
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL
BELÉM-PARÁ 14 DE ABRIL DE 2009.

BOLETIM GERAL Nº 68
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇOS PARA O DIA 15 DE ABRIL DE 2009 (QUARTA - FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM ORLANDO
Supervisor de Área CAP BM ALBUQUERQUE  
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ARTHUR 

2º Turno: CAP BM BAETA
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO 11° SGBM 
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL 
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM NORAT

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO 

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS GERAIS 
A – ALTERAÇÃO DE PRAÇA ESPECIAL 

1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
PARECER Nº 32/2009-COJ.
INTERESSADO: ASP OF BM LENILSON.
ORIGEM: Gabinete do Comando.
ASSUNTO: Redução de Insterstício. 
ANEXO: Parte S/N – Asp.OF.AL.LENILSON – Dia 18 de março de 2009.

EMENTA:  REDUÇÃO  DE  INTERSTÍCIO  PARA ASPIRANTE  A OFICIAL. 
ATO DO GOVERNADOR, MEDIANTE PROPOSTA DO COMANDANTE DA CORPORAÇÃO. 
CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE (RLPO, ART. 21). POSSIBILIDADE.

I – DA CONSULTA
O  Exc.  Sr.  Cel.  QOBM  Paulo  Gerson,  Comandante  Geral  do  Corpo  de 

Bombeiros Militar do Pará,  enviou a esta Comissão de Justiça a Parte S/N do ASP. OF BM 
LENILSON, datada em 18 de março de 2009, solicitando manifestação acerca da possibilidade 
de redução de interstício pleiteada pelo aspirante.

II - DOS FATOS
A turma a qual o ASP. OF BM. Lenilson pertence teve seu curso finalizado de 

fato no mês de outubro, porém sua formatura ocorreu apenas em novembro devido a tradição 
referente ao dia do Bombeiro Paraense. O aspirante afirma que no dia 21 de abril de 2009, data 
de promoções do Corpo de Bombeiros do Pará, faltarão apenas 03(três) semanas e 03(três) dias 
para que o interstício legal (6 meses) seja consumado.

O requerente alega que os aspirantes da Polícia Militar do Pará encontram-se 
na  mesma  situação  e  serão  promovidos  com  redução  de  interstício  na  data  tradicional  de 
promoção dos militares, e expõe a existência de 44 vagas em aberto para o posto de 2º Tenente, 
o que demonstraria a carência da Corporação.

III – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
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A lei nº 5.249, de 29 de julho de 1985, que dispõe sobre as Promoções de 
Oficiais da Polícia Militar do Pará e dá outras providências, nos expõe o seguinte preceito:

Art.  2º  -  A promoção é um ato  administrativo e  tem como finalidade 
básica, o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao grau hierárquico superior, com 
base nos efetivos fixados em Lei, para os diferentes quadros.

Para ser promovido o oficial deverá cumprir alguns requisitos, entre eles, o 
interstício, como estipula o Decreto 4.244/86, senão vejamos:

Art. 9º - Interstício é o tempo de permanência em cada posto.
Esse tempo de permanência no posto firmando experiência na atividade 

bombeiro  militar,  conforme  estabelecido  na  Lei  de  Promoções  de  Oficiais  constitui  um  dos 
requisitos necessários para ingresso no quadro de acesso, ou seja, de constar na relação de 
oficiais com possibilidades de serem promovidos na data legal. Vejamos o texto legal:

Art. 9º - Para ingressar no Quadro de Acesso é necessário que o oficial  
PM/BM satisfaça os seguintes requisitos essenciais estabelecidos para cada posto:

a) Condições de Acesso;
I - Interstício;
II - Aptidão Física; e
III - As peculiaridades a cada posto dos diferentes Quadros;
b) Conceito Profissional;
c) Conceito Moral.
Parágrafo  único  -  A  regulamentação  da  presente  Lei  definirá  e  

disciplinará as condições de acesso e os procedimentos para avaliação dos conceitos  
profissionais e morais.

(...)
Art.  29 -  Aos  Aspirantes  a  Oficial  PM/BM aplicam-se,  os  dispositivos 

desta Lei, no que for pertinente.
No que diz respeito ao interstício de aspirante, preceitua o Decreto 4.244/86 a 

seguinte regra:
Art.  18  -  Constituem  requisitos  indispensáveis  para  promoção  por 

antigüidade ou merecimento:
I - CURSOS:
II - IDONEIDADE MORAL
III - INTERSTÍCIO MÍNIMO NO POSTO:
(...)
a) Aspirante a Oficial PM/BM. 06 (seis) meses
IV - APTIDÃO FÍSICA;
V - AS PECULIARIDADES A CADA POSTO NOS DIFERENTES QUADROS;
VI - SERVIÇO ARREGIMENTADO; e
VII - TER SIDO JULGADO APTO EM INSPEÇÃO DE SAÚDE.
(...)
Art. 68 - As contagens de pontos e os requisitos de curso, interstício e  

serviço arregimentado estabelecidos neste Regulamento referir-se-ão:
I - A 31 de dezembro do ano anterior para organização dos Quadros de  

Acesso por Merecimento e Antigüidade relativos à promoção de 21 de abril.
II  -  A  31  de  maio  para  organização  dos  Quadros  de  Acesso  por 

Merecimento e Antigüidade relativos à promoção de 25 de setembro
No caso em tela, em que o aspirante solicita promoção excepcional, sem 

cumprir o lapso temporal devido, deverá propor ao Exmo. Sr. Comandante Geral, a redução de 
interstício prevista no art. 21 do Regulamento da Lei de Promoção de Oficiais, que assim dispõe:

Art.  21  -  As  condições  de  interstício  e  de  serviço  arregimentado 
estabelecidos  neste  Regulamento,  poderão ser  reduzidas  até  ½ (um meio)  por  ato  do 
Governador do Estado do Pará, mediante proposta do Comandante Geral da Corporação,  
após ouvido o Estado-Maior do Exército (IGPM).

Assim, se depreende do dispositivo legal que esta eventual redução do tempo 
mínimo no posto para efeito de promoção deve começar por iniciativa do Comandante Geral, a 
fim de atender aos interesses da Corporação no provimento dos  postos vagos da carreira militar 
de forma mais célere, sempre visando o interesse público com uma melhor prestação de serviços 
da corporação à sociedade. Vejamos o regulamento:

Art.  55 -  Considera-se posto inicial  de ingresso na carreira do Oficial  
PM/BM para os fins deste Regulamento:
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§ 1º - O acesso ao posto inicial nos Quadros se faz pela promoção do  
Aspirante a Oficial PM/BM e por nomeação.

(...)
Art. 84 - Aplicam-se aos Aspirantes a Oficial, Oficiais médicos, dentistas,  

farmacêuticos  e  veterinários,  bem  como  os  capelães  e  Oficiais  do  QOA  e  QOE,  os  
dispositivos deste Regulamento, no que lhes for pertinente.

Desta forma, acompanhando a doutrina moderna entendemos:
Ato Discricionário é aquele que a Administração pode praticar com certa 

liberdade de escolha, nos termos e limites da lei, quanto ao seu conteúdo, seu modo de  
realização, sua oportunidade e sua conveniência administrativa. (...)

Enquanto nos atos vinculados a autoridade pública está presa à lei em 
todos os seus elementos (competência, finalidade, forma, motivo e objeto), ao praticar o  
ato discricionário, dispõe de certa liberdade (dentro dos limites da lei) quanto à escolha  
dos motivos (oportunidade e conveniência) e do objeto (conteúdo). (Direito Administrativo 
– Vicente Paulo & Marcelo Alexandrino, Pág. 288, Ed. Saraiva, 2005).

Nesse  sentido,  na  medida  em  que  a  lei  confere  expressamente  à 
Administração o poder de decidir acerca da oportunidade e conveniência deste ato específico, 
aspectos relevantes da carreira profissional do aspirante devem ser levados em consideração, 
porém  não  configuram  por  si  só  justificativa  suficiente  para  comprovar  direito  adquirido  à 
promoção antecipada por redução de interstício, pois também devem ser analisados os possíveis 
benefícios para o Estado, para a instituição militar, para o Governo e ainda para a sociedade 
paraense. 

O princípio da motivação é considerado, entre os demais princípios, um dos 
mais  importantes,  uma  vez  que  sem  a  motivação  não  há  o  devido  processo  legal,  pois  a 
fundamentação surge como meio interpretativo da decisão que levou à prática do ato impugnado, 
sendo verdadeiro  meio  de viabilização do controle  da legalidade dos atos da Administração. 
Motivar significa mencionar o dispositivo legal aplicável ao caso concreto e relacionar os fatos que 
concretamente levaram à aplicação daquele dispositivo legal. A razão desse ato excepcional de 
redução do interstício, ou seja, de encurtamento do tempo de amadurecimento no posto, decorre, 
repita-se, do juízo de conveniência e oportunidade do Administrador Máximo da Corporação. É 
competência  do  Comandante Geral  a  avaliação  acerca  da viabilidade  ou  não  do  pedido de 
redução  em  face  das  necessidades  do  serviço  e  prioridades  da  Corporação,  afastados  os 
interesses  particulares,  submetendo  eventual  redução  à  decisão  do  Exmo.  Governador  do 
Estado.

V – CONCLUSÃO
Diante do exposto, esta Comissão de Justiça concretiza seu entendimento na 

doutrina dominante, fundamentando-se na discricionariedade e conveniência da Corporação, se 
manifesta expondo que é possível a redução de interstício, como ato de manifestação inicial e 
discricionária do Comandante Geral que visa à melhor prestação de serviços pela corporação à 
sociedade,  desde  que  o  mesmo  entenda  haver  esta  necessidade  urgente  e  emergencial, 
fundamentando a carência e motivando sua atitude. O mérito do ato discricionário será composto 
pelo  motivo  e  objeto.  A  oportunidade  limita  o  motivo  e  a  conveniência  limita  o  objeto. 
Conveniência e oportunidade devem nortear a finalidade pública, com bases em fatos reais. Há 
de se ressaltar que nos últimos anos esta prática não vem sendo adotada pelos Comandantes 
Gerais  do  CBMPA,  e  que  o  uso  desse  beneficio  deve  ser  solicitado  quando  a  instituição 
necessitar  urgentemente  de  oficiais   em  determinados  postos  dos  quadros  existentes  na 
Corporação, atendendo ao requisito da motivação, inerente a todo ato administrativo, Concluímos 
que é uma prerrogativa prevista na norma reguladora, mas que cabe ao Comandante Geral fazer 
uso ou não desse beneficio e ainda submetê-lo ao crivo do Chefe do Poder Executivo Estadual. 
Desta forma, data vênia, é isso que se pode depreender dos dispositivos legais em análise.

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 02 de abril de 2009.

PAULO SÉRGIO MARTINS COSTA – 2º Ten. QOCBM 
Auxiliar 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 
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DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente parecer.
2. Publique-se em BG.
3. a Comissão de Promoção de Oficiais para deliberar sobre o assunto.

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - EXTRATO DO CONTRATO 

Contrato n° 012/2009.
Modalidade de Licitação: Carta Convite Nº 003/2009-CBMPA
Partes:  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Pará  e  a  Empresa  MILENIUM 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME
Objeto do Contrato: contratação de empresa de empresa especializada em 

serviços de instalação de persiana e laminas de vidros para as seções e diretorias do comando 
geral.

Vigência:  06  (seis)  meses,  a  contar  da  data  de  assinatura  do 
correspondente Contrato.

Valor: R$ 19.544,00 (dezenove mil quinhentos e quarenta e quatro reais)
Dotação Orçamentária: 06 181 1184 2589 – Ampliação e modernização da 

unidade regular do grupo do CBMPA
Elemento  de  Despesa:  339039  –  Outros  serviços  de  terceiros  pessoa 

jurídica
Fonte: 0101
Fórum: Belém
Data da Assinatura: 09/04/2009
Endereço da Contratada: Av. José Bonifácio, nº 2648, Bairro do Guamá/ 

Belém-Pará, CEP: 66.065-360
Ordenador  de  Despesa:  CEL  QOBM  PAULO  GERSON  NOVAES  DE 

ALMEIDA

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA
(Transc. do DOE. nº 31398 de 14/04/2009)

PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA

Analisando  os  Autos  da  Sindicância  procedida  por  determinação  deste 
Subcomando, por meio da Portaria nº 108/2007 – Subcmdº Geral, de 25OUTUBRO2007, cujo 
encarregado foi o 1º TEN QOBM MOISÉS TAVARES DE MORAES, e teve o intuito de apurar o 
fato ocorrido no dia 05OUTUBRO2002 por volta das 18h00, quando o CB BM ALESSANDRO 
DE JESUS RAMOS DA SILVA, estava saindo de serviço e ao retornar para a sua residência 
teria se envolvido em acidente de trânsito  resultando em uma fratura  exposta  do membro 
inferior. Ato contínuo o militar foi inspecionado pela Junta Policial Militar Superior de Saúde que 
proferiu o parecer  incapaz definitivamente para o serviço bombeiro militar,  podendo prover 
meios, de acordo com o art. 108 inciso VI da Lei Estadual nº 5.251 de 31JULHO1985, porém, 
este parecer é contestado pelo militar, que afirma que de acordo com o Decreto nº 10.745/78, 
art. 1º alínea “f”, o acidente tem relação de causa e efeito com o serviço.

RESOLVO
1) Concordar com a conclusão a que chegou o encarregado da Sindicância, 

de que em face dos fatos apurados constante nos autos e em consonância com a Portaria nº 
467 de 13 de julho de 2000, publicada no BG nº 138 de 27JULHO2000, o militar  CB BM 
ALESSANDRO DE JESUS RAMOS DA SILVA encontrava-se a disposição da Secretaria de 
Cultura desde 05FEVEREIRO1999, não sendo fornecido pela Diretoria de Pessoal o término da 
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disposição do militar para o referido órgão, porém conforme prova testemunhal (folha 023 e 
024) na data do fato o referido cabo estaria de serviço no Museu do Estado, portanto conclui-se 
que o processo de reforma do militar deve ser reavaliado, em observância ao disposto no artigo 
1º alínea “f”  do Decreto nº 10.745/78, que discrimina as situações em que o acidente terá 
relação com o serviço bombeiro militar;

2) Publicar em Boletim Geral a presente solução da Sindicância. A Ajudância 
Geral para providências;

3)  Remeter  uma via  dos autos da Sindicância  a Diretoria  de Pessoal do 
CBMPA, para que possam ser adotadas as medidas necessárias a fim de que seja viabilizada 
a reavaliação do processo de reforma do militar, junto ao Corpo Militar de Saúde da PMPA, em 
observância  ao disposto  no artigo 1º  alínea “f”  do Decreto  nº  10.745/78. A Assistência  do 
Subcomando para providências;

4) Arquivar os Autos da Sindicância na 2ª seção do EMG. A Assistência do 
Subcomando para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;

Belém-Pa, 13 de abril de 2009. 

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

2 – ATO COMANDO DO SUBCOMANDO GERAL
PORTARIA Nº 033, DE 13 DE ABRIL DE 2009.
ANEXOS: 
• Despacho do Subcomando Geral nº 406 de 23FEVEREIRO2009;
• Cópia  Autêntica  nº  10/2009  do  livro  do  CIOP  datada  de 

01FEVEREIRO2009.

O  Chefe  do  EMG  e  Subcomandante  Geral  do  CBMPA,  no  uso  de  suas 
atribuições legais e tendo tomado conhecimento do documento em anexo,  e com intuito de 
apurar todas as circunstâncias dos fatos ocorridos no dia 01FEVEREIRO2009 por volta das 
08h40, onde o 3º SGT BM ANTONIO MARCO CARDOSO DA SILVA, RG 2181830, pertencente 
ao quartel do 9º GBM, relata que teria dado voz de prisão ao CB BM  IVANILSON SANTOS 
COSTA, RG 1926856, devido ao desacato sofrido, porém o referido cabo se evadiu do local, não 
havendo a concretização da prisão do militar.

RESOLVE
Art.  1º -  Determinar  a  instauração  de  Sindicância  para  apurar  todas  as 

circunstâncias dos fatos;
Art. 2º - Nomear o 1º TEN QOBM CELSO DOS SANTOS PIQUET JÚNIOR, 

pertencente  ao  quartel  do  9º  GBM,  como  Encarregado  da  Sindicância,  delegando-lhe  as 
atribuições que me competem;

Art. 3º - O Encarregado deverá observar as orientações formalizadas através 
do ofício n° 1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008;

Art. 4º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos 
trabalhos, em conformidade com a legislação vigente;

Art. 5º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

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

PORTARIA Nº 034, DE 13 DE ABRIL DE 2009.
ANEXOS: 
• Despacho do Subcomando Geral nº 392 de 18FEVEREIRO2009;
• Ofício nº 050/2009 da Prefeitura Municipal de Tracuateua/PA;
• Ofício nº 068/09 – BM/2 de 09MARÇO2009;
• Ofício  nº  84/2009  da  Prefeitura  Municipal  de  Tracuateua/PA  de 

08FEVEREIRO2009;
• Cópia do BOP nº 08JANEIRO2009 da Unidade Policial de Tracuateua de 

08JANEIRO2009;
• Cópia do despacho do Chefe de Gabinete do Prefeito de Tracuateua de 

10SET2008;
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• Ofício nº 058/09 – BM/2 de 19FEVEREIRO2009;
• Ofício nº 222/2009 – GAB/IESP de 19FEVEREIRO2009;
• Termo de Declaração prestado pelo 2º SGT BM Hugo Armando Lisboa 

Moura;
• Cópia  do  Ofício  nº  025/09  –  GAB  da  Prefeitura  de  Tracuateua  de 

26JANEIRO2009;
• Cópia dos Ofícios s/nº/2008 do Sr. Waldeth Gomes da Costa de 01 e 

29JANEIRO2009;
• Cópia  do documento emitido  pelo Sr.  Kleydosn Campelo  Gerente  de 

Modulo do Banco do Brasil de 29JANEIRO2009;
• Cópia do Mandado de Citação emitido pelo Juiz de Direto da 1ª Vara da 

Comarca de Bragança/PA;
• Cópia  da  Relação  dos  materiais  existentes  no  Departamento  da 

Prefeitura de Tracuateua;
• Cópia do OF. C.I. Nº 001 e 002/2008 da Prefeitura de Tracuateua de 

30DEZEMBRO2008;

O  Chefe  do  EMG e  Subcomandante  Geral  do  CBMPA,  no  uso  de suas 
atribuições legais e tendo tomado conhecimento dos documentos em anexo, e com intuito de 
apurar todas as circunstâncias dos fatos ocorridos no mês de janeiro do ano de 2009, onde o 
2º SGT BM  HUGO ARMANDO LISBOA MOURA, RG 2262497, à disposição do IESP, teria 
representado a  prefeitura  de Tracuateua/PA em dois  eventos  sociais,  porém o militar  não 
exerce mais a função de Chefe de Gabinete do Órgão, bem como o graduado juntamente com 
o ex-prefeito Sr. Waldeth Costa estariam, “em tese”, praticando atos de falsidade ideológica, 
indução a motim e vandalismo no referido município.

RESOLVE
Art.  1º -  Determinar  a  instauração  de  Sindicância  para  apurar  todas  as 

circunstâncias dos fatos;
Art. 2º - Nomear o 1º TEN QOBM CARLOS AUGUSTO SILVA SOUTO, RG 

2300264,  pertencente  ao  quartel  do  12º  SGBM/I,  como  Encarregado  da  Sindicância, 
delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º - O Encarregado deverá observar as orientações formalizadas através 
do ofício n° 1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008;

Art. 4º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos 
trabalhos, em conformidade com a legislação vigente;

Art. 5º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

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

PORTARIA Nº 046, DE 13 DE ABRIL DE 2009.
ANEXOS:
• Protocolo de Despacho do Subcomando Geral nº 773 de 06ABRIL2009;
• Ofício nº 115/2009 – Gab. Cmdº do 2º GBM de 23MARÇO2009;
• Parte  Especial/2009  do  SUBTEN  Ribamar  Corrêa  da  Silva  de 

18MARÇO2009;
• Boletim  de  Ocorrência  Policial  nº  00171/2009.000962-0  de 

18MARÇO2009.

O  Chefe  do  EMG e  Subcomandante  Geral  do  CBMPA,  no  uso  de suas 
atribuições legais e com intuito de apurar o fato ocorrido no dia 18MARÇO2009 por volta das 
23h, envolvendo o militar  SD BM RICARDO GLAYDSON JUSTINO BORGES, RG 3923918, 
pertencente ao quartel do 12º SGBM/I - Bragança, onde o militar teria sido interpelado em via 
pública com substâncias suspeitas de ser entorpecentes, sendo conduzido pela guarnição da 
Polícia  Militar  (VTR  2195)  para  a  Seccional  da  Jaderlândia  onde  foi  lavrado  o  BOP  nº 
00171/2009.000962-0.

RESOLVE
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Art.  1º -  Determinar  a  abertura  de  Processo  Administrativo  Disciplinar 
Simplificado  (PADS)  para  apurar  todas  as  circunstâncias  dos  fatos  e  as  possíveis 
transgressões disciplinares disponibilizadas no art. 18 incisos XV e XXXIII, art. 37 inciso CXLIX 
da Lei N° 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, Código de Ética e Disciplina da Policia Militar do 
Pará ora em vigor no Corpo de Bombeiros Militar do Pará, podendo ser sancionado de acordo 
com o art. 106, parágrafo único, da referida Lei;

Art.  2º -  Nomear  o  CAP QOBM GENILSON  MARQUES DA  SILVA,  RG 
11292415,  pertencente  atualmente  ao  quartel  do  12º  GBM,  como  Presidente  do  PADS, 
delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º - O Presidente deverá observar as orientações formalizadas através 
do ofício n° 1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008;

Art. 4º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos 
trabalhos, em conformidade com a legislação vigente;

Art. 5º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

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

PORTARIA Nº 050, DE 13 DE ABRIL DE 2009.
ANEXOS:
• Protocolo  de  Despacho  do  Subcomando  Geral  nº  802  de 

30MARÇO2009;
• Ofício nº 85/BM2 de 25MARÇO2009;
• Termo de Declaração prestado pela Srª Sandra Maria da Costa Ribeiro;
• Cópia do BOP nº 00024/2009.000876-7 de 24MARÇO2009.

O  Chefe  do  EMG e  Subcomandante  Geral  do  CBMPA,  no  uso  de suas 
atribuições legais e tendo tomado conhecimento dos documentos em anexo, e com intuito de 
apurar todas as circunstâncias dos fatos ocorridos no dia 20MARÇO2009 por volta das 23h, na 
Rua  E  esquina  com  a  Rua  D  no  conjunto  Jaderlândia  Ananindeua/PA,  onde  o  SD  BM 
ANDERSON CARLOS ZEFERINO LEAL, RG 3603462, teria “em tese” agredido fisicamente e 
posteriormente esfaqueado o Sr. Johelison Costa da Silva, motivado em razão da vítima ter 
supostamente roubado a bicicleta do genitor do militar.

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

Simplificado  (PADS)  para  apurar  todas  as  circunstâncias  dos  fatos  e  as  possíveis 
transgressões disciplinares disponibilizadas no art.  17 inciso II  e art.  18 incisos XV,  XXXI, 
XXXIII, XXXV e XXXIX, art. 37 inciso XCII da Lei N° 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, Código 
de Ética e Disciplina da Policia Militar do Pará ora em vigor no Corpo de Bombeiros Militar do 
Pará, podendo ser sancionado de acordo com o art. 106, parágrafo único, da referida Lei;

Art. 2º - Nomear o ASP OF BM JORGE CIRILO OLIVEIRA SOUZA, como 
Presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º - O Presidente deverá observar as orientações formalizadas através 
do ofício n° 1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008;

Art. 4º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos 
trabalhos, em conformidade com a legislação vigente;

Art. 5º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

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

PORTARIA Nº 052, DE 13 DE ABRIL DE 2009.
ANEXOS:
1. Uma via da solução de IPM instaurado através da Portaria nº 050/2008 – 

Subcmdº Geral de 05MAIO2008, publicada no BG nº 039 de 02MARÇO2009.

O  Chefe  do  EMG e  Subcomandante  Geral  do  CBMPA,  no  uso  de suas 
atribuições legais e com intuito de apurar a conduta do  CB BM EDVANE DO SOCORRO 
PAIXÃO DA SILVA,  RG 2712915, pertencente ao quartel  do 10º SGBM/I,  onde o CB PM 
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Francisco  das  Chagas  Ferreira  dos  Santos  foi  acionado  pelo  CIOP  para  atender  uma 
ocorrência no bairro da Liberdade no município de Marabá/PA, e interpelou o referido cabo 
supostamente portando uma arma de fogo do tipo revólver após ter efetuado disparo em via 
pública,  e  após  apuração  através  do  IPM  instaurado  através  da  Portaria  nº  050/2008  – 
Subcmdº Geral  de 05MAIO2008, houve a comprovação pericial (folha 054) de que a arma 
apreendida pela guarnição da PMPA, sob a posse do referido militar, apresentava vestígios de 
ter efetuado disparo anterior  ao exame, bem como o armamento não estava devidamente 
registrado, ressaltando que o referido cabo não possuía porte legal de arma e negou-se a fazer 
o exame de pólvora combusta, conforme folha 033 dos autos do IPM.

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

Simplificado  (PADS)  para  apurar  todas  as  circunstâncias  dos  fatos  e  as  possíveis 
transgressões disciplinares disponibilizadas no art 37 incisos CXLV e CXLVII da Lei N° 6.833 
de 13 de fevereiro de 2006, Código de Ética e Disciplina da Policia Militar do Pará ora em vigor 
no Corpo de Bombeiros Militar do Pará, podendo ser sancionado de acordo com o art. 106, 
parágrafo único, da referida Lei;

Art.  2º -  Nomear o 1º TEN QOBM CHARLES DE PAIVA  CATUABA,  RG 
2933377, pertencente ao quartel do 10º SGBM/I, como Presidente do PADS, delegando-lhe as 
atribuições que me competem;

Art. 3º - O Presidente deverá observar as orientações formalizadas através 
do ofício n° 1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008;

Art.  4º  -  O Presidente deverá,  caso necessário,  solicitar  uma via do IPM 
instaurado pela Portaria nº 050/2008 – Subcmdº Geral, de 05MAIO2008, ao Chefe da BM2, 
local onde se encontra arquivado, para auxiliar na elucidação dos fatos;

Art. 5º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos 
trabalhos, em conformidade com a legislação vigente;

Art. 6º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

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

PORTARIA Nº 053, DE 13 DE ABRIL DE 2009.
ANEXO:
1. Uma via da solução de IPM instaurado através da Portaria nº 068/2008 – 

Subcmdº Geral de 02JUNHO2008, publicada no BG nº 039 de 02MARÇO2009.

O  Chefe  do  EMG e  Subcomandante  Geral  do  CBMPA,  no  uso  de suas 
atribuições  legais  e  com  intuito  de  apurar  a  conduta  do  militar  SUBTENENTE  BM  LUIZ 
CLAUDIO ARRAES DO AMARAL, RG 2406295, durante o período em que se encontrava a 
disposição do Departamento de Trânsito do Estado do Pará,  na função de vistoriador,  em 
relação ao cometimento “em tese” de irregularidade funcional, no que tange a realização de 
vistoria (Laudo nº 652262) que resultou na transferência de propriedade fraudulenta do veículo 
de placa JTD 6837/PA, e após apuração através do IPM instaurado pela Portaria nº 068/2008 – 
Subcmdº  Geral  de  02JUNHO2008,  houve  a  comprovação  pericial  (folhas  120  e  128)  da 
realização de um trabalho fraudulento no decalque do chassi afixada no Laudo de Vistoria nº 
652262, sendo que o referido militar foi indicado como responsável pela vistoria do aludido 
veículo, com a sua assinatura constante no laudo, esta confirmada como sendo de sua autoria 
pelo próprio graduado em seu termo de declaração (folha 143).

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

Simplificado  (PADS)  para  apurar  todas  as  circunstâncias  dos  fatos  e  as  possíveis 
transgressões disciplinares disponibilizadas no artigo 17 incisos X e XV, artigo 18 inciso XVIII e 
artigo 37 inciso CVII da Lei N° 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, Código de Ética e Disciplina 
da Policia Militar do Pará ora em vigor no Corpo de Bombeiros Militar do Pará, podendo ser 
sancionado de acordo com o art. 106, parágrafo único, da referida Lei;

Art.  2º -  Nomear  o  ASP  OF  BM  MARCO  ROGÉRIO  SCIENZA,  como 
Presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º - O Presidente deverá observar as orientações formalizadas através 
do ofício n° 1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008;

____________________________________________________________________________________ 
Boletim Geral Nº 68 de 14ABR2009 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág.251 

mailto:ajgcbmpa@yahoo.com.br


______________________  Vidas Alheias e Riquezas Salvar   _________________  

Art.  4º  -  O Presidente deverá,  caso necessário,  solicitar  uma via do IPM 
instaurado pela Portaria nº 068/2008 – Subcmdº Geral, de 02JUNHO2008, ao Chefe da BM2, 
local onde se encontra arquivado, para auxiliar na elucidação dos fatos;

Art. 5º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos 
trabalhos, em conformidade com a legislação vigente;

Art. 6º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

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

PORTARIA Nº 054, DE 13 DE ABRIL DE 2009.
ANEXOS: 
• Ofício  nº  001/2009  –  Sind.  do  2º  TEN  QOBM  Carvalho de 

16MARÇO2009;
• Cópia  do  livro  de  protocolo  do  5º  GBM  do  período  de  11  a 

13AGOSTO2009;
• Portaria nº 025/2009 – SubCdmº Geral de 16FEVEREIRO2009;
• Ofício nº 839/2008 do 2º TEN QOBM Willames de 17NOVEMBRO2008;
• Cópia da Portaria nº 094/2008 – SubCmdº Geral de 07AGOSTO2008;
• Cópia do Protocolo do Subcmdº Geral do dia 11AGOSTO2008;
• Cópia  do  Livro  de  Controle  de  Processo/Procedimento  do  Subcmdº 

Geral;
• Ofício nº 087 – Gab. Subcmdº Geral de 12MARÇO2009;
• Protocolo de Despacho do Subcmdº Geral nº 480 de 02MARÇO2009;
• Ofício s/nº/2009 do 2º TEN QOBM Willames de 23FVEREIRO2009;
• Memorando nº 072/2009 – Subcmdº Geral de 16FEVEREIRO2009.

O  Chefe  do  EMG e  Subcomandante  Geral  do  CBMPA,  no  uso  de suas 
atribuições legais e tendo tomado conhecimento do documento em anexo, e com intuito de 
apurar todas as circunstâncias dos fatos relatados pelo 2º TEN QOBM Willames Florentino de 
Andrade,  onde  informa  que  não  teve  ciência  da  Portaria  nº  094  –  Subcmdº  Geral  de 
07AGOSTO2008 que o nomeava como presidente de um Processo Administrativo Disciplinar 
Simplificado, salientando que esta documentação foi recebida no Subcomando Geral pelo 2º 
SGT BM Estanislau, estafeta do 5º GBM, sendo entregue no quartel ao 2º TEN QOBM Thiago 
Santhiaelle de Carvalho, porém até a presente data não foram localizados a aludida Portaria 
nem os respectivos anexos.

RESOLVE
Art.  1º -  Substituir  o  2º  TEN  QOBM  THIAGO  SANTHIAELLE  DE 

CARVALHO, RG 4136973, como encarregado da Sindicância instaurada através da Portaria nº 
025/2009 – Subcmdº Geral  de 16FEVEREIRO2009, publicada no Boletim Geral  nº  031 de 
16FEVEREIRO2009;

Art.  2º -  Nomear  o  MAJ  QOBM FRANCISCO  CANTUARIA MOUTINHO 
JUNIOR, RG 124850, pertencente ao quartel do 5º GBM, como Encarregado da Sindicância, 
delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º - O Encarregado deverá observar as orientações formalizadas através 
do ofício n° 1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008;

Art. 4º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos 
trabalhos, em conformidade com a legislação vigente;

Art. 5º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

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

PORTARIA Nº 055, DE 13 DE ABRIL DE 2009.
ANEXOS:
• Protocolo  de  Despacho  do  Subcmdº  Geral  de  nº  401  de 

18FEVEREIRO2009;
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• Ofício nº 076/2009 – Gab. Cmdº do 2º GBM de 16FEVEREIRO2009;
• Parte s/nº/2009 do Subtenente Hélio de 15FEVEREIRO2009;
• Of.  Nº  270/2009-12ª  Seccional  Urbana  do  Jaderlândia  de 

14FEVEREIRO2009;
• BOP nº 00171/2009.000608-6 de 14FEVEREIRO2009.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral  do CBMPA, no uso  de suas 
atribuições legais e com intuito de apurar o fato ocorrido no dia 14FEVEREIRO2009 por volta 
das 20h20, no município de Castanhal/PA, envolvendo o militar SD BM RICARDO GLAYDSON 
JUSTINO BORGES, RG 3923918, pertencente ao quartel do 12º SGBM/I - Bragança, onde o 
militar teria se envolvido em desordem pública e estaria em posse de substâncias suspeitas de 
ser  entorpecentes,  sendo conduzido pela  guarnição  da Polícia  Militar  para  a  Seccional  da 
Jaderlândia onde foi lavrado o BOP nº 00171/2009.000608-6.

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

Simplificado  (PADS)  para  apurar  todas  as  circunstâncias  dos  fatos  e  as  possíveis 
transgressões disciplinares disponibilizadas no art. 18 incisos XV, XXXI e XXXIII, art. 37 incisos 
XCII e CXLIX da Lei N° 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, Código de Ética e Disciplina da 
Policia  Militar  do Pará ora  em vigor  no Corpo de Bombeiros  Militar  do Pará,  podendo ser 
sancionado de acordo com o art. 106, parágrafo único, da referida Lei;

Art.  2º -  Nomear  o  CAP QOBM RAIMUNDO REIS  BRITO  JUNIOR RG 
24636050, pertencente atualmente ao 5º SGBM/I, como Presidente do PADS, delegando-lhe as 
atribuições que me competem;

Art. 3º - O Presidente deverá observar as orientações formalizadas através 
do ofício n° 1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234, de 23 de dezembro de 2008;

Art.  4º  -  O  Presidente  deverá  observar  o  que  prevê  o  art.  45,  caput  e 
parágrafo  único  da  Lei  nº  11.343  de  23AGOSTO2006,  que  prescreve  medidas  a  serem 
adotadas diante de usuários e dependentes de drogas; 

Art. 5º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos 
trabalhos, em conformidade com a legislação vigente;

Art. 6º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

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

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 – TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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