
ESTADO DO PARÁ 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL 

AJUDÂNCIA GERAL 

BELÉM-PARÁ, 11 DE JUNHO DE 2003. 

BOLETIM GERAL N" 108 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

la PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
Serviços para o dia 12JUN2003 (QUINTA-FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	 TCEL QOBM PAULO GERSON 

Supervisor de Ar' ea 	 CAP QOBM CAVALCANTI 
Coordenador de Operações ao CIOp CAP QOBM MARCOS REIS 
Fiscal de Dia ao QCG 	 CAP QOABM AVIZ 
Encarregados de Inquérito Técnico 	CAP QOBM SÉRGIO 

Oficial Odontólogo de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 

Oficial Médico de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 

Peritos de Incêndios e Explosões 	TEN QOBM ROBERTO 
TEN QOBM WYTTING 

MENSAGEM 
Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. 

(Isaias 55: 12), 

2' PARTE — INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

3a PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 

I — ASSUNTOS GERAIS 
A — ALTERAÇÃO DE OFICIAL 

1 — EXTRAVIO DE DOCUMENTO - PARTICIPAÇÃO 
O CEL R/R RAIMUNDO ALEXANDRE DO NASCIMENTO, 

do CBMPA, participou a este comando que foi extraviada em via 
pública sua Carteira de Identidade Militar, expedido pelo Setor de 
Identificação desta Corporação. 

(Ref. Parte n° 157/2003- Li. Fiscal de Dia ao QCG) 

B — ALTERAÇÕES DE PRAÇAS 
1 — LICENÇA DE SAÚDE — CONCESSÃO 

Conforme parecer médico, concedi: 
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A contar do dia 09JUN2003. 
Ao 3° SGT BM ARCELINO PEREIRA AMORIM JÚNIOR, 

do QCG, 24h de dispensa de serviço fora do aquartelamento. 
Apresentação: 10JUN2003. 

II — ASSUNTOS ADMINISTRATIVO 
1 — DOCUMENTO RECEBIDO — T NSCRIÇÃO 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E MPREGO 
Prezado Servidor (a) 

O Governo Federal paga atual ente um abono no valor 
de um salário mínimo aos trabalhadores cada trados no PIS/PASEP há 
mais de cinco anos, que tenham auferido mé ia mensal inferior a dois 
salários-mínimos e trabalhando pelo menos tri ta dias no ano anterior. 

Até esta data, milhares de t abalhadores ainda não 
receberam o benefício do ano anterior. Assi , dada a insuficiência de 
informações que muitas vezes atinge e pr •judica os trabalhadores 
dessa faixa salarial, contamos com os esforças dos estabelecimentos 
empregadores na divulgação de orientações sobre as condições de 
acesso e recebimento do Abono Salarial. 

Portanto, solicitamos a V. Exa., providências relativas à 
divulgação do pagamento desse benefício sos seus funcionários, e 
distribuição de correspondências encaminhadas a essa entidade e a 
eles destinada. Lembramos que, para retirar o Abono Salarial, os 
beneficiários deverão comparecer a qualque agência do Banco do 
Brasil, até 30 de julho de 2003. 

Cordialmente, 

MAQUES WAGNER 
Ministro do Trabalho e Emprego 

e, realizada o Prêmio 
s produções que se 

os quais concorrem em 
Brasil. 
miamos que o selo de 
ra concorrer no Prêmio 

meio de sua pessoa, 
nte, por ser o primeiro 
a ser indicado para tal 

MOORE BRASIL 
A Moore Brasil LTDA anualmen 

Qualidade Moore, onde são selecionados 
destacam tanto pela técnica, quanto pela arte, 
diversos concursos, na categoria, realizados no 

É com grande satisfação que inf 
autenticidade de sua Instituição foi escolhido p 
Qualidade Moore. 

Ressaltamos que a Instituição, po 
está de parabéns e agradecemos, principalm 
trabalho da região norte e de nossa Filial Bele 
prêmio. 

Boletim Geral n° 108, de 11JUN2003/QCG - E-MAIL a 	abol.com.br  Pág. 1478 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 

Atenciosamente, 

CRISTINA SANCHES FIGUEIREDO DE MENDONÇA 
Consultora Comercial da Moore Brasil LTDA- Filial Belém 

4' PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1 - AVOCAÇÂO DE SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA 

a) Analisando os Autos de Sindicância procedido por 
determinação do Cmt do 1° Grupamento de Bombeiros Militar, Cap. 
QOBM Heliel Franklin Monteiro, por meio da portaria n° 002/2003, 
datado de 08 de abril de 2003, onde teve como encarregada a 
Aspirante Oficial BM Mônica Figueiredo Veloso, com o escopo de 
apurar os feitos ocorridos no interior do quartel do 1° GBM, local onde 
ocorreram os atos de vandalismo dos bens particulares do 3° SGT BM 
José Júnior de Souza Ramos durante o serviço do dia 24 para o dia 25 
de fevereiro de 2003. 

RESOLVO: 
1) Concordar com a solução de Sindicância do 

Comandante do 1° GBM de que o fato apresenta indícios de crime de 
natureza militar e comum bem como transgressão da disciplina 
bombeiro militar, porém de autoria incerta; 

2) Determinar a abertura de IPM. Providencie a COJ; 
3) Deixar de instaurar PADT (Processo Administrativo de 

Transgressão Disciplinar) para aguardar a solução de IPM; 
4) Publicar em E3G a presente Solução de Sindicância. 

Providencie o Ajudante Geral do CBMPA; 
5) Remeter a 1° via dos autos da Sindicância ao 

encarregado do IPM. Providencie o Presidente da COJ; 
6) 2° via dos autos da Sindicância deverá permanecer 

arquivada na B/2 do 1° GBM. Providencie o Comandante do 1° GBM; 
7) Cumpra-se. 

b) Analisando os Autos de Sindicância procedido por 
determinação do Ajudante Geral do CBMPA, instaurada por meio da 
portaria n° 004/02 - AJG, de 01 de abril de 2002, cujo oficial sindicante 
foi o Maj QOCBM Fernando Augusto Corrêa de Miranda, que teve por 
escopo apurar as avarias nas duas estátuas antigas pertencentes ao 
CBMPA, que estavam localizadas no antigo salão nobre do QCG. 

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

oficial sindicante, de que o fato apurado não constitui indícios de crime 
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de natureza militar porém constitui transgresão da disciplina bombeiro 
militar de autoria incerta; 

2) Deixar de emitir Proceimento Apuratório de 
Transgressão Disciplinar (PATD) em virtude de não ter sido possível 
identificar o período o setor ou os supostos re ponsáveis; 

3) Publicar em BG a presente Solução de Sindicância. 
Providencie o Ajudante Geral do CBMPA; 

4) Arquivar os Autos da present: Sindicância na 2° Seção 
do EMG. Providencie o Chefe da BM/2; 

5) Cumpra-se. 

2 - SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA 
Analisando os Autos de Sindic 

por determinação do Subcomando, por mei 
Cmdo, de 25 de fevereiro de 2003, cujo ofici 
QOBM Reginaldo Pinheiro dos Santos, que t 
os fatos narrados pelo Sr. Rubens Nunes 
Elisangela da Silva Gonçalves, contra o S 
Mendes, de acordo com o Oficio n° 194/2003 

• 
o 

ncia mandada procedido 
da Portaria n° 080 G. 

I sindicante foi a 1° Ten 
ve como escopo apurar, 
onçalves e sua esposa 

BM Rosivaldo Ramos 
a Ouvidoria: 

RESOLVO: 
1) Concordar com a conclusão a que chegou a oficial 

sindicante, de que o fato apurado não se ac rca de indícios crime de 
natureza militar ou comum, bem como tr: nsgressão da disciplina 
bombeiro militar;. 

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

3) Encaminhar a 2° via dos auto da presente Sindicância 
a Ouvidoria do Sistema de Segurança Públic. Providencie Chefe da 2a  
Seção do EMG; 

4) Arquivar a 1° via dos autos d. presente Sindicância na 
2a  Seção do EMG. Providencie o Chefe da B /2; 

5) Cumpra-se. 

3 - SOLUÇÃO DE IPM 
Analisando os Autos de IPM, pr a  

do Subcomando, por meio da portaria n° 114 
17mar2003, cujo oficial encarregado foi o Ca 
Souza Silva, que teve como escopo apurar 
BM João Luiz Pereira Cândido, conforme repr 
da comunidade Nova Esperança, por meio 
CBMPA contra o militar. 

cedido por determinação 
Gab. Cmdo, datado de 

QOBM José Orlando de 
s fatos envolvendo o SD 
:sentação dos moradores 
de abaixo assinado ao 

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

oficial encarregado do IPM, de que o fato apurado não constitui crime 
de natureza militar, ou comum, mas há transgressão da disciplina 
bombeiro militar; 

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

3) Publicar em BG a presente Solução do IPM. Providencie 
o Chefe da Ajudância Geral; 

4) Ao Comandante do militar para expedir PATD dentro do 
prazo legal e encaminhar ao Subcomandante Geral para o devido 
parecer a Luz do RDCBM. Providencie o Comandante do militar 

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

6) Cumpra-se 

4 — COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA 
a) Parecer n° 099/03 - COJ 
Objeto: Solicitação de anulação de punição. 

Analisando o requerimento impetrado pelo 3° SGT BM Luiz 
Carlos da Silva Castro, o qual em conformidade com o decreto 
estadual n° 2937, de 27 OUT, Art. 45, § 1° e Art. 46, solicita anulação 
da punição a si imputada (Detenção), conforme fez público o BG n° 062 
de 02 abr 2001, bem como o parecer da COJ, que fez público no BG n° 
168, de 21 de setembro de 2001, 

Somos de Parecer Favorável ao pleito, levando-se em 
consideração tudo o que foi alegado pelo requerente. 

Esse é o parecer, S.M.J. 
Quartel em Belém-Pa, 04 de junho de 2003. 

ROBERTO DA SILVA FREITAS — TCEL QOBM 
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA 

b) Parecer n° 100/03 - COJ 
Objeto: Solicitação de cancelamento de punição. 

Analisando o requerimento impetrado pelo 3° SGT BM 
Reginaldo Bernardes Pacheco o qual solicita cancelamento de 
punição em conformidade com o art. 60 e incisos I, II, III, IV, e alínea 
"b" do Decreto Estadual n° 2.937, de 27 OUT 1994. 

Somos de parecer pelo indeferimento por falta de 
amparo legal, uma vez que o pleito não atende o que prescreve o 
citado artigo e seus incisos e alíneas. 
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Esse é o Parecer, S.M.J. 
Quartel em Belém-Pa, 04 de junho de 2003. 

ROBERTO DA SILVA FREITAS TCEL QOBM 
Presidente da Comissão de Justi a do CBMPA 

c) Parecer n° 101/03 - COJ 
Objeto: Solicitação de anulação d 

Analisando o requerimento imp 
Lourival R. da Silva, o qual solicita anulaçã 
que não há cabimento, uma vez que as 
conforme o que está descrito em suas altera 
ato ilegal. 

Portanto o pleito não há pedirá' 
fazer novo requerimento, solicitando c 
punições levando ainda em consideração qu 
tem que constar a autenticação do comandan 
o confere com o original. 

Esse é o Parecer, S.M.J. 
Quartel em Belém-Pa, 04 de junh 

punição. 

trado pelo 3° SGT BM 
da punição, verifica-se 

unições a si impostas, 
ões não se acerca de 

cia, devendo o militar 
ncelamento de suas 
as fichas de alterações 

e da unidade, atestando 

de 2003. 

  

ROBERTO DA SILVA FREITAS TCEL QOBM 
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA 

d) Parecer n° 103/03 - COJ 
Objeto: Solicitação de cancelame to de punição. 

Analisando os requerimentos imp trados pelos bombeiros 
militares abaixo discriminados, os quais solicitam cancelamento de 
punições com base no Decreto Estadual n° 2.^37, de 27 OUT 1994 art. 
60 seus incisos e alíneas somos de pare•er favorável, haja vista 
estarem amparados legalmente. 

3° SGT BM Luiz Rocha da Silva; 
3° SGT BM Carlos Alberto de Ale car Oliveira; 

93° SGT BM Hugo Armando Lisbo. Moura 
CB BM Roberto Rivelino de Olivei a Vilhena e; 
SD BM Ângelo Márcio Façanha. 
Esse é o Parecer, S.M.J. 
Quartel em Belém-Pa, 26 de maio de 2003. 

ROBERTO DA SILVA FREITAS TCEL QOBM 
Presidente da Comissão de Justiç do CBMPA 
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e) Parecer n.° 097/03 — COJ 
Interessado: 1° SGT BM Hamilton dos Santos Maia. 
Assunto: Anulação de Procedimento Apuratório de 

Transgressão Disciplinar. 

DOS FATOS: 
O militar acima, classificado no 9° SGBM/I — Cametá, 

requereu por meio de sua advogada legalmente constituída a nulidade 
do Procedimento Apuratório de Transgressão Disciplinar (PATD) e a 

conseqüente anulação da punição a ele imputada, sob a alegação de 
não ter sido dado o direito constitucional do contraditório e da ampla 
defesa. 

Por meio de Notificação n° 026/03 — Gab Cmdo, assinado 
pelo Comandante do 9° SGBM/I Cametá, 1° Ten QOBM Helton 
Charles Araújo Moraes o 1° SGT BM Hamilton dos Santos Maia foi 
submetido a Procedimento Apuratório de Transgressão Disciplinar 

(PATO), a fim de apurar o fato de não ter o devido zelo com o material 
da Fazenda Pública Estadual que estava sob sua responsabilidade 
(uma arma de fogo de marca Tauros) que veio a desaparecer do 
armário do alojamento daquele Subgrupamento. 

Objetivando cumprir as determinações constitucionais do 
art. 5° inciso LV da Constituição Federal o militar foi cientificado do fato 
a ele imputado e aberto o prazo para apresentação de defesa, 
entretanto sua defensora, baseada nos termos da lei não fez a defesa 
preliminar, reservando a manifestação para o final do processo. 

A defensora do militar arrolou 02 (duas) testemunhas para 
serem ouvidas na instrução do PATD, porém, as mesmas não foram 
ouvidas em virtude de não comparecimento. 

A defensora alega que só tomou conhecimento da 
notificação exatamente no dia 08 de maio, último dia para apresentar 
as alegações finais, e neste mesmo dia foi remetido ao encarregado 
do PATO requerimento solicitando cópia do procedimento 
administrativo para que fosse dado vistas aos autos, e em 
conseqüência elaborada a defesa do seu cliente. Alega, também, que 
o único procedimento existente acerca do fato imputado ao seu cliente 
é o Inquérito Policial Militar e não o PATD. Desta forma, ficando 
impossibilitada de fazer a devida defesa, haja vista que o IPM é um 
procedimento de caráter inquisitivo no qual não se admite o 
contraditório. 

DO PEDIDO 
A defensora do militar requer a nulidade do competente 

Procedimento Apuratório de Transgressão Disciplinar com base na 
ausência de oportunidade para efetivação do contraditório e da plena 
defesa do seu cliente. 
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DO DIREITO: 
A fundamentação jurídica adotada para o pleito encontra-

se no texto Constitucional vigentes nos seguintes dispostos: 
Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. 

LIV — "Ninguém será privado da liberdade ou de seus 
bens sem o devido processo legal". 

"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"; 

DO PARECER: 
Mediante os fatos e fundamentos acima apresentados e 

considerando a flagrante ilegalidade do procedimento apuratório de 
transgressão disciplinar, bem como da, também, ilegal conseqüente 
punição decorrente do procedimento apuratório viciado — uma vez que 
diante do texto legal vigente não se pode atribuir responsabilidade 
penal ou administrativa sem que antes seja efetivado o devido 
processo legal, garantindo ao acusado o dire o ao contraditório e ao 
pleno direito de defesa — somos de parecer favorável a anulação do 
procedimento apuratório de transgressão disciplinar a que foi 
submetido o 1° SGT BM Hamilton dos Santos Maia, em virtude da 
ausência efetiva do exercício daqueles sagrados direitos 
constitucionais. Entretanto, somos também favoráveis a abertura de 
um novo processo apuratório de transgressão disciplinar para apurar o 
fato do militar acima não ter o devido zelo com o material da Fazenda 
Pública Estadual que estava sob sua responsabilidade (uma arma de 
fogo de marca Tauros), que veio a desaparecer do armário do 
alojamento daquele Subgrupamento. Tendo em vista que o Decreto n° 
20.910, de 06jan1932, que regula os atos da' 	pública 
prevê a prescrição qüinqüenal para estes casos. 

Esse é o Parecer. S.M.J. 
Quartel em Belém-PA, 04 de junho de 2003. 

EDIVALDO DOS SANTOS CARDOSO — 1° TEN QOBM 
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA 
DESPACHO: 
1. Homologo o parecer; 
2. Ao comandante do militar para as providências 

recomendadas no presente parecer. 
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5 — ELOGIO 
O CAP QOBM Comandante do 1° GBM, no uso da 

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

ELOGIAR: 
Os militares: 2° TEM QOBM EDUARDO ALVES DOS 

SANTOS NETO, Asp. Of. BM ALLE HEDE TRINDADE DE SOUZA, 1° 
SGT BM WILSON LUIZ PIMENTEL NORONHA, 3° SGT BM PAULO 
TEIXEIRA DE MELO, CB BM ANTÔNIO JORGE DE SOUZA, CB BM 
EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DE MOURA, SD BM TELMO DOS 
ANJOS DANTAS, SD BM WALTENIR COSTA ARAÚJO, SD BM 
RAIMUNDO REGINALDO FERREIRA LOBATO, SD BM MAX 
GUILHERME DOS SANTOS MIRANDA, SD BM JÁRLIO FERREIRA 
BRITO e CARLOS EDUARDO FEREIRA SENA, por terem no dia 24 de 
maio de 2003, por volta das 07h55, ao serem acionados para uma 
ocorrência na Rua Diogo Moia em um prédio em construção, onde 
encontrava-se o Sr. Wagner José da Silva Lobo, o qual estava 
pendurado em um elevador de carga no 30° andar, tentando suicidar- 
se, graças a intervenção das guarnições as quais não mediram 
esforços para resgatá-lo para que o fato não se consumasse,. 
demonstrando com isso auto grau de responsabilidade, conhecimento 
profissional, controle emocional e inteligência como conduziram a 
missão de salvamento, não medindo esforços que fosse cumprida com 
êxito. Atitudes estas que elevam ainda mais o nome do Corpo de 
Bombeiros Militar do Pará, com o lema "Vidas Alheiras e Riquezas a 
Salvar". INDIVIDUAL. 

6 — PUNIÇÃO DISCIPLINAR 
O 1° TEN QOBM Comandante da 5a SBM/I — Mangueirão, 

no uso da competência que lhe confere o art. 11, inciso V do RDCBM, 
resolve: 

PUNIR: 
Com REPREENSÃO, o 3° SGT BM JOSÉ DE OLIVEIRA 

FELIPE, por ter no dia 23 de abril de 2003, quando de condutor e 
Operador da VTR ACA- 03, trabalhado mal na esfera de suas 
atribuições, além de podar-se de maneira desatenciosa com seu 
superior hierárquico (1° SGT BM). Ao ser dado o direito de defesa por 
meio de PATD de n° 07/2003, não apresentou justificativa plausível. N° 
26, 63, 101 e 139 do anexo I do art. 15, com atenuante de inciso II do 
art. 19 e agravantes de incisos II e VI, alínea "a" do art. 20, tudo do 
RDCBM. Transgressão leve. Permanece no comportamento "BOM". 
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Com REPREENSÃO, o 2° SGT BM JOSÉ LUIZ 
EVANGELISTA DE SOUZA, por ter no dia 30 de abril de 2003, 
adentrado nesta seção em trajes inadequados, sem autorização de 
quem de direito. Ao ser dado o direito de defesa por meio de PATD de 
n° 05/2003, não apresentou justificativa plausível. N° 26 e 146 do 
anexo I do art. 15, com atenuante de inciso II do art. 19 e agravante de 
inciso VI, alínea "a" do art. 20, tudo do RDCBM. Transgressão leve. 
Permanece no comportamento "BOM". 

(Ref. Nota n° 113/2003- Gab. Subcmdo) 

d - 
RAIMUNDO NONA 

é 
 S D COSTA - Cel QOBM 

Comandante Geral do CBMPA 
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