
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL
BELÉM-PARÁ 26 DE MAIO DE 2008.

BOLETIM GERAL Nº 097
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇOS PARA O DIA 27 DE ABRIL DE 2008 (TERÇA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM REIS
Supervisor de Área CAP BM VALTENCIR
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM BAETA

2º Turno: CAP BM NETO
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO 11° SGBM/I
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM WILLIAM
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM AUGUSTO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – QUADRO DE TRABALHO SEMANAL/MENSAL/INSTRUÇÃO – 

APROVAÇÃO
Aprovo o Quadro de Instrução Semanal de nº 07, elaborado pela Escola de 

Formação de Oficiais para os alunos do CFO dp 3º e 2º ano, referente ao período de 05 a 
10MAIO2008.

Aprovo o Quadro de Instrução Semanal de nº008, elaborado pela Escola de 
Formação de Oficiais para os alunos CFO do 3º ano e 2º, referente o período de 12 a 17MAI08.

(Ref. Nota nº 29/2008- DEI)

2 – DIPLOMAS E CERTIFICADOS- APRESENTAÇÃO
O SD BM Alexandre Santos pereira, do 5º GBM, apresentou os Certificados 

de participação dos Cursos abaixo relacionados:
- Operador de Micro – 11.11.96 a 02.05 97-WA Informática
- torneiro Mecânico – 02.02 a 29. 05 98 – SENAI
-Educação Geral – (Ensino Médio) conclusão: 30.10.99 Centro de Ens. Mª 

izabel C. A pereira 
- Formação de Vendedores -24 a 28.01.02 – SEBRAE
Windows98,  powerpoint,  intrnet,  corel  draw,  page  maker  e  photoshop, 

realizada pela combras 
- Eletrônica conclusão 01.08.03 
- Didática do Ensino Religioso 06,13,14, a 23.08.03 IFCR-MA
- Corpo de Voluntário de Emergência - CVE 15ª 19.05.06 infraero
-  Curso  nacional  de  Promotor  de  Policia  Comunitária  15  a  26.10.07  - 

SENASP
- Emergência Pré-Hospitalar 25 02 a 14.a 04.08 - SENASP
(Ref. Nota nº 29/2008- DEI)

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I - ASSUNTOS GERAIS
A - ALTERAÇÃO DE OFICIAL

1 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 362, DE 15 DE MAIO DE 2008.
O Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiro Militar do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei. 
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RESOLVE;
Art. 1º - Exonerar dos seguintes cargos;
I – Comandante do Quartel do 4º Grupamento Bombeiro Militar/Santarém do 

CBMPA, o MAJ QOBM Alexandre Costa do Nascimento.
II  –  Subcomandante  do  4º  Grupamento  Bombeiro  Militar/Santarém  do 

CBMPA, o CAP QOBM Francisco da Silva Junior.
Art. - 2º Nomear para o seguinte cargo:
I – Comandante do Quartel do 4º Grupamento Bombeiro Militar/ Santarém do 

CBMPA, o CAP QOBM Francisco da Silva Junior.
Art. 3º - Esta portaria entre em vigor a contar de 15 de maio de 2008.
Art. 4º - revogam-se as disposições em contrario.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de defesa civil e Cmte Geral do CBMPA

II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA

PARECER Nº 029/2008-COJ.
INTERESSADO: JOSÉ UBIRAJARA DOS SANTOS MEDEIROS
ORIGEM: GAB. COMANDO.
ASSUNTO: REVERSÃO AO SERVIÇO ATIVO
ANEXO: Oficio nº. 035/2008 – CMS, Ata da Sessão ordinária nº. 019/2007-

JPMSS, Comprovante de Pagamento do mês de dezembro/2007.  

EMENTA:  RECURSO  RELATIVO  À  REVERSÃO  DA  SITUAÇÃO  DE 
REFORMADO POR PROBLEMAS DE SAÚDE PARA ATIVIDADE MEIO BOMBEIRO MILITAR. 
PARECER FAVORÁVEL DA JUNTA POLICIAL MILITAR SUPERIOR DE SAÚDE.

I – DA CONSULTA

O Comandante Geral do CBMPA encaminhou para análise e parecer desta 
Comissão de Justiça os documentos referentes à Reversão da situação de REFORMADO por 
problemas de saúde, a atividade meio Bombeiro Militar por ter recebido parecer favorável da 
Junta Policial Militar Superior de Saúde ocorrida, em Sessão Ordinária n.º 019, datado do dia 12 
de dezembro de 2007, em favor do SD Reformado José Ubirajara dos Santos Medeiros Filho.

II - DOS FATOS
O militar em questão solicitou o retorno às atividades Bombeiro Militar sendo 

considerado  apto,  pela  Junta  Policial  Militar  Superior  de  Saúde,  de  acordo  com  Sessão 
Ordinária nº. 019, datado do dia 12 de dezembro de 2007, baseando-se no Art. n.º111, da Lei 
estadual n.º 5251 de 31/07/1985 do Estatuto dos Policiais Militares da Policia Militar do Estado 
do Pará.

III – DO DIREITO
III. 1 – DA LEI
A Lei  Estadual,  n.º  5251 de 31 de julho de 1985,  ,  que  dispõe sobre  o 

Estatuto dos Policiais Militares da Policia Militar do Estado do Pará, prevê o seguinte:

TÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS
CAPÍTULO I - Das Situações Especiais
SEÇÃO I - Da Agregação
Art. 88 - A agregação é a situação na qual o Policial-Militar da ativa deixa de  

ocupar vaga na Escala Hierárquica do seu Quadro, nela permanecendo sem número.
§ 1° -(Omissis);
II - Aguardar transferência ex-offício para reserva remunerada, por ter sido 

enquadrado em quaisquer dos requisitos que a motivaram;
III -(Omissis):
a) --(Omissis);
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b) - Ter sido julgado incapaz, definitivamente, enquanto tramita o processo  
de reforma;

c) - Haver ultrapassado 01 (um) ano contínuo de licença para tratamento de 
saúde própria;

d) --(Omissis);
e) --(Omissis);
f) -;
g) --(Omissis)
h) (Omissis)
i) -(Omissis)
j) -; (Omissis)
l) - (Omissis)
m) -(Omissis)
n) - (Omissis)
o) - (Omissis)
§ 2°(Omissis)
§ 3°(Omissis)
§ 4°(Omissis)
§ 5°(Omissis)
§ 6°(Omissis)
§ 7°(Omissis)
§ 8°(Omissis)
Art. 89 (Omissis)
Art. 90 - A agregação se faz por ato do Governador do Estado para oficiais e  

do Comandante Geral para os praças.
SEÇÃO II - DA REVERSÃO
Art. 91 - A reversão é o ato pelo qual o Policial-Militar agregado retorna aos 

respectivos Quadros, tão logo cesse o motivo que determinou a sua agregação, voltando a 
ocupar o lugar que lhe competir no respectivo Almanaque ou Escala Numérica, na primeira 
vaga que ocorrer.

Parágrafo Único - Em qualquer tempo, poderá ser determinada a reversão 
do Policial-Militar agregado, exceto nos casos previstos nas letras "a", "b", "c", "f", "g", "h", "j",  
"n", e "o" do inciso III do § 1° do artigo 88.

SEÇÃO III - DA REFORMA
Art. 106 - A passagem do Policial-Militar à situação de inatividade, mediante 

reforma, será sempre "ex-offício" e ser-lhe-á aplicada desde que:
I - (Omissis)
a) (Omissis)
b) (Omissis)
c) (Omissis)
II - Seja julgado incapaz definitivamente para o serviço da Polícia
Militar;
III - Esteja agregado há mais de 02 (dois) anos, por ter sido julgado incapaz,  

temporariamente,  mediante homologação da Junta Policial-Militar  Superior  de Saúde, ainda 
mesmo que se trate de moléstia curável;

IV –(Omissis)
V -; (Omissis)
VI -. (Omissis)
Art. 107 -. (Omissis)
Art. 108 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:
I – (Omissis)
II -; (Omissis)
III -; (Omissis)
IV -; (Omissis)
V  -  Tuberculose  ativa,  neoplastia  malígna,  cegueira,  lepra,  paralisia 

irreversível  e  incapacitante,  cardiopatia  grave,  mal  de  Parkinson,  pênfigo,  espodiloartrose,  
anquilosante, nefropatia grave, alienação mental e outras moléstias que a lei indicar com base 
nas conclusões da medicina especializada;

VI -. (Omissis)
§ 1° -. (Omissis)
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§  2°  -  O  Policiais-Militares  julgados  incapazes  por  um  dos  motivos 
constantes do item V deste artigo somente poderão ser reformados após a homologação, por  
Junta Policial-Militar Superior de Saúde, da inspeção de saúde que conclui pela incapacidade 
definitiva, obedecida a regulamentação específica ou peculiar.

§ 3° -. (Omissis)
§ 4° -. (Omissis)
§ 5° -. (Omissis)
§ 6° -. (Omissis)
§ 7° -  Considera-se a alienação mental todo caso de distúrbio mental ou  

neuro  mental  grave  persistente,  no  qual  esgotado  os  meios  habituais  de  tratamento  
(psicoterapia, psicofarmacoterapia, eletroconvulsoterapia, etc) durante um período de dois (2)  
anos contínuos, dos quais ¼ (um quarto) ou mais sob a forma de internamento nosocomial,  
permaneça  alteração  completa  ou  considerável  da  personalidade,  destruindo  a 
autodeterminação  do  pragmatismo  e  tornando  o  indivíduo  total  e  permanentemente 
impossibilitado  para  qualquer  trabalho.  São  incluídos  no  conceito  de  alienação  mental  os 
estados  mentais  graves  que  se  comportem  como  psicose  grave,  tais  como,  a  neurose  
obsessivo-convulsiva.  São  excluídas  do  conceito  de  alienação  mentais  as  epilepsias  não 
associadas  à  psicose  e  os  transtornos  mentais  não  psicóticos,  tais  como,  os  transtornos  
neuróticos e da personalidade. 

Art. 109 - O Policial-Militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um 
dos motivos constantes dos incisos I,  II,  III,  IV e V do artigo anterior  será reformado com  
qualquer tempo de serviço.

§ 1° -. (Omissis)
§ 2° -: (Omissis)
a) -; (Omissis)
b) -; (Omissis)
c) -. (Omissis)
§ 3° -. (Omissis)
§ 4° -. (Omissis)
§ 5° -. (Omissis)
Art. 110 -: (Omissis)
a) -; (Omissis)
b) -. (Omissis)
Art. 111 - O Policial-Militar reformado por incapacidade física definitiva e que  

ainda não atingiu  a  limite  de  idade estabelecido  pelo  artigo  103,  inciso  I,  será  submetido 
anualmente à inspeção de saúde para fins de avaliação de seu estado clínico. Quando julgado  
apto, será revertido ao serviço ativo e empregado na atividade meio.

III. 2 – DA DOUTRINA
Em relação ao Princípio da Legalidade, o Saudoso Hely Lopes Meirelles em 

sua reconhecida obra “Direito Administrativo Brasileiro”, 27ª. Edição, pp. 86, nos ensina que:
 A legalidade, como princípio de administração (CF, art.37, caput), significa 

que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos 
da lei e às exigências do bem comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de 
praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.

Quanto ao grau de liberdade que o Administrador Público possui para agir, 
lembramos que os atos administrativos podem ser: vinculados e discricionários. O ilustre Jurista 
“Diogenes Gasparini” em sua obra “Direito Administrativo”, assim os define:

“São vinculados os atos praticados pela Administração Pública sem a menor 
margem de liberdade. A Administração Pública edita-o sem qualquer avaliação subjetiva. A lei,  
nesses casos,  encarrega-se,  em tese,  de  prescrever,  com detalhes,  se,  quando e como a 
Administração Pública  deve agir.  ...  .  Em todos eles a lei  prescreve o procedimento a ser  
tomado pela Administração Pública, ou seja, deferir ou indeferir o pedido, conforme seu autor 
tenha ou não satisfeito as exigências da lei, não cabendo decidir de outro modo”.

“São discricionários os atos praticados pela Administração Pública com certa 
margem de liberdade. A Administração edita-o depois de uma avaliação subjetiva. ... . Nesses 
casos, a edição do ato ocorre depois de uma avaliação subjetiva da Administração Pública, no 
que  respeita  ao  mérito,  dado  que  a  lei  não  prescreve  para  o  agente  público  um  só 
comportamento.  Assim,  segundo o interesse público  do momento a autoridade competente  
defere ou indefere a solicitação do particular”.
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No caso, em se tratando de reversão ao serviço meio, o ato é vinculado, ou 
seja, todos os seus procedimentos devem estar em conformidade com as normas específicas, 
com a Lei e com o Regulamento, pois nelas estão definidos, bastando confrontá-los com as 
referidas normas, para verificar se houve o seu respectivo atendimento e, por conseguinte, ao 
princípio da legalidade.

IV – DO PARECER
Face ao exposto e essencialmente ao disposto, da Lei nº. 5251 de 31 de 

julho de 1985, do Estatuto dos Policiais Militares da Policia Militar do Estado do Pará, baseando 
- se nos institutos da Agregação, Art. 88; da Reversão, Art. 91; da Reforma, Art. 106 e 111; 
assim como da Doutrina através do saudoso Helly Lopes Meirelles, através de sua obra “Direito 
Administrativo”, 27ª. Edição; pp. 86. Onde o militar em questão poderá ser reincluído nas fileiras 
do Corpo de Bombeiros Militar  do Pará.  Entretanto se faz necessário que a Administração 
Publica em especial a Corporação, tenha o devido respaldo a fim de evitar prejuízos, pois cabe 
a mesma, verificar se há interesse da corporação em reincluir o militar em questão e que o 
mesmo além do parecer  favorável  da Junta  Policial  Militar  Superior  de  Saúde,  tornando-o 
APTO, para atividade meio, devidamente enquadrado no art. 111 da referida lei, também seja 
submetido à Junta de Inspeção de Saúde da corporação para fins de parecer fisiológicos, bem 
como de Teste de Aptidão Física para fins de condicionamento físico, vale ressaltar ainda que 
devido  o  tempo  de  afastamento  das  atividades  BM,  se  faz necessário  uma  requalificação 
profissional  pela  Corporação  com  intuito  de  deixá-lo  atualizado,  independentemente  das 
funções  que  irá  desenvolver,  assim  como  atestado  de  idoneidade  moral  por  parte  das 
instâncias federais e estaduais e militares, portanto somos de parecer favorável que o militar 
em tela antes de ingressar novamente as suas atividades seja reavaliado e com isso evitar 
problemas de natureza administrativa.

É o Parecer, SMJ.
Quartel em Belém-PA, 03 de Março de 2008.

NEY TITO DA SILVA AZEVEDO – CAP QOBM
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA.

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ
Concordo com o Parecer.

CLÁUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM 
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL
I – Homologo o presente Parecer;
II – Publique-se em BG.
III – Ao Secretário da CPP para as providências

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de defesa civil e Cmte Geral do CBMPA

PARECER nº 056/2008-COJ.
INTERESSADO:SD BM JADER FABRÍCIO LUZ DIB 
ORIGEM: DEPARTAMENTO DE PESSOAL DO CBMPA 
ASSUNTO: REFORMA ``EX-OFÍCIO``
ANEXO: proposta de reforma nº 002-SCP-DP de 22 de janeiro de 2008.   

EMENTA: SOLICITAÇÃO. PROPOSTA DE REFORMA DO SD BM JADER 
FABRÍCIO LUZ DIB CONFORME PARECER DA JIS DA PMPA. SESSÃO ORDINÁRIA N º 
018-2007,  DE  10-12-2007-JPMSS  E  JIS-BM  SESSÃO  ORDINÁRIA  N  º  10-2007  DE 
26-04-2007. POSSIBILIDADE. 

I – DA CONSULTA.
O Diretor  de Pessoal  do CBMPA encaminhou os autos do Processo  de 

Reforma nº 002-SCP/DP, de 22 de Janeiro de 2008 , ao Maj QOBM Cavalcanti - presidente da 
COJ sendo o pleito encaminhado a Comissão de Justiça para análise e parecer.
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II – DOS FATOS.
O Departamento de Pessoal em 22 de janeiro de 2008 através do protocolo 

nº 187, elaborou proposta de reforma ex-ofício do requerente, do SD BM Jader Fabrício Luz 
Dib,  conforme parecer da JIS da PMPA, sessão ordinária nº 018-2007, de 10-12-2007, em 
virtude do militar em tela ter falecido no dia 28-dez-2007, bem como, a possibilidade jurídica de 
vantagem  com  soldo  de  3º  SGT  BM e  transformação  de  pensão  para  as  pessoas 
habilitadas no processo.

III - DO DIREITO: 
Lei Estadual nº 5.251 de 31-07-1985.
Art. 106 - A passagem do Policial-Militar à situação de inatividade, mediante 

reforma, será sempre "ex-offício" e ser-lhe-á aplicada desde que:
II - Seja julgado incapaz definitivamente para o serviço da Polícia Militar;
Art. 108 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:
I - Ferimento recebido em operações Policiais-Militares ou manutenção da 

ordem pública;
II  -  Enfermidade  contraída  em  operações  Policiais-Militares  ou  na 

manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas 
situações;

III - Acidente em serviço;
IV - Doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de
paz, com relação de causa e efeito às condições inerentes ao serviço;
V  -  Tuberculose  ativa,  neoplastia  malígna,  cegueira,  lepra,paralisia  

irreversível  e  incapacitante,  cardiopatia  grave,  mal  de  Parkinson,  pênfigo,  espodiloartrose,  
anquilosante, nefropatia grave, alienação mental e outras moléstias que a lei indicar com base 
nas conclusões da medicina especializada;

VI - Acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e 
efeito com o serviço.

§  2°  -  O  Policiais  -  Militares  julgados  incapazes  por  um  dos  motivos 
constantes do item V deste artigo somente poderão ser reformados após a homologação, por 
Junta Policial-Militar Superior de Saúde, da inspeção de saúde que conclui pela incapacidade 
definitiva, obedecida a regulamentação específica ou peculiar.

Art.109- O Policial-Militar da ativa julgado incapaz definitivamente por  
um dos motivos constantes dos incisos I, II, III, IV e V do artigo anterior será reformado  
com qualquer tempo de serviço.

§ 1° - Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nosincisos III, IV 
e V do artigo 108, quando verificada a incapacidade definitiva, for o Policial-Militar considerado 
inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente  para qualquer trabalho.

§ 2° - Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato:
a) - O de 1° Tenente PM/BM para Aspirante-a-Oficial PM/BM e
Subtenente PM/BM;
b) - O de 2° Tenente PM/BM para 1° Sargento PM/BM, 2° Sargento PM/BM 

e 3° Sargento PM/BM;
c)  -  O  de  3°  Sargento  PM/BM para  cabo  PM/BM e  as  demais  praças 

constante do Quadro a que se refere o artigo 15.
§ 3° - Aos benefícios previstos neste artigo e seus parágrafos, poderão ser 

acrescidos outros relativos à remuneração, estabelecidos em legislação específica, desde que 
o Policial-Militar, ao ser reformado, já satisfaça as condições por ela exigida.

§ 4° - O direito do Policial-Militar previsto no artigo 52 inciso II,
independerá dos benefícios referidos no "Caput" e no § 1° deste artigo.
§ 5° - Quando a praça fizer jus ao direito previsto no artigo 52, inciso II, e, 

conjuntamente a um dos benefícios a que se refere o parágrafo anterior, aplicar-se-á somente o 
disposto no § 2° deste artigo. 

Art.110-O Policial-Militar da ativa julgado incapaz definitivamente por 
um dos motivos constantes do inciso VI do artigo 108, será reformado:

a) - Com remuneração proporcional ao tempo de serviço, se oficial ou praça 
com estabilidade assegurada;

b) - Com remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou 
graduação  desde  que,  com  qualquer  tempo  de  serviço,  seja  considerado  inválido,  isto  é, 
impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.
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Lei nº 8.213, 24 do 07 de 1991- Do Regime de Previdência Social:
Art. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição 

de dependentes do segurado: 
I- O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado , de 

qualquer condição, menor de 21anos ou inválido;
II-Os pais.
§ 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que,  sem ser 

casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3º do 
art. 226 da CF.

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida união entre homem e 

a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada 

por qualquer dos pais e seus descendentes. 

IV - DO PARECER: 
Diante do exposto esta Comissão de Justiça entende que a proposta de 

reforma  n  º  002-SCP-DP,  DE  22  de  janeiro  de  2008,  a  qual  foi  confeccionada  pelo 
Departamento de Pessoal do CBMPA, não é de competência desta Comissão para analisar o 
Processo e sim do Instituto de Gestão e Previdência do Estado do Pará(IGPREV), de acordo 
com as solicitações do requerente, como: reforma ´´Ex Ofício´´, receber soldo de 3º Sgt BM, e 
pensão alimentar aos possíveis  habilitados Sr.  Elias Dib Neto(pai)  do SD BM Dib e a Sra. 
Cibelle Rollim Vilar(Companheira do Soldado). Portanto, a Comissão de Justiça, encaminha a 
Proposta  pleiteada para o Departamento de Pessoal,  para análise e  Providências  junto  ao 
IGPREV, que o caso requer.        

Este é o parecer, salvo melhor juízo.
Belém-PA, 12 de maio de 2008.

Samara Cristina Romariz de Carvalho – CAP QOBM
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA

CLÁUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM 
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL
I – Homologo o presente Parecer;
II – Publique-se em BG.
III – Ao Diretor de Pessoal pra as demais providências quanto a remessa do 

Processo ao IGPREV.

2 – OFICIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO
OF. Nº  102/2008 – DA JUCEPA –JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO 

PARÁ
Senhor Comandante ,

A  Junta  Comercial  do  Estado  do  Pará,  agradecer  a  participação  dessa 
Corporação,  na  I  Semana da  Saúde,  disponibilizando  transportes  e  pessoal  como  o  Cabo 
Djalma e o Soldado filho, que desenvolveram com responsabilidade e simpatia suas atividades, 
proporcionando segurança e prevenindo eventuais acidentes no percurso da caminhada.

Incentivar novas Práticas relacionadas á promoção da saúde e à qualidade de 
vida dos nossos colaboradores, levando-os a refletir sobre os cuidados que precisam ter para 
manter corpo e mentes saudáveis é também o objetivo da JUCEPA. Para tanto gostaríamos de 
contar com sua participação em futuros eventos.

Atenciosamente,
Jose Artur Guedes Tourinho.
Presidente

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – ATO DO SUBCOMANDO GERAL

PORTARIA Nº 057, 21 DE MAIO DE 2008
ANEXO: 
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*Ofício nº 075/2008 – BM/2(Anexo: Termos de Declarações do Sr. Antonio 
Carlos Rodrigues e do 1º SGT BM Manuel Braga Barata)

*Ofício nº 053/2008 – BM/2 (Anexo: Termo de Declaração do 1º SGT BM 
Manuel Braga Barata);

*Ofício nº 041/2008 – BM/2
*Oficio nº 032/2008 – BM/2 (Anexo: Termo de Declaração do Sr. Antonio 

Carlos Rodrigues);

O Subcomandante Geral  do CBMPA e Chefe  do EMG,  no uso  de suas 
atribuições legais e tendo tomado conhecimento dos documentos anexos em que o Sr. Antônio 
Carlos Rodrigues informa que o 1º SGT BM MANUEL BRAGA BARATA, da EFO, contraiu uma 
divida a titulo de empréstimo no valor de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinqüenta reais), e 
que  até  o  presente  momento  não quitou  esta  divida,  porem  em contrapartida  o  SGT BM 
BRAGA, relata em termo de declaração anexo, não ter contraído divida alguma com o Sr. 
Antonio, e que apenas o indicou a um corretor que fazia empréstimos financeiros.

RESOLVE:
Art.  1º -  Determinar  a  abertura  de  SINDICÂNCIA,  para  apurar  todas  as 

circunstâncias dos fatos;
Art. 2º -  Nomear o 2º TEN QOBM ELILDO ANDRADE FERREIRA, como 

encarregado da Sindicância, delegando-lhe para esse fim, as atribuições que me competem;
Art. 3º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos 

trabalhos, em conformidade com a legislação vigente;
Art. 4º - Publique-se em BG, registre-se e cumpra-se.

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

PORTARIA Nº 058, DE 21 DE MAIO DE 2008
ANEXOS: 
*Ofício nº 072/2008 – BM/2
*Ofício nº 069/2008 – BM/2
*Termo de Declaração do Sr. Edmauro Márcio Ferreira Trindade
*Termo de Declaração do 1º SGT BM Elilson de Morais Castro

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral  do CBMPA, no uso  de suas 
atribuições  legais  e  tendo  tomado  conhecimento  dos  documentos  anexos,  em  que  o  Sr. 
Edmauro Márcio Ferreira Trindade, informa que no dia 31MAR2008, quando se encontrava 
dentro da sala do caixa eletrônico do Banpará nas dependências do CBMPA recebeu uma 
ligação e se retirou do posta para atender, sem atentar para o fato que a porta ficou aberta, ao 
retornar  ao caixa eletrônico quando de forma desurbana sido repreendido pelo 1º  Sgt  BM 
Elilson de Moraes Castro, com textuais do termo de declaração anexo, que se encontrava no 
posto bancário 

RESOLVE:
Art.  1º -  Determinar  a  abertura  de  Processo  Administrativo  Disciplinar 

Simplificado  (PADS)  para  apurar  as  circunstâncias  dos  fatos  e  a  possível  transgressão 
disponibilizada no Art. 18, incisos XXIII,  XXXIV, XXXVI e XXXIX, da Lei N° 6.833 de 13 de 
fevereiro de 2006 do Código de Ética e Disciplina da Policia Militar do Pará ora em vigor no 
Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

Art. 2º - Nomear o 2° TEN QOBM MOISES TAVARES DE MORAES, como 
encarregado do PADS, delegando-lhe para esse fim, as atribuições que me competem;

Art. 3º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos 
trabalhos, em conformidade com a legislação vigente;

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

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA 
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PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de defesa civil e Cmte Geral do CBMPA

Confere com o Original:

MANOEL SILVA DE FREITAS - TCEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA

_____________________________________________________________________________________ 
Boletim Geral Nº 097 de 26MAIO2008 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág.77 

mailto:ajgcbmpa@yahoo.com.br

	PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
	Coord. Estadual de defesa civil e Cmte Geral do CBMPA

	I – DA CONSULTA
	II - DOS FATOS
	III – DO DIREITO
	IV – DO PARECER

	I – Homologo o presente Parecer;

	PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
	Coord. Estadual de defesa civil e Cmte Geral do CBMPA
	Samara Cristina Romariz de Carvalho – CAP QOBM

	I – Homologo o presente Parecer;

	LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
	PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
	Coord. Estadual de defesa civil e Cmte Geral do CBMPA

	MANOEL SILVA DE FREITAS - TCEL QOBM
	Ajudante Geral do CBMPA


