
ESTADO DO PARA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL 

AJUDANCIA GERAL 

BELÉM-PARÁ, 25 DE NOVEMBRO DE 2002 

BOLETIM GERAL N° 214 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

1' PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
Serviços para o dia 26NOV2002 (TERÇA-FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	 MAJ QOBM DONATO 
Supervisor de Área 	 CAP QOBM MORAES 
Coordenador de Operações ao CIOp 	CAP QOBM HAYMAN 
Fiscal de Dia ao QCG 	 TEN QOBM REGO 
Encarregado de Inquérito Técnico 	CAP QOBM CAVALCANTI 
Oficial Odontólogo de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Oficial Médico de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Peritos de Incêndios e Explosões 	CAP QOBM SÉRGIO 

TEN QOBM BEN 	ES 

MENSAGEM 
Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe; e faça 

resplandecer o seu rosto sobre nós. Para que se conheça na terra o teu 
caminho, e entre todas as nações a tua salvação.(Salmo 67: 1 e 2). 

r PARTE — INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

3' PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I — ASSUNTOS GERAIS 

A - ALTERAÇÃO DE OFICIAL 
1— LICENÇA DE SAÚDE - CONCESSÃO 

CONFORME PARECER MÉDICO, CONCEDI: 
A CONTAR DO DIA 21NOV2002. 
Ao CAP QOBM HELTON JOSÉ DIAS DE NÓVOA da 

POLIBOM, 72:00 horas de dispensa de serviço fora do aquartelamento. 
Apresentação: NOV2002. 

B)- ALTERAÇÕES DE PRAÇAS: 
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I- LICENÇAS DE SAÚDE - CONCESSÕES. 

CONFORME PARECER MÉDICO, CONCEDI: 
A CONTAR DO DIA 21NOV2002. 
Ao SD BM MAX GUILHERME DOS SANTOS MIRANDA do 

', 08 (oito) dias de dispensa de serviço fora do aquartelamento. 
zsentação: 290UT2002. 

(REF: Nota para BG ii° 151/2002 - COP) 

A CONTAR DO DIA 05NOV2002. 
A Voluntária Civil LIDIANE LOBO DOS ANJOS do QCG, 01 

( lir) dia de dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 
(6T OV2002. 

A CONTAR DO DIA 25NOV2002. 
A Voluntária Civil NATANY RENATA PEREIRA do QCG, 03 

Uri s) dias de dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 
072002. 

A CONTAR DO DIA 05NOV2002. 
A Voluntário Civil JOÃO PAULO SOARES BARBOSA do 

►03, O t (uni) dia de dispensa de serviço fora do aquartelamento. 

1,p►  ntação: 06NOV2002. 

A CONTAR DO DIA 06NOV2002. 
A Voluntário Civil ELDER OLIVEIRA GARCIA do QCG, 01 

(ira) dia de dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 

( 7/,  O72002. 

A CONTAR DO DIA 12NOV2002. 
A Voluntária Civil MARCELA SANTOS SOUZA da DST, 05 

:bico) das de dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 

171' 072002. 

A CONTAR DO DIA 12NOV2001 
A Voluntária Civil MARLIANE DE JESUS OLIVEIRA 

Er RI IPA do CAT, 04 (Quatro) dias de dispensa de serviço fora do 
a qu.irtelainento. Apresentação: 15NOV2002. 

A CONTAR DO DIA 21NOV2002. 
A Voluntária Civil VALÉRIA CRI ;TINA do QCG, 01 (um) dia 

c e c isl ensa de serviço fora do aquartelamento. A iresentação: 22NOV2002. 
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2 — EXTRAVIO DE DOCUMENTO — PARTICIPAÇÃO 
O l`TEM QOBM ALESSANDRE ELIAS FRANCES BRITO, 

1)0 QCG , participou a este Comando, que no dia 13nov2002, foi extraviada 
un via pública sua Carteira de Identidade Militar, expedida pelo Setor de 
Identificação do CBMPA, conforme Boletim de Ocorrência de n " 
1102942/2002, da Delegacia de Polícia do Telegrafo — Belém/PA 

(REF: Parte s/n° — 2002) 

3 — TRANSFERÊNCIA DE MILITAR: 
POR NECESSIDADE DO SERVIÇO 
Do 2°GBM para o 1°SGPA/I — Paragominas, o 2°SGT BM PAULO 

('E;;AR SANTOS TRINDADE 

Do 5° SBM/I para o 2° GBM — Castanhal, o 3° SGT BM JOSÉ 
1)11 SON SAMPAIO PINHEIRO(Republicado por ter saldo com incorreção no 
11G n° 205 de 08NOV2002) 

(REF: Nota para BG 0142/2002 — COP/Gab.Cmd°) 

4' PARTE — JUSTIÇA E DISCIPLINA 

1— COMISSÃO DE JUSTIÇA 
PARECER N.° 194/02 — COJ 
OBJETO: Petição do 3° SGT BM Paulo Everaldo do 

11ascirnento Souza 
ASSUNTO: Solicitação de anulação de Processo Administrativo 

(Sindicância) instaurado através da Portaria n° 031/2002, cujo Oficial 
f.indic ante foi o Cap QOBM Alexandre Costa do Nascimento. 

DO RECURSO: 

O 3° SGT BM Paulo Everaldo do Nascimento S01172, através de 
l'ro:urador, o Sr. Alexandre Siqueira do Nascimento, OAB/PA 7998, requer 
eue seja anulado o Processo Administrativo (Sindicância) instaurado através 
ca Portaria n° 031/2002, cujo Oficial Sindicante foi o Cap QOBM 
idesandre Costa do Nascimento, que teve por escopo apurar o fato ocorrido 
1.o dia 27 DEZ 2001, no Distrito de Mosqueiro, onde o 3° SGT BM Paulo 
Everaldo do Nascimento Souza teria se portado de maneira inconveniente, 
liando participava da confraternização dos Policiais Civis da Unidade de 

Mosqueiro, vindo a se desentender com o! investigadores Carneiro e Edson, 
enfio acusado de cometer 02 (duas) lig/1'0es penais, onde foi autuado em 

flagrante pela prática de crime de injuria preconceituosa, além de haver sido 
I tviado Termo Circunstanciado de Ocon ência (TCO), por haver causado 
1.!sbes corporais no IPC Edson. O requerent alega o seguinte fato: 
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1) Que se encontrava em uma confraternização realizada pe 

Poli ria Civil, no Distrito de Mosqueiro, no balneário de nome Igaracôco, para 
o qt al havia sido convidado por uma amiga sua, investigadora Rosana; sendo 
que em determinado momento da festa, Rosana foi abordada por urna colega 
que apresentando sinais de embriagués tentou por várias vezes cortejá-la, em 
virtude desta não ter gostado do atrevimento do investigador Carneiro, que 
repelido, resolveu agredi-la; quando o 3° SGT BM SOUZA ao seu lado 

ince -veio na discussão, chamando atenção do investigador Carneiro, que 
repeliu com violência a abordagem do militar, que nada mais fez que 

d :fender-se. 
2) Que foi agredido pelos colegas do investigador Carneiro e 

c)mluzido até a Delegacia do Distrito de Mosqueiro, onde foi autuado em 
f agrante de forma arbitrária e violenta. 

3) Que o procedimento criminal que fora aberto à época, pelos 
dito; investigadores que se disseram vítimas do 3° SGT BM SOUZA, 
desinteressaram-se por completo do mencionado procedimento, visto que o 
mesmo foi arquivado no Fórum daquele Distrito, por desinteresse doas partes 

ofer didas. 
4) Que se encontra no Comportamento "ÓTIMO" e que possui 

atestado de bons atencedentes expedido em 09 MAI 2002, tanto da Justiça 
Comum quanto da Justiça Militar e possui em seus assentamentos funcionais 
02 (dois) elogios, cuja base é competência, dedicação, lealdade, espírito de 

corpo e disciplinado. 

5) Que não deve seguir o Curso do Processo Administrativo 

( iindicitncia) instaurado através da Portaria n° 031/2002, cujo Oficial 
S. indicante foi o Cap QOBM Alexandre Costa do Nascimento, em virtude do 
r :ferido processo apresentar irregularidade em sua confecção, deixando de 

atentar as normas aprovadas através da Portaria n° 001/2001 — Gab. Cmd°, de 
( 3 JAN 2001, que aprovou as Instruções G cais para a Elaboração de 

indicância no Âmbito do CBMPA), onde menciona que não foi cumprido os 

a rtigos 6°, IV, IX; 11; 12; 15 e 16 da presente noi ma. 

6) Requer anulação do Processo 1 dministrativo (Sindicância) 
t indo em vista o Oficial supra mencionado de deixado de cumprir as normas 

c ue regulam o referido processo. 

DO DIREITO: 

Hoje em dia, a Constituição Federal exige de qualquer um que 
c :tenha parcela de autoridade, em tomando con iecimento de irregularidade, 

rornova ação para verificá-la, coibi-la e, eventualmente, punir os 

r :sponsáveis. 
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Devido chegar ao conhecimento do Subcomandante Geral da 
C( rporação determinou que fosse instaurada uma Sindicância com o intuito 
de apurar os fatos e atos que envolveram o servidor militar, sendo que a 
mi sma poderá anteceder as providências administrativas, penais e cíveis. 

Devido não haver certeza quanto à existência dos fatos 
de runciados foi instaurada uma Sindicância Investigativa, que tem por 
ob etivo e finalidade confirmar a materialidade e a autoria de falta funcional 
ou de irregularidade administrativa que não sejam devidamente configuradas 
e ( efinidas na denúncia vestibular. 

Após encerrada a presente Sindicância o Oficial encarregado 
co icluiti que houve indícios de transgressão disciplinar, a qual estava sendo 
imputada ao 3° SGT BM Paulo Everaldo do Nascimento Souza; sendo que 
na Solução da presente Sindicância foi determinado a instauração dc 
Pr ocedimento Apuratorio de Transgressão Disciplinar, com o intuito de 
ap irar a falta administrativa, sendo assegurado ao acusado o contraditório e a 
an pia defesa, conforme dispõe o Art. 5°, inciso LV da Constituição Federal de 
1938. 

Portanto, verifica-se que a norma aprovada através da Portaria 
n° 001/2001 — Gab. Cmd°, de 03 JAN 2001, que instituiu as Instruções Gerais 
pa a a Elaboração de Sindicância no Âmbito do CBMPA) é adotada, quando a 
Sindicância tem caráter punitiva, isto é, possui corpo de Processo 
Di iciplinar onde é assegurado ao militar acusado a ampla defesa e o 
co itraditório. 

Portanto, verifica-se que em momento algum o 3° SGT BM 
Pa ulo Everaldo do Nascimento Souza foi punido com base nos Autos de 
Sindicância Investigativa, sendo apenas de base para a instauração do 
Procedimento Apuratorio de Transgressão Disciplinar (PATD). 

Convém mencionar o Art 48 da Lei n° 5.251, de 31 JUL 85, 
qu:, dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da PMPA, que também 
vil ;e para o CBMPA, in verbis: 

"Art. 48 — Aplicam-se, no que. couber, aos Policiais Militares, 
as disposições estabelecidas na legislação penal militar". 

O Art. 499 do CPPM (Código de Processo Penal Militar), que 
dispo:, sobre nulidade no Processo, menciona o seguinte, in verbis: 

"Art. 499 — Nenhum ato judcial será declarado nulo se da 
nu lid ide não resultar prejuízo para a acusaçã) ou para a defesa". 
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DO PARECER: 

• 

Após a análise da presente petição e dos Autos de Sindicância 

ini tatu-aia através da Portaria n° 031/2002, cuja Solução foi transcrita no BG 
n° 159, de 30 ABR 2002; verifica-se que não foi constado nenhum prejuízo 
pa a as partes, e sim a busca da verdade real. Portanto, opino pelo 

in lefin-iinento do pleito do requerente e que seja mantido a presente 
Sindicância Investigativa, bem como sua Solução que foi 

transcrita no BG n° 159, de 30 AGO 2002. 

Esse é o Parecer. S.M.J 

Quartel em Belém-PA, 18 de novembro de 

2 - PARECER N.° 0190/02 — COJ 
OBJETO: Oficio n° 025 — ASSMIL, de 20 SET 2002. 
ASSUNTO: Redistribuição das vagas ociosas existentes na Lei 

6.( 05/96, que dispõe sobre o efetivo do CBMPA 

DOS FATOS: 
O 3° SGT BM Isaias Libório Soares, Presidente da Associação 

do; Militares do 1° SGBM/I, encaminhou o oficio n° 025 — ASSMIL, de 20 
SE T 1002, ao Exm° Sr. Cel BM — Cmt Geral do CBMPA, solicitando análise 
e 1 arecer, a respeito dos motivos abaixo especificado: 

1) Que vários militares da Corporação, desde o dia 02 JUL 97, 
en bora preencham os requisitos à promoção não a obtiveram, em virtude de 
nã ) haver vagas; e menciona se não há como equacionar tal problema. 

2) Que, a partir de 02 JUL 2002 , o CBMPA passou a 
co ita Dil izar, o demonstrativo abaixo, num total de 269 Sargentos, todos com 
Mien tIcio completo para a promoção a graduação superior; porém, apenas 37 
(tr nt t e sete) 3° SGT's BM Combatentes terão oportunidade de serem 
prinn vidos, casos os 2° SGT's BM Combatentes que estão com interstício 
co npleto forem promovidos a graduação de 1° SGT. 

a) 90 (noventa) — 3° SGT's Combatentes; 
11 (onze) — 2° SGT's Condutores e Operadores de VTR's; 
135 (cento e trinta e cinco) — 3° SGT's Condutores e Operadores 

de VR's; 
11 (onze) — 2° SGT's Músicos; e 
22 (vinte e dois) — 3° SGT's Músicos. 
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3) Que o CBMPA não dispõe de Leis próprias, onde menciona 

de are elas, a Lei de Promoção de Praças e o seu respectivo regulamento 
(Decreto), sendo que somos regidos pelas normas que regem a PMPA, que 
impedem de serem promovidos da mesma forma que é feito na PMPA, isto é, 
"Promoção em Excedente". 

4) Que a Lei n° 5.320, de 18 JUL 85, que fixou o efetivo da 
PMPA, prevê o quantitativo de 7.114 Policiais Militares; sendo que, 
ati almente, no site da PMPA, verifica-se que existem aproximadamente 
13.000 Policiais Militares; portanto, havendo um excedente de 82,73%. 

5) Que o CBMPA existem vagas ociosas, e requer que seja feita 
unta redistribuição de vagas, ou, então que seja usado o mesmo expediente 
da PMPA, isto é, promoção na condição de excedente. 

DO DIREITO: 

O Art. 49 da Lei n° 5.731, de 15 DEZ 92 (Lei de Organização 
Básica do CBMPA) menciona que o efetivo do CBMPA será fixado na Lei 
específica (Lei de Fixação de Efetivo); sendo que a instituição possui seu 
eft tivo disposto na Lei n° 6.005, de 23 SET 96, onde especifica distribuição 
de efetivo pelos postos e graduações conforme os Quadros de Organização. 

convém mencionar alguns dispositivos da Lei n0  5.250, de 29 
de JUL 85, que dispõe sobre as Promoções de Praças da Policia Militar, 
que também vige para o CBMPA, in verbis: 

Art. 4° - As promoções, dentro das vagas existentes em cada 
Quadro (QPMG e QBMG) serão efetuadas visando dar justo valor à 
capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-
se aos seguintes critérios: 

1) Antigüidade; 
2) Merecimento; 
3) Por ato de bravura, e 
4) "Post-Mortem". 
§ 1° - Eventualmente, a praça poderá ser promovida por ato de 

bravura e "Post-Mortem". 

§ 2° - As promoções por at) de bravura, independerão da 
existência de vagas, podendo, ainda, serem eiCtuadas "Post-Mortem". 

§ 3° - Existindo justa caus t, poderá haver promoção em 
ressarcimento de preterição. 
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2  

Art.14 — Para a promoção pelos princípios de antigüidade e d 
recimento, é indispensável que o graduado esta incluído no Quadro de 

Ac esso Correspondente". 

DO PARECER: 

Do exposto acima, verifica-se que a condição essencial para 
terializar o direito à promoção a graduação superior são duas: primeira 

ha ver vacas existentes nos respectivo quadro e a secunda é que o militar 

esteia incluído no Quadro de Acesso Correspondente a seu quadro, caso 
unta das condições não seja atendida o militar não terá direito a promoção. 

Em relação ao fato de que na Polícia Militar o efetivo existente é 
su ierior ao previsto na Lei; deve-se ao fato, de que existem muitos militares 

qu encontram-se amaciados  devido ocuparem cargos considerados de 
na uma Policial — Militar, em outros orgãos públicos, sendo que estas vagas 
são consideradas em claro e computados para fins de promoção. O referido 
procedimento ocorre, também, no CBMPA; contando em menor percentual, 

haja vista dispormos de poucos militares agregados, ocupando 
ca •go de natureza militar, portanto, estas vagas são consideradas disponíveis 

pa a efeito de promoção. 

Portanto, o militar que encontrava-se agregado por estar 

oc ipi ndo cargo de natureza Policial-Militar em outro público, tão logo ocorra 

sai ¡aversão ao serviço ativo, passará a ocupar a vaga que lhe que 
an er ormente possuía no almanaque de antigüidade, e o militar que foi 
prom )Vido na respectiva vaga, passará a condição de excedente. 

Vale ressaltar que, as vagas existentes em claro em um 
ret peiivo quadro, não poderá ser utilizada por militares de outro quadro. 

Di trile do exposto, opino pelo indeferimento do pleito do requerente, 
de ter do o mesmo aguardar a nova legislação de fixação de efetivo do CBMPA 
qu ora encontra-se tramitando na Assembléia Legislativa do Estado. 

Esse é o Parecer. S.M.J 

Quartel em Belém-Pa, 18 de novembro de 2002. 

3 - SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA 

Analisando os Autos de Sindicância procedida por determinação 
deite Comando através da Portaria n° 517, de 22 OUT 2001, cujo Oficial 

1k let im Geral N° 214, de 25NOV2002/QCG 	 Pág. 2046 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
Sindicai-de foi a 20  Ten QOBM Samara Cristina Viera Romariz, que 
posteriormente foi substituída pelo 1° Ten QOBM Adailton Francelino 
de Souza mediante a Portaria n° 608, de 13 NOV 2001, que teve por escopo 
ap irar o fato envolvendo o 3° SGT BM José Raimundo Morais dos Santos, 
qu cncontrava-se à disposição do Departamento de Trânsito do Estado do 
Pará, desenvolvendo atividades de vistoriador e que na data de 10 OUT 2001, 
ap •orou o veículo de placa JUW 8730, ano 98/99, sendo que foi observado 
pe o chefe de setor de vistoria que o veículo estava com película não 
au or zada. No momento foi realizado nova N istoria e teve como decorrência a 
reprovação do veículo, não só pela película, como também por outros itens 

RESOLVO: 

concordar em parte com a conclusão que chegou o Oficial 
Sindicante, que o fato apurado não aprese nta indícios crime de natureza 
mi riem crime de natureza comum, mas r presenta indícios de transgressão 
da disciplina bombeiro militar por parte do 3" SGT José Raimundo Morais dos 
Sa ntc s; 

Determinar que seja instaurado Procedimento Apuratório de 
Tr insgressão da Disciplina, contra o 3° SGT José Raimundo Morais dos 
Sa ates relativo ao fato que lhe foi imputado. Providencie o Comandante do 
releriio militar e remeta ao Subcomandante Geral para solução; 

Publicar em BG a presente sol ição de Sindicância. Providencie 
o 1 \judante Geral; 

Arquivar os Autos da presente sindicância na 20  Seção do EMG. 
Provi lencie o chefe da 2° Seção do EMG. 

Quartel em Belém, 11 de nover abro de 2002 

4 - AVOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA 

Analisando os Autos de Sindi meia procedido por determinação 
do Comandante do 1° GBS, através da Porta ia n° 002 de 26 OUT 2002, cujo 
en uirregado foi o 1° Ten QOBM OLiM )10 AUGUSTO COELHO DE 
OI.I\EIRA, e figurando como sindicado o 2' SGT BM ORAC1DIO CORRÊA 
RABELO, que teve por escopo apurar o fati, ocorrido no dia 01 OUT 2001, 
po - volta das 00:30 horas, na casa de festa "I'lorentina" no Bairro do Jurunas, 
on Je a referida praça agrediu fissicamente ; Sra. DILIAN NERI LUZ, bem 
co no ter agredido e ameaçado violentamente em via pública, a mesma 
sei ilicra, vindo causar-lhe ferimentos graves. 

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

Si idi::aitte; de que o fato apurado apresenta indícios de crime de natureza 
co num, bem como e transgressão da disciplina bombeiro militar por parte do 
2° SC T ORACIDIO CORRÊA RABELO; 

2) Deixar de remeter os autos de Sindicância ao Ministério 

Pi bli ;o, em virtude dos fatos terem sido registrados na delegacia de crime 

co itrt a integridade da mulher; 

3) Determinar a instauração de Procedimento Apuratório de 
Ti mi gressão Disciplinar (PATD) a fim de apurar a transgressão que está 
seu& imputado ao 2' SGT BM ORACIDIO CORRÊA RABELO. Providencie 
o contandante do militar; 

4)Publicar em BG a presente solução de sindicância. 

Pr vi Jencie a AJG; 

5) Arquivar os autos da presente Sindicância na rseção do 
EINIG. Providencie o chefe da BM/2. 

Quartel em Belém, 21 de Novembro de 2002 

5 - AVOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA 

Analisando os Autos de Sindicância procedido por determinação 

do Ci.mandante do 1° GBS, através da Portaria n° 001/01 — 1° GBS, que teve 

co no Oficial Sindicante o 1° Ten BM Raimundo Manoel de Jesus 

Qt tal escoa de Miranda, que teve por escopo apurar o fato ocorrido no dia 22 

JUL 2001 (domingo) em uma loja representante da Empresa TELEMAR, 

sit ) a Rua João Alfredo próximo a Trav. Frutuoso Guimarães, no Bairro do 

Com rcio, que após o incêndio, o Cap BM Silva (Supervisor de Área) 

juntamente com o responsável pela loja fizeram uma vistoria no prédio, onde 

foi c mistatada a ausência de materiais dos mostruários da loja, como: 

ap irelhos celulares e outros objetos; sendo que o referido Oficial após realizar 

uma vistoria nas VTR's da Corporação (7° SGBM, 1° GBM e 

1° G 3S) determinou aos Oficiais: 2° Ten BM Fem Adalmilena, 1° Ten 

BUI Pinheiro e 2° Ten BM Arthur, respectivamente, que recolhessem os 

vá io.; objetos encontrados no interior das VTR's. Sendo que na VTR AT — 
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03. do 1' GBS, foram encontrados 02 (dois) aparelhos celulares, sendo que um 

(0 ) ERIKSSON e um (01) GLOBOSTAR, embaixo do assento do condutor 

da referida VTR, a qual era conduzida pelo 3° SGT BM Moisés, que não 

so the justificar como os equipamentos apareceram no local; sendo que os 

an, sinos foram entregues ao responsável pela loja. 

RESOLVO: 

1) Concordar com a conclusão a que chegou o Oficial 

Si ►dizante, de que o fato apurado apresent indícios de crime de natureza 

imbuir e transgressão da disciplina bombeiro militar. 

2) Determinar a instauração de Inquérito Policial Militar, 
co n o intuito de apurar se houve conduta ilícita, também, por parte das 
guarnições de serviço do dia 22 JUL 20)1, do 7° SGBM e 1° GBM. 
Providencie o Presidente da COJ. 

3) Deixar de instaurar o Procedimento Apuratório de 
Transgressâo Disciplinar e aguardar o término do Inquérito Policial 
M fitar. 

4) Publicar em BG a presente Avocação de Solução de 
Sindicância. Providencie o AJO. 

5) Encaminhar os Autos da presente Sindicância ao Oficial 
en :ar regado do Inquérito Policial Militar. Providencie o Chefe da COJ. 

6 - SOLUÇÃO DE SINDICAJ ■ICIA 
Analisando os Autos de Sindicáncia procedida por detenninação 

de ae Subcomando Geral do CBMPA, atravé ; da Portaria n° 569/01, de 01 de 
novembro de 2001, cujo Oficial Sindicante foi o 1° Ten QOBM Sílvio Sandro 
Barres Feitosa, que teve por escopo apurar, e m tese, o fato ocorrido no dia 10 
ou: 2001, por volta de 13h00, durante una vistoria em um depósito de 
revenda de botijões de GLP 13 Kg, no poste de gasolina que fica ao lado do 
supermercado Formosa, na cidade nova II, onde os vistoriantes do 
SLT/3°GBM, 3° Sgts BMs Jackson e Alberr az foram destratados pelo 2° Sgt 
B11 Chennont que disse: "trabalhar ca mo fiscal no supermercado", 
qu :st onando o porquê dos vistoriantes estare n realizando vistoria no local. 

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

de que o fáto apurado não apresenta indícios de crime e sim transgressão da 
di!ciplina bombeiro militar por parte do 3° Sgt BM Marcos César Chennont 

2) Punir disciplinarmente com 04(quatro) dias de detenção o 3° 
Sg t BM Marcos César Chennont Melo, da banda de música, por ter no dia 10 
ou , 2001 tentado impedir que os vistoriantes do SAT/3°GBM, 3° Sgts BMs 
Jackson e Albernaz realizassem vistoria em um depósito de revenda de GLP 
13Kg, que fica em um posto de gasolina ao lado do supermercado Formosa, na 
cidade nova II, pois se dizia segurança do supermercado Formosa. Providencie 
o Regente da banda de música o enquadramento do militar e encaminhe para 
o Subcomando para publicação em BG; 

3) Publicar em BG a presente solução. Providencie a AJG; 

4) Arquivar os Autos na BM/2. Providencie o chefe da 2° Seção 

do EMG. 
Quartel em Belém, 20 de novembro de 2002 

7 - SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA 
Analisando os Autos de Sindicância procedida por detenninação 

deite Comando, através da Portaria n° 742, de 12 DEZ 2001, do9 qual foi 
en:arregado o 2° Ten QOBM EDGAR AUGUSTO DA GAMA GÓES, que 
tese por escopo o fato ocorrido no dia 01 dezembro de 2001, por volta das 
20:00 h, no município de Salinópoles, em uma pousada situada na Tv. 
Edmundo Rocha, n° 197, Bairro do Atlântico, em que a Sra. VILMA 
CLÁUDIA SILVA VIEIRA teria, e tese, sido agredida fisicamente pelo 2 ° 
SGT BM MÁRCIO ALBERTO CARVALHO DA SILVA, resolvo: 

RESOLVO: 

2) Determinar a instauração de Procedimento Apuratório de 
Transgressão Disciplinar a fim de apurar o fato acima citado imputado ao 2° 
SGT BM MÁRCIO ALBERTO CARVALHO DA SILVA. Providencie o 

comandante do referido militar; 
3)Deixar de remeter os autos da Sindicância a Policia Civil, em 

virtude do referido fato já Ter sido registrado na delegacia de Polícia de 

Salinópis; 

1) Concordar com a conclusão que chegou o Oficial Sindicante, 
c ue o fato apurado não apresenta indícios de crime de natureza comum e 
constitui transgressão da disciplina bombeiro militar por parte do 2° SGT 
BM MÁRCIO ALBERTO CARVALHO DA SILVA, hoje pertencem ao 1° 

(iBM; 
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4) Publicar em BG a presente Solução e arquivar os autos da 

Sindicância. na  BM/2 onde ficará a disposição do Encarregado do PATD. 

Quartel em Belém, 18 de novembro de 2002 

8 - AVOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA 
Analisando os Autos de Sindicância procedido por determinação 

do SubComandante Geral do CBMPA, através da Portaria n° 618/01, de 19 
NOV 2001 do qual foi Oficial Sindicante o Cap QOBM Carlos Alberto 
Sarmanho da Costa, que teve por escopo apurar o fato, em tese, ocorrido no 
dia 03 NOV 2001 por volta de 00h30, na rua Barão de Igarapé Mirim, n° 
1300, Vila Gaia, onde o 3°, SGT BM WILLIAM ELOI CORRÊA DA 
CUNHA, pertencente ao 3° GBM, teria sido agredido por uma Guarnição da 
PMPA, resolvo: 

1) Concordar com a conclusão a que chegou o Oficial 
Sindicante de que o fato apurado apresenta indícios de crime de natureza 
militar por parte de 2° TEN PM JORGE AUGUSTO LARANJEIRA MELO e 
CB PM ALBERTO BARBOSA DA SILVA, acrescentando que houve também 
e transgressão da disciplina policial militar por parte dos referidos policiais 
militares; 

2) Determinar a instauração de Inquérito Policial Militar 
para apurar o referido fato. Providencie o Presidente da COJ; 

3) Encaminhar cópia dos Autos da Sindicância ao Exmo. Sr. 
Comandante Geral da PMPA para as providências que julgar necessárias. 
Providencie o Presidente da COJ; 

4) Publicar em BG a presente Solução e arquivar os autos da 
Sindicância na BM/2. 

Quartel em Belém, 18 de novembro de 2002 

9 - SOLUÇÃO DE IPM - AVOCAÇÃO 
Analisando os Autos de IPM, procedido por determinação do 

Comando Operacional, através da Portaria n° 009 — COP, de 25 JUL 2001, 
cujo oficial encarregado foi o 1° Ten QOBM Alessandre Elias Francês Brito, 
que teve por escopo apurar o fato ocorrido no dia 13 JUL 2001, na Estrada do 
Itaiteua n° 17 - Ilha de Caratateua (Outeiro), onde o SD BM Delso Volnei dos 
Santos Bentes foi agredido fisicamente pelo SD PM Delmo Vander dos 
Santos Bentes, com um soco no rosto, vindo a causar em sua queda um corte 
a nível temporo oriental. 

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

encarregado do IPM, concordando de que o fato apurado apresenta indícios de 
crime de natureza militar por parte do SD PM Delmo Vander dos Santos 

Bentes, acrescentando, também, que há indícios de transgressão da disciplina 
por parte do policial supra mencionado. 

2)Remeter a cópia dos Autos do presente 1PM ao Exm°. Sr. 
Comandante Geral da PMPA, para conhecimento e providências 
administrativas que julgar convenientes. 

3) Publicar em BG a presente Solução 1PM e arquivar a r via 

dos autos na BM/2. Providencie o Chefe da r Seção do EMG. 

4) Remeter aia via deste 1PM à Justiça Militar do Estado, 
conforme preceitua o Art. 23 do CPPM. Providencie o Presidente da COJ. 

Quartel em Belém, 22 de novembro 2002 

1 - ELOGIO 
O TEN CEL QOBM Comandante Operacional, no uso da 

competência que lhe confere o art. 11, inciso 111 do RDCBM/PA, resolve: 

ELOGIAR: 
O SGT BM IVO GONÇALVES FARIAS e o SD BM 

GLEUBER GEOVANI FERREIRA MAFRA, ambos do COP, por terem 
doado sangue voluntariamente à 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: Nota para BG n°152/2002 — COP) 

O CAP QOBM Sub Cmt do 1°GBM, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 11, inciso IV do RDCBM/PA, resolve: 

ELOGIAR 
O SD BM JOEL CONSTANTINO DA CONCEIÇÃO, do 1° 

GBM, por ter doado sangue voluntariamente à 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: Ofi. N° 812/2002 — Cmd°/GBM) 

O MAJ QOBM Comandante do 1° GBS, no uso da no uso da 
competência que lhe confere o art. 11, inciso III do RDCBM/PA, resolve: 
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Ajudante Ge 

Ten Cel QOBM 
do CFMPA 
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ELOGIAR 
O SD BM AUZIRLEY SOARES MENDES, pertencentes ao 

I°GBS, por vir demonstrando a frente de sua função, Auxiliar do 
Aprovisionamento, competência, dedicação e lealdade. Praça disciplinado e de 
iniciativa, cumpridor de seus deveres, eficiente na execução de sua missão , 
tanto que contribuiu para que este Grupamento seguisse a risco a portaria 
n°478 de 3 LIUL2002 no que concerne a contenção de gastos alimentícios pela 
Corporação Militar de boa vontade e com disposição em manter o alto nível de 
seu serviço. É com muito orgulho que elogio o referido praça, e que sirva de 
exemplo para seus pares INDIVIDUAL. 

(REF: Oficio W482/2002 — 1°GBS) 

O TEN CEL BM Ajudante Geral do CBMPA, no uso da 
competência que lhe confere o art. 11, inciso III do RDCBM/PA, resolve: 

ELOGIAR 
O SD BM IRAN CARLOS DE OLIVEIRA LIMA, do QCG, por 

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

ORLANDO ANTÔNIO SARMANHO FRADE — Cel QOBM 
Comandante Geral do CBMPA 
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