
ESTADO DO PARÁ 

coRPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL 

AJUDÂNCIA GERAL 

— 	 BELÉM-PARÁ, 10 DE ABRIL DE 2003. 

BOLETIM GERAL N° 068 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

1' PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
Serviços para o dia 11ABR2003 (SEXTA - FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	 MAJ QOBM PIQUET 

Supervisar de Área 	 CAP QOBM ULISSES 

Coordenador de Operações ao CIOp 	CAP QOBM VINICIUS 

Fiscal de Dia ao QCG 	 CAP QOABM PONTES 

Encarregado de Inquérito Técnico 	 TEN QOBM RENTES 

Oficial Odontólogo de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 

Oficial Médico de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 

Peritos de Incêndios e Explosões 	 TEN QOBM AUGUSTO 
TEN QOBM PINHEIRO 

MENSAGEM 
Mas os ímpios não tem paz, disse o Senhor.(Isaias. 48: 22). 

r PARTE — INSTRUÇÃO 
1 — NOTA DE SERVIÇO - APROVAÇÃO 

Aprovo a Nota de Serviço de n° 005/2003, elaborada pela 3a 

Seção do Estado Maior, referente a Operação semana Santa — GV 
(Ref. Nota n° 005/2003- Blv1/3 - EMG) 

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

A — ALTERAÇÕES DE OFICIAIS 
1— CONVOCAÇÃO DE COMISSÃO: 

Convoco a Comissão responsável pelo levantamento geral da 
situação das VTR' s Operacionais do CI3MPA, para unia reunião no dia 
15.04.2003(Terça — Feira), ás 09:30hs, na sala de reuniões do Estado Maior 

Geral. 
(Ref: Nota para BG n°099/BM — 6) 
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13)- ALTERAÇÕES DE PRAÇAS 

1- MUDANÇA DE ENDEREÇO 
O SD BM VALDOMIRO DOS REIS PADILHA, mudou de 

endereço: Rua Dr. Celso Malcher Passagem Liberdade n°535 — Terra Firme em 
Belém, para a Passagem Sapucaia n°60 bairro do Riozinho Bragança/pa. 

(Ref: Parte s/n°/2003 — Cmd° Geral) 

2 — LICENÇA DE SAÚDE — CONCESSÃO 
Conforme parecer médico, concedi: 
A contar do dia 07ABR2003, 
Ao SD BM NILTON RONALDO COSTA DO REGO, do QCG, 

01(um) dia de dispensa do serviço fora do aquartelamento .Apresentação: 
08ABR2003, 

3 - DETERMINAÇÃO 
COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS: 
O Presidente da Comissão de Promoção de Praças do CBMPA, 

no uso de suas atribuições legais, e.... 
Considerando a Publicação da Portaria n°1.269 — SEAD, de 

28,J1JN2002, publicada no D.O.E n°29.783, de 22MA12002 e transcrita no BG 
n°061, de 01ABR2003, que disponibiliza a reforma por "ex — Ofício" do 
2°SGT BM Cássio Carlos Nascimento de Souza, pertencente ao quadro de 
Condutor e Operador de Viaturas (QBMP — 01); 

Considerando que a saída do referido militar abrirá uma vaga 
para O 2°SGT QBMP — 01 

Considerando a Parte S/N° do 3°SGT BM MAIA, recebida e 
analisada pela Comissão de Promoção de Praças, no dia 07ABR2003, onde 
reporta a reforma por "ex — Officio" do 2°SGT BM Cássio Carlos Nascimento 
de Souza, do Quadro QBMP-01, 

 
RESOLVE: 	 I 

Considerar abertas mais 01(uma) va a para promoção a 2°SGT 
BM no Quadro de Condutor e Operador de VTR(Q MP-01), sendo distribuída 
conforme previsto na Lei de Promoção de Praças. 

(Ref: Nota para BG s/n° - CPP) 

II ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1— RESULTADO DE INSPEÇÔES 
A) Realizada pela JIS deste CBMPA, em Sessão Temporária 

de n°007 de 24/02/2003 a 26/03/2003, com os seguintes pareceres: 
PARA FINS DE PROMOÇÃO 
3°SGT BM ZIGOMAR RAIMUNDO DA COSTA CRUZ, do 

QCG — APTO AO TAF 
(Ref:  Oficio n°176 — JIS) 
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8) Realizada pela JIS deste CBMPA, em Sessão Temporária 

de n°007 de 24/02/2003 a 26/03/2003, com os seguintes pareceres: 
PARA FINS DE PROMOÇÃO 
3°SGT HM ALEXANDRE LOPES NETO, do 3°0BM — APTO 

(Ref: Ofício n°177 — JIS) 

2 - SEGUIMENTO E REGRESSO: 
Seguirão conforme tabela abaixo para os Município 

especificados, o 1°Ten QOBM Charlyston Wytting Cardoso de Sousa e 2°SGT 
BM Edson David Cunha dos Santos, a fiin de fazerem o inventário físico — 
Financeiro daquelas Unidades Bombeiro Militar. 

UBM DATA  
PET1i0DO MÊS 

6°SCIBM/1 (MOSQUEIRO)  04 ABRIL 

WSOBWI(STA ISABEL)  07 A 08 ABRIL 

2°013M (CASTANHAL)  10 A 11 ABRIL 

S°S0BM/I(CAPANEMA)  14 A 15 ABRIL 

4°S0BM/I(SALINAS  17 A 19 ABRIL 

INCIF(PARACIOMINAS)  23 A 25 ABRIL 

2° SOB?v1II(MARABÁ)  28 A 30 ABRIL 

3DSCIBM/I(ABAETETUBA)  OS A 06 MAIO 

12 A 14 MAIO 9° SCHM/I(CA/vIETA2  
1°SCIBM/I(SANTAR M) 19 A 21_  .. . 

MAIO 

(Ref. Nota para BG n 	- 

3 — OFICIO RECEBIDO — TRANSCRIÇÃO 
OFICIO N°089/2003 — DRS/SSP 

Belém, 07 de abril de 2003 

Senhor Comandante, 

A Secretaria Executiva de Segurança Pública coordena o Projeto 
Meninas e Meninos Livre — MEL, executado por policiais do Corpo de 
Bombeiros e da Penda Militar, em parceria com outras entidades, atendendo 
crianças e adolescentes de famílias carentes que se encontram em situação de 
risco pessoal e social, tendo como objetivo estimular a auto — estima e o 
desenvolvimento da cidadania. 

Para darmos continuidade ao trabalho que já vem sendo 
desenvolvido, solicitamos a V. Ex°., que autorize o 1°TEN. BM  REGINALDO 
PINHEIRO DOS SANTOS, da l'SBM/I do Município de Marituba , a proferir 
palestra sobre "Princípios Básicos de Combate a Incêndio e Prevenção ao 
Pânico", no dia 24/04/2003, no turno da manhã e da tarde, para os alunos do 

AO TAF 
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Projeto, que atualmente está funcionando na Sede do Clube dos servidores do 
Tribunal de Contas do Estado, na Estrada do 40horas. 

Certos de contar com a sua colaboração; agradecemos. 

Atenciosamente. 

IVANLLDO FERREIRA ALVES 
Secretario Executivo de Segurança pública 
DESPACHO: 1 — Autorizo 

2 — Publique — se 
3 — Ao Teu Pinheiro para as providências. 

4 — ATA DE REUNIÃO 
ATA DE REUNIÃO N°, 01 DE 11 DE MARÇO DE 2003 — 

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e três, na sala de 
aula n°. três do ensino profissional do IESP, às dez horas, reuniu- se o Sr. CAP, Qoam Havman, Comandante do CFAE com o efetivo da Unidade Escola, 
onde o Sr. CAP. Comandante citou que já trabalhara nas duas escolas de 
formação do CBMPA e avaliando na situação em 'que se encontra a Unidade, 
pretende dar continuidade ao trabalho que o ex- Comandante vinha 
desenvolvendo e, com o decorrer do tempo, melhorar as condições do CFAE. 
Citou que fez um levantamento do CFAE e que tem 34% do efetivo do CFAE 
disposição no IESP (e outros setores etou órgãos) e informou ao Diretor do 
Instituto que quer o seu efetivo de volta para tralhar no CFAE, até um 
controle mais rigoroso dos militares que estão sob s u comando. Informou que 
os militares que estão trabalhando em outros se ores do IESP e que não 
estiveram oficializados, serão reintegrados a Uni e Escola. Falou também 
que está "aberto" a idéias e conversa que venha somar com as tnelhorias, 
tanto do CFAE, quanto do militar. Que fará uni 1 antamento das condições 
dos uniformes dos praças: prontidão, passeio e educação fisica e que todos os 
militares, independentemente de estarem na ,TIS ou de licença ou qualquer outra 
dispensa, também receberão uniformes. Informou ,que o Comandante Geral 
também não apoia a idéia de agasalho vermelho e que buscará os uniformes 
oficiais para suas praças. Falou que fará um levantamento da situação 
disciplinar do efetivo do CFAE. Citou que todus os militares têm suas 
responsabilidades e devem cumprir com suas obrigações legais, como andar 
com carteira de identidade sem estar vencida, uniformes limpos, cabelo no 
padrão, etc. Informou que o TEN. QOBM Furtado  será o Subcomandante do CFAE e que o TEN. QOBM Eduardo  Celso  será o chefe da Seção 
administrativa e que solicitou mais três oficiais com perfis de trabalho para 
Escola. 

Falou que quer os praças do CFAE mantendo um padrão para 
que os alunos dos Cursos de Formação tenha referências. 

CFAE 
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Falou que os militares devem se aprofundar em seus 
conhecimentos, tanto técnicos como nos seculares, visando os concursos 
internos e elevação de cargos, ou seja, aproveitar as situações que aparecem na 

vida profissional. 

Informou também que seu desejo é que os candidatos ao cargo 
de Sargentos e/ou Soldados deveriam possuir carteira de motorista e curso de 
digitação, como requisito; e os militares não estão satisfeito com o CFAE 
devem procurá-lo para conversar e verificar a melhor condição para o militar 
produzir na corporação, pois aquele que não produz no quartel, Com certeza 

não produz em sua residência, ficando ocioso e dando assim mau exemplo para 
seus familiares e amigos. Falou de sua preocupação quanto a apresentação do 
militar, pois faz parte do marketing da corporação, uma vez que as pessoas 
observam a higiene, limpeza do militar e assiduidade. 

Falou que todos os militares à disposição do IESP devem 
apresentar- se diariamente ao chefe da Seção Administrativa e que os que estão 

disposição de outros órgãos, pelo menos uma vez na semana, o que ocorrerá 
As sextas- feiras, quando da formatura semanal de todo o efetivo do CFAE/ 
EFO 

Destacou que todos devem obedecer a cadeia hierárquica e que 
só devem procurar o Comando depois que o chefe da Seção e/ou o 
Subcomandante não conseguirem resolver a questão, ou seja, depois de 
consultados, e nunca passar direto e falar com o Comandante. O Sargento 
jkan fez o uso da palavra citando que a corporação ainda está atrasada em 
relação a questão do uniforme, como exemplo, a questão do uniforme de 
prontidão que uns usam a gandola por dentro da calça e outros para fora, uns 
usam gorro e outros, a boina e que faz tempo que não é pago o uniforme de 
educação física, tanto que uns usam a camisa vermelha de guarda — vidas e 
ainda sim sofrem criticas, pois não é o uniforme oficial, O Capitão llavman 
informou que os militares do CFAE receberão uniforme e andaram no padrão 
do CBMPA e que temos que Ter a palavra de convencimento, usando, o lógico 
e meios para convencer as pessoas. O Sargento Afonso informou que quando 
foi tirar sua carteira de identidade atualizada, foi- lhe dito que não tinha 
máquina de datilografia para colocar seus dados na identidade e que deveria 
retornar outro dia, num prazo posterior. Só que quando um oficial tentou 
resolver um problema semelhante, foi logo atendido, ou seja, falta boa vontade 
e determinação para os praças que trabalham nas Seções do CBMPA 
agilizarem seus serviços sem discriminação. O Capitão liavman informou que 
há erro e desrespeito em alguns setores do CBMPA, desrespeito para com os 
companheiros de ciclo e depois para com ele próprio, burlando o dever e suas 
obrigações de militar. Falou ainda que os oficiais têm sua parcela de culpa, 
pois deixam a Seção sob a responsabilidade deste militares e fazem com que a 
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corporação sofra com estes erros. O Cabo Ma(a  deseja falar particularmente 
com o Comandante, a respeito do serviço de piscina do IESP. O Cabo URI disse que o barbeiro do IESP, "fura" muito e que nem sempre aceita pagamento 
posterior e que há muitos militares para cortarem o cabelo e se haveria 
possibilidade da compra de uma máquina para cortar o cabelo dos militares do 
CFAE. A idéia foi aceito pelo Comandante, desde que haja um local 
determinado para o serviço. O Soldado Daniel solicitou que os militares do 
CFAE cumpram o serviço na escala apenas da Primeira Seção de Bombeiros 
Militar de Marituba e não mais na Guarda do 'ESP. O Capitão Havman 
informou que é desejo do Comandante Geral do CBMPA que os bombeiros 
não concorram a escala do corpo de guarda do IESP e que o quartel da 
Primeira Seção de Bombeiros Militar (Unidade g scola) também devera Ter seu 
próprio efetivo, que contará com pelo menos trinta homens. O Sargento Ma 
falou que está havendo muitas escalas extraso CFAE, acarretando um 
cansaço para o efetivo, O Capitão informa que eve ser enviado somente o 
nUmero de militares que estiverem disponíveis p os serviços observando a 
folga conforme a legislação. 

A Sargento Eronfides solicitou qtw seja enviado ao COP o 
número de militares do CFAE disponível hoj para o serviço e não o 

Eduar Celso 

quantitativo total de militares que temos no CF , pois muitos não trabalham 
no CFAE. A idéia foi aceita pelo Comandante, o N. QOBM Eduk 	

 

falou que pode reforça a idéia da Sargento Er pildes pois o CFAE está 
sobrecarregado com tantas escalas de serviço. O Soldado J. Marcos informou 
que não tem o uniforme de prontidão e que solicitara um para que tire serviço. 
O Cabo Lm perguntou sobre o quadro de ' corneteiro que o Senhor 
Comandante Geral está querendo retomar, mas que este quadro não foi ainda 
oficializado e não pode retoma- lo. O Capitão Havman  informa que o 
Comandante Geral não está satisfeito com os corneteiros do CBMPA nas 
formaturas que ele participou, dai o interesse em retornar o quadro de 
corneteiro. O Soldado Paulo  solicitou que hkja rim aprendizado (Curso) de 
digitação, pois poucos utilizam o computador too  CFAE ficando sempre 
pedindo para alguém fazer os documentos, O Ca "ou se disponibilizou 
para ensinar a operar o computador. O Capitão HaVman  aceitou a ideia e que 
fosse registrado através de QTS para o efetivo do CFAE e que também vai 
enviar um documento ao Senhor Diretor do msp psolicitar o laboratório de ; 

Ednelson solicitou sua transferência para o CIOP e o Capitão H_mair que os 

a 
computação do Instituto e haver um curso para 	interessados. O Soldado 

documentos solicitando transferências serão encaminhadas a Diretoria de 
Pessoal do CBMPA, com o parecer do chefe da Seção Administrativa do 
CFAE, como permuta ou outro requisito necessário ao bom andamento dos 
serviços no CFAE; para que não seja prejudicado o quartel. O Soldado ine  w  informou que faz parte da manutenção e que dificulta suapresença na escala de serviço, até porque o Soldado C. Antônio  está de férias e que ele solicita ou que trabalhe só no CFAE ou só no IESP. O Capitão 

fãyjnan 
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informou que o SoldadoMa__Narts deve fazer um documento para respaldar e 

que sua solicitação será apreciada. E que todo militar do CFAE adido ao IESP 
deverá ser oficializado e não de "boca", pois se acontecer algum acidente com 
utn militar do CFAE, quem irá se responsabilizar? Não há como provar (sem 
documento) onde o militar estava servindo 

O Comandante do CFAE encerrou a reunião por volta das doze 
horas, onde citou que o bombeiro é unta força independente e que enquanto o 
CFAE estiver atrelado no IESP ficará dificil resolver os problemas do 
internos, pois sempre a independência do quartel ficará comprometida em 
detrimento do IESP e que os únicos que podem determinar algo ao CFAE 

dentro do IESP é o Diretor e na cadeia de Comando do CBMPA é o Senhor 
Comandante Geral, o Senhor CEL QOBM Subcomandante 

Geral, o Chefe do Estado Maior Geral do CBMPA e o Diretor de Ensino e 
Instrução. Esta ATA vai assinada por mim, primeiro Sargento Donza, que 
servi como escrivão e pelo Senhor Capitão lignnan, Comandante do CFAE. 

Marituba- PA, 17 de março de 2003. 

Declaro ser esta cópia fiel e exata da ATA da reunião tf, 001 de 

17 de março de 2003. 

Mário Augusto da Silva Donza — 1° SGT HM 
Secretario 

Havman  Apoio Gomes de Souza — CAP QOBM 
Comandante do CFAE 

de 2003, 

5 — COMISSÃO DE JUSTIÇA 
Processo n° 022/2003 — COJ/Ass. — BM Belém-Pa, 07 de abril 

Interessado: Associação dos Militares do 1° SGBM/1 
Assunto: Análise e Parecer, 

Senhor Comandante Geral 

Analisando os documentos, em tela, verifica-se que se trata dos 
Oficias n°s 695 — Gab Comando, 718 — Gab Cmdo, bem como o que diz 
respeito aos Sub Tens; Raimundo Mizael de Jesus Ferreira , João Batista 
Freitas Garcia,Emanuel Zacarias Dias Filho, Rubinete Miranda de Souza, 
Osimá Campos de Oliveira e Jânio Gomes da Rocha, que se encontram 
cursando o CHO (Curso de Habilitação de Oficial), na Academia de Policia 
Militar do Pará, em Belém Pa, em virtude do que preceitua a Lei n° 6005, de 
23dez96, quanto ao número de vagas. 
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DOS FATOS 

O Presidente da Associação dos Militares do 1° SQ13M/I — 
ASSIVIII., em Oficio tf 001/2003, solicita desta Comissão de Justiça anídise e 
Parecer sobre as questões atinentes aos Oficios n° 025 e 032/2002 e 695 e 718 
— Gab Cmdo. E ainda a respeito dos Subtenentes acima mencionados. 

O Exmo Comandante Geral em despacho do dia 26mar2003, 
determinou a esta Comissão de Justiça para informar quanto a legalidade dessa 
Associação, outrossim informar sobre a situação dos excedentes. 

DO DIREITO 

Quanto à le lidade da Associação dos Militares do 1° SGBM/I, 
embora esteja prevista nos Incisos XXI e XXIII do Art. 5° da Constituição 
Federal. 

"Inciso XXI — As entidades associativas, quando expressamente 
autorizadas tem legitimidade para representar seus filiados, judicial ou 
extrajudicialmente." 

"Inciso XXIII — A Criação de Associações é, na forma da lei, a 
de cooperativas independem de autorização, sendo vedada à interferência 
estatal em seu funcionamento." 

Ocorre Excelência, que muito embora em "Lato Senso", a 
Associação acima mencionada, tenha legitimidade para representar seus 
filiados judicialmente ou extrajudicialmente, a asiação dos militares dos 
militares do 1° SGBM/I, não provou estar legitimamente autorizada para 
representá-los. 

Quanto à situação dos excedentes, a lei n° 6.005 de 23dez1996, 
que altera a Lei n° 5.729, de 10 de dezembro de 1992, dispõe sobre o efetivo do 
Corpo de Bombeiros Militar do Pará e dá outras providências. 

Art 2° IV Subtenentes 	 40 vagas, 
Conforme V. Exa, pede verificar a egislação em tela fixa o 

efetivo para o cargo de Subtenente BM em 40 vaga , ora se essas vagas todas 
estão preenchidas, não se tem como abrigar pleitos os Subtenentes em questão. 

É o parecer 
DESPACHO: 1— Homologo o ParecM'. 

2 — Publique-se e dê — Se Ciência. 

4' PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1— COMISSÃO DE JUSTIÇA 
Parecer n°078/2003 — COJ 
Objeto: Solicitação de cancelamento de uunição do 2°SGT BM 

Wanderlan Oliveira Meira. 
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Analisando o requerimento impetrado pelo 2°SGT BM Wanderlan 
Oliveira Meira, observa-se que o mesmo solicita cancelamento de punição 
disciplina, em conformidade com o Art.60, inícios I, II, III e IV letras "a", "b" 
e "e do Decreto Estadual n°2,937, de 27 de outubro de 1994, conforme 
quadro abaixo: 

N. cie Ordem Punição Disciplinar Data 
01 Repreensão 28,01.92 
02 Repreensão 26,05.93 
03 Prisão 25,05.93  

O requerimento do pleiteante, atende e está em conformidade com 
os dispositivos legais apresentados, opinamos pelo cancelamento das referidas 
punições. 

Esse é o Parecer, S.M.J. 

DESPACHO: 1— Homologo o Parecer. 
2 — Publique-se e Cumpra-se. 

Parecer n° 074/03 - COJ 
Interessado: Cap. QOBM Marco Antônio Gomes 
Assunto: Anulação de Punição Disciplinar 

Exma. Sr. Comandante Geral, 

Através de Requerimento dotado de 22 JAN 2003, O cap. 
QOBM Marco Antônio Gomes, solicitou cancelamento de 04 (quatro) 
punições disciplinares (Repreensão) argüindo não ter sido concedido ao mesmo 
o consagrado direito Constitucional do contraditório e do pleno direito de 
defesa previstas no inciso LV, Art. 5° da Carta Maior: 

Art. 5°, in omissis 

"LV - "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"; 

Excelência, é oportuno lembrar que o objeto ora tratado já foi 
matéria de exaustivo estudo e parecer desta Comissão de Justiça. Sendo que, 
mediante decisão unânime de seus membros foi decidido o deferimento do 
respectivo pleito, haja vista ter o mesmo irrepreensível amparo legal, Como se 
denota no Parecer n° 007/03 — COJ publicado no BGR n° 006 de 17 JAN 2003. 

A Administração Pública como instituição destinada a 
realizar o Direito e a propiciar o bem comum, não pode agir fora das 
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normas jurídicas e da moral administrativa, nem relegar os fins sociais a 
que sua ação se dirige. Fundamentando-se neste teor, a Constituição 
Estadual consagrou no Mi. 25, na seção que trata do controle dos atos da 
administração pública que: 

"Art. 25 — A administração pelica' tornará nulos seus atos, 
quando eivados de vícios que os tornem ilegais, bem como deverá revogá-los 
por motiva de conveniência ou oportunidade, absentado, em qualquer caso, o 
devido procedimento legal". 

Para tanto, somos favorável à anulação das referidas punições 
disciplinares impostas ao requerente, em virtude da existência de vicio da 
ilegalidade, sem prejuízo da instauração de um outro Procedimento Apuratório 
de Transgressão Disciplinar, haja vista, que não hotive a prescrição na esfera 
administrativa„ 

Esse é o Parecer. 
DESPACHO: 1— Homologo o Parecer. 

2 - Publique-se e Cuntpra-se. 

2 — SINDICÂNCIA — PRORROGA 
Conforme solicitação por meio do 

concedi a contar de 08ABR2003, 10(dez) dias de 
conclusão de Sindicância, ao 1° Ten Luís Albert 
virtude da necessidade de realizar diligência para me 

ÃO DE PRAZO 
►flcio n°015/2003- SINA, 
arrogação de prazo para a 
Pamplona da Cunha em 
or elucidação dos fatos, 

DESPACHO: 1- Autorizo 
2 - Publique-se 

Conforme solicitação por meio do Oficio n°004/2003- SINA, 
concedi a contar de 08ABR2003, 20(vinte) dias de prorrogação de prazo para a 
conclusão de Sindicância, ao Asp. Of. BM Sherdley Rossas Cansanção 
Novaes, em virtude  da  necessidade de reali 	diligência para melhor 
elucidação dos fatos. 

DESPACHO: 1- Autorizo 
2 - Publique-se 

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

do Cap QOBM Comandante da EFO da época, no dia 06 de março de 2002, 
através da Portaria n° 002/02 Gab. Cmdo, de 26 de maio de 2002, cujo Oficial 
encarregado foi o Cap QOBM Hayman Apoio Gomes Souza, tendo como 
escopo apurar o ocorrido no dia 19 de abril 2002, conforme Partes do mesmo 
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dia, constantes no bojo de Sindicância, que teve como envolvida o 1° Teu 
QOBM Luis Cláudio da Silva Farias. 

RESOLVO: 

1)Concordar com a solução a que chegou o Encarregado da 
Sindicância, de que o fato apurado não constitui crime de natureza militar ou 
comum, e sim transgressão da disciplina bombeiro militar; 

2)Publicar em BGR a presente Solução de Sindicância. 
Providencie o Chefe da 2° Seção do EMG; 

3)Ao Comandante da EFO para expedir PATD, e tomar as 
providências conforme o RDCBM; 

4)Arquivar os autos da Sindicância na 2a Seção do EMG, 
Providencie o Chefe da BM/2. 

Belém PA, 07 de abril de 2003 

Analisando os Autos de Sindicância mandada proceder pelo Sub-
Comandante Geral do CBMPA, através da Portaria n° 257/02 Gab. Cmdo, de 
29 de abril de 2002, para apurar os fatos participados através de documento 

(Parte s/n°) de 24 de abril de 2001, pelo Cap Q0S13114 Wilson 
Tadeu Moraes Dahas Jorge, e tendo como encarregado da Sindicância o Teu 
Cel QOBM Paulo Sérgio Gomes Magno. 

RESOLVO: 

1)Concorclar com a conclusão a que chegou a Oficial Sindicante, 
de que o fato apurado não constitui crime de natureza militar ou comum, e nem 
transgressão da disciplina bombeiro militar por parte do 2° SGT BM Clovis 
Alberto Pinto da Silva Torres; 

2) Publicar em BG a presente Solução de Sindicância. 
Providencie o AJG; 

3)Arquivar os autos da Sindicância na r Seção do EMG, 
Providencie o Chefe r Seção EMG. 

Belém PA, 07 de abril de 2003. 

Analisando os Autos de Sindicância Procedida por determinação 
deste Sub Comando Geral, através da Portaria n° 174/2002 —Gab Cuido, de 25 
MAR 2002, cujo Oficial Sindicante foi o 1° Ten. QOBM Marcia Elias Francês 
Brita, que teve por escopo apurar o desaparecimento de fardas de prontidão do 
Almoxarifado da SCl/Infraero — Belém. 

RESOLVO: 

1) Concordar em parte com a conclusão a que chegou o 
encarregado da Sindicância, de que o fato apurado constitui crime de natureza 
militar de autoria incerta; 
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2) Deixar de instaurar Inquérito Policial Militar, bem como 

aplicar a Punição Disciplinar em conformidade 	o RDCBM devido o 
Militar responsável pelo Almoxarifado daquela - «. o de Incêndio (SGT BM 
Silvestre), por haver ressarcido os prejuízos com a Fazenda Estadual Pública; 

3) Remeter a 1' via da Presente Sindicância ao Ministério 
Público Militar a quem cabe o arquivamento caso entenda que o crime esteja 
elidido. Providencie o Presidente da COJ 

4) Publique-se em BG a presente Solução de Sindicancia. 
Providencie o AJG 

5) Arquive-se a r via da Sindicância na BM/2. Providencie o 
Chefe da r Seção do EMG. 

Quartel em Belém, 07 de abril de 2001, 

Analisando os Autos de Sindicância procedida por determinação 
do Ten. Cel QOBM Bendelak, então Ajudante Geral do CBMPA da época do 
ocorrido, através da Portaria n° 003/2002 — AJG, de 20 FEV 2002, cujo Oficial 
Sindicante foi o 2° Ten. QOABM Antonio Carlos da Silva e Souza, que teve 
por escopo apurar o fato ocorrido por volta das lh, do dia 14 de fevereiro do 
ano 2002, na Avenida Braz de Aguiar com a Rua Quintino Bocaiúva, 
envolvendo o SD BM Rutier Alan Campos da Cunha e o Sr. Mariano Queiroz 
de Araujo, num suposto acidente de trânsito. 

RESOLVO: 

I) Concordar em parte com a conclusão a que chegou o Oficial 
e de natureza comum, e 
São Braz sob o registro de 

Sindicante, de que o fato apurado caracteriza 
como o fato já foi registrado na Seccional Urbana d 
n° 002142/2002, cabe a esta a apuração; 

2) Discordar de que houve Transgressão da Disciplina 
Bombeiro Militar uma vez que no bojo da Sindicância não ficou esclarecido 
por falta de provas que o militar teria sido o causadcr do acidente bem como o 
laudo do Instituto Médico Legal fez evidencia que o hematoma no olho 
esquerdo do Sr. Mariano tinha sido provocado por agressão do militar, uma 
vez que, do acidente resultou lesão em ambos, conforme foi apurado no bojo 
da Sindicância através de expedição de laudos apresentados. 

3) Arquivar os autos da presente sindicância na BM/2. 
Providencie o Chefe da r Seção do EMG. 

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

Quartel em Belém, 02 de abril de 2003 

4 - SOLUÇÃO DE IPM 
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Analisando os Autos de 1PM, mandado proceder por este Sub-
Comando através da Portaria n° 07/03, datada de 06jan2003, cujo Oficial 
Encarregado foi o 1° Ten QOBM Helton Charles Araújo Moraes , tendo por 
escopo apurar os fatos do desaparecimento de unia arma de fogo (revolver 
Taurus), calibre 38 especial com n° de s4rie MG 811208, com cano de 3 
polegadas, 06 tiros coronha em madeira, com 5 (cinco) projéteis, pertencente a 
cark: do 9° Subgrupamento de Bombeiro Militar Independente — Cametá, 
ocorrido no dia 18 de dezembro de 2002. 

RESOLVO: 

1) Concordar. em parte, com a conclusão que chegou o 
encarregado do IPM, de que o fato apurado 'Ião foi possível chegar a autoria do 
desaparecimento da arma de fogo; 

2) Que há indícios de crime de Natureza Militar por parte do 1° 
SGT BM Hamilton dos Santos Maia, por não ter o devido zelo com o material 
da Fazenda Pública Estadual que se encontrava sob sua responsabilidade; 

3) Que o fato apurado constitui Transgressão da Disciplina 
Bombeiro Militar cometida pelo 1° SGT BM Hamilton dos Santos Maia. Ao 
comandante do Militar para providenciar PATD e tomar as providências; 

4) Remeter a 1" via aos Autos do IPM à Justiça Militar do Pará, 
conforme preceitua o art. 23 do CPPM — Providencie o Presidente da CIN., 

5) Publicar em I3G a presente Solução do IPM. Providencie o 
Chefe da Anglância Geral; 

6) Arquivar a r via dos Autos do IPM na BM/2 - Providencie o 
Chefe da 2' Seção do EMG. 

Quartel em Belém, 04 de abril de 2003 

5- HOMOLOGAÇÃO DE IPM 
Analisando os Autos de IPM, mandado proceder por este 

Subcomandante, através da Portaria n° 013/02 — Gab, Cmdo, datada de 
16jan2003, que teve como encarregado o Cap QOBM André Luiz Novaes de 
Almeida, em virtude do fato ocorrido no dia 09 de janeiro de 2003, envolvendo 
o SB BM Anivaldo Ferreira Souza, e o 1° Ten QOBM Frederico Augusto 
Corrêa Pamplona, 

RESOLVO: 

1) Concordar com a conclusão que chegou o Oficial 
Encarregado do IPM, de que o fato apurado não constitui crime militar ou 
comum e nem Transgressão da Disciplina Bombeiro militar por insuficiência 
de Prova; 

2) Recomendar aos Oficiais encarregados de IPM que em suas 
conclusões não opinem pelo arquivamento do processo, uma vez que não é 
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competência dos encarregados, conforme prevê o Art. 24 do COM e 17 do 
CPP13; 

3) Remeter a 1' via aos Autos deste IPM à Justiça Militar do 
Estado, conforme preceitua o art. 23 do CPPM. Providencie o Presidente da 
COJ; 

4) Publicar a presente Homologação em BG, Providencie o 
Chefe da Ajudância Geral; 

5) Arquivar a r via dos AutoS deste IPM na BM/2. 
Providencie o Chefe da. r Seção do EMG 

Quartel em Belém, 03 de abril de 2003. 

1$1 I  

9; ' 
RAIMUNDO NONA DA COSTA - Cel QOBM 

Comandante Geral do CBMPA 
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