
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE 

DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL 
BELÉM-PARA 04 DE OUTUBRO DE 2004. 

. • 	 ;,4;;;L. 

Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 
SERVIÇOS PARA O DIA 05 OUT 2004 (TERÇA- FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	 MAJ BM DNATO 
Supervisor de Área 	 CAP BM GOUVEIA 

Coordenador de Operações ao CIOP 1° Turno: CAP BM IDVAN 
2° Turno: CAP BM TITO 

Fiscal de Dia ao QCG 	 TEN BM JÂNIO 

Encarregados de Inquérito Técnico 	TEN BM SOUZA 
Peritos de Incêndios e Explosões 	TEN CEL GOMES 

"1 	 CAP BM CASTRO 

MENSAGEM 
O coração tem razões, que a própria razão desconhece. 

(Aristóteles). 

- 28  PARTE - INSTRUÇÃO 

Th 
	 SEM ALTERAÇÃO 

38  PARTE: ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

1 - OFÍCIO RECEBIDO — TRANSCRIÇÃO 
OF. N° 1345, EDE 24SET2004- DA JUSTIÇA MILITARCVDO 

ESTADO 
Senhor Comandante Geral, 
Remeto V.Exa; com este fotocópia autenticada da portaria 

n°021/2004, deste juízo, para conhecimento e as devidas providencias a 
respeito por essa Corporação Militar. 

Respeitosa mente, 

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior 

PORTARIA N° 021/2004. 
O Doutor Jose bezerra pinheiro Junior. 
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Juiz Auditor titular.etc.. 
CONSIDERANDO 	que o artigo 25 da Lei n° 10.826/2003 

estabelece a obrigatoriedade da realização de exames pericial nas armas 
de fogo, acessórios e munições apreendidos e , posteriormente, sua 
remessa ao juízo competente para juntada aos autos do procedimento ou 
do processo; 

CONSIDERANDO que há necessidade de dar efetivo 
cumprimento a referida disposição legal, posto que tem ocorrido a remessa 
de tais objetos sem estares acompanhadas do laudo pericial, já tendo sido 
oficiado ao Comando das Corporações Militares estaduais requisitando a 
observância a referida disposição legal. 

Considerando que se encontra na sala de armas da secretaria 
armamentos que não foram periciados por omissão da autoridade policial 
encarregado do procedimento investigatório. 

RESOLVE: 
Determinar que: 
1. Fica proibido o recebimento do setor de protocolo deste foro 

especial de arma de fogo, acessórios e munições que esteja 
desacompanhado do devido laudo pericial; 

2. As armas de fogo, acessórios e munições que se 
encontrarem depositados neste juízo e que não foram oportunamente 
periciados deverão ser encaminhados pela secretaria, com auxílio da 
existência militar no prazo de 05 (cinco) dias ao CPC Renato Chaves, para 
que sejam periciados e devolvidos a esse juízo que decidirá oportunamente 
pela destinação dos mesmos. 

Revogam-se as disposições em contrário. 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR 
Juiz Auditor titular 

2 — EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
TERMO ADITIVO N° 001/2004 
CONVÊNIO N° 056/2004 
Partes: Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Empresa 

Nissan do Brasil Automóvel LTDA. 
Objeto de Contrato: Aquisição de veículo para emprego 

operacional. 
Valor de contrato Original: R$ 417.000,00 (quatrocentos e 

dezessete mil reais). 
Objeto do termo Aditivo: Acréscimo de 17% no valor de R$ 

70.890,00 (setenta mil e oitocentos e noventa reais) 
Dotação orçamentária: 31'0101/2637. 
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Elemento de despesa: 449052 — Material permanente. 
Fonte de Recurso: Estadual 
Fórum: Belém 
Data da Assinatura: 29/09/2004 
Endereço da parte: Rua Fidêncio ramos n° 223, Edifício 

Paladium, 9°  andar, Vila Olímpia- SP. 
Ordenador Responsável 
Belém/PA, 29 de setembro de 2004-10-04 

ORMLANDO ANTONIO SARMANHO FRADE- CEL 0013M 
Cmt Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil 
(transc. do DOE n° 30.290, de 04OUT2004) 

3 - COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA 
Parecer n°  124/04 — COJ 
Interessado: ALEXANDRE COSTA DO NASCIMENTO — CAP 

BM .  
Assunto: Remessa de requerimento de incorporação à SEAD. 
Documento origem: Requerimento s/n ao CMT Geral do 

CBMPa. 

DOS FATOS: 
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros solicitou parecer 

da COJ acerca da solicitação do CAP BM ALEXANDRE COSTA DO 

NASCIMENTO para remessa de requerimento de revisão de seu processo 
de incorporação indeferido parcialmente pela SEAD no processo n°. 
2004/108 41. 

PARECER 
Inicialmente, Exmo. Sr. Comandante, convém esclarecer que o 

oficial requerente já teve seu pleito indeferido pelo Departamento Jurídico 
da SEAD, ou seja. não obteve a incorporação aos seus vencimentos da 
totalidade dos percentuais que julga ter direito, tendo a consultora jurídica 
daquele Órgão fixado em 10% (dez por cento) da remuneração da função 
de Chefe da Ajudância Geral, nos seguintes termos: 

"Diante do expendido, conclui-se que o servidor militar faz 
jus a incorporar a título de Representação de Cargo Comissionado, 
10% (dez por centoldo valor da remuneração da função de Chefe da 
Aíudância Geral do CBMPa, cujo parâmetro financeiro , nos termos do 
Decreto em Comento, corresponde à representação do cargo em 

• comissão, símbolo DAS-05".  (Grifos nossos). 
Observa-se, ainda, que o referido oficial não apresenta fatos 

novos que justifiquem a remessa dos autos à SEAD. Restringe-se a fazer 
comparações a casos similares dos oficiais da Corporação CAP BM 
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ROGER NEY LOBO TEIXEIRA e CAP BM FRANCISCO CANTUÁRIA 
MOUTINHO JÚNIOR, que obtiveram sucesso em seus requerimentos, 
inclusive, anexando documentos privativos desses oficiais sem que haja a 
autorização dos mesmos para uso probatório desses documentos na esfera 
administrativa ou judicial. 

Além disso, constata-se que militar interessado não juntou 
cópias autenticadas dos documentos comprobatorios da titularidade dos 
cargos ou funções que diz ter exercido, tudo para que fosse possível a COJ 
verificar a veracidade de suas alegações no período de 12ABR1994 a 
06MAR2001. 

CONCLUSÃO  
Diante do exposto, manifesta-se essa Comissão de Justiça no 

sentido de que seja indeferido o pleito do referido militar por não apresentar 
fatos novos que justifiquem o envio do requerimento para revisão da 
decisão administrativa do DEJUR/SEAD, facultado, obviamente, caso o 
interessado julgue conveniente e oportuno, o acesso ao Judiciário para a 
defesa de direito que eventualmente julgue atingido. 

É o Parecer, SMJ. 
Quartel em Belém-PA, 31 de agosto de 2004. 

ABELARDO SÉRGIO BACELAR DA SILVA — MAJ QOBM 
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA 
HOMOLOGAÇÃO 
I — Homologo, em parte, concordando com o Parecer da COJ, 

Defiro o Pleito do Oficial com o desentranhamento total dos processos 
referidos. 

II — A DP para as providências de encaminhamento à SEAD 
III — Publique-se em BG. 

Parecer n° 134/2004 — COJ/BM. 
Interessado: 3° SGT BM ARNALDO SERGIO CARDOSO DO 4  

NASCIMENTO. 
Assunto: REAVALIAÇÃO DE PARECER DA COJ. 

Exmo. Sr. Comandante Geral. 
Cumprindo determinação de Vossa Excelência, passo a 

reavaliar o parecer 094/2004 exarado por esta COJ e publicado no BG nr. 
105 de 04JUN2004. 

DOS FATOS  
Em 22 de março de 2003, por volta das 0700hs. a Guarnição 

da VTR AT 05 do 3° GBM, conduzida pelo 3° SGT BM ARNALDO 
SÉRGIO CARDOSO DO NASCIMENTO, foi acionada para atender uma 
ocorrência de incêndio em residência localizada no bairro da Guanabara. 
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No deslocamento para o local da ocorrência, a VTR AT 05 
colidiu com a traseira do veículo Fiat, cor verde metálica, ano1996, placa 
VTM 8746, dirigido por EDMILSON FERNANDES DE MIRANDA. 

O fato foi presenciado pelo Asp a Of. BM NOGUEIRA e pelo 
2° SGT BM ANDRÉ. Encaminhada a referida VTR para o SEMAN para 
verificação do sistema de freios, foi constatado pelo Mecânico de Dia, SD 
BM VERÍSSIMO, a ocorrência de uma falha mecânica nesse sistema 
(freios desregulados), e que teria sido essa a causa provável do acidente. 

Tal fato foi levado ao conhecimento do 1° TEN QOBM Afonso, 
Oficial de Dia e Subcomandante do CEMAN. Este informou ao SUB CMT 
Geral, CEL QOBM Marcos Aurélio de Aquino Lopes da falha técnica 
constatada, o qual despachou ao CMT do 3°. GBM para análise e 
providências. Não foi aberto o devido Inquérito Técnico pela Diretoria de 
Apoio Logístico. 

No entanto, o 3° SGT BM CARDOSO, condutor da VTR, 
surpreendentemente, presumindo-se culpado e, segundo o mesmo 
afirmou nessa COJ "para evitar transtornos" - subtenda-se: não desejando 
responder administrativamente por eventual conduta decorrente de 
negligência, imprudência ou imperícia causadora do sinistro - resolveu 
voluntariamente assumir a culpa pelo acidente, pagando ao proprietário do 
veículo avariado, a quantia de R$ 411,00 (quatrocentos e onze reais) 
pelos danos causados. 

Sabedor de a causa do acidente não poderia a ele ser 
responsabilizada, o SGT BM Cardoso em ofício s/n°, datado de 
12ABR2004, solicitou à COJ, o ressarcimento dos valores que 
voluntariamente adimpliu, juntando, com esse propósito, o recibo que lhe 
passou o Sr. Edmilson Fernando de Miranda, Proprietário do veículo 
envolvido no acidente. 

DO DIREITO 
Observa-se, Senhor Comandante, que apesar de conter 

documento nos anexos do Oficio do 3° SGT BM CARDOSO, assinado 
pelo Comandante do CSMV/MOP, o 1° Ten QOBM Afonso dos Santos 
Souza, que exime o requerente de culpa no acidente envolvendo a VTR 
AT 05 — 3° GBM, nenhum procedimento adequado de Inquérito Técnico — 
1T, foi instaurado para apurar os fatos e suas circunstâncias. 

Vale salientar, que o Inquérito Técnico é peça fundamental, 
para a verificação da ocorrência do acidente, os danos ocasionados no 
material militar e apuração da responsabilidade dos envolvidos. Sem esse 
procedimento de esclarecimento oficial, é praticamente impossível ao 
Estado efetuar eventuais ressarcimentos. Note-se que o dever primeiro da 
Administração Pública é resguardar o erário de quaisquer despesas 
irregulares. 
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A Portaria n°. 043 de 26JAN1999. publicada no Aditamento ao 
BG n°. 001 de 18FEV1999, instituiu no CBMPa a escala do encarregado 
de inquérito técnico. define o IT nos seguintes termos: 

Art. 1° - Instituir no CBMPa, a escala de encarregado do 
Inquérito Técnico, organizada, coordenada e fiscalizada pela Diretoria 
de Apoio Logístico (DAL), para vigorar nas áreas operacionais das 
Unidades BM da capital e do interior. 

§ 1°. - O Inquérito Técnico é um instrumento com etente 
no CBMPa, sob a forrnadeprjc2cess o administrativo, pelo qual o 
oficial encarregado apura as causas, efeitos, responsabilidades,  

avarias e danos materiais ocorridos nas viaturas o • eracionaís em 
uso no CBMPa.  

DO PARECER 
Mediante os fatos e fundamentos acima expendidos, esta 

Comissão de Justiça opina pelo indeferimento do pedido do 3° SGT BM 
ARNALDO SERGIO CARDOSO DO NASCIMENTO, até que seja 
providenciado a instauração do devido Inquérito Técnico, o qual deverá 
conter relatório conclusivo das avarias e eventual responsabilidade pelo 
dano causado à viatura VTR AT 05. 

É o parecer, SMJ. 
Quartel em Belém-PA, 22 de setembro de 2004. 

ABELARDO SÉRGIO BACELAR DA SILVA — MAJ QOCBM 
Presidente da Comissão de Justiça 
Despacho: Análise do CMT Geral do CBMPa 
1. Homologo o Parecer. 

Parecer n°. 136/2004 — COJ/BM. 
Interessado: SUBCOMANDO GERAL DO CBMPA. 
Assunto: Requerimento de promoção com ressarcimento de 

preterição. 
Documento origem: Requerimento do 2° SGT Antônio de 

Castro Fonseca 

DOS FATOS: 
O Subcomandante Geral do Corpo de Bombeiros solicitou à 

COJ, parecer sobre o requerimento do 2°. SGT BM ANTÔNIO DE 
CASTRO FONSECA, o qual pede promoção à graduação de 1°. SGT BM, 
em ressarcimento de preterição, a contar de 25SET2002, em razão de ter 
sido absolvido em processo penal a que respondia na Justiça Comum, por 
insuficiência de provas, conforme atestada certidão anexada de 
17SET2004. 
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DO DIREITO  
Inicialmente, Sr. Sub-comandante, observa-se o seguinte: 
1. O procurador do militar, apesar da menção na 

certidão oriunda da 18a Vara Penal de 17SET2004, não juntou cópia da 
sentença penal absolvitória por insuficiência de provas; 

2. A Certidão de Trânsito em Julgado oriunda da 18a 
Vara Criminal de Belém foi expedida em 20SET2004, portanto, até a data 
de sua expedição, o militar requerente estava tecnicamente sub judice, 

3. Estando sub judice, a Comissão de Promoção de 
Praças — CPP, com base na informação do Poder Judiciário prestada 
através da Certidão Positiva de Antecedentes Criminais (Controle 
08024400164815), não o incluiu no quadro de acesso cumprindo a 
dispositivo da Lei de Promoção de Praças — Lei Estadual 5250/85, art. 
18, item 2; 

4. Não estando no Quadro de Acesso, não compareceu 
para a realização do exame médico promocional nem para o teste de 
aptidão física — TAF, referentes à promoção que ocorrerá em 
25SET2004; 

5. Por fim, ressalta-se que é entendimento consagrado 
nesta COJ, o de que apenas quando o militar for absolvido por 
inexistência do fato ou negativa de autoria, é que terá direito à promoção 
em ressarcimento de preterição; 

6. Tal entendimento, vale frisar, está em prefeita 
consonância com o amplo parecer 120/2002-PGE (BG 043 de 
06MAR2003), e mais recentemente, com a Manifesrtação 060/2004-PGE, 
ambos oriundos da Procuradoria Geral do Estado. 

CONCLUSÃO  
Diante dos fatos expostos, manifesta-se essa Comissão de 

Justiça no sentido de indeferir o pleito do militar requerente por total falta 
de amparo legal, inclusive, por contrariar orientação do órgão de 
representação do Estado, a Procuradoria Geral do Estado do Pará. 

É o Parecer, SMJ. 
Quartel em Belém-PA, 23 de setembro de 2004. 

ABELARDO SERGIO BACELAR DA SILVA - MAJ. QOCBM 
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA 
Despacho do Exmo. Sr. SUB-CMT Geral 
1 - Homologo o Parecer supra; 
2 — Publique-se em Boletim geral; 
3 — Dê-se Ciência ao Secretário da CPP. 
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48  PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA: 
1 - PARECER N° 133/2004-COJ 

Objeto: Autos de Conselho de Disciplina de Portaria n° 
276/04, de 27 de abril de 2004. presidido pelo Cap QOBM Francisco 
Cantuária Moutinho Júnior, a que foi submetido o 2° SGT BM Antonio 
Bispo dos Santos. 

Assunto: Acusação de agressão física à pessoa do sexo 
feminino em um coletivo — transgressão atentatória contra a honra, o 
pundonor militar e ao decoro da classe - reincidência — incapacidade de 
permanecer na ativa. 

Interessado: Exmo. Sr. Comandante Geral do CBMPA. 

DOS FATOS 
O 2° SGT BM Antonio Bispo dos Santos foi submetido a 

Conselho de Disciplina por determinação do então Comandante Geral do 
CBMPA, Raimundo Nonato da Costa, através da Portaria n° 276/04, de 27 
de abril de 2004, sob a acusação de ter agredido fisicamente a Sra. 
Patrícia Bandeira Monteiro no dia 24 de abril de 2004, por volta das 18h, 
sendo reincidente em fatos dessa natureza, conforme consta do teor da 
referenciada Portaria. 

Da fase de instrução do referido processo administrativo 
resultou o seguinte: 

1. A ficha disciplinar do acusado constante dos autos (Fls. 30 
a 34) demonstra que o mesmo possui um histórico de punições por 
agressão físicas, ou seja, da mesma natureza do fato que lhe pesa como 
acusação; 

2. O Laudo de Exame de Corpo de Delito para Lesão Corporal 
a que foi submetida a Sra. Patrícia Monteiro (Fls. 046), consta que houve 
ofensa à integridade corporal da pericianda, por ação contundente, no 
entanto observa-se que o exame foi procedido no dia 26/04/2004, dois 
dias após o ocorrido; 

3. O Sr. Delegado de Polícia Civil, Dr. Adonai Matias Mota, 
encaminhou ofício ao Presidente do Conselho de Disciplina (Fls. 054) 
informando que em referência ao BOP registrado pela Sra. Patrícia 
Monteiro contra o SGT BM BISPO, a parte queixosa não retornou 
àquela Seccional para dar prosseguimento na apuração do TCO; 

4. Em seu interrogatório o Acusado nega ter agredido a Sra. 
Patrícia Monteiro, confirmando apenas ter havido uma discussão entre 
ambos (Fls. 063 e 064); 

5. Em seu depoimento a vítima, Sra. Patrícia Monteiro, 
confirma ter sido ofendida moralmente e agredida fisicamente pelo SGT 
BISPO, contudo disse não possuir testemunhas e ao final, perguntado se 
tinha algo mais a declarar, respondeu que prefere não levar o caso 
adiante por questões pessoais (Fls. 066 e 067). 
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6. A Testemunha, Sr. Antônio Irandir da Silva, motorista do 
coletivo em que ocorreu o fato, em seu depoimento, quando perguntado 
se em algum momento presenciou agressão no interior do veículo, 

• respondeu que não presenciou agressões verbais e nem físicas, 
somente a discussão. E quando perguntado pelo Defensor do Acusado 
se chegou a presenciar qualquer espécie de agressão dentro ou fora do 
coletivo, respondeu que não. (Fls. 099). 

7. A Testemunha, Sr. Celso da Cruz Chagas, cobrador do 
coletivo em que ocorreu o fato, em seu depoimento, declarou que em 

• momento algum, presenciou o Sargento Bispo agredir a vítima; 
8. A Testemunha, Sra. Ana Maria Dias Ferreira, esposa do 

Acusado, não pode ser considerada testemunha numerária, e sim 
informante, por não ser obrigada a prestar compromisso de dizer a 
verdade, em seu depoimento confirma as declarações do seu esposo de 
que não houve agressão a Sra. Patrícia Monteiro e acrescenta que esta a 

• procurou informando que não iria levar tais fatos adiante. Embora suas 
declarações não tenham valor de prova, servem como informação a ser 
apurada (FIs 109). 

Na fase de Defesa, o Defensor do Acusado em sua alegações 
finais de defesa, em síntese, requer a absolvição do Acusado ante a 
improcedência total das acusações, ou seja, da ausência de provas, 

• relativo as acusações contidas no Libelo Acusatório. 
Na fase de Relatório, os Membros do Conselho de Disciplina 

decidiram por unanimidade julgar que o militar não é culpado da 
• acusação que lhe foi imputada, sugerindo o arquivamento do presente 

Conselho de Disciplina. 
DO DIREITO 
O Art, 1° da Lei Estadual 2.562, de 07 de dezembro de 1982, 

que Dispõe sobre o Conselho de Disciplina, dispõe o seguinte: 
O Conselho de Disciplina é destinado a julgar a incapacidade  

_./-\ do Aspirante-a-Oficial PM/BM e das demais 12Loças da Polícia Militar do 
Pará com estabilidade assegurada, para permanecerem na ativa, criando-
lhes, ao mesmo tempo, condições para se defenderem. 

O §1° do art. 12 do mesmo diploma legal e sua alínea "a" 
dispõem o seguinte: 

§l° - O relatório elaborado pelo escrivão e assinado por todos 
os membros do Conselho de Disciplina deve decidir se o praça: 

a) é, ou não, culpada da acusação que lhe foi imputada;... 

O Art. 13, caput, e seu inciso I, da referida norma dispõem o 
▪ seguinte: 
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Art. 13 — Recebidos os autos do processo do Conselho de 

Disciplina, o Comandante Geral, dentro do prazo de (20) dias, aceitando, 
ou não seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu 
despacho, determina: 

1- o arquivamento de processo, se não julgar o praça culpado 
ou incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade; 

A respeito do julgamento do processo administrativo pela 
Autoridade competente, o ilustre Hely, Lopes Meirelles, em sua referencial 
obra Direito Administrativo Brasileiro, Editora Malheiros, 27a Edição, à pág. 
659, comenta o seguinte: 

O essencial é que a decisão seja motivada com base na 
acusação, na defesa e na prova, não sendo lícito à autoridade julgadora 
argumentar com fatos estranhos ao processo ou silenciar sobre as razões 
do acusado, porque isto equivale a cerceamento de defesa e conduzirá à 
nulidade do julgamento, que não é discricionário, mas vinculado ao devido 
procedimento legal. 

Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, em sua obra Direito 
Administrativo Militar: Teoria e Prática, Editora Lumem Júris, 18  Edição, 

pág. 71, escreveu o seguinte: 
A administração pública possui o jus puniendi para punir seus 

integrantes, mas esse direito impõe como obrigação o ônus da prova, o 
qual não pertence ao acusado. 

DO PARECER 
Face ao acima exposto e ao que dos autos consta, sou de 

parecer pela concordância com a decisão a que chegaram os membros do 
Conselho de Disciplina, de que o militar não é culpado da acusação que 
lhe foi imputada, por insuficiência de provas, opinando, portanto, pelo 
arquivamento do processo. 

Este é o parecer, salvo melhor juízo. 
Belém-PA, 13 de setembro de 2004. 

CLAUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI — CAP QOBM 
Membro da Comissão de Justiça 
DESPACHO 
Manifestação do Presidente d COJ 
1. Concordo com a conclusão a que chegou o Conselho 

de Disciplina. 

2 - ATO DESTE COMANDO 
Portaria n° 502, DE 16SET2004 — GAB. CMDO 
Anexo: * Termo de Declaração da Sra. Alexandrina Silva 

Ribeiro; 
* Termo de Declaração do Subten PM RR Edilson Santos 

Ribeiro. 
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Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 

O Subcornandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do 
Pará, no uso de suas atribuições legais e; 

Tendo tomado conhecimento dos fatos reportados em Termo 
de Declaração assinado pela Sra. Alexandrina Silva Ribeiro e Subten PM 
RR Edilson Santos Ribeiro, onde os mesmos mencionam que o SGT BM 
RR João Fausto Reis Melo, ofendeu moralmente os respectivos e quebrou 
com uso de um pedaço de madeira o muro disponibilizado na propriedade 
dos declarantes no dia 20 de maio de 2004, por volta das 18h, com os 
sintomas de haver ingerido bebida alcoólica sob alegação do referido muro 
estar na propriedade da companheira do SGT BM RR Fausto, Sra. 

/-• 
Edinilda Menezes da Conceição. 

RESOLVE: 
Art. 1° - Determinar a instauração de Sindicância para apurar 

todas as circunstâncias dos fatos; 
Art. 2° - Nomear o 1° Ten QOBM Marcelo Romulo de Souza 

Leite, como encarregado da Sindicância delegando para esse fim as 
atribuições que competem; 

Art. 3° - Determinar o prazo de 20 (vinte) dias corridos 
para a realização das diligências; 

Art. 4° - cumpra-se. 

PORTARIA N° 503, DE, 16SET2004 — GAB. CMDO. 
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação Peculiar e 
considerando o teor do Ofício n° 034/2004 do Presidente do Conselho de 
Disciplina instaurado através da Portaria n° 361 de 15 de junho de 2004, 
presidido pelo Cap. QOBM Valtencir da Silva Pinheiro, onde figura como 
acusado o SD BM Fernando Andrade Queiroz Júnior, onde informa que o 
referido militar será submetido a exame de dependência toxicológica junto 
ao Centro de Perícia Científica "Renato Chaves". 

RESOLVE: 
Art. 1° - Sobrestar o Conselho de Disciplina instaurado através 

da Portaria n° 361 de 15 de junho de 2004, publicada no BG n° 114 de 18 
de junho de 2004 para reabertura imediata após o resultado do exame 
disponibilizado pelo IML, conforme preceitua o Art, 265, inciso V do CPC. 

PORTARIA N° 504, 17SET2004 — GAB. CMDO. 
Anexo: * Doc DP Processo 0145/2003; 
* Oficio n° 0946/2004 — Ouvidoria; 
* Protocolo n° 0145/2003; 
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Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
* Oficio n° 422/2003 - COJ; 
* Oficio n° 1223/2003 — Ouvidoria; 

O Subcomandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do 
Pará, no uso de suas atribuições legais e; 

Tendo tomado conhecimento dos fatos mencionados na 
documentação em anexo, onde a Exma Ouvidora menciona aos seguintes 
disponibilizações: 

a) Referente ao Ofício n° 1.223/2003 — Ouvidoria de 
300UT2003 — "Em razão da denúncia do Advogado Dr. Raimundo S. 
Lanhelas, a Ouvidoria do Sistema de Segurança Pública do Pará, no uso 
de sua competência legal, propõe a instauração de Sindicância para 
apurar os fatos, identificar os envolvidos e suas responsabilidades pelos 
atos e omissões, pelo não cumprimento da Ordem Judicial referida no 
Ofício n° 284/99 datado de 26JUN1999, oriundo da 22° Vara eive', para 
desconto de 30% dos proventos do 2° SGT BM Jorge de Souza Borges, 
em favor de seu filho, o menor R.M.B., a título de Pensão Alimentícia". 

b) O Ofício n° 0946/2004 — Ouvidoria, de 09 de setembro de 
2004 — "Reitera solicitação referente a instauração de procedimento 
apuratório para melhor esclarecer os fatos e se for o caso responsabilizar 
os culpados. 

RESOLVE: 
Art. 1° - Determinar a instauração de Sindicância para apurar 

todas as circunstâncias dos fatos; 
Art. 2° - Nomear o Cap QOBM José Augusto Farias de 

Almeida, como encarregado da Sindicância delegando para esse fim as 
atribuições que competem; 

Art. 3° - Determinar o zo de 20 (vinte) dias corridos para a 
realização das diligências; 

Art. 	cum e a-s 

ORLA O AN MA - • FRADE — CEL QOBM 
Comand. nte Geral do CBMPA 

-delr 	 ç?l/ 

PAULO S • • 111:MIEA "S"JA.vGNO — CEL QOBM 
ubcornandante Geral do CBMPA 
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