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BOLETIM GERAL N° 054 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

1' PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
Serviços para o dia 21MAR2002 (QUINTA-FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	
MAJ QOBM GOMES 

Supervisor de Arca 	
CAP QOBM ULISSES 

Coordenador de Operações ao CIOp 	CAP QOBM IDBAS 

Fiscal de Dia ao QCG 	
CAP QOCBM PETRÔNIO 

Encarregado de Inquérito Técnico 	
TEN QOBM BAIA 

Oficial Odontólogo de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 

Oficial Médico de Dia 	
A CARGO DA POLIBOM 

Peritos de incêndios e Explosões 	TEN QO QOBM FARIA S 
TEN ABM HILDEMAR. 

MENSAGEM 
Oh! Quanto amo a tua lei Senhor. É a minha meditação em 

todo o dia. 
Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os 

meus inimigos; pois estão sempre comigo. 
Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, 

porque os teus testemunhos são a minha meditação. 
Entendo mais do que os antigos; porque guardo os teus 

preceitos. (Salmo 119: 97, 98, 99 e 100). 

2* PARTE — INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

3a PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 

— ASSUNTOS GERAIS 
M ALTERAÇÃO DE PRAÇA 

1 — LICENÇA DE SAÚDE - CONCESSÃO 
Conforme parecer medico, concedi: 
A contar do dia 111MAR2002. 
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Ao Cb BM DENILSON SÉRGIO CÂNDIDO TELXE1RA, do 
expediente. QCG, 48h de dispensa do esforço físico e serviço, podendo 

responder 

2 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO 
PORTARIA N" 0091 DE 21 DE JANEIRO DE 2002. 
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO, no 

uso da competência delegada através do Decreto n° 4463 de 11.09.86. 

RESOLVE: 

Reformar "ex-officio", na mesma graduação, de acordo com os 
arts.106, inciso II e 108, inciso V e 109, §§ 1° e 2°, alínea "c" da Lei n° 
5251/85, combinado com o V. Acórdão n° 16.034/88-TCE, art.48, inciso II 

e da Constituição Estadual, arts.1", inciso IV, alínea "d"  2°, inciso Ido 
Decreto n° 2940/83, art. 1°, inciso I, alínea "f" do Decreto n° 4490/86, art. 1°, 
inciso I do Decreto n° 3266/84, art. 1° do Decreto n° 1461/81, art. 1° do 
Decreto n° 2696/83, art.20 da Lei n° 4491/73, com redação dada pela Lei n" 
5231/85, o Soldado BM RG 15225 - MANOEL ELIFI,SON MONTEIRO 
RIBEIRO, MF 5124417-018, pertencente ao efetivo do 4° SGBM/Salinas. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

janeiro de 2002. SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, 21 de 

CARLOS JERA KAYATR 
Secretário Executivo de Administração. 

28.02.2002. Registrado no Tribunal de Contas pelo Acórdão n° 32,210 
de 

(Transe. Do DOE n° 29,657, de 18MAR2002) 

II — ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1 — SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

RESOLUÇÃO N° 040/02-CONSEP 
O conselho Estadual de Segurança Pública, no uso de suas 

atribuições conferidas pelo Art. 4° da Lei n° 5.944, de 02.02.96 e Art. 2° 
e 8°, IV e VII do Regimento Interno aprovado pelo Decreto n° 1.555/96, e 

Considerando que as constantes convocações do Presidente do 
CONSEP pelo Ministério da Justiça, não obedecem qualquer critério ou programação de datas; 

Considerando que as pautas de trabalho das reuniões ordinárias 
do Colegiada, normalmente constam matérias, cujas discussões e julgamento 
exigem a presença do Secretário Executivo de Segurança Pública; 
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Considerando aprovada, a proposição da Secretaria Executiva 
pela unanimidade dos Conselheiros presentes na 1008  Reunião Ordinária em 
08 de março de 2002; 

RESOLVE: 
Art. 1° - As Reuniões Ordinárias do CONSEP, realizar-se-ão 

em datas deliberadas pela Presidência do Colegiado, ficando sem efeito o 
calendário aprovado pela Resolução n° 043/01-CONSEP. 

Art. 2° - A Secretária Executiva encarregar-se-á de todas as 
providências quanto a prévia convocação dos membros do Colegiado. 

Art. 3° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência do CONSEP, em 08 de março de 
2002. 

PAULO SETTE CÂMARA 
PRESIDENTE 

RESOLUÇÃO N° 049102-CONSEP 
O Conselho Estadual de Segurança Pública, no uso de suas 

atribuições conferidas pelo Art. 4° da Lei n° 5.944, de 02.02.96 e Art. 2° e 8°, 
VII e art. 17 incisos I, II e XVIII do Regimento Interno aprovado pelo 
Decreto n° 1.555/96, e 

Considerando a exigência prevista no artigo 3° da Resolução n° 
044 de 18 de dezembro de 2001; 

Considerando que o trabalho apresentado pela Delegada 
Patricia Miralha Leandro, mereceu aprovação unânime dos Conselheiros 
presentes na 998  Reunião Ordinária do CONSEP em 02 de fevereiro de 2002; 

RESOLVE: 
Art. 1° - Aprovar o Plano de Ação Operacional da Monitoria do 

Conselho Estadual de Segurança Pública, na forma e conteúdo, constante do 
anexo desta Resolução. 

Art. - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete da Presidência do CONSEP, em 26 de fevereiro de 
2002 

PAULO SETTE CÂMARA 
PRESIDENTE 
(Transe. do DOE n° 29.656, de 15MAR2002) 
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26.02.02 
ANEXO DA RESOLUÇÃO N° 049/02-CONSEP DE 

"MONITORIA DO CONSEP" 

PLANO DE AÇÃO DE MONITORIA DO CONSEP 
1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS. 
Este trabalho visa atender ao que foi determinado pela 

Presidência do Conselho Estadual de Segurança Pública, nos temos 
constantes do oficio tf/Secretaria Executiva do CONSEP, de 20 de dezembro 
de 2001, e relacionados com a proposta já aprovada pelo CONSEP e que trata 
da monitoria das deliberações tomadas por aquele Conselho. 

No bojo deste trabalho, procuraremos oferecer aos membros do 
CONSEP, além de considerações a respeito do trabalho proposto pela então 
conselheira Ana Colina Hamoy, sugestões de procedimentos que, se 
executados, venham de fato possibilitar um acompanhamento permanente e 
sistemático do cumprimento das deliberações tomadas por aquele Colegiada. 
as quais devem ser operacionali7acias através dos órgãos supervisionados do 
Sistema de Segurança Publica (a Policia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de 
Bombeiros Militar e o Departamento de Trânsito). 

Para apresentarmos sugestões quanto à realização dos trabalhos 
de monitoria, tomamos por base todas as Resoluções e Decisões do 
CONSEP, até hoje baixadas e em vigor, dando-se maior ênfase para aquelas 
cujos assuntos nelas tratados, foram por nós entendidos como relacionados 
aos nossos órgãos supervisionados. 

Cabe-nos ressaltar aqui que a intenção maior deste trabalho de 
monitoria não é a de se estabelecer tuna fiscalização punitiva ou ameaçadora 
sobre os órgãos supervisionados do sistema de segurança pública (Polícia 
Civil. Polícia Militar, Corpo de Bombeiras Militar e Departamento de 
Trânsito), por não estarem efetivamente dando cumprimento às deliberações 
do CONSEP. Esse trabalho de monitoria será sim, mais uma forma de 
identificação junto aos órgãos supervisionados, de suas dificuldades 
administrativas e operacionais enfrentadas no dia - a - dia de trabalho, a 
quando da execução de suas obrigações institucionais. Ao mesmo tempo, 
essas informações advindas desse serviço regular e permanente de 
monitoraniento, transformar-se-ão em excelentes ferramentas de apoio aos 
trabalhos desenvolvidos pelos integrantes do CONSEP, tanto no 
estabelecimento de futuras decisões, como também quanto a possíveis 
necessidades de revisão de decisões anteriormente tomadas por aquele 
Colegiada. 

Boletim Geral n° 054, de 20MAR2002/QCG - E-MAIL aigcbm(õbol.com.br 
	

Pág. 465 



Vidas Alheias e Ri uezas a Salvar 

A OPERACIONALIZAÇÃO DA MONITORIA 
Em relação aos procedimentos que serão empregados na 

execução dos trabalhos de monitoria, procuramos urna forma de 
operacionalização que garantisse um trabalho sério, isento e imparcial, com 
uma apresentação de resultados claras e respaldados em dados e fatos 
apresentados pelos próprios órgãos envolvidos. 

Acreditamos na nossa capacidade profissional e a participação 
de servidores integrantes dos órgãos governamentais responsáveis pelo 
fornecimento de informações para com subsídios capazes de alimentar o 
perfeito acompanhamento da Monitoria, não terá dificuldades em apresentar 
os resultados através de uma maneira coerente e verdadeira, certamente que 
irá facilitar bastante o trabalho realizado pelo CONSEP e as necessárias 
providências pelos órgãos supervisionados do sistema de segurança pública. 
Convém ressaltar que o sucesso da Monitoria está diretamente relacionado ás 
informações prestadas que serão a base principal deste serviço. Além desse 
aspecto, ternos consciência que a fase inicial deste trabalho demandará um 
grande esforço, mas com resultados' garantidos. 

A base buscada para esse nosso entendimento, guardadas 
logicamente suas abrangências e peculiaridades de trabalho, será respaldada 
nas informações a serem colhidas pelos órgãos que integram o sistema assim 

ti como peta Secretaria Executiva do CONSEP, o qual realiza também o 
acompanhamento tramitação de todas as suas ações. 

Para a execução dessa atividade de monitoria, estamos 
apresentando as seguintes sugestões: 

I - Que este trabalho de monitoria esteja integrado e articulado 
com a Secretaria Executiva do CONSEP, considerando-se a importância 
desta Secretaria no fornecimento de subsídios necessários. 

2 - Com o objetivo de proceder ao acompanhamento dessas 
atividades de monitoria, solicitamos ainda que sejam indicados 
representantes de todos os órgãos que integram o CONSEP como forma de 
garantia da representatividade na Monitoria. 

A execução desse trabalho de monitoria seria uma atividade 
ordinária, permanente, regularmente executada, visando à verificação efetiva 
do cumprimento de todas as deliberações do CONSEP, pelos integrantes dos 
órgãos supervisionados do sistema de segurança, em atividades não somente 
na área da Região Metropolitana de Belém, mas também nos outros 
municípios do Estado, uma vez que as deliberações tomadas pelo CONSEP 
têm sua eficácia e abrangência sobre todo o Estado do Pará. 

As "ferramentas de trabalho" a serem utilizadas na realização 
desse monitommento, deverão ser as mais variadas possíveis, tais como: 
Fichas de Informações; Fichas de Controle e Avaliação de Monitoria; 
Pedidos de Informação dos junto aos representantes designados pelos 
Conselheiros; Visitas de Inspeção, aos órgãos supervisionados quando for 
deliberado do CONSEP; Reuniões de trabalho, etc. Os resultados deste 

Boletim Geral n° 054 de 20MAR2002/QCG E-MAIL algeutwei bol cora Or 	Pág. 466 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
trabalho permanente serão traduzidos em RELATÓRIOS bimestrais, gerais 
ou aqueles específicos, apresentados ao Conselho Estadual de Segurança 
Pública, como é o caso do Plana de Segurança Pública para área da Infância e 
Juventude. 

Esta forma de entendimento de como seria o trabalho de 
monitoria a ser executado pelo CONSEP, como expusemos acima, nos parece 
ser um pouco diferente, porém não discordante, daquela originalmente 
proposta pela respeitada ex-conselheira, Dia. Ana Celina Hamoy. Apenas a 
forma de "como fazer", é que julgamos ser diferente. 

IV - CONCLUSÃO. 
A Direção da Monitoria não têm a menor dúvida quanto a 

indiscutível importância da proposição de criação dos serviços de monitoria 
dos atos normativos baixados pelo Conselho Estadual de Segurança Pública -
CONSEP, o qual teve a aprovação unânime por parte dos membros daquele 
Colegiado. 

Acreditamos que a importância desse trabalho de monitoria 
deverá ser sentida a partir do momento em que nosso trabalho de 
monitoramento inicie efetiva e permanentemente essas atividades, coletando 
informações, realizando visitas de inspeção quando assim for deliberado, etc. 
e apresentando ao CONSEP, os resultados desse trabalho de 
acompanhamento. Vislumbramos inclusive, a partir dai, a possibilidade até de 
um avanço nas Deliberações e Resoluções do CONSEP visando uma maior 
eficácia de suas ações. 

Belém, 22 de fevereiro de 2002. 
PATRÍCIA MIRALHA LEANDRO. 

PLANO DE AÇÃO DE MONITORIA DO CONSEP 
I - FINALIDADE. 
Definir formas e demais procedimentos de monitoria com 

relação ao efetivo cumprimento, por parte dos órgãos supervisionados do 
Sistema de Segurança Pública (Polícia Civil, Policia Militar. Corpo de 
Bombeiros Militar e Departamento de Trânsito), das deliberações tomadas 
pelo Conselho Estadual de Segurança Pública - CONSEP, estabelecidas em 
RESOLUÇÕES e DECISÕES desse Colegiada 

II - OBJETIVO. 
a) Oferecer aos membros do Conselho Estadual de Segurança 

Pública, condições reais e práticas de permanente acompanhamento dos 
trabalhos executados pelos órgãos supervisionados do sistema de segurança, 
em obediência ás deliberações tomadas por aquele Colegiado; 
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Possibilitar ao CONSEP, condições de analisar os resultados 
práticos quanto à eficácia de suas deliberações, permitindo assim possíveis 
revisões ou reformulações de seus atos, diante da identificação de 
dificuldades dos órgãos supervisionados do sistema de segurança pública em 
dar cumprimento àquelas decisões, 

Fornecer ao CONSEP subsídios práticos, advindos de 
experiências ou situações vividas no dia-a-dia dos diversos setores 
operacionais dos órgãos supervisionados do sistema de segurança, auxiliando 
assim, futuras deliberações da parte daquele Colegiado. 

III - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO. 
RECURSOS HUMANOS. 
1 - Para a execução dessa atividade permanente de 

monitoramento, a Direção da Monitoria do CONSEP contará com uma 
Equipe de Monitoria, composta de 02 (dois) servidores incluindo a Diretora. 

2 - A Equipe de Monitoria, criada exclusivamente para 
executar os serviços de monitoramento. integrará a Secretaria Executiva do 
Conselho Estadual de Segurança Pública CONSEP. 

3 - Os dirigentes dos órgãos supervisionados designarão um 
servidor para prestar todas as informações soliclittadas pela Monitoria, 
referentes à opemcionalização de Deliberações éti kesofuções do CONSEP. 

RECURSOS MATERIAIS. 
1) DOCUMENTAÇÃO BÁSICA PARA A MONITORIA. 
1.1 - Lei Estadual n° 5.944, de 02 de fevereiro de 1996 

(Organização do Sistema de Segurança Pública do Pará); 
1.2 - Regimento Interno da SEGUP/PA; 
1.3 - Regimento Interno do CONSEP; 
1.4 - Resoluções do CONSEP; 
1.5 - Decisões do CONSEP: 
1.6 - Formulários (Fichas de Informação. Fichas de Controle e 

Avaliação de Monitoria. Fichas de Pedido de Informação dos Conselheiros, 
etc.), e 

1.7 - Relatórios Bimestrais, gerais ou específicos. 
2) MEIOS AUXILIARES. 
Os meios auxiliares com os quais a Equipe de Monitoria 

contará para a execução de seus serviços, tais como material de expediente, 
reprodução de documentos, viaturas, e outros, serão disponibilizados através 
de providências da parte da Secretaria Executiva do CONSEP. 

IV - AÇÕES A DESENVOLVER 
COLETA E ESTUDO DA DOCUMENTAÇÃO BÁSICA. 
Depois de providenciada as coletas de toda a documentação 

básicas a ser utilizada, os integrantes da Equipe de Monitoria realizarão uma 
análise geral de todas as disposições ali estabelecidas e que tenha relação 
com os serviços de monitoramento a serem executados, especialmente 
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aquelas contidas rias Resoluções e Decisões oriundas do CONSEP, para que 
se familiarizem com aqueles assuntos, 

b) EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORIA. 
Os serviços permanentes de monitoramento a serem 

executados pelos representantes dos órgãos serão feitos através de reuniões 
que irão anteceder a apresentação do relatório junto ao CONSEP onde a 
Monitoria obedecerá às seguintes etapas de trabalho: 

Coleta das informações junto aos órgãos supervisionados; 
Seleção e encaminhamento de fichas de informação , oficios e 

demais formulários: 
Análise das informações coletadas, e 
Elaboração de relatório bimestrais ou específicos; 
Reunião de representantes para leitura final e avaliação 

conjunta de relatório; 
- Apresentação junto ao CONSEP dos Relatórios bimestrais ou 

específicos; 
Os desenvolvimentos dos serviços atenderão, sempre que 

possível, a seguinte sequência de procedimentos: 
1 - Remessa aos órgãos supervisionados do sistema de 

segurança pública, das Fichas de Informação e das Fichas de Pedido de 
Informação junto aos representantes dos órgãos, estas quando houver, para 
fins de preenchimento; 

2- Recebimento e análise das Fichas, devolvidos pelos órgãos 
supervisionados; 

3 - Visitas de inspeção quando for deliberado pelo CONSEP; 
4 - Reuniões de trabalho; 
5 - Análise das informações coletadas; 
6 - Preenchimentos das Fichas de Controle e Avaliação da 

Monitoria; 
7 - Elaboração de Relatórios, bimestrais ou específicos; 
8- Apresentação do Relatório bimestrais ou específicos junto 

aos representantes; 
9- Ajustes finais ao relatório; 
10 - Encaminhamento dos Relatórios à chefia da Secretaria 

Executiva do CONSEP; 
11-Devolução dos Relatórios à Secretaria Executiva do 

CONSEP, num prazo máximo de 05 (cinco) dias, para fms de se agendar os 
mesmos nas pautas de reuniões daquele Colegiado, e 

12- Apreciação dos Relatórios pelo Plenário do CONSEP. 
Os Conselheiros poderão, requisitar diligências ou outros 

procedimentos por parte da Monitoria, com vistas à complementação das 
informações contidas nos Relatórios, durante a apreciação pelo Plenário do 
CONSEP. 
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V - PRESCRIÇÕES DIVERSAS, 
I - Para toda e qualquer deliberação tomada pelo CONSEP, 

seja RESOLUÇÃO ou DECISAO, a de Monitoria providenciará a abertura 
de um PROCESSO, documento inicial de todos os trabalhos de 

monitoramento. 
2 - Os responsáveis pelos serviços de monitoria deverão 

providenciar para que os órgãos supervisionados do sistema de segurança 
estejam perfeitamente cientes dos assuntos constantes das deliberações do 
CONSEP, e que estarão sujeitos aos trabalhos de monitoramento. 

3 - O relatório final da Monitoria órgãos deverão ser 
supervisionados, em conjunto, pelos representantes dos órgãos com a 
Monitoria, por ocasião de suas reuniões de trabalho. Os resultados dessas 
análises serão devidamente registradas nas Fichas de Controle e Avaliação da 
Monitoria. 

4 - As visitas de inspeção quando deliberadas, em princípio, 
deverão ser precedidas de contatos antecipados com os órgãos 
supervisionados a serem visitados, princitnImente :àqueles localizados em 
municípios do interior do Estado. 

5, - Deverão fazer parte dos Relatórios bimestrais, gerais ou 
específicos, sempre que possível proposta de solução para as dificuldades ou 
deficiências identificadas em cada órgão supervisionado monitorado. 

6- As possíveis dúvidas ou informações complementares com 
referência aos serviços de monitoria deverão ser esclarecidas através da 
Monitoria do CONSEP , ou quando for o caso junto ao próprio representante 
do órgão. 

DIVULGAÇÃO 
Pelo principio legal da publicidade, a Diretoria de 

Administração da Secretaria Executiva de' Segurança Publica/SEGUP, com 
fulcro no artigo 16 da Lei Federal n° 8.666/93, comunica que se encontra 
afixado no quadro de aviso de amplo acesso público, à relação de todas as 
aquisições efetivadas para a SEGUP, no mês de fevereiro de 2002. 

Belém, 14 de março de 2002 
Diretoria de Administração 
(Transe. do DOE n° 29.656, de 15MAR2002) 

3- HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
CONVITE N° 09/2002 
Tendo em vista o que consta do Processo Licitatório, 

modalidade Convite n° 09/02, diante do julgamento da Comissão Especial de 
Licita ão, ue a cintresa, Posto E. CARVALHO - Abaetetuba-Pa, foi 
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adjudicada nos Itens 01 e 02 dos anexos A e 13 (gasolina comum e óleo 
diesel),, para os (piloteis. do 3° SGBM/1 - Abaeietuba e 9° SGBM/I Cometa., 
com valor do item 01 - Gasolina por litro R$ 1,79; Item 02 - Óleo diesel 
por litro 2. 14 0,920, Homologo o presente certame, pelo critério de menor 
preço pot item, de acordo com as ATAS de análise de documentação ,e de 
proposta de preços. 

Belém /12a, 13 de março de 2002. 

ORLANDO ANTONIO SARMANHO FRADE - CEL 13M 
Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante 

Geral do CBMPA 
(Transe, do DOE n° 29656, de 15MAR2002) 

2- COMISSÃO DE JUSTIÇA 
Parecer n° 0050/02 — COS 
Objeto: Petição do Ex-SD BM Ajax Barreto de Souza 

solicitando ao Comandante Geral do CBMPA, reinclusão nas fileiras da 
Corporação. 

Analisando o documento em tela verifica que trata-se do pleito 

do Ex-SD SM Ajax Barreto de Souza, o qual requer ao Exm°. Sr. Cel BM 

Comandante Geral do CBMPA, reinclusão nas fileiras da Corporação. 
O ex-soldado BM incluiu no CBMPA no dia 01 FEV 94, e 

solicitou "Licenciamento a Pedido", sendo licenciado no comportamento 
"BOM", na data de 22 NOV 94, conforme BG n° 207/94. 

Convém mencionar o que dispõe o inciso II do artigo 37 da 

Constituição Federal de 1988, prevê o seguinte: 
"Art, 37 - 	.... 	.................... 	.............. ....... 

II - A investidura ern cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em Concurso Público de Provas e Títulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade do Cargo ou Emprego, na forma prevista em Lei, 
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em Lei de livre 
nomeação e exoneração". 

Convém, também, citar o que dispõe o Parágrafo Único do 

artigo 12 da Lei Estadual no 6,261, de 31 JUL 85 (Estatuto dos Policiais 
Militares da PMPA) que ainda vige para o CBMPA, que preconiza o seguinte: 

9Art 12 
Parágrafo único - 1 vedada a Reinclusão, salvo quando para 

cumprimento decisão judicial e nos casos de deserção, extravio e 

desaparecimento",  
Face ao acima exposto, opino pelo indeferimento do pleito 

do requerente, pois contraria a Lei. 
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Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
Esse é o Parecer* SAVI.J 
Quartel em Belém-Pa, 06 de março de 2002. 

CLÁUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI Cap 
00BM 

' 

Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA 
DESPACHO: 
1. Homologo o parecer; 
2. A BM/2 informar ao interessado. 

4a PARTE — JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1- COMISSÃO DE JUSTIÇA 

Processo n.° 021/2002 Ass. Jur/BM — COJ 
Belém, 01 de março de 2002. 

Interessado: Ajudante Geral do CBMPA 
Assunto: Participação de transgressão disciplinar imputadas, 

em tese, ao 2° SGT BM Antônio Santana de Saga Oliveira. 

Senhor Ajudante Geral do CBMPA, 
Cumprindo determinação de Vossa Senhoria, passo a emitir 

parecer visando esclarecer o objeto do presente documento. 
Analisando o documento supra citado, verifica-se que se trata 

do Oficio a° 030/2002 — Adm. CI0p, de 22 JAN 2002, do Chefe do Setor 
Administrativo do CI0p. Sr. Cap QOPM Ruy Fernando Menezes Cintra, o 
qual encaminha ao Cap QOABM Antônio Carlos de Aviz Martins, alguns 
documentos referente ao 2° SGT BM Antônio Santana de Souza Oliveira, os 
quais são citados abaixo: 

• as faltas de expediente nos dias 17 e 19 DEZ 2001, 02 e 03 
JAN 2002, 

• vir constantemente chegando atrasado para os expedientes 
no CI0p; 

• Falta de serviço do dia 31 JAN 2001, para o qual estava 
devidamente escalado. 

O Procurador do sargento cai tela, requereu que fosse juntada 
no Procedimento Disciplinar, cópias autenticadas do livro de ocorrência do 
Centro Integrado de Operações (CI0p) referente as datas de 17 e 19 DEZ 
2001 e 02, 03 E 04 JAN 2002; e aguarda a fase da instrução processual, para 
provar, de maneira contundente que as imputações que ora são imputadas ao 
seu cliente não condizem com a verdade; vindo ainda, apresentar o rol de 
duas (02) testemunhas, abaixo descritas: 

• CB PM Fera Socorro Santos (recepcionista do CIOp do dia 
17 DEZ 2001); 

• SD PM Oziel (atendente do ClOp na data de 19 DEZ 
2001), 
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Convém mencionar o dispositivo do regime constitucional 
vigente a partir de 198k, contam a garantia insculpida no inciso LV do Art. 
5" , relata que: 

"Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os 
meios e recursos a ela inerentes". 

Considerando que o exercício do direito de defesa é amplo, 
sagrado e constitucionalmente assegurado a toda pessoa contra quem é 
intentada uma acusação. Sendo que o pleno direito de defesa, quando 
omisso, constitui nulidade do feito 

Considerando que a inobservância desse princípio tem sido a 
principal causa de declarações de nulidade de procedimentos e processos 
administrativos, ou de atos neles fundados, proferidas por diversas Cortes 
de justiça. 

Considerando o que preleciona Hely Lopes Meireles, in 
Direito Administrativo Brasileiro, 208  edição. Malheiros Editora, página 422, 
que: 

"Conforme a gravidade da infração a apurar e a pena a aplicar, 
a administração disporá do meio de responsabilização adequado, que vai 
desde o Processo Administrativo Disciplinar até apuração sumária da falta, 
através de simples Sindieftricia, ou mesmo pela Verdade Sabida, mas, em 
qualquer hipótese, com a garantia de ampla defesa". 

Considerando que os Princípios da Ampla Defesa e do 
Contraditório são garantias individuais previstas na Constituição da 
República de 1988, a toda pessoa contra quem é intentada uma acusação. 

Considerando a rápida apuração e julgamento da transgressão 
disciplinar estimula a manutenção da hierarquia e da disciplina, preceitos 
constitucionais basilares dos órgãos militares. 

Considerando que o moderno legislador, sob a égide dos 
direitos e garantias da Constituição da República de 1988, reforçou a doutrina 
da existência de ritos diferenciados segundo a gravidade da infração e 
consagrou os princípios da informalidade, oraliclade, economia processual e 
celeridade. 

A Administração Pública como instituição destinada a realizar 
o Direito e a propiciar o bem comum, não pode agir fora das normas jurídicas 
e da moral administrativa, nem relegar os fins sociais a que sua ação se 
dirige. Diante do exposto e tendo em vista que hoje em dia, a Constituição 
Federal exige de qualquer um que detenha parcela de autoridade, em 
tomando conhecimento de irregularidade, promova ação para verificá-la, 
coibi-la e, eventualmente, punir os responsáveis. Portanto, opino em dar 
continuidade ao Procedimento Apuratorio de Transgressão Disciplinar que 
foi instaurado contra o 2" SOT BM Antônio Santana de Souza Oliveira. 
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Esse é o Parecer, Salvo Melhor Juizo de Vossa Excelência. 

WALTER NOGUEIRA SILVA 
Assessor Jurídico do CBMPA 

2 SOLUÇÃO DE 1PM 
Analisando os Autos de 1PM, instaurado por determinação do 

Comando Operacional, através da Portaria n° 016, de 22 de outubro de 2001, 
cujo Oficial encarregado foi o CAP QOBM Andrei Vicente da Costa, que 
teve por escopo apurar, em tese, o fato ocorrido no dia 23 set 2001, por volta 
das 21h45, na estrada da Providência, em frente ao "Bar do Gordo", onde o 

2° SGT BM Ronaldo do Espirito Santo, do 1° GBM, com visíveis sinais de 

haver ingerido bebida alcoólica, teria desacatado e desrespeitado com 
palavras de baixo calão a guarnição de serviço da VTR 976/37POL; sendo 
que, após encontrar-se no interior da Seccional Urbana da Cidade Nova veio, 
também, a ameaçá-los e, quando conduzido para a 3aSBM/PAAR provocou 
danos materiais no interior da referida OBM e logo em seguida evadiu-se, 
apesar de ser preso de justiça, haja vista ter sido autuado em flagrante delito. 

RESOLVO: 
1) Concordar, em parte. com  a conclusão que chegou o Oficial 

encarregado do 1PM de que o fato apurado apresenta indícios de crimes, 
além de transgressão da disciplina bombeiro militar por parte do 2° SGT 
BM Ronaldo do Espirito Santo, do 1° GBM, bem como do 1° Ten QOBM 
Frederico Augusto C. Pamplona; 

2) Determinar a instauração do Procedimento Apuratório 
de Transgressão Disciplinar contra 2° SGT BM Ronaldo do Espírito 
Santo, do 1° GBM, por ter se envolvido em desordem em via pública em 
frente ao "Bar do Gordo", na estrada da providência, e ainda desacatado e 
desrespeitado com palavras de baixo calão a guarnição de serviço da VTR 
976/3aZPOL, comandada pelo CB PM Negrão, o qual conduziu SGT BM 
Ronaldo para a Seccional Urbana da Cidade Nova, que após ter sido autuado 
em flagrante e delito por resistência a prisão e desacato, quando da Chegada 
da Guarnição do 3° GBM, comandada pelo 1° Ten BM Pamplona, insultou os 
Policiais Militares presentes na Seccional com palavras de baixo calão, sendo 
necessário algemá-lo e unia Guarnição da PM para conduzi-lo até o Xadrez 
da 3a SBlvf/PAAR e, após ser recolhido destruiu com uma barra de ferro a 
cela daquela Seção, ameaçou a guarnição com a barra de ferro e evadiu-se do 
local. Providencie o comandante do referido militar, após a conclusão 
remeter as peças do PATA a COJ para análise; 

3) Determinais a instauração do Procedimento Apuratário 

de Transgressão Disciplinar, a fim de apurar, em tese, o fato do 1" Ten 
QOBM Frederico Augusto C. Pamplona, quando na função de Oficial de 

dia e Can do SOS ao 3° GBM, não ter tomado as devidas rovidências no 
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corpo de delito, estando com as requisições expedidas pela Delegada 
plantonista da Seccional Urbana da Cidade Nova, assim como, quando da 
apresentação do 2°  Sgt BM Ronaldo no 3a  GiBM às 07h30 do dia 24set2001 
não ter comunicado de imediato o Coordenador de Operações para 
encaminhar o militar para realizar os exames, haja vista. nas requisições de 
exames estava expresso que eram retroativos às 21h00 do dia 23set2001, 
além de não ter providenciado Oficio ao IML para requisitar Peritos para 
realizar Perícia para avaliação dos danos no xadrez danificado pelo SGT BM 
Ronaldo, como ficou apurado nos Autos do IPM.. Providencie o comandante 
do militar e remeter as peças do PATD à COJ para análise; 

4) Publicar em BG a presente solução de IPM. Providencie o 
AJO; 

5) Remeter a P via dos Autos de IPM à Auditoria Militar do 
Estado, de acordo com o que preceitua o Art. 23 do CPPM. Providencie à 
COJ; 

6) Arquivar a 2' via dos Autos do IPM na BM/2. Providencie o 
chefe da 2' seção do EMG. 

3 - SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA 
Analisando os Autos de Sindicância procedida por 

determinação deste Comando, através da Portaria n° 431, de 18 de 
setembro de 2001, que teve escopo apurar o episódio ocorrido no dia 23 jul 
2001, por volta das 23h45, na sede "Fuxico do Farol", onde o 3° SGT BM 
Manoel Erimar Almeida de Souza, do 1° CDS, teria se portado de modo 
inconveniente com o Cap PM BARATA, Supervisor de área, na presença de 
várias pessoas, mencionando as seguintes textuais: "Guerreiro de Selva" e 
chamando por diversas vezes o Oficial PM de "meu irmão", além de insultar 
os seguranças da referida sede. 

RESOLVO: 
1) Concordar com a conclusão que chegou o Oficial 

Sindicante, que o fato apurado não constitui crime de natureza militar ou 
comum, mas sim Transgressão da Disciplina Bombeiro Militar por parte 
do 3° SGT BM Manoel Limar Almeida de Souza, do 1° GBS, por ter se 
portado de modo inconveniente perante superior hierárquico, o Cap PM 
BARATA, em freme a sede "Fuxico do Farol" e, também, ter se portado sem 
compostura em local público. 

2) Determinar que seja instaurado Procedimento Apuratório de 
Transgressão Disciplinar (PAID), que deverá responder o 3° SGT BM 
Manoel Erimar Almeida de Souza, do 1°  G135, relativo ao fato do item 1, em 
tese, que lhe está sendo imputado. Providencie o Comandante do referido 
militar, após a conclusão remeter as peças do PATD à COJ para análise. 
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3) Publicar em 130 a presente Solução e arquivar os autos da 
Sindicância na BM/2 . 

DESPACHO: 
Ao COPJ para devidas providências e informar ao Corregedor 

Geral da PM sobre a solução. 

4 — IPM — PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
Nos termos do § 1° do art. 20 do Código de processo Penal 

Militar — CPPM, concedo ao Cap QOBM ANTONIO ULISSES LOPES DE 
OLIVEIRA. 20 (vinte) dias de prorrogação de prazo do Inquérito Policial 
Militar- 1PM, do qual é encarregado, conforme Portaria n° 07/2002 Gab. 

ndo. 
(Ref. Of. n° 015/2002- LPM) 

5 — ELOGIO 
O Maj QOBM Comandante do 1° GBM, no uso da 

competência que lhe confere o art. 11, inciso III do RDBM, resolve: 

ELOGIAR: 
Aos militares: 2° Sgt BM JOÃO CARLOS GOMES MAGNO, 

Chs BM SALATIEL COSTA PAULA e JESUS NAZARENO COSTA 
PAULA, todos do 1° GBM, por terem doado sangue voluntariamente a 
pessoa necessitada, no Banco de Sangue do Centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará — HEMOPA. Ato de amor à vida que enobrece a 
Corporação. INDIVIDUAL. 

(Ref of. n° 206/2002- 1° GBM) 

O Cap QOSBM Diretor Interino da POLIBOM, no uso da 
competência que lhe confere o art. 11, inciso III do RDCBM, resolve: 

ELOGIAR: 
Ao 2° Sgt BM SANDRO ROGÉRIO MARTINS DOS 

SANTOS, da POLIBOM, por ter no dia 07FEV2002, quando em retomo para 
sua residência, por volta das 14h15min., presenciou um atropelamento de 
urna Senhora "Anciã", na Avenida Pedro Alvares Cabral, agindo 
imediatamente na prestação de primeiros socorros de forma voluntária, 
demonstrando grande dedicação pela profissão Bombeiro Militar, estando 
disposto a ajudar em qualquer momento as pessoas, não medindo esforços 
para elevar o nome do CBMPA, trabalhando com vigor e eficiência, 
mostrando dessa forma ser bombeiro militar altamente preparado para nossa 
atividade fim, que ato deste Sargento sirva de exemplo e orgulho pata seus 
pares e subordinados. INDIVIDUAL. 
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6 PUNIÇÃO DSCIPLINAR 
O Ten Cel QOBM Ajudante Geral do CBMPA, no uso da 

competência que lhe confere o art, 11, inciso III do RDCBM, resolve: 

PUNIR; 
Com 08 (oito) dias de DETENÇÃO, o 2° Sgt BM ANTONIO 

SANTANA DE SOUZA OLMEIRA, do CFAE, por ter quando encontrava-
se a disposição do CI0p, faltado o expediente dos dias 17DEZ2001, 02 e 
03JAN2002, e serviço de auxiliar do Gerente de Operações no dia 
01JAN2002, ao ser avisado que encontrava-se escalado de serviço, o referido 
graduado comentou na presença de Praças para o Cap PM CINTRA, Chefe 
do Setor Adm. do CI0p, que não iria tirar o serviço, premeditando assim sua 
falta. Nes 2, 26, 79 80 e 96 do anexo I do art. 15, com atenuante de inciso II 
do art. 19 e agravantes de incisos II, III e VI, alíneas "b" e "c" d art. 20, tudo 
do RDCBM. Transgressão média. Permanece no comportamento "BOM". 
Recolha-se a sua Unidade de origem, fazendo serviço. 

ORLANDO AMO O S RMANHO - • - á E- Cel QOBM 
Comandaste Geral tio CBMPA 
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