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a  PARTE: SERVIÇOS DIÁRIOS 

SERVIÇOS PARA O DIA 21OUT2005 (SEXTA-FEIRA) 
Oficial Superior de Serviço 

	
TCEL E3M PAULO GERSON 

Supervisor de Área 
	

CAP BM IDBAS 
Coordenador de Operações ao CIOP 1° Turno: A CARGO DOCOP 

2° Turno: A CARGO DO COP 
Fiscal de Dia ao QCG 
	

CAB REGO 
Encarregados de Inquérito Técnico 

	
TEN BM ALFARO 

Perito de Incêndios e Explosões 
	

CAP BM BENTES 
Auxiliar do Perito 
	

TEN BM NUNES 

2a  PARTE - INSTRUÇÃO 
1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA 

PARECER n° 131/2005-COJ. 
OBJETO: Ofício n° 561-COP, de 04OUT2005, do Ten Cel 

QOBM Freitas e seu anexo. 
ASSUNTO:Estágio de Alunos de Instituição de Ensino do 

Município de Santarém no Quartel do 4° GBM. 

I — DA CONSULTA. 
O Ten Cel QOBM Roberto da Silva Freitas, Comandante 

Operacional do CMPA, encaminhou o ofício n° 561-COP, datado de 
04OUT2005, ao Exm°. Sr. Cmt Geral da Corporação, onde continha em 
anexo, o ofício n° 593 - 4° GBM, de 29SET2005, que solicita autorização 
para que alunos de instituições de ensino possam realizar estágios na 
Unidade Militar de Santarém, o qual foi despachado á Comissão de Justiça 
para análise e parecer. 
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II — DOS FATOS, 
O Cap Q0E3M Ney Tito da Silva Azevedo, Comandante em 

exercício do 4° GBM — Santarém oficiou ao Comando Operacional 
solicitando informações, acerca da possibilidade de permitir que 
estagiários dos Cursos de Técnico em Segurança e Saúde do Trabalho e 
de alunos dos Cursos de Enfermagem das Instituições de Ensino Superior, 
bem como os alunos dos Cursos de Auxiliar de Saúde, possam estagiar na 
referida Unidade Militar, no horário de expediente e acompanhar as 
guarnições nas ocorrências envolvendo acidentes automobilísticos. 

Que o objetivo do Quartel do 4°  GBM — Santarém é firmar 
parceria com as referidas Instituições, no intuito de possibilitar aos 
militares da OBM, cursos de aperfeiçoamento nas áreas em questão, bem 
como aquisições de materiais de primeiros socorros. 

III — DO DIREITO. 
Quanto ao aspecto da legalidade não vemos impedimento 

para a autorização do estágio de civis na Corporação, contudo sugerimos 
que seja formalizado um contrato entre as partes, a fim de que fiquem 
estabelecidas as naturezas do serviço (estágio), o não vínculo 
empregatício, a não obrigação do CBMPA em indenizar em caso de 
acidente, a isenção de ônus para o Estado, etc. 

Entretanto para a caracterização definitiva do estágio sem 
que possa advir decorrer qualquer responsabilidade trabalhista ou 
administrativa para a administração pública é fundamental que sejam 
formalizados os seguintes atos: 

a) Convênio da Cooperação educacional e científica, 
celebrado entre a administração pública e a instituição de ensino, na qual 
está vinculado o estudante, com o objetivo de conjugar esforços em 
promover um intercâmbio de atividades na área de ensino; 

b) Termo aditivo ao convênio supracitado celebrado entre a 
administração pública e a instituição de ensino, e especificando todas as 
condições para realização do estágio em cada curso e área a ser 
contemplada; 

c) Termo de compromisso de estágio, sem vinculação 
empregatícia ou administrativa em conformidade com o termo aditivo 
lavrado para cada curso recepcionado no contrato de estágio. Este será 
celebrado entre o estudante e a parte cedente. 

IV — DO PARECER. 
Diante do exposto, fica a cargo de Vossa Excelência, caso 

haja interesse e seja da conveniência da Corporação, que alunos dos 
Cursos de Técnico em Segurança e Saúde do Trabalho e de alunos dos 
Cursos de Enfermagem das Instituições de Ensino Superior, bem como os 
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alunos dos Cursos de Auxiliar de Saúde, todos do Município de Santarém, 
possam estagiar no Quartel do 4° GBM, no horário de expediente e 
acompanhar as guarnições nas ocorrências envolvendo acidentes 
automobilísticos. Caso haja interesse, deverá ser adotado por aquela OBM 
juntamente com a Diretoria de Ensino, as providências concernentes as 
alíneas acima referenciadas. 

Esse é o parecer. S.M.J. 
Belém-PA, 07 de outubro de 2005. 

SAULO LODI PEDREIRA — CAP QOBM 
Resp. p/ Presidência da Comissão de Justiça 

DESPACHO DO CMT GERAL 
1. Homologo o presente Parecer; 
2. Publique-se e m BG; 
3. A DEI e o 4° GBM para as providências. 

PARECER n° 132/2005-COJ. 
OBJETO: Parte Interna n° 074 — DEI, de 28SET2005. 
ASSUNTO: Esclarecimento a respeito da situação do CS BM 

Robert Ferreira dos Santos, que se encontra freqüentando o Curso de 
Formação de Sargento BM — Combatente.  

EMENTA: CABO BM FREQUENTANDO CURSO DE 
FORMAÇÃO DE SARGENTO BM. IMPOSSIBILIDADE, NECESSITA 
ATENDER OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 5° DA LEI N° 
6.669/2004. 

I — DA CONSULTA. 
O Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA, len Cel QOBM 

Mário Avelino Wanzeler de Matos encaminhou ao Exm°. Sr. Cel QOBM —
Comandante Geral da Corporação, a Parte n° 074-DEI, de 28SET2005, 
solicitando definição da situação do CB BM Robert Ferreira dos Santos, o 
qual encontra-se freqüentando o Curso de Formação de Sargentos BM 
Combatente, no Centro de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização 
(CFAE), sendo a referida documentação encaminhada a Comissão de 
Justiça para análise e parecer. 

II — DOS FATOS. 
1. Que no BG n° 107, na 08JUN2005, foi transcrita a Portaria 

n° 377, de 03JUN2005, que aprovou normas para o ingresso ao Curso de 
Formação de Sargentos Bombeiros Militares/Integrados 2005 (Quadro de 
Combatentes e saúde), visando cumprimento da Lei n° 6.669, de 
27JUL2004, que dispõe sobre as carreiras de Cabos e Soldados da Polícia 
Militar do Corpo de Bombeiros. 
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2. Que foram ofertadas, inicialmente, 28 (vinte e oito) vagas, 

para o CFS — Combatente. 

3. Que dentre os 12 (doze) requisitos necessários à 
habilitação para o Curso de Formação de Sargentos Combatente/2005, 
mencionaremos (01) um item, in verbis: 

• Não estar sub-júdice ou preso preventivamente em virtude 
de inquérito policial militar ou civil, a que tenha sido indiciado. 

4. Que no referido Boletim Geral consta os nomes dos 28 
(vinte e oito) Cabos pré-selecionados por antiguidade, para o Quadro de 
Sargentos QBMP 00/Combatente, 

5. Que no BG n° 152, na 22AG02005, foi transcrita a Portaria 
n° 553, de 08AG02005, que retificou as normas para o ingresso ao Curso 
de Formação de Sargentos Bombeiros Militares/Integrados 2005 (Quadro 
de Combatentes e saúde), onde o número de vagas ofertadas para o 
Curso de Formação de Sargento — Combatente passou de 28 (vinte e oito) 
para 39 (trinta e nove) vagas. 

6. Que no BG n° 152/2005, foram selecionados pelo critério 
antiguidade 12 (doze) Cabos, do Quadro Combatente, para serem 
submetidos à Inspeção de Saúde e Teste de Aptidão Física, para fins de 
freqüentarem o Curso de Formação de Sargentos Combatentes, em 
conformidade com a Lei n° 6.669, de 27JUL2004, onde o nome do CB BM 
Robert Ferreira dos Santos consta na referida relação. 

7. Que a Diretoria de Ensino e Instrução, somente, na data de 
29SET2005, recebeu da Justiça Militar do Estado do Pará, a certidão onde 
consta o Processo n° 040/2000, como incurso no artigo 209, § 1° do COM, 
em fase de instrução processual. 

8. Que, em detrimento do militar encontrar-se respondendo a 
processo na Justiça Militar Estadual, a Diretoria de Ensino e Instrução 
solicita esclarecimento, a respeito da situação do militar, se o mesmo 
permanece ou não no Curso de Formação de Sargento Combatente, que 
ora encontra-se em andamento no CFAE. 

III - DO DIREITO: 
Convém mencionar a Lei n° 6.669, de 27JUL2004, que dispõe 

sobre as carreiras de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar do Pará, suas promoções no quadro de praças, e dá 
outras providências, sendo que o Art. 2°, dispõe: "A promoção à 
graduação de Cabo e o acesso ao Curso de Formação de Sargentos 
(CFS), por tempo de efetivo serviço nas corporações militares do Estado, 
serão regidos pelos dispositivos desta Lei". 
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O Art. 5° do presente diploma legal menciona as condições 
básicas que o Cabo deve possuir para ter garantido a matrícula no Curso 
de Formação de Sargentos (CFS), as quais especificaremos abaixo: 

I - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na 
respectiva corporação; 

II - estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM; 
III - ter sido julgado apto em inspeção de saúde; 
IV - ter sido aprovado no teste de aptidão física; 
V - ter freqüentado o Curso de Adaptação à Graduação de 

Cabo (CAC) ou o Curso de Formação de Cabo (CFC); 
VI - ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo; 
VII - não estar sub-judíce ou preso preventivamente em 

virtude de inquérito policial, militar ou civil, a que tenha sido indiciado; 
(grifo nosso). 

VIII - não estar respondendo a Conselho de Disciplina; 
IX - não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença 

transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo 
quando beneficiado por livramento condicional; 

X não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de 
interesse particular; 

XI - não seja considerado desertor; 
XII - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o 

serviço policial ou bombeiro-militar; 
XIII - não seja considerado desaparecido ou extraviado. 
§ 1° - Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na 

graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de 
Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente. 

§ 2 - Os Cabos enquadrados na situação prevista neste 
artigo, concluindo, com aproveitamento, o Curso de Formação de 
Sargentos (CFS), estarão habilitados à promoção à graduação de 3° 
Sargento. 

1V - DO PARECER: 
Diante do exposto e tendo em vista que o CB BM ROE3ERT 

FERREIRA DOS SANTOS não atende aos requisitos legais, previsto na 
Lei no 6.669, de 27JUL2004, que dispõe sobre as carreiras de Cabos e 
Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, 
portanto, sugiro que o militar seja desligado do Curso de formação de 
Sargentos BM Combatente, que ora encontra-se em andamento no Centro 
de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização (CFAE). 

Esse é o parecer. S.M.J. 
Belém-PA, 06 de outubro de 2005. 
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SAULO LODI PEDREIRA — CAP QOBM 
Resp, p/ Presidência da Comissão de Justiça 

DESPACHO DO CMT GERAL 
1. Homologo o presente Parecer; 
2. Publique-se e m BG; 
3. A DEI para as providências, quanto ao desligamento do 

CB BM ROBERT FERREIRA DOS SANTOS. 

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

A) ALTERAÇÃO DE PRAÇA 
1 - LUTO - CONCESSÃO 

Concedi a contar do dia 11OUT2005, ao CB BM ANTÔNIO 
JOSÉ CRUZ DE BARROS, da DST/QCG, 08 (oito) dias de luto, em 
conseqüência do falecimento de sua genitora. Apresentação: 19OUT2005. 

(Ref. Of.. n°. 216/2005- DST) 

II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1 ATO DESTE COMANDO 

PORTARIA N° 697, DE 14 DE OUTUBRO DE 2005. 
O Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral 

do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 10 da Lei n° 5.731, de 15 de dezembro de 1992, e 

Considerando que a Lei Estadual n° 5.088, de 19 de setembro 
de 1983, em seu art. 4°, atribui ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará —
CBMPA, a competência de estabelecer e fiscalizar as Normas de Proteção 
Contra Incêndio, no Estado do Pará. 

RESOLVE: 
Art. 1° - Aprovar a Instrução Técnica n° 01/2005. 

Art. 2° - As demais normas em vigor continua sendo objeto de 
estudo para novas adequações. 

Art. 3° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4° - Revogada às disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

ORLANDO ANTÔNIO SARMANHO FRADE — CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA 
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4a PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA 
	 1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA 	 

PARECER n° 136/2005-COJ. 
OBJETO: Parte s/n°/2005, de 190UT2005, do 1° Sgt BM 

M4rio Augusto Barroso dos Santos. 
ASSUNTO: Interposição de Recurso Administrativo de 

Reconsideração de Ato. 	 

DOS FATOS: 
Que, na data de 01SET2005, o Subten BM Davi participou ao 

Ilm°. Sr. Ten CeI QOBM Francisco  Gonçalves Pereira, Ajudante Geral do 
CBMPA, que o 1° SGT BM Mário Augusto Barroso dos Santos, às 09h43, 
do dia 01SET2005, portou-se sem compostura com o seu superior 
hierárquico (Subten SM Davi), Fiscal-de-Dia ao QCG, no caixa eletrônico, 
localizado no térreo do QCG, quando tentou entrar na frente dos militares 
que estavam na fila, causando indignação e reclamações por parte dos 
militares que estavam aguardando sua vez na referida fila; vindo a 
descumprir determinação emanada pelo Ajudante Geral, quanto da 
organização da fila. 

Que o 1° SGT BM Mário Augusto Barroso  dos Santos 
respondeu PATD n° 01, de 05SET2005, da Ajudância Geral, o qual 
procedeu sua defesa e menciona o nome do CB BM Ricardo, porém, o 
militar não foi inquirido, visando confirmar ou não os fatos narrados pelo 1° 
SGT BM Barroso. 

Que o militar foi punido disciplinarmente com 02 (dois) dias de 
detenção, conforme publicado no BG n° 164, de 09SET2005. 

Que em virtude de se julgar prejudicado, o 1° SGT BM Mário 
Augusto Barroso  dos Santos interpôs recurso disciplinar de 
"Reconsideração de Ato", segundo a regulamentação específica da 
Corporação, mencionando que a testemunha citada em sua defesa (CB 
BM Ricardo), deixou de ser inquirida. 

IDO DIREITO: 
Vale ressaltar que, hoje em dia, a Constituição Federal exige 

de qualquer um que detenha parcela de autoridade, em tomando 
conhecimento de irregularidade, promova ação para verificá-la, coibi-la e, 
eventualmente, punir os responsáveis. 

Convém mencionar o dispositivo do regime constitucional 
vigente a partir de 1988, contém a garantia esculpida no inciso LV do Art. 
5° , relata que: 

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

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

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

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

"Conforme a gravidade da infração a apurar e a pena a 
aplicar, a administração disporá do meio de responsabilização adequado, 
que vai desde o Processo Administrativo Disciplinar  até apuração 
sumária da falta, por meio de simples Sindicância, ou mesmo pela 
Verdade Sabida,  mas em qual  uer hipótese.ri _com aarargMcople ampla 
defesa". 

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

É interesse fundamental do Estado que a repressão se realize 
da forma mais legítima e reta possível, a fim de que a sanção dela 
resultante possa realmente servir como fator condicionante da 
regularidade do serviço público prestado pelo órgão em que é lotado o 
funcionário punido. Daí por que o direito de defesa do imputado, 
constituindo uma força componente do equilíbrio equacional que busca a 
verdade real dos fatos, é igualmente interesse do Estado, que, embora 
seja mediato, é irrenunciável e indisponível. 

Com efeito, constata-se que o amplo direito de defesa, há de 
consubstanciar garantia constitucional irrenunciável e incontrastável, tem 
função predominantemente pública, sendo, portanto, indispensável à 
lídima repressão disciplinar, por mais branda que seja a punição. 

Os recursos administrativos, em sentido estrito, constituem 
uma garantia não apenas em favor do funcionário, objetivando evitar 
imposição de reprimendas ilegais e injustas, como também em benefício 
da Administração, que, por meio do controle interno, vale pela regularidade 
do poder disciplinar, fazendo com que este atinja a sua pública finalidade. 

Como se trata de reapreciação de ato, pode a autoridade 
justificadamente revogar sua decisão diante dos novos argumentos que 
lhe forem apresentados. Caso contrário, se da solução do recurso for 
mantida a punição, pode o interessado levar o fato ao reexame da 
autoridade superior daquela que praticou a decisão e, nesta hipótese, a 
Administração deve aguardar o escoamento do prazo regulamentar, se 
não houver recurso (queixa ou representação), passar a execução da 
punição. 
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Esse posicionamento é o que permite evitar ou minorar as 
injustiças ou abusos, além do respeito à dignidade humana do servidor 
militar e da demonstração do comportamento ático do administrador. 

Nota-se que o devido processo legal é o instrumento 
adequado para se definir a aplicação de pena privativa de liberdade, e a 
sua execução deve obedecer ao rito processual pertinente, logo, só depois 
de exaustivamente assegurada a ampla defesa é que a decisão, seja 
judicial ou administrativa, estará perfeita para ser cumprida. Nenhuma 
dificuldade existe em compreender que o reexame é meio e recurso 
inerente à ampla defesa, em harmonia como respectivo princípio 
constitucional. 

DO PARECER: 
Diante do exposto, sugiro que seja anulada a punição 

disciplinar de 02 (dois) dias de detenção, que foi imposta no 1° SGT BM 
Mário Augusto Barroso dos Santos, pertencente ao efetivo da QCG, 
conforme transcrita no E3G n° 164, de 09SET2005, em virtude de deixar de 
apresentar vícios de ilegalidade. Contudo, sendo "nulo" o ato 
administrativo pode ser revisto (STF, em RDA, 128:564), sem que a 
Administração venha a incorrer no "BIS IN IDEM", Portanto, visando 
resguardar a hierarquia e a disciplina que são as bases institucionais da 
Corporação, opino pela instauração de procedimento investigativo 
(Sindicância) que consistirá na busca da verdade real dos fatos, por meio 
de coleta ou complementação das provas testemunhais, documentais, 
periciais e indiciárias, observados os preceitos gerais do direito processual 
administrativo, penal e civis. 

Esse é o Parecer. S.M.J 
Quartel em Belém-PA, 11 de outubro de 2005. 

SADO  LODI PEDREIRA — CAP QOBM 
Resp. p/ Presidência de Comissão de Justiça 

DESPACHO DO CMT GERAL 
1. Homologo o presente Parecer; 
2. Torno sem efeito a punição disciplinar de 02 (dois) dias de 

DETENÇÃO que foi imposta ao 1° SGT BM Mário Augusto Barroso dos 
Santos, publicada no BG n° 164, de 09SET2005, por apresentar vício de 
ilegalidade; 

2. Publique-se e m BG; 

2 - INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA 
PORTARIA N° 689, 14 DE OUTUBRO DE 2005. 
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O Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas 

atribuições legais e tendo tomado conhecimento dos fatos reportados ao 
Coordenador de Operações a respeito de um assalto por volta das 14h de 
26ABR2006 próximo de Benevides em um veiculo da Empresa Frango 
Americano, no qual ocorreu troca de tiros entre os assaltantes e os 
seguranças da empresa, e que "em tese" um dos seguranças conduzido 
ao Hospital Divina Providência em Marituba, era o CB BM Cláudio do 
Nascimento Medeiros, lotado no Ciop, e que teria sido atingido por 
projeteis. 

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

todas as circunstâncias dos fatos; 
Art. 2° - Nomear a 1° TEN QOBM RG 2965640 Orlando 

Farias Pinheiro, como encarregado da sindicância, delegando-lhe para 
esse fim, as atribuições que me competem; 

Art. 3° - Estabelecer o prazo de 20 (vinte) dias corridos para a 
conclusão dos trabalhos, em conformidade com as normas para 
elaboração de sindicâncias vigente na corporação (Aditamento ao BG 
n°208, 21NOV2003); 

Art. 4° - Publique-se em BG, registre-se e cumpra-se. 

EMANUEL LISBOA ALVES DO NASCIMENTO — TCEL BM 
Resp. pelo Subcomando Geral do CBMPA 

PORTARIA N 690, 14 DE OUTUBRO DE 2005. 
O Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas 

atribuições legais e tendo tomado conhecimento dos fatos reportados pelo 
Sr. Severino Araújo Costa Júnior, que por volta das 16:30h do dia 
21MAI2005, o CB BM Valdeci Mesquita da Silva, "trocou palavras de 
baixo calão" com o referido declarante, fato contínuo o CB BM voltou "em 
tese" a residência do Sr.Severino com unia arma em punho para tirar 
satisfações com o mesmo. 

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

todas as circunstâncias dos fatos; 
Art. 2° - Nomear a 1° TEN QOBM Vivian Rosa Machado, 

como encarregado da sindicância, delegando-lhe para esse fim, as 
atribuições que me competem; 

Art. 3° - Estabelecer o prazo de 20 (vinte) dias corridos para a 
conclusão dos trabalhos, em conformidade com as normas para 
elaboração de sindicâncias vigente na corporação (Aditamento ao BG 
n°208, 21NOV2003); 
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Art. 4° - Publique-se em BG, registre-se e cumpra-se. 

EMANUEL LISBOA ALVES DO NASCIMENTO — TCEL BM 
Resp. pelo Subcomando Geral do CBMPA 

PORTARIA N° 691, 14 DE OUTUBRO DE 2005. 
O Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas 

atribuições legais e tendo tomado conhecimento dos fatos constantes nos 
documentos apresentados pelo Cap. QOBM Luís Alberto Pamplona da 
Cunha referente a entrega de materiais no Almoxarifado pela Empresa 
COMI3EL, no que diz respeito a Nota de Recebimento n°  542 e Empenho 
n°  579, todos do exercício de 2004. 

RESOLVE: 
Art, 1° - Determinar a abertura de Sindicância para apurar 

todas as circunstâncias dos fatos; 
Art. 2° - Nomear o CAP QOBM José Orlando de Souza 

Silva, como encarregado da sindicância, delegando-lhe para esse fim, as 
atribuições que me competem; 

Art, 3° - Estabelecer o prazo de 20 (vinte) dias corridos para a 
conclusão dos trabalhos, em conformidade com as normas para 
elaboração de sindicâncias vigente na corporação (Aditamento ao BG 
n°208, 21NOV2003); 

Art. 4° - Publique-se em BG, registre-se e cumpra-se. 

EMANUEL LISBOA ALVES DO NASCIMENTO — TCEL BM 
Resp. pelo Subcomando Geral do CBMPA 

3 SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA 
Analisando os Autos de Sindicância instaurado por meio de 

portaria n°  247/2005 de 25ABR2005, BG 90 de 13MAI2005, tendo como 
encarregado o Cap. QOBM RG 1305183 Afonso dos Santos Souza, que 
teve por escopo apurar o fato ocorrido no dia 06ABR2005, quando a Sra  
Marilina do Lago Silva, ligou para o Coordenador de Operações do 2°  
Turno por volta das 21;00h, informando suposta atitudes do Comandante 
de Socorro da UR-08 ( Resgate ), comandada pelo 1°  SGT SM RG 
1478188 Ronaldo Rubim Paiva da Silva Frade, pertencente a ia  SBM/I — 
Marituba, o qual teria por volta das 09:30h de 06ABR2005 "em tese" se 
negado a conduzir do município de Ananindeua para uma Unidade de 
Saúde no centro de Belém ( Santa Casa ), por ter classificado como 
transporte clínico, pois havia uma consulta médica marcada com 
antecedência pela solicitante. 

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

da Sindicância de que o fato apurado não apresenta indícios de crime e 
nem transgressão disciplinar, posto que o 1° SGT BM Ronaldo Rubim 
Paiva Silveira Frade, pois cumpriu determinação contida na Portaria n° 583 
de 07OUT2002, referente a normas para utilização de VTR Resgate, 
publicada no BG 186 de 09OUT2002, e por ter também oferecido a 
solicitante condução a paciente a uma unidade de saúde próxima de sua 
localidade, o que foi recusado pela mesma; 

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

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

4) Cumpra-se. 

EMANUEL LISBOA ALVES DO NASCIMENTO— TCEL BM 
Resp. Pelo Subcomando Geral do CBMPA 

4 - SOLUÇÃO DE 1PM 
Analisando os Autos de Inquérito Policial Militar procedido 

por determinação deste Subcomando, por meio da Portaria n° 160/2005 — 
Cmd° Geral, de 11ABR2005, cujo oficial encarregado foi o MaIQOBM RG 
9526 Nahum Fernandes da Silva, que teve por escopo apurar os fatos 
ocorridos no dia 18MAR2005, quando por volta das 10:30h, o MPC 
(Motorista de Polícia Civil ), Rubenilson de Souza Freire dirigindo a VTR 
Oficial de placa JUP — 7291 da Delegacia de Crime Contra a Integridade 
da Mulher, adentrou no Corpo da Guarda do Quartel do Comando Geral 
do CBMPA, sito a Av. Júlio César n° 3000, Val-de-Cães, e sem identificar-
se e obedecer à orientação da Sentinela, estacionou o referido veículo em 
local proibido e quando indagado pelo 2° SGT BM Valdecy Pontes Chaves 
a respeito do não cumprimento das orientações de serviço, veio a 
desacatá-lo e, posteriormente, o Fiscal de Dia ao QCG, o 1° Ten QOABM 
RG 8341 Antônio Carlos da Silva e Souza, quando foi solicitar explicações 
do referido MPC Freire, sendo que na ocasião, o Policial Civil Freire, 
empunha uma arma de fogo; sendo lhe dado voz de prisão e 
encaminhado a Delegacia de Crimes Funcionais (DECRIF), para as 
providencias legais. 

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

encarregado do Inquérito Policial Militar, de que os fatos apurados 
apresentam indícios de crime de natureza comum por parte do Policial 
Civil, Rubenilson de Souza Freire; o qual foi apurado por meio de Inquérito 
Policial tombado sob o n° 346/2005.000030-3, sob a presidência da DPC 
Dra Maria Lúcia Costa dos Santos. 
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2) Publicar em BG a presente Solução de Inquérito Policial 
Militar. Providencie a Ajudância Geral. 

3) Remeter os Autos de Inquérito Policial Militar à Justiça 
Militar do Estado, de acordo com o que preceitua o Art. 23 do Código de 
Processo Penal Militar. Providencie o Presidente da COJ. 

4) Remeter uma via dos Autos de Inquérito Policial Militar ao 
Exm°. Sr. Delegado Geral de Polícia Civil. Providencie o Presidente da 
COJ. 

4) Arquivar a 2a via dos Autos de Inquérito Policial Militar na 24  
Seção do EMG. Providencie o Presidente da COJ remeter ao Chefe da 
BM/2. 

5) Cumpra-se. 

EMANUEL LISBOA ALVES IDO NASCIMENTO - TCEL BM 
Resp. pelo Subcomando Geral do CBMPA 

5 — DESIGNAÇÃO DE ESCRIVÃO 
Nos termos do art. 11, do Código de Processo Penal Militar 

CPPM, designo o 3° SGT BM ELIAS GUIMARÃES XAVIER, para serviço 
como escrivão no Inquérito Policial Militar — IPM, do qual é encarregado o 
2° TEN QOBM ALLE HEDEN TRINDADE DE SOUZA, conforme portaria n° 
515/2005- Gab. Cmdo. 

(ref, Of. n° 01/2005- IPM) 

6 — PUNIÇÃO DISCIPLINAR 
O CAP QOBM Comandante do 1° GBS, no uso da 

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

PUNIR: 
Com REPREENSÃO, o 1° SGT BM PEDRO JOSE DA SILVA 

FIGUEIRA, por ter no dia 31AG02005, adentrado no 1° GBS com o 
uniforme em desalinho. Ao ser dado o direito de defesa por meio de PATD 
n° 63/2005, Não apresentou justificativa plausível. N° 07 e 26 do anexo I do 
art, 15, com atenuante de inciso II do art. 19 e agravantes de incisos I, II, III 
e VI, alínea "b" do art. 20, tudo do RDCBM. Transgressão leve. Permanece 
no comportamento "COM". 

Com REPREENSÃO, o CB BM JOÃO MARCOS FERREIRA 
TRINDADE, por ter nos dias 26JUN2005 e 15JUL2005, ausentado-se da 
Unidade antes da passagem do serviço. Ao ser dado o direito de defesa por 
meio de PATD n° 50/2005, Não apresentou justificativa plausível. N° 01, 06, 
08 e 26 do anexo I do art. 15, com atenuante de inciso II do art. 19 e 
agravantes de incisos I, III e VI, alínea "b" do art. 20, tudo do RDCBM. 
Transgressão leve. Permanece no comportamento "BOM". 
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Com REPREENSÃO, o CB BM SÉRGIO MIRANDA DA SILVA, 
por ter no dia 28AG02005, apresentado-se para montar o serviço de 
componente da guarnição de salvamento por volta de 12h30.. Ao ser dado 
o direito de defesa por meio de PATD n°  61/2005, Não apresentou 
justificativa plausível. N°  26 e 80 do anexo I do art. 15, com atenuante de 
inciso II do art. 19 e agravante de inciso VI, alínea "b" do art. 20, tudo do 
RDCBM. Transgressão leve. Permanece no comportamento "BOM". 

Com REPREENSÃO, o SD BM EMERSON NASCIMENTO 
TAVARES, por ter rio dia 28AG02005, chegado atrasado para montar o 
serviço para o qual estava devidamente escalado. Ao ser dado o direito de 
defesa por meio de PATD n°  62/2005, Não apresentou justificativa 
plausível. N°  26 e 80 do anexo I do art. 15, com atenuante de inciso II do 
art. 19 e agravantes de incisos II e VI, alínea "b" do art. 20, tudo do 
RDCBM. Transgressão leve, Permanece no comportamento "BOM". 

Com 02 (dois) dias de DETENÇÃO, o CB BM SIDNEY 
RONILDO PEREIRA MONTEIRO, por ter no dia 02AG02005, faltado o 
serviço para o qual estava devidamente escalado. Ao ser dado o direito de 
defesa por meio de PATD n°  60/2005, Não apresentou justificativa 
plausível. N°  02, 26, 79 E 80 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 média. Permanece no comportamento "BOM". 
Recolha-se a sua UBM de origem, fazendo serviço. 

(ref. Of. n°  523/2005- 1°  GI3S) 
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