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BOLETIM GERAL N° 222 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o 
seguinte: 	

ia  PARTE: SERVIÇOS DIÁRIOS 

SERVIÇOS PARA O DIA 
Oficial Superior de Serviço 
Supervisor de Área 
Coordenador de Operações ao CIOP 

Fiscal de Dia ao QCG 
Encarregados de Inquérito Técnico 
Perito de Incêndios e Explosões 
Auxiliar do Perito 

14DEZ2005 (QUARTA-FEIRA) 
MAJ BM ALEXANDRE 
CAP BM LESSA 
1° Turno: CAP BM A Cargo do COP 
2° Turno: CAP BM A Cargo do COP 
TEN BM OSIMA 
TEN BM ARTHUR 
TCEL BM GOMES 
TEN BM LOAIR 

2a PARTE — INSTRUÇÃO 
1 — CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS BOMBEIROS 

MILITARES CONDUTORES E OPERADORES DE VIATURAS — CFS 
COV BM/2005 DESLIGAMENTO: 

Conforme Parecer n° 163/2005/COJ de 09 de dezembro de 
2005, publicado no Boletim Geral n° 222, de 13 de dezembro de 2005 e 
homologado pelo Exm°. Senhor Cel QOBM Orlando Frade, Comandante 
Geral do CBMPA, ficam desligados do Curso de Formação de Sargentos 
Bombeiros Militares Condutores e Operadores de Viaturas — CFS COV 
BM/2005, os Alunos CFS BM Hélio Paulo Pinto de Freitas e Adelson 
Modesto da Silva, ora em funcionamento no Centro de Formação, 
Aperfeiçoamento e Especialização — CFAE. 

(Ref. Nota para G n° 039/2005-DEI) 

3a PARTE — ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
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1 — INSTAURAÇÃO DE INQUERITO TÉCNICO 

PORTARIA N° 032, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2005 - O 
Anexo: - Ofício n° 213/05 — Circular— 2° GBM; 

Parte S/n° do 1° SGT BM Dos Anjos, 

O Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros NA 
do Pará, no uso de suas atribuições legais e; 

Tendo tornado conhecimento dos fatos exarado 
documentos em anexo referente à alteração ocorrida no dia 08NOV2C 
com a ASSR — 05 pertencente ao 2° GBM — Castanhal, que ao deslocar 
para uma ocorrência de incêndio na invasão do Padre na Rod, castan 
— Curuçá, bairro Caiçara, envolveu-se em um acidente automobilístico c,  
uma moto TITAN, de placa JUX-7530, 

RESOLVE: 
Art. 1° - Determinar a abertura de Inquérito Técnico a raspei 

para apurar as causas dos fatos constantes nos documentos anexos 
esta Portaria, referente as alterações na ABSR — 05. 

Art. 2° - Nomear o 1° Ten QOBM PAULO VINICIUS COST, 
SARQUIS como encarregado de Inquérito Técnico, delegando-vos par, 
esse fim as atribuições que me competem; 

Art. 3° - Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias corridos para 
a conclusão dos trabalhos; 

Art. 4° - Publique-se e cumpra-se. 

PORTARIA N° 033, DE 1° PE DEZEMBRO DE 2005 - DAL 
Anexo: - Ofício n° 661/05 — COR 

O Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar 
do Pará, no uso de suas atribuições legais e; 

Tendo tomado conhecimento dos fatos exarado no 
documento em anexo referente à alteração ocorrida com a VTR ABSR 
06 pertencente ao 8° SGBM/I — Santa Izabel, que ao deslocar-se para uma 
ocorrência de incêndio na fazenda !tua, localizada no Km 27 da PA 140 no 
município de Santo Antônio do Tauá, a referida VTR foi totalmente 
consumida pelo fogo. 

RESOLVE: 
Art. 1° - Determinar a abertura de Inquérito Técnico a respeito 

para apurar as causas dos fatos constantes nos documentos anexos a 
esta Portaria, referente as alterações na VTR ABSR — 06. 

Art. 2° - Nomear o 1° Ten QOE3M MARCELO HORÁCIO 
ALFARO como encarregado de Inquérito Técnico, delegando-vos para 
esse fim as atribuições que me competem; 
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Art, 3° - Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias corridos para 
a conclusão dos trabalhos; 

Art. 4" - Publique-se e cumpra-se. 

PORTARIA N° 034, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2005 - DAL 
Anexo: - Ofício n° 067/05 — Subcmdo e seus anexos; 

Ofício n° 077/05 — Gat/Subcmdc; 
- Orçamento n° 64.015 da Fácil Veículos; 
- Ofício n° 078/05 — Gab.Subcmdo e seu anexo. 

O Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar 
do Pará, no uso de suas atribuições legais e; 

Tendo tornado conhecimento dos fatos exarados nos 
documentos em anexo referente a alterações nas VTIR's corsas, 
pertencentes ao Subcmdo e ao EMG. 

RESOLVE 
Art, 1° - Determinar a abertura de Inquérito Técnico a respeito 

para apurar as causas dos fatos constantes nos documentos anexos a 
esta Portaria, referente as alterações nas VTR's corsas. 

Art. 2° - Nomear a 2° Ten QOBM ANA PAULA TAVARES 
PEREIRA como encarregada de Inquérito Técnico, delegando-vos para 
esse fim as atribuições que me competem; 

Art. 30  - Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias corridos para 
a conclusão dos trabalhos; 

Art. 4" - Publique-se e cumpra-se. 

PORTARIA N° 035, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2005 - DAL 
Anexo: Ofício n° 505/2005 SGBMCS, e seus anexos. 
O Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar 

do Pará, no uso de suas atribuições legais e; 
Tendo tornado conhecimento dos fatos exarados nos 

documentos em anexo referente as alterações ocorridas no dia 
23NOV2005 com a VTR MICRO-ÔNIBUS, pertencente ao $GBM/CS, que 
durante viagem ao Estado do Maranhão, sofreu um abalroamento na parte 
traseira da referida VTR. 

RESOLVE 
Art, 1" - Determinar a abertura de Inquérito Técnico a respeito 

para apurar as causas dos fatos constantes nos documentos anexos a 
esta Portaria, referente as alterações na VTP. MICRO-ÔNIBUS. 

Art 2° - Nomear a 1° Ten Q0I3M VIVIAN ROSA MACHADO 
como encarregada de Inquérito Técnico, delegando-vos para esse fim as 
atribuições que me competem; 
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Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
Art. 3° - Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias corridos para 

a conclusão dos trabalhos; 
Art. 4° - Publique-se e cumpra-se. 

PORTARIA N° 036, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2005 - DAL 
Anexo: - Ofício n° 624/2005 — COP, e seu anexo. 
O Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar 

do Pará, no uso de suas atribuições legais e; 
Tendo tomado conhecimento dos fatos exarados nos 

documentos em anexo referente as alterações verificadas no dia 
29NOV2005 na VIR VAN-02, pertencente ao Comando Operacional. 

RESOLVE: 
Art. 1° - Determinar a abertura de Inquérito Técnico a respeito 

para apurar as causas dos fatos constantes nos documentos anexos a 
esia Portaria, referente as alterações na VTR VAN - 02 

Art. 2° - Nomear o 1° Ten QOE3M GENILSON MARQUES DA 
COSTA como encarregado de Inquérito Técnico, delegando-vos para esse 
fim as atribuições que me competem; 

Art. 3° - Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias corridos para 
a conclusão dos trabalhos; 

Art. 4° - Publique-se e cumpra-se. 

2 — ADITAMENTO AO BOLETIM GERAL 
Com o presente BG, será distribuído o Aditamento versando 

sobre "Plano Geral de Férias do CBMPA", referente ao ano trabalhado em 
2005, a ser gozada no ano de 2006. 

ita PARTE — JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1 — SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA 

Analisando os autos de Sindicância mandada proceder 
através da Portaria n° 553/2005, de 05SET2005, emanada do 
Subcomandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, na qual 
figura como encarregado o CAP QOBM RAIMUNDO REIS 02110 
JÚNIOR, destinada a investigar a suposta agressão física ao Sr. JACSON 
ROGÉRIO SOARES CAVALCANTE, bem como da agressão verbal a 
Delegada de Polícia Civil Sra LEILA CHISTINA LIMA, por parte do CB 
BM ANTONIO EDSON MARQUES DE SAMPAIO identificar os envolvidos 
e suas eventuais responsabilidades pelos atos e omissões. 

RESOLVO: 

1) Concordar com a conclusão a que chegou o oficial 
encarregado da Sindicância, de que o fato apurado não apresenta indícios 
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Vidas Alheias e quezas a Salvar 

de crime de natureza militar, e sim transgressão da disciplina por parte 
do militar envolvido CB BM RG 15824 ANTONIO EDSON MARQUES 
DE SAMPAIO, bem como de crime de natureza comum (civil), tipificado 
no art. 331 Caput do CPB, contra a DPC LEILA CHRISTINA LIMA, 
objeto de investigação do inquérito policial (IPL) que tramita na 
Delegacia de Policia do município de São Francisco do Pará; 

2) Punir com 04 (quatro) dias de detenção o militar CB BM RG 
15824 ANTONIO EDSON MARQUES DE SAMPAIO, por ter se portado de 
maneira desrespeitosa para com a DPC LEILA CHRISTINA LIMA, 
conforme o que preceitua o regulamento disciplinar vigente para a 
corporação. Ao Comandante do militar para executar o enquadramento e 
a aplicação da sanção disciplinar, informando posteriormente ao 
Subcomandante Geral do CBMPA as medidas administrativas tomadas. 

3) Publicar em BG a presente solução de Sindicância. Ao 
Ajudante Geral para providencias; 

4) Arquivar as vias dos autos na 2a  seção da EMG. Ao 
Presidente cia COJ para providenciar a remessa dos autos ao chefe da 
BM/2; 

5) cumpra-se. 

2 — ATO DO SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA 
PORTARIA N° 801, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2005. 
Anexos: * Ofício n° 089/2005 — Casa Militar da Governadoria. 

* Parte s/n°02005 — 1° TEN QOPM Marta Valéria 
Monteiro Nabor. 

* Portaria n. 566/2005 05SET2005 
O Subcomandante Geral do CBMPA, no uso das atribuições 

legais e tendo tomado conhecimento do fato mencionado pela 1° TEN 
QOPM RG 24984 MARTA VALÉRIA MONTEIRO NAI3OR, administradora 
da Granja !ali, ocorrido por volta das 08:15h do dia 15JtJN2005, a qual 
afirma que, em deslocamento à referida Granja, parou no semáforo da Av. 
Júlio César com a Av. Pedro Álvares Cabral, quando foi ofendida, em 
tese, pelo SGT BM Sidnei, ressaltando que o militar estava fardado. 

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

todas as Circunstâncias dos fatos; 
Art. 2° - Substituir o encarregado da sindicância 1° TEN 

QOBM GENILSON MARQUES DA SILVA, em decorrência das férias do 
referido militar no mês de outubro e ato contínuo ao seu retorno fora 
nomeado pelo comandante do 1° GBM para proceder uma Sindicância 
interna, 
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Art. 3° - Nomeando como encarregado o 1° TEN Q0B11 
MANOEL TEIXEIRA DE SOUZA JÚNIOR delegando-lhe para esse fim 
as atribuições que me competem; 

Art. 4° - Estabelecer o prazo de 20 (vinte) dias corridos para a 
conclusão dos trabalhos; 

Art. 5° - Publique-se em BG, registre-se e cumpra-se. 

PORTARIA N° 752, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2005. 
Anexos: * Ofício n° 348/2005; 
* Oficio n° 1069/2005 — CIOP; 
* Disquete 3.5 pol, Contenda duas gravações. origem CIOP; 
* Termo de Declaração do CB 13M RG 2093557 Marco A. 

Pinheiro dos Anjos; 

O Subcomandante Geral do CBMPA, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e tendo tomado 
conhecimento dos fatos relatados em documento em anexo, no qual a 
Direção do CIOP informa um fato ocorrido com uma cidadã usuária do 
serviço 190, a qual a mesma manteve dois contatos bastante breves com o 
atendente, CO E3M MARCO PINHEIRO DOS ANJOS, mas cuja ligação foi 
interrompida no momento em que pretendia registrar o episódio. 

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

todas as circunstâncias dos fatos, assim como, as conseqüências dos 
mesmos, inclusive eventual responsabilidade do CB BM Marco Pinheiro 
dos An¡os,; 

Art. 2° - Nomear o MAJ QOCBM RG 15008 FRANCISCO DE 
ASSIS QUEIROZ MOREIRA, 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 5G, registre-se e cumpra-se. 

PORTARIA N° 764, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2005. 
Anexos: * Oficio n°. 129-E3M/2, de 08 de novembro de 2005, 

e anexos. 
* BOP: 00008/2005. 011998-8 — SUICO-Secc.Urb. Icoaraci; 
* Termo de Ciência da Vítima — TCO, no 0911,7; 
* Cartão Banpará Clássico em nome de Luiz Alberto Barros 

Leal; 
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* Carteira de Identidade Militar do Bombeiro, Falsificada. 
* Carteira de Passe Livre da CTBEL, Falsificada. 

O Subcomandante Geral do CBMPA, rio uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar e tendo tomado 
conhecimento dos fatos narrados nos documentos em anexo, referente à 
situação ocorrida no dia 02NOV2005, por volta das 19:0011, quando o 
voluntário civil do CBMPA LUIZ ALBERTO E3ARROS LEAL, apresentou 
uma identidade falsa na Seccional Urbana de Icoaraci, sendo esta a 
fotocópia colorida da identidade do CB EM RAIMUNDO Bp_UrAR 
MORAES COSTA, pertencente ao efetivo do SGBMCS/QCG, com a foto 
do referido voluntário colada em cima da foto do militar. Fato este 
percebido após desentendimento do voluntário civil com o Sr. JOAQUIM 
MAURO DA SILVA, ao qual aquele se identificou como Cabo do Corpo de 
Bombeiros. 

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

todas as circunstâncias dos fatos, em especial, a participação do CE3 BM 
RAIMUNDO 130LIVAR MORAES COSTA; 

Art. 2° - Nomear o 1° TEN QOBM MARCELO ROMULO DE 
SOUZA LEITE, 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 sindicância vigente na corporação (Aditamento ao BG n° 
208, 21NOV2003). 

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

PORTARIA N° 774, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2005. 
Anexos: DOC. 01 - Oficio n° 199/2005 - 8° SGBM/I — Cap. 

QOBM Adailton, 
DOC. 02 - Oficio n° 003/2005 - 80  SGE3M/I — Cap. Q0E3M 

Adailton. 
DOC. 03 - Oficio n° 126/2005 — CSMV/MOP - Cap.QOBM 

Hayman. 
DOC. 04 - Cópia autêntica 003/2005-CMAN/MOP (3° $GT 

EM BORGES). 

Tendo tomado conhecimento dos documentos em anexo, em 
que o Cap.Q0E3M Adailton comunica, para conhecimento do Comando 
Centro de Manutenção, várias alterações nas viaturas do Quartel do 8° 
SGBM/I — Santa Izabel, todas elencadas na cópia autêntica 003/2005 - 
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CMAN/MOP (DOC. 04), dentre as quais, a da VTR KOMBI/Administrativa, 
que deu entrada no CSMV/MOP e o graduado de Dia 3° SGT BM Borges 
lançou as alterações no livro para conhecimento e providências 
administrativas. 

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

todas as circunstâncias dos fatos; 
Art. 2° - Nomear o CAP QOBIVI PAOLLO 

SCHMULLERMANN CIPRIANO DE OLIVEIRA 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 sindicância vigente na corporação (Aditamento ao I3G n° 
208, 21NOV2003); 

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

PORTARIA N° 775, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2005. 
Anexos: * Oficio n° 213/2005 - DST de 14OUT2005 e 

anexos. 
O Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas 

atribuições legais e no cumprimento de ordem emanada do Exm° Sr. 
Comandante Geral do CBMPA, após ter tomado conhecimento de fatos 
supostamente irregulares ocorridos a quando da vistoria anual do 
estabelecimento A. F. NOBRE LIDA, que pratica, supostamente, em 
abuso às normas técnicas, venda de gás GLP, no endereço localizado à 
Av. Presidente Mediei, n°. 269, Capanema, as quais constam do Parecer 
n° 004/2005, realizado pela 20  TEN Q0E3M Ana Paula, tendo o Diretor de 
Serviços Técnicos, Maj.O0CE3M Menezes confirmado a existência de uma 
série de irregularidades técnicas. Porém, mesmo assim, foi fornecido pelo 
SGT do 5° SGBM/I Capanema, 2°. SGT BM ALENCAR, atestado de 
vistoria anual ri° 049/2005, para funcionamento normal cio estabelecimento 
mesmo com, em tese, inúmeras pendências quanto a segurança contra 
incêndio e pânico. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Determinar a abertura de Sindicância Investigatória 
para apurar todas as circunstâncias dos fatos, e se encontrar indícios 
fortes de conduta transgressional de algum militar envolvido, fornecer a 
ampla defesa e o contraditório, possibilitando, se for o caso, e aplicação da 
sanção disciplinar; 
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Art. 2° - Nomear o Maj QOBM Almir Antonio Gouveia 
eit 	Martins 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 

bk 

	

	 elaboração de sindicância vigente na corporação ( Aditamento ao BG n° 
208, 21NOV2003). 

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

PORTARIA N° 763, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2005. 
Anexos: * Oficio n°. 19-SIND, de 03 de novembro de 2005. 

O Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar e tendo tornado 
conhecimento dos fatos narrados no documento em anexo, referente à 
solicitaçâo de sobrestamento da sindicância, instaurada através da 
Portaria n° 567/2005, de 05SET2005, em razão do oficial encarregado 
estar aguardando laudo pericial que será emitido pelo Centro de Perícias 
Científicas - "Renato Chaves", instituição esta que ora se encontra em 
greve. 

RESOLVE: 
Art, 1° - Sobrestar, por motivo de força maior, a partir de 

03NOV2005, com base no Art. 390, § 1°. Do CPPM c/c o Art. 265, inciso V 
do CPC, a Sindicáncia instaurada por meio da Portaria no 567/2005, de 
05SET2005, para reabertura imediata após a declaração do término da 
greve no Instituto Renato Chaves. 

 

Art, 2° - Durante o período em que ficar suspenso a 
sindicância, o oficial encarregado deverá verificar, diligentemente, o 
retorno do órgão as suas atividades normais, a fim de que possa receber o 
laudo pericial, e assim concluir suas atividades no referido procedimento; 

Art, 3° - Publique-se em BG, registre-se e cumpra-se. 

PORTARIA N° 791, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2005. 
O Comandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições 

que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o teor do 
Oficio n° 021/2005, do 2° TEN QOBM SHERDLEY ROSSAS CANSAÇÃO 
NOVAES, encarregado da Sindicância instaurada através da Portaria n° 
119, de 17MAI2003, informando que o IML não concluiu o Laudo Médico 
Pericial do Exame realizado do então SD BIVI MÁRCIO JÚNIOR ALMEIDA 
DE OLIVEIRA, e além disso, mantém-se em greve. 
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RESOLVE: 
Art. 1° - Sobrestar, um base no Art. 360, § 1°. Do CPPM c/c 

o Art. 265, inciso V do CPC, a untar de 31AG02005, por 90 (noventa) 
dias, a Sindicância instaurada atavés da Portaria n° 119 de 17MAR2003, 
publicado no BG n° 053 de 20M/ 2003. 

Art. 2° - O encarregido só deverá solicitar ao Comando da 
Corporação, se for o caso, novaprorrogação de prazo para conclusão do 
procedimento, se embasado en documentos justificadores do atraso 
oriundos do IML. Caso contiio, se até 31NOV2005 não houver 
conclusão, deverá ser aberta imediatamente sindicância para apurar 
eventual negligência do oficial emarregado na condução. do procedimento 
que, passados mais de 02 (dois)xnes, continua sem solução. 

Art. 3° - Publique-se,registre-se e cumpra-se. 

2 — COMISSÃO DE JUSWA 
PARECER n° 163/2 5-COJ. 
OBJETO: Parte Esiecial, de 06DEZ2005, do Ten Cel BM 

Lisboa — Diretor de ensino do CEMPA. 
ASSUNTO: Esclareamento a respeito da situação dos AL 

CFS BM Hélio Paulo Pinto de *-eitas e Adelson Modesto da Silva, os 
quais se encontram freqüentandoo Curso de Formação de Sargentos BM 
— Condutor e Operador de Viaturt 

EMENTA: CAI3Os BM FREQUENTANDO CURSO DE 
FORMAÇÃO DE SARGENTO Bfi CONDUTORES E OPERADORES DE 
VIATURAS. AMBOS RESPONDEfs/lA PROCESSO NA JUSTIÇA COMUM. 
EXISTÊNCIAS DE CERTIDÕE6 DA JUSTIÇA. IMPOSSIE3ILIDADE. 
VEDAÇÃO DA LEI DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS (LEI N° 5.250/85, 
ART•18, 2). GRADUADO "SUB ADICE" NÃO PODE SER PROMOVIDO. 

I — DA CONSULTA. 
O Diretor de Ensinoe Instrução do CE3MPA, Ten Cel QOBM 

Emanuel Lisboa Alves do Nasitmento encaminhou ao Exm°. Sr. Cel 
QOBM — Comandante Geral ia Corporação, a Parte Especial, de 
060EZ2005, solicitando pareceria COJ a respeito definição da situação 
dos AL CFS BM Hélio Paulo Pintx de Freitas e Adelson Modesto da Silva, 
os quais se encontram freqüentando o Curso de Formação de Sargentos 
BM — Condutor e Operador de Jliatura, sendo a referida documentação 
encaminhada a Comissão de Juska para análise e parecer. 

II — DOS FATOS. 
1. Que a Diretoria de Diretoria de Ensino e Instrução do 

CBMPA tomou conhecimento deve os AL CFS BM Hélio Paulo Pinto de 
Freitas e Adelson Modesto da Sita, os quais se encontram freqüentando 

i 

t 

• 



o 

Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
o Curso de Formação de Sargentos BM -- Condutor e Operador de Viatura, 
ora em funcionamento no Centro de Formação. Aperfeiçoamento e 
Especialização (CFAE), encontram-se respondendo a Processo Judicial, 
sendo anexado 02 (duas) certidões, as quais são cópias e não estão 
devidamente autenticadas. 

2. Que no BG n° 062, de 04ABR2005, foi publicado a 
convocação ao Curso de Formação de Sargentos Condutores e 
Operadores de Viaturas, onde o consta cs nomes dos militares: Paulo 
Pinto de Freitas e Adelson Modesto da Sha. 

3. Que o Curso de Formação cb Sargentos BM Condutores e 
Operadores de Viaturas foi regido pelo Edital n° 02/2003, publicado no E3G 
n° 142, de 14AG02003, e teve seu inícb no dia 01ABR2005 e com 
formatura mai-cada para o dia 15DEZ2005. 

III DO DIREITO. 
Convém mencionar que o Edital n° 02/2003, de 15JUL2003, 

dispõe sobre a Seleção Interna de Admissão ao Curso de Formação de 
Sargentos Bombeiros Militares Condutores e Operadores de Viaturas — 
2003, onde o item "2" prevê as condições indispensáveis para participar 
da seleção: 

"Para participar da presente Seleção Interna, o militar deverá 
reunir obrigatoriamente as seguintes condicks: 

a) Ser Cabo ou Soldado BM clf ativa; 
b) Ter concluído, no mínimo, o Ensino Fundamental (1° Grau 

Completo), até a data da inscrição; 
c) Possuir Carteira Nacional de Habilitação — categoria "D" ou 

d) Estar classificado, no mínima, no comportamento "E30M"; 
e) Não ter sofrido punição disciplinar que afete o sentimento 

do dever, a honra pessoal, o pundonor,  miltar, o decoro da classe ou por 
embriaguez alcoólica nos últimos dois anos; 

f) Ter parecer favorável de seu Comandante. Chefe ou 
Diretor, que deverá atestar que seus subordinados preenchem os 
requisitos do presente edital'. 

Portanto, verifica-se que o Edital não faz referência a situação 
do militar estar "SUB-JUDICE". Contudo, a Lei no 5.250/85, que dispõe 
sobre as Promoções, menciona que um dol requisitos à Promoção é que 
o militar não esteja "Sub-judice" ou preso preventivamente, em virtude de 
Inquérito Policial, militar ou civil, instauracb. Ora, se a lei de promoção 
proclama este princípio expressamente, um ato administrativo (Edital) não 
poderia deixar de dispor em seu corpo de exigência legal, pois isso 
caracterizaria omissão ilegal, o que redunda-ia em abuso de poder. 

Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos 
brasileiros que  preencham os requisitos estabelecidos  em lei. O edital,  
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sendo ato administrativo regulador do concurso no tocante às suas 
formalidades, bem como à sua feitura, não é lei. Mas, como ato normativo 
subalterno, deve submeter-se à Lei, aqui entendida como norma social de 
caráter geral e permanente, 

IV — DO PARECER. 
Diante do exposto e tendo em vista que os AL CFS BM Hélio 

Paulo Pinto de Freitas e Adelson Modesto da Silva, os quais se 
encontram freqüentando o Curso de Formação de Sargentos BM — 
Condutor e Operador de Viatura, ora em funcionamento no Centro de 
Formação, Aperfeiçoamento e Especialização (CFAE), encontram-se 
respondendo a Processo Judicial, conforme certidões apensas, Portanto, 
em virtude dos alunos CFS Paulo Pinto e Modesto não atenderem aos 
requisitos legais, previsto na Lei n° 5.250/85, sugiro que os militares sejam 
desligados do Curso de formação de Sargentos BM Condutores e 
Operadores de Viaturas, que ora encontra-se em andamento no Centro de 
Formação, Aperfeiçoamento e Especialização (CFAE). 

Esse é o parecer, S.M.J. 

Belém-PA, 09 de dezembro de 2005. 

SAULO L001 PEDREIRA — CAP 40E3M 
Membro da Comissão de Justiça 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ 
1 — Homologo o presente Parecer 

Abelardo Sérgio Bacelar da Silva — Maj 4013M 
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA 

DESPACHO DO SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA 
1 — Ao Excelentíssimo Sr. Comandante Geral para 

conhecimento, onde este Subcmte é favorável ao Parecer. 

ROBERTO DA SILVA FREITAS — TEN CEL. 40f3M 
Chefe do EMG e Subcrnt Geral do CBMPA 

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL 
1 — Homologo o Parecer. 
2 — Publique-se em I3G 

3 — REFERENCIA ELOGIOSA 
O Cap 00BM do 5° SGBM/I 	Capanema, no uso da 

competência que lhe confere o art. 11, inciso V do RDCBM, Resolve: 

ELOGIAR: 
Os Cabos 13M Hollimar Watanabe de Lima e Josinélio da 

Conceição Costa, por virem demonstrando sob a minha administração, 
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I.- 	alto grau de profissionalismo e dedicação a causa Bombeiro Militar, 

	

L____ 	militares disciplinados e conhecedores de suas obrigações. Em momento 

	

L__ 	
algum hesitaram em prestar bons serviços a esta subunidade, abrindo 
mão de seus momentos de folga com seus familiares demonstrando com 

L _.., 	isso competência, profissionalismo, espírito de cooperação, organização e 

	

11-----; 	

atitude de bem servir aos anseios da corporação e da comunidade em 
geral, não medindo esforços para que todas as missões que lhes são 

L 
atribuídas tenham sido realizadas com êxito. É com satisfação e orgulho 
do dever cumprido que elogio os referidos militares. Que sirvam de 

	

— 	exemplo aos seus pares e subordinados. Individual. 

	

L__ 	 (Ref. Of. n° 263/2005-5" SGE3M/I) 

4 – PUNIÇÃO DISCIPLINAR 
L ____ 	 O Cap QOI3M Cmt do 5° GE3M – Marabá, no uso da 

	

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

	

a._:' 	 PUNIR: 

	

11-__ 	 Com 04 (quatro) dias de DETENÇÃO o 2° SGT BM JOSÉ 
ORLAN ARAUJO BRITO, por ter se deslocado para o município de 

	

11___ 	Araguaina -TO, sem autorização de que de direito no dia 26 de agosto de 

	

1—...., 	2005 e faltado serviço no dia 27 de agosto de 2005, quando dado o direito 
de defesa por meio de PATD, instaurado por meio da portaria n°051/2005 

	

ma--; 	
do 5° GBM, de 14 de outubro de 2005, não justificou seu ato. N°s 02, 26 e 

	

11L---. 	34 de inciso I, do anexo 1 do art. 1. com  atenuante de inciso II do art. 19 e 
agravante de inciso III do art. 20 	o do RDCBM. Transgressão MEDIA, 

	

.11---; 	permanece no comportamento B 

III- 

LiLmi 	
ORLA ARMAN • FRADE – CEL QOBM 

nte Geral do CBMPA 
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