virtude de sua conduta resultar da 
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violação de normas internas da administração e disposições complementares estabelecid s em 
lei, decreto ou qualquer outro provimento regular da filnção pública. Apurada a falta disciplinar, 
pelos meios adequados, o servidor fica sujeito, desde logo, à penalidade administ 
correspondente. 

Diante do exposto, opino: 
1) Pela punição disciplinar de 02 (dois) dias de detenção. ao  2° SGT EM 

Cássio Carlos Nascimento de Souza, conforme havia sido requisitada pelo Ten Cel QOPN1 
Eledilson Renato Costa Oliveira — Chefe Militar da Vice-Governadoria. 

Esse é o Parecer. S,M.J 

Quartel em Belém, 14 de novembro de 2001. 

SAULO LODI PEDREIRA — 1° TEN QOBN 
Chefe da Comissão de Justiça do CBMPA 

B) Parecer n.° 139/2001 - COJ 
Objeto: Procedimento Apuratório de Transgressão de Disciplina instaurado 

contra os SD José Augusto dos Santos Oliveira 

I - DOS FATOS: 
Analisando o documento em tela, verificamos que o Si) BM José Augusto dos 

Santos Oliveira no dia 14 MAR 2001, por volta das 04:20h, na Av. Júlio Cezar em frente ao bar 
Vôo Livre, em Belém, se portou de maneira inconveniente na presença de um Oficial da Policia 
Militar, o 2° Ten QOPM Jorge Wilson Pinheiro Araújo, Comandante da VTR 796, sendo detido 
e conduzido até a Seccional Urbana da Sacramenta e apresentado à autoridade Policial Civil, 
Delegado Clayton dos Santos Chaves; fato este apurado em Sindicância instaurada através da 
Portaria n° 105 --- Gab. Cnsd°, de 14 MAR 2001, cujo Oficial Sindicante foi o 2° Ten QOABM 
Hildemar Redondo da Silva. 

11— 0,5,,XJACÇÕES DE DEFESA: 
Preliminarmente alega que a acusação não espelhe a verdade dos fatos. 
Alega que na madrugada do dia 12 FEV 2001, por volta das 04:15h, ao entrar 

no bar denominado "Vôo Livre-  para tomar um refrigerante, foi abordado por um Policial PM 
que lhe ordenou para deixar o local e que do lado de fora do bar pediu à garçonete uma coca-
cola, sendo que não foi atendido e ao se deslocar até seu carro para ser retirar, percebeu que 
estava sendo impedido de sair. uma vez que a porta da VTR da Policia Militar estava aberta, 
então pediu para fechar, sendo o suficiente para ser agredido, algemado e conduzido até a 
Delegacia de Policia. 

Que a acusação feita pelo o ofendido (2° Ten QOPM Jorge Wilson Pinheiro 
Araújo) é inteiramente improcedente, pois não caracterizou a culpabilidade do acusado. Que a 
testemunha apresentada não é ocular, restando duas versões para o caso, a do Oficial PM, que 
copciosamente incrimina o SD EM, e este que defende-se da agressão covarde. 

Que em relação a transgressão disciplinar que o SD BM José Augusto dos 
Santos Oliveira está sendo acusado, está não poderá ser considerada Grave, por que se o 
cometeu, justifica-se que foi em legítima defesa, devido ao abuso de autoridade do Oficial PM. 

Menciona o que dispõe o Regulamento Disciplinar em seu art. 16, item 2, 
parágrafo único do Decreto n°90.608, de 04 DEZ 84. 

"Art. 16 — Haverá justificação quando a transgressão for cometida. 
Item 2 -- Em legitima defesa, própria ou de outrem. 
Parágrafo Único - Não haverá punição quando for reconhecida qualquer 

causa de justificação". 
Diante do exposto pede a absolvição por ser medida da mais lídima justiça. 
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III — DA DECISÃO: 
Que devido os fatos narrados não terem sido acompanhados de provas 

testemunhais, que possibilitariam a materialização da transgressão disciplinar, onde se verifica 
que foram inquiridos o SI) BM José Augusto dos Santos Oliveira, na condição de sindicado 
(acusado) e o 20  Teu QOPM Jorge Wilson Pinheiro Araújo, na condição de vitima, e a se. 
Antónia da Silva Bernardes, proprietária do bar denominado "Vôo Livre", local onde teria havia 
os fatos, a qual não presenciou os acontecimentos. Verifica-se ainda, que o SD BM José Augusto 
dos Santos Oliveira deixou de ser autuado em flagrante delito na 10  Seccional Urbana de Polícia 
Civil, pelo fato caracterizado não apresentar indícios de crime, o qual foi posteriormente, 
liberado após ser apresentado ao Cap QOPM Neil Duarte de Souza, Comandante da 1° ZPOL 

Diante dos fatos, opino em deixar de responsabilizar disciplinarmente o SI) 
BM José Augusto dos Santos Oliveira, por não haver provas suficientes para caracterizar a 
transgressão disciplinar. 

Esse é o parecer. S.M.J. 
Quartel em 14 de novembro de 2001. 

SMJLO LODI PEDREIRA - 1" TEN (Kno,1 
Chefe da Comissão de Justiça do CIO IPA 

C) Parecer :n."14012001 - COJ 
Objeto: Procedimento Apuratório de Transgressão de Disciplina instaurado 

contra o SD BM Luis Eduardo Mesquita Borges 

- DOS FATOS: 
Analisando o documento em tela, verificamos que o SI) BM Luis Eduardo 

Mesquita Borges está sendo acusado de ter se apropriado, indevidamente da importância de R$ 
2,096,00 (dois mil e sessenta e seis reais), pertencentes a se. Maria Souza, proveniente de uma 
Ação Trabalhista, julgada na Justiça do Trabalho, que receberia a referida quantia através de 
Depósito Bancário, haja vista, esta residir no Estado do Maranhão. Usando de má-fe contra a 
reclamante e sua procuradora, a se. Ruth Lena de Almeida Medeiros, quando, ao invés de 
repassar o número da conta corrente bancária da Sr'. Maria Souza, repassou o número da conta 
da Sra. Adriana da Silva Aleixo, irmã do CD BM ['deixo, da ia SBM/Marituba, alegando para o 
referido Cabo BM que precisava de alguma conta para receber uma quantia em dinheiro que lhe 
era devida, onde aquele se prontificou a ajudá-lo. Vindo, então o SD BM Mesquita, a informar a 
procuradora, a. Advogada Ruth Lena de Almeida Medeiros, que a parte lesada, a se. Maria 
Souza, estava precisando com urgência da referida quantia, informando então uma conta de 
terceiro, para que nessa fosse depositada a quantia supramencionada, o que realmente aconteceu. 
E em virtude do militar em tela ser casado com a sobrinha cia reclamante, a se Maria de Jesus 
Mendes Caldas, que deveria receber a quantia e remeter para a reclamante. Veio a se aproveitar 
da situação, forjando todaa situação, inclusive impossibilitando o contato da reclamante com a 
defensora, informando àquela um número de telefone errado, para que não houvesse contato 
entre a Advogada e sua cliente. Fato este apurado em Sindicância instaurada através da portaria 
n' 279 — Gab. Cand", de 27 JUN 2001, cujo Oficial Sindicante foi o 20  Teu QOBM Edson Farias 
Santos Júnior. 

II — pLitS1~-  ES  DE DEFESA: 
O SI) BM Luis Eduardo Mesquita Borges em suas alegações de defesa 

menciona que o motivo que o levou a cometer tal transgressão, foi o fato de haver realizado um 
empréstimo financeiro no ano de 2000, o qual foi utilizado na construçAo de sua casa; sendo que 
em virtude do referido empréstimo seu vencimento líquido junto ao CBMPA era de R$ 5,00 
(cinco reais) por mês, que não estava dando para o sustento de sua família e sua esposa estava 
desempregada. 

Que procurou ajuda de seus familiares, porém, mio puderam lhe atender. Que 
solicita compreensão de seu problema, pois está disposto a pagar a quantia supra citada e está 
bastant,L=idi. 
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III — DA DECISÃO: 
Nas alegações de defesa apresentadas pelo SD BM Luís Eduardo Mesquita 

Borges, da 2" SBM/Icoaraci, o mesmo reconhece a transgressão disciplinar imposta que está 
sendo lhe atribuída. 

A conduta irregular praticada pelo SD BM Luis Eduardo Mesquita Borges, 
além de tipificar crime comum, o qual deverá responder criminalmente na Justiça Comum do 
Estado; deverá, tanibém, ser responsabilizado administrativamente (disciplinamiente), em 
virtude de sua conduta resultar da -violação de normas internas da administração e disposições 
complementares estabelecidas em lei, decreto ou qualquer outro provimento regular da função 
pública.. A falta disciplinar gera o ilícito administrativo é da ensejo a aplicação de pena 
disciplinar, no devido processo legal. 

A punição administrativa ou disciplinar não depende de processo civil ou 
criminal a que suieite o servidor pela mesma falta, nem obriga a Administração a aguardar o 
desfecho dos demais processos. Apurada a falta disciplinar, pelos meios adequados, o servidor 
fica sujeito, desde logo, à penalidade administrativa correspondente. 

Diante do exposto, opino: 
I) Pela punição disciplinar do SD BM Luis Eduardo Mesquita Borges, da 

r SBNI/Icoaraci, pelo fato acima especificado. Sendo que a referida transgressão disciplinar de 
natureza grave, afeta o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor e o decoro da classe. 

Esse é o Parecer. S.M.J 
Quartel em Belém, 14 de novembro de 2001. 

SAULO 101)1 PEDREIRA l° TEN Q013\1 
Chefe da Comissão de Justiça do CBNIPA 

4—ELOGIO 
O Ten Cel 13M Ajudante Geral do CBNIPA, no uso da competência que lhe 

confere o art. 11, inciso III do RDCBM, resolve: 

ELOGIAR: 
O Sd BM NIVALDO SOUZA MIRANDA, do QCG, por ter doado sangue 

voluntariamente à pessoa necessitada, no Banco de Sangue do Centro de Hernoterapia e 
Hematologia do Pará — HEMOPA. Ato de amor à vida que enobrece a Corporação. 
INDIVIDUAL. 

5 — ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO 
O Ccl BM Subeomandante Geral do CBMPA, no uso da competência que lhe 

confere o art. 11, inciso II do Decreto n° 2.937, de 27OUT94, que dispõe sobre o RDCBM, e 
Considerando o que dispõe o art. 52 do Diploma legal acima citado, resolve: 

ANULAR: 
A Punição Disciplinar de 15 (quinze) dias de PRISÃO, que havia sido imposta 

ao I' Sgt BNVILSON LUIS PIMENTEL NORONHA, do 1' (IBM. e transcrita no 13G n° 201. 
de 13NOV2001, em virtude do militar em tela, ao interpor recurso disciplinar de reconsideração 
de ato, haver apresentado fatos novos que justificam a transgressão disciplinar que havia sido lhe 
imputada. 

(Ref. Nota n° 162001- Gab. Subcomando) 

6 — PUNIÇÃO DISCIPLINAR 
O Cap QOBM Comandante do V SGBNI1 	Salinópolis, no uso da 

competência que lhe confere o art. 11, inciso IV do RDCBM, resolve: 
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%, PUNIR: 
Com REPREENSÃO, o SD BM ROSIVALDO RAMOS MENDES, deste 4' 

SGI31v111, por tecer comentários inconvenientes sobre a prestação de contas da festa junina do 
corrente ano e quando lhe foi dado o direito de defesa, através de procedimento apuratório 
disciplinar de n° 073/2001, não justificou seu ato, apresentando alega93es infundáveis, nos nas, 
96 do anexo I do Art. 15, com atenuante de inciso II do Art.19 e agravante de incisos III e VI 
alínea 'c', do Art. 20 , tudo do RDCBM, transgressão leve. Permanece no comportamento 

OM. 

Com 02 (dois) dias de DETENÇÃO, ao SD BM ANTÓNIO MÁRCIO 
ALMEIDA RODRIGUES, deste 4° SGBM/I, por ter faltado o serviço de prontidão nos dias 09 e 
14 de agosto de 2001, bem como não justificou em tempo sua falta e tão pouco homologou sua 
dispensa médica na POLIBOM, com os médicos da corporação e quando lhe foi dado o direito 
de defesa, através de procedimento apuratório disciplinar de n° 069/2001, não justificou seu ato, 
apresentando alegações infundáveis„ nos n°s, 26 e 80, do anexo 1 do Art. 15, com atenuante de 
inciso II do Art.19 e agravante do inciso VI alínea 'a', do Art. 20 , tudo do RDCBM, 
transgressão Média, permanece no comportamento BOM. 

Com 02 (dois) dias de DETENÇÃO, ao SD BM CLAUDIO LOPES DOS 
SANTOS, deste 4° SGBM/I, por ter faltado o serviço de prontidão no dia 14 de setembro de 
2001, e não ter informado com antecedência sua dispensa, vindo a prejudicar o bom andamento 
do serviço e quando lhe foi dado o direito de defesa, através de procedimento apuratório 
disciplinar de n° 072/2001, não justificou seu ato, apresentando alegações infundáveis, nos nos, 
26 e 80, do anexo I do Art. 15, com atenuante de inciso II do Art.19 e agravante do inciso VI 
alínea 'a" e "d", do Art. 20 , tudo do RDCBM, transgressão Média, permanece no 
comportamento BOM. 

Com 08 (oito) dias de DETENÇÃO, ao 3° SGT 13M MARCOS AUGUSTO 
OLIVEIRA SARMANHO, deste 4' SGBM/I, por ter faltado o serviço de Condutor e Operador 
de VTR nos dias 20 e 21 de outubro de 2001 e não apresentando em tempo hábil sua dispensa 
médica, sendo que o mesmo apresentou dispensa médico odontológica somente no dia 23 out 
2001 e não homologada pela POLIBOM, causando embaraço a escala de serviço, bem como 
descumpriu determinação, conforme memorando n° 074/2001 e quando lhe foi dado o direito de 
defesa, através de procedimento apuratório disciplinar de n° 075/2001, não justificou seu ato, 
apresentando alegações infindáveis, nos n°s, 26 e 34, do anexo I do Art. 15, com atenuante de 
inciso 11. do Art.19 e agravante do inciso VI alínea 'a', do Art. 20 , tudo do RDCBM, 
transgressão Média, permanece no comportamento BOM. 
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