
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL
BELÉM-PARÁ 27 DE ABRIL DE 2009.

BOLETIM GERAL Nº 75
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇOS PARA O DIA 28 DE ABRIL DE 2009 (TERÇA - FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM SARMANHO
Supervisor de Área CAP BM MURILO
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM VARELA

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

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO 

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

1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
PARECER Nº 034/2009-COJ.
INTERESSADO: 2º SGT BM TOBIAS CORRÊA MOREIRA.
ORIGEM: Gab. do SubComando
ASSUNTO: Possibilidade de promoção de militar em processo de reforma 

disciplinar.
ANEXO: Ofício nº 126 – Gab. Subcmdo., datado de 06 de abril de 2008. 

EMENTA:  PROMOÇÃO  DE  MILITAR  EM  PROCESSO  DE  REFORMA 
DISCIPLINAR.   NÃO   EFETIVADA  A  REFORMA  ADMINISTRATIVA  DECORRENTE  DA 
DECISÃO EM SOLUÇÃO DE CONSELHO DE DISCIPLINA ATÉ A DATA DE PROMOÇÃO. 
NÃO  ENQUADRAMENTO  NAS  CONDIÕES  PARA  NÃO  INCLUSÃO  EM  QUADRO  DE 
ACESSO,  NEM  DE  EXCLUSÃO  DE  QUADRO  DE  ACESSO,  PREVISTAS  EM  LEI. 
POSSIBILIDADE.

I – DA CONSULTA
O Senhor  Subcomandante Geral  do CBMPA encaminhou  a esta  COJ o 

Ofício nº 126 – Gab. Subcmdo., datado de 06 de abril de 2008, para parecer a respeito da 
possibilidade de promoção do 2º SGT BM TOBIAS CORRÊA MOREIRA em 21 de abril  de 
2009, em razão de de que até a presente data não ter sido efetivada a reforma administrativa 
decorrente da decisão neste sentido na Solução do Conselho de Disciplina publicada no BG nº 
163, de 05 de setembro de 2008.

II - DOS FATOS
O acusado encontrava-se desde Maio de 2006 respondendo a Conselho de 

Disciplina, que teve como objetivo apurar a capacidade de permanência do mesmo nas fileiras 
da  Corporação,  em  razão  do  Militar  ter  em  tese  cometido  transgressão  da  Disciplina  de 
Natureza “Grave”, por ter saído sem autorização da Unidade em que estava lotado dirigindo a 
VTR APM-02 e no conseqüente tombamento da mesma, sob a alegação de estar dirigindo de 
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forma negligente,  fato este ocorrido em 15 de janeiro de 2005, sendo que por tais fatos o 
acusado foi autuado em flagrante delito, tendo, posteriormente, sua prisão sido relaxada pela 
justiça militar estadual.

A Decisão do Conselho de Disciplina foi publicada no BG nº 163, de 05 de 
setembro de 2008, em que o Exmo. Sr. Comandante Geral do CBMPA decidiu  pela reforma 
administrativa  disciplinar  do  acusado,  na  graduação  atual  em  que  se  encontra  e  com  os 
proventos  proporcionais  ao seu tempo de serviço,  tendo em vista  a falta  de condições  do 
acusado para o desempenho de suas funções no serviço ativo, com base no art. 113 e 126, III, 
c/c o art. 44, §1º, II do Código de Ética e Disciplina da PMPA. Sendo que até a presente data 
não ter sido efetivada a reforma administrativa decorrente da decisão neste sentido na Solução 
do Conselho de Disciplina publicada no BG nº 163, de 05 de setembro de 2008, motivo pelo 
qual o  Senhor Subcomandante Geral do CBMPA encaminhou a esta COJ o Ofício nº 126 – 
Gab. Subcmdo., datado de 06 de abril de 2008, para parecer a respeito da possibilidade de 
promoção do 2º SGT BM TOBIAS CORRÊA MOREIRA em 21 de abril de 2009.

III – DO DIREITO
A L E I   Nº 6.833, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2006, que Instituiu o Código 

de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, prevê o seguinte:
Reforma administrativa disciplinar
Art.  44.  A  reforma  administrativa  disciplinar  consiste  na  passagem  do 

policial militar em atividade para a inatividade, em vista da constatação da falta de condições  
para o desempenho das suas funções no serviço ativo.

Aplicação da reforma administrativa disciplinar
§ 1º A reforma administrativa disciplinar será aplicada após a conclusão do 

conselho de justificação e do conselho de disciplina, respectivamente:
I - [OMISSIS]
II - à praça com estabilidade, julgada sem condições para o desempenho 

das funções inerentes ao cargo, nos termos deste Código.
Proventos do reformado disciplinarmente
§ 2º A reforma disciplinar do policial militar é efetuada no grau hierárquico,  

graduação ou posto    que possuir na ativa   e com  proventos proporcionais ao seu tempo de 
serviço.

A  LEI  Nº  5.250,  DE  29  DE  JULHO  DE  1985,  que  dispõe  sobre  as 
Promoções de Praças da Polícia Militar do Pará, prevê  o seguinte:

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e 
“Post-Mortem”, são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1)  Ter  concluído,  com  aproveitamento,  até  a  data  prevista  para  
encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita  ao desempenho dos 
cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício  
estabelecido nesta Lei;

3)  Ter  sido  incluído  no  Quadro  de  Acesso  (QA)  de  sua  respectiva 
QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;
5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;
6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;
7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de 

promoções a 2º Sargento ou Subtenente;
8) Ter completado os seguintes tempos de serviço arregimentado:
a) 1º Sargento  01 (um) ano;
b) 2º Sargento  02 (dois) anos;
3º Sargento  04 (quatro) anos.
Art. 18 - Não será incluído em Quadro de Acesso, o graduado que:
1 - Deixe de satisfazer às condições básicas estabelecidas no artigo 5º  

desta Lei;
2  -  Esteja  “Sub-judice”  ou  preso  preventivamente,  em  virtude  de  

Inquérito Policial, militar ou civil, instaurado;
3  -  Venha  atingir  até  a  data  da  promoção,  a  idade  limite  para 

permanência no serviço ativo;
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4 - Esteja respondendo a Conselho de Disciplina;
5 - Tenha sofrido pena restrita de liberdade, por sentença passada em 

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

6 - Esteja no exercício de cargo ou função estranha à Polícia Militar, 
ressalvado o prescrito no § 5º do artigo 93 da Constituição Federal;

7  -  Esteja  em  gozo  de  Licença  para  tratamento  de  assuntos  de 
interesse particular;

8 - Seja considerado desertor;
9 - Tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço Policial  

Militar, e
10 - Seja considerado desaparecido ou extraviado.
O  2º SGT BM TOBIAS CORRÊA MOREIRA não se enquadra em nenhuma 

destas condições e, especificamente em relação ao item 4, já não responde mais a Conselho 
de  Disciplina,  pois  já  respondeu,  tendo  sido  considerado  culpado  e  “sentenciado” 
administrativamente,  digamos  assim,  apenas  ainda  não  foi  executada  a  punição.  Convém 
ressaltar ainda o que dispõe o artigo seguinte do mesmo diploma legal:

Art. 19 - Será excluído do Quadro de Acesso o graduado que:
1 - Tenha sido nele incluído indevidamente;
2 - Vier a falecer;
3  -  Vier  a  ser  promovido,  inclusive  por  ato  de  bravura  ou  em 

ressarcimento de preterição;
4 - Passar para a inatividade ou ser licenciado do serviço ativo, e

5 - Venha a incidir em qualquer das situações descritas no artigo anterior.
Portanto,  se  antes da data  de 21 de abril  de 2008,  for  efetivada a  sua 

reforma  disciplinar,  ou  seja,  devidamente  publicada,  o    2º  SGT  BM  TOBIAS  CORRÊA 
MOREIRA deverá ser excluído de qualquer quadro de acesso, por ter passado à condição de 
inatividade, caso contrário, poderá ser promovido, salvo se incidir em uma das outras condições 
acima elencadas. 

IV – DA CONCLUSÃO
Do estudo apresentado,  concluímos que se  até a data de 21 de abril de 

2009, não for efetivada a reforma disciplinar decorrente da decisão neste sentido, na Solução 
do Conselho de Disciplina publicada no BG nº 163, de 05 de setembro de 2008, do  2º SGT BM 
TOBIAS CORRÊA MOREIRA, e desde que o mesmo preencha os requisitos previstos no art. 5º 
da Lei  5.250, DE 29 DE JULHO DE 1985, que dispõe sobre as Promoções de Praças da 
Polícia  Militar  do Pará,  o  militar  em tela poderá ser  promovido,  pois  não se  enquadra em 
nenhuma das condições elencadas no art. 18, especificamente em relação ao item 4 convém 
esclarecer que o mesmo já não responde mais a Conselho de Disciplina, pois já respondeu, 
tendo sido considerado culpado e “sentenciado” administrativamente, digamos assim, apenas 
ainda não foi executada a punição e só poderá ser excluído do quadro de acesso se passar 
para a inatividade, o que ainda não ocorreu.

Convém  ressaltar  que  embora  a  Decisão  do  Conselho  de  Disciplina 
publicada no BG nº 163, de 05 de setembro de 2008, do Exmo. Sr. Comandante Geral do 
CBMPA,  que  decidiu   pela  reforma  administrativa  disciplinar  do  acusado,  mencione  na 
graduação atual em que se encontra e com os proventos proporcionais ao seu tempo de  
serviço, ao analisarmos no Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, em seu art. 
44, § 2º,  verificamos  que  a reforma  disciplinar  do  policial  militar  é  efetuada  no  grau 
hierárquico, graduação ou posto que possuir na ativa e com proventos proporcionais ao 
seu tempo de serviço,  ou seja, na verdade o texto mais adequado para a solução seria  na 
graduação em que se  encontre  ,   ou pelo menos que se interprete desta forma, para que a 
decisão se adeque ao que dispõe a lei. 

É o Parecer.

Quartel em Belém-PA, 08 de abril de 2009.

CLAUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI - MAJ QOBM
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA.
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DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente parecer.
2. Publique-se em BG.
3. A Comissão e Promoção de Praças para conhecimento e deliberação a 

respeito.

PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA 

Analisando  os  Autos  da  Sindicância  procedida  por  determinação  deste 
Subcomando, através da Portaria nº 127/2007 – Subcomando, de 27 de novembro de 2007, 
tendo como Oficial Sindicante o 1º TEN QOBM ARLENSON LEMOS CARVALHO DA SILVA, 
destinado a apurar o fato relatado pela Srª Ana Rafaela Carvalho da Silva, onde informa que o 
SD BM CARLOS ANDRÉ PIEDADE DOS SANTOS, integrante do 2º GBS/GSE, no dia 13 de 
novembro de 2007, por volta das 19h, teria ameaçado os familiares da declarante e a ofendido 
moralmente,  fato  este  registrado  em BOP nº 00006/2007.01/2202 na Seccional  Urbana da 
marambaia. 

RESOLVE:
1) Concordar com o Oficial Sindicante de que não houve crime de natureza 

militar  e  comum  nem  transgressão  da  disciplina  por  parte  do  SD  BM  CARLOS  ANDRÉ 
PIEDADE DOS SANTOS, em razão da ofendida não ter sustentado as acusações em desfavor 
do militar, bem como manifesta em sua declaração constante nas folhas 011 e 012 dos autos, o 
desinteresse  da  busca  da  verdade  real  dos  fatos  com  a  continuidade  do  procedimento 
investigatório.

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

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

4) Cumpra-se. 

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

2 - ATO DO SUBCOMANDO GERAL 
PORTARIA Nº 56 DE 24 DE ABRIL DE 2009 
Anexos: 
Uma via da portaria nº 050/2009 – Subcomando Geral de 13ABR2009;
Protocolo de Despacho do Subcomando Geral nº 802 de 30MAR2009;
Oficio nº 85/BM/2 de 25MAR2009;
Termo de Declaração prestado pela Srª Sandra Maria da Costa Ribeiro;
Copia do BOP nº 00024/2009.000876-7 de 24MAR2009.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral  do CBMPA, no uso  de suas 
atribuições legais e tendo conhecimento dos documentos em anexo, e com intuito de apurar 
todas as circunstâncias dos fatos ocorridos no dia 29MAR2009 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, RG3603462, teria “em tese” agredido fisicamente e posteriormente 
esfaqueado o  Sr.  Johelison  Costa  da  Silva,  motivo  em  razão  da Vitima  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 nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, Código 
de Ética e Disciplina da Policia Militar do Pará ora em vigor no Corpo de Bombeiro Militar do 
Pará, podendo ser sancionado de acordo com o art. 106, parágrafo único, da referida Lei;

Art.2º - Substituir o ASP OF BM JORGE CIRILO OLIVEIRA SOUZA, como 
Presidente do PADS, instaurada através da portaria nº 050/2009 – Subcomando Gera. 
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Art.3º -  Nomear o ASP OF BM DIEGO  WAGNER PINTO RODRIGUES, 
pertencente ao quartel do 3º GBM, como Presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições 
que me competem;

Art. 4º - O Presidente deverá observar as orientações formalizadas através 
do oficio nº 1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008;

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 57 DE 24 DE ABRIL DE 2009 
Anexos: 
Uma via da Portaria nº 055/2009 Subcomando Geral de 13ABR2009;
Protocolo de Despacho do Subcomando Geral de nº 401 de 18FEV2009;
Oficio nº 076/2009 do Gab. Cmdº do 2º GBM de 16FEV2009;
Parte s/nº 2009 do Subtenente Helio de 15FEV2009 
Of. nº 270/2009 12ª Seccional Urbana do Jaderlândia de 14FEV2009;
BOP nº 00171/2009.000608-6 de 14FEV2009.

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 14FEV 2009 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 substancia suspeitas de 
ser  entorpecentes,  sendo  conduzido pela  guarnição  da  Policia  Militar  para  a  Seccional  da 
Jaderlândia onde foi o BOP Nº 00171/2009.000608-6. 

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

Simplificado  (PADS)  para  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 nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, Código de Etica e Disciplina da Policia Militar do 
Pará ora em vigor no Corpo de Bombeiro Militar do Pará, podendo ser sancionado de acordo 
com art. 106, parágrafo único, da referida Lei;

Art. 2º - Substituir o CAP QOBM RAIMUNDO REIS  BRITO JUNIOR, RG 
24636050,  pertencente  atualmente  ao  5º  SGBM/I,  como  Presidente  do  PADS,  instaurada 
através da portaria nº 055/2009 – Subcomando Geral;

Art.3º -  Nomear  o  ASP  OF  BM  JORGE CIRILO  OLIVEIRA  SOUZA, 
pertencente ao quartel do 2º GBM, como presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições 
que me competem;

Art.  4º -  O  Presidente  deverá  observar  o  que  prevê  o  art.  45  caput  e 
parágrafo único da Lei nº 11.343 de 23AGO2006, 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 conformidades 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

2 – PUNIÇÃO DISCIPLINAR 
A) O MAJ QOBM Comandante do 5º GBM, uso da competência que lhe 

confere o item VII do Art 25 da Lei nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006 (Código e Ética e 
Disciplina da PMPA, que ora vige para o CBMPA), resolve:

PUNIR:
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Com  REPREENSÃO o  CB  BM  LUIZ  PEREIRA  DOS  SANTOS,  por  ter 
faltado ao serviço  de Componente de Guarnição da VTR UR-15/AR-13 na data  de 29 de 
dezembro de 2008, para o qual estava devidamente escalado. Infringindo o Art. 37 da lei 6.883, 
em seu seguinte inciso: XXIV, XXVIII e L (Código de Ética e Disciplina da PMPA, que ora vige 
para o CBMPA) e quando dado o direito de defesa através de procedimento Administrativo 
Disciplinar, instaurado através da Portaria nº 001/2009 de 5º GBM de 05 de janeiro de 2009, em 
que o CB BM LUIZ PEREIRA DOS SANTOS não justificou seu ato. 

(Ref. nota nº 02/2009 – 5º GBM) 

Com  02  (dois)  dias  de  DETENÇÃO,  o  SD  BM  CLAÚDIO  DA  GRAÇA 
FURTADO JUNIOR, por ter faltado de Auxiliar de Equipe e Auxiliar de Linha do CCI CACI-02 na 
data de 03 de janeiro de 2009, não informou ao seu superior imediato sobre a impossibilidade 
de  comparecer  ao serviço  e  ainda apresentou  um atestado  médico  sem  homologação  de 
médico pertencente a uma instituição militar somente no dia 06 de janeiro de 2009, ou seja, no 
segundo dia útil da semana (terça-feira), sendo que conforme especifica a portaria nº 616/2001 
13NOV2001 e publicado no BG nº 207 de 26NOV2001, o atestado deve ser apresentado num 
prazo máximo de 24h após a emissão do mesmo para que o comandante do militar portador do 
atestado através do militar em questão ou na impossibilidade deste, por algum membro da 
família ou representante legal.  Lei nº 6.883 de 13 de fevereiro de 2006 (Código de Ética e 
Disciplina da PMPA, ora vige para o CBMPA), e quando dado o direito de defesa através de 
Procedimento Administrativo Disciplinar, instaurado através da portaria nº 003/2009 do 5º GBM 
de 22 de janeiro de 2009, em que o SD BM CLÁUDIO DA GARÇA FURTADO JUNIOR não 
justificou seu ato. 

(Ref. nota nº 03/2009 – 5º GBM) 

B) O TEN QOBM Comandante em Exercício do 5º GBM – Marabá, no 
uso da competência que lhe confere o item VII do Art. 25 da lei nº 6.833 de 13 de fevereiro 
de 2006 (Código de Ética e Disciplina da PMPA, que ora vige para o CBMPA), resolve:.

PUNIR:
Com  REPREENSÃO, o  CB  BM JONAS  HERINGER BARBOSA,  por  ter 

ofendido seu subordinado hierárquico, na presença de outros militares, no dia 19 de outubro de 
2008. Infringindo o Art. 37 da lei 6.883, em seu seguinte inciso: CXVI com agravante no Art. 36 
da lei nº 6.883 de 13 de fevereiro de 2006 (Código de Ética e Disciplina da PMPA, que ora vige 
para o CBMPA).e quando dado o direito de defesa através de procedimento Administrativos 
Disciplinar, instaurado através da portaria nº 033/2008 do 5º GBM de 03 de novembro de 2008, 
em que o CB BM JONAS HERINGER BARBOSA não justificou seu ato. 

(Ref. nota nº 01/2009 – 5º GBM) 

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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