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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL  

BELÉM-PARÁ 21 DE DEZEMBRO DE 2009. 
BOLETIM GERAL Nº 218 

Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte: 

 
1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 

SERVIÇO PARA O DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2009 (TERÇA-FE IRA) 
Superior de Dia MAJ BM IDBAS 
Supervisor de Área CAP BM BENJÓ 

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM SOUZA 
2º Turno: CAP BM GÓES 

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG SUBTEN BM RUI 
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM SCIENZA 
Perito de Incêndios e Explosões TEN BM PABLO 

 
2ª PARTE – INSTRUÇÃO 

1 – QUADRO DE INSTRUÇÃO SEMANAL - APROVAÇÃO 
Aprovo os Quadros de Instrução Semanal do Curso de Formação de 

Soldados BM/2009 – Pólo Santarém, referente aos períodos de 30NOV a 06DEZ2009 e de 07 a 
13DEZ2009; 

Aprovo o Quadro de Instrução Semanal do Curso de Formação de Soldados 
BM/2009 – Pólo Abaetetuba, referente ao período de 14 a 20DEZ2009; 

Aprovo os Quadros de Instrução Semanal do Curso de Aperfeiçoamento de 
Sargentos BM/2009, Turma B, referente aos períodos de 30NOV a 06DEZ2009 e de 07 a 
13DEZ2009; Curso de Formação de Sargentos Condutores e Operadores de Viaturas BM/2009, 
referente aos períodos de 30NOV a 06DEZ2009 e de 07 a 13DEZ2009; Curso de Formação de 
Soldados BM/2009 – 1º, 2º, 3º, 4º e 5º pelotões – Pólo Belém, referente aos períodos de 30NOV a 
06DEZ2009 e de 07 a 13DEZ2009. 

(Ref. Nota nº 082/2009 – DEI) 
 

2 – CERTIFICADO - APROVAÇÃO 
O 3º SGT BM ANTONIO CARLOS BARBOSA NASCIMENTO apresentou o 

certificado do Curso Básico de Photoshop – EGPA, referente ao período de 09SET a 27OUT2009, 
com duração de 40 horas/aulas; 

O CB BM DANIEL DOS SANTOS GURJÃO apresentou o certificado do Curso 
de Redação Técnica – SENASP, referente ao período de 09 SET A 27OUT2009, com duração de 
60 horas/aula; Curso de Direitos Humanos – SENASP, referente ao período de 02JUN a 
09SET2009, com duração de 40 horas/aula; Curso de Português Instrumental – SENASP, 
referente ao período de 26FEV a 13ABR2009, com duração de 60 horas/aula; Curso de 
Graduação, Licenciado em Ciência da Religião – Habilitação em ensino religioso – Licenciatura 
plena – INTA, concluído em 12AGO2009. 

 
3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 

I – ASSUNTOS GERAIS 
A – ALTERAÇÃO DE OFICIAL 

1 – ASSUNÇÃO DE OFICIAL 
Concedi a contar do dia 18 de dezembro de 2009 ao MAJ BM MARCUS VICTOR 

LIMA NORAT, do QCG, o período de férias regulamentar relativo ao ano de 2008. Apresentação: 
17 de janeiro de 2010. 

(Ref. Correspondência interna n° 423/2009 – CEDEC) 
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II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1 – ATO DA DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO  

a) PORTARIA Nº 035/2009 – DAL 
O Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no 

uso de suas atribuições legais, tendo tomado conhecimento dos fatos narrados na documentação 
em anexo, onde no dia 21 de setembro de 2009, quando a Vtr AR-18 do 12º SGBM/I-Bragança 
trafegava pela rua Pinheiro Júnior no município de Bragança, sendo conduzida pelo SD BM 
JOSÉ DA SILVA RIBEIRO colidiu com um veículo particular de marca GM, modelo Chevette SL, 
de placa JTX 2257, que no momento era conduzido pelo Sr. JACKSON LUIZ DA SILVA, vindo a 
apresentar graves avarias em ambos os veículos pelo que: 

 
RESOLVE:  
Art. 1º  - Determinar a abertura de Inquérito Técnico, a fim de apurar as 

circunstâncias dos fatos referentes às avarias sofridas pela Vtr AR-18 do 12º SGBM/I e veículo 
CHEVETTE; 

Art. 2º  - Nomear o 2º TEN QOBM BRUNO PINTO FREITAS como 
encarregado do Inquérito Técnico, delegando-vos para esse fim, as atribuições policiais que me 
competem; 

Art. 3º  - O Encarregado do Inquérito Técnico deverá observar as 
orientações formalizadas através do Ofício nº 1000 de 26 de junho de 2008 da JME transcrito no 
BG nº 128 de 14 de julho de 2008; 

Art. 4º  - Estabelecer prazo de 30 (trinta) dias corridos para conclusão dos 
trabalhos em conformidade com a legislação vigente; 

Art. 5º  - Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Belém-PA, 08 de outubro de 2009. 
 
Marco Antonio  Gomes – TCEL QOBM 
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA 

 
b) PORTARIA Nº 039/2009 – DAL 

O Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no 
uso de suas atribuições legais, tendo tomado conhecimento dos fatos narrados na documentação 
em anexo, onde no dia 18 de novembro de 2009, por volta das 14h a viatura MOTO LANDER 
YAMAHA 250 nº 02 de placa JVY 6083 do 15º GBM, quando retornava de uma escala extra no 
município de Tailândia-PA, no perímetro do Km 88 da PA 150, ao tentar fazer uma 
ultrapassagem se deparou com o veículo modelo ASTRA de placa JWY 6083, vindo a danificar a 
parte frontal da referida moto, pelo que: 

 
RESOLVE:  
Art. 1º  - Determinar a abertura de Inquérito Técnico, a fim de apurar as 

circunstâncias dos fatos referentes aos danos causados na viatura MOTO nº 02 de placa JVY 
6083 do Corpo de Bombeiros Militar do Pará; 

Art. 2º  - Nomear o 2º TEN QOBM LEANDRO TAVARES DE ALMEIDA como 
encarregado do Inquérito Técnico, delegando-vos para esse fim, as atribuições policiais que me 
competem; 

Art. 3º  - O Encarregado do Inquérito Técnico deverá observar as 
orientações formalizadas através do Ofício nº 1671/2008 da JME transcrito no BG nº 234 de 23 
de dezembro de 2008; 

Art. 4º  - Estabelecer prazo de 30 (trinta) dias corridos para conclusão dos 
trabalhos em conformidade com a legislação vigente; 

Art. 5º  - Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Belém-PA, 16 de dezembro de 2009. 
 
Marco Antonio  Gomes – TCEL QOBM 
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA 

 
2 – SOLUÇÃO DE INQUÉRITO TÉCNICO  

Analisando a conclusão a que chegou o 1º TEN QOBM HENRIQUE DINIZ 
COIMBRA, encarregado do Inquérito Técnico, instaurado por meio da Portaria nº 025 de 08 de 
abril de 2009 que teve como escopo apurar o ocorrido no dia primeiro de maio de 2009, quando 
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a viatura ABT-15 do 1º GBM deslocava-se para atendimento de ocorrência de incêndio em 
transformador de energia elétrica, veio a colidir com o veículo particular de marca MITSUBISHI, 
modelo L200, cor verde de placa JUG 9341 de propriedade do Sr. JOSÉ EVANGELISTA DE 
ASSIS no cruzamento da rua Avertano Rocha com dezesseis de novembro na Capital 
paraense, vindo a causar o tombamento do veículo particular e pequenas avarias na viatura 
ABT-15, pelo que: 

 
RESOLVE:  
Art. 1º  - Concordar com a conclusão a que chegou o Oficial encarregado do 

Inquérito Técnico de que foram provocados danos nos veículos ABT-15 de uso do Corpo de 
Bombeiros Militar do Pará e veículo particular de marca MITSUBISHI de placa JUG 9341 de 
propriedade do Sr. JOSÉ EVANGELISTA DE ASSIS, conforme fotos, depoimentos das 
testemunhas e Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito – BOAT do DETRAN/PA; 

Art. 2º  - Imputar os prejuízos causados ao condutor da viatura ABT-15, o 1º 
SGT BM RAIMUNDO SERGIO NASCIMENTO AGUIAR, por não ter observado quando no 
momento da manobra de conversão à esquerda para ter acesso à rua dezesseis de novembro 
se certificado de que poderia executá-la sem oferecer perigo aos demais usuários da via, tanto 
é que no exato momento da colisão o dispositivo regulamentar de alarme sonoro encontrava-se 
desligado; 

Art. 3º  - Recolha-se a viatura ABT-15 ao Centro de Serviço e Manutenção 
de viaturas e materiais operacionais; 

Art. 4º  - Remeter cópia dos autos ao Ilmo. Sr. CEL QOBM Subcomandante 
Geral para as providências administrativas quanto a Procuradoria Geral do Estado – PGE; 

Art. 5º  - Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
Marco Antonio  Gomes – TCEL QOBM 
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA 

 
4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA 

1 – COMISSÃO DE JUSTIÇA 
PARECER Nº 073/2009-COJ 
INTERESSADO: CB BM GILBERTO DA CRUZ MARTINS 
ASSUNTO: Reavaliação de saúde para fins de reforma de BM 
ANEXO: Parte Especial, de 14 de janeiro de 2009, do interessado e seus 

anexos. 
EMENTA: REAVALIAÇÃO DE PARECER DE SAÚDE PARA FINS DE 

PROCESSO DE REFORMA. MILITAR COM PARECER DE INCAPACIDADE DEFINITIVA AO 
TRABALHO BOMBEIRO MILITAR, COM SOLICITAÇÃO DE REFORMA A JPMSS. ALEGA QUE 
NÃO FOI INSPECIONADO PELA JUNTA DE DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR. AS JUNTAS DE 
INSPEÇÃO DE SAÚDE DE CARÁTER EXTRAORDINÁRIO (JISE) SÃO CONSTITUÍDAS POR 
CINCO MEMBROS, MILITARES MÉDICOS DA ATIVA DO CBMPA, PARA, EM CARÁTER 
EXTRAORDINÁRIO, JULGAREM EM GRAU DE RECURSO O INTERESSADO QUE SE SINTA 
PREJUDICADO PELA DECISÃO DE JISP OU JIST REALIZADA ANTERIORMENTE. RECURSO 
TEMPESTIVO. PARECER FAVORÁVEL. 

 
I – DA CONSULTA 
O Comandante Geral do CBMPA encaminhou à COJ a Parte Especial, de 14 

de janeiro de 2009 , do CB BM GILBERTO DA CRUZ MARTINS, para análise e parecer, em que o 
mesmo solicita reavaliação de parecer de saúde para fins de processo de reforma. 

 
II - DOS FATOS 
O CB BM GILBERTO DA CRUZ MARTINS teve em sessão permanente da 

JIS BM, de nº 032, de 20 de outubro de 2005, publicada no BG nº 210, de 22 de novembro de 2005 
parecer de INCAPACIDADE DEFINITIVA AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR, com Solicitação 
de reforma a JPMSS, enquadrada no Art. 106, inciso II e Art. 108, inciso VI, da Lei Estadual nº 
5.251, de 31.07.1985. 

A Junta de Saúde da Polícia Militar, em Sessão Ordinária nº 027/2008, de 
01.10.2008, homologou o parecer da JIS BM. 

O CB BM GILBERTO alega que não foi inspecionado pela Junta de Saúde da 
Polícia Militar. 
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III – DO DIREITO 
A Lei Estadual 5.251, de 31 de julho de 1985, Estatuto dos Policiais Militares 

da PMPA, que também se aplica aos militares do CBMPA, nos dispositivos em que foi enquadrado 
o requerente, dispõe o seguinte: 

Art. 106 - A Passagem do Policial Militar à situaçã o de inatividade, 
mediante reforma, será sempre "ex-offício'' e ser-l he-á aplicada desde que:  

I - ... 
II - Seja julgado incapaz definitivamente para o se rviço da Polícia Militar;  
...Art. 108 - A incapacidade definitiva pode sobrev ir em conseqüência de:  
… 
VI - Acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, s em relação de causa 

e efeito com o serviço. 
… 
Convém citar ainda o que dispõem os artigos 110 e 111 do referido Estatuto, 

os quais tem relação com a situação específica: 
Art. 110 - O Policial Militar da ativa julgado inca paz 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 inte gral do posto ou graduação  desde 
que, com qualquer tempo de serviço, seja considerad o inválido, isto é, impossibilitado total 
e permanentemente para qualquer trabalho.  

Art. 111 - O Policial Militar reformado por incapac idade física definitiva 
e que ainda não atingiu o limite de idade estabelec ida 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 ativ o e empregado na atividade meio.  

O Regulamento das Juntas de Inspeção de Saúde do Corpo de Bombeiros 
Militar do Pará (RJIS), aprovado pela Portaria nº 490, de 24 de agosto de 1999, do Gabinete do 
Comando, publicada no BG nº 172, de 23 de setembro de 1999, dispõe o seguinte: 

TÍTULO-I 
DAS INSPEÇÕES DE SAÚDE 
Art. 1º - As inspeções de saúde constituem perícias  médicas ou médico-  

legais permanentes, periódicas ou extraordinárias, de interesse do CBMPA, determinada por 
autoridade competente, com finalidade de verificar o estado de saúde física e mental de 
militares e civis enquadrados nos casos abaixo:  

... 
2) Militares para permanência no serviço ativo , promoção, licenças, 

licenciamento, transferência para a reserva , reforma, exclusão, reversão, matrícula em 
cursos, melhoria de reforma, reajustamento de prove ntos, auxílio-invalidez, remanejamento 
de função e adaptação;  

... 
TÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIA DAS JUNTAS DE INSPEÇÃO  DE 

SAÚDE 
Art. 3º - As Juntas de Inspeção de Saúde poderão se r de caráter 

permanente, temporário ou extraordinário. 
§ 1º - As Juntas de Inspeção de Saúde de caráter pe rmanente (JISP) são 

compostas por três membros , militares médicos da ativa do CBMPA , nomeados pelo 
Comandante Geral através da indicação do Diretor de  Saúde e visam à inspeção de saúde 
do Bombeiro Militar ou seus dependentes, de doenças  adquiridas em serviço ou não, e 
podem definir a situação de atividade ou inatividad e, permanente ou temporária para o 
serviço, do examinado . 

§ 2º - As Juntas de Inspeção de Saúde de caráter te mporário  (JIST) são 
constituídas de três membros, militares médicos da ativa do CBMPA, indicados pelo Diretor 
de Saúde e nomeados pelo Comandante Geral, de carát er temporário e visam à inspeção de 
saúde para inclusão no serviço ativo, reversão, pro moções, cursos, licenciamentos, 
demissão, matrícula nos estabelecimentos de ensino de formação ou para missões 
especiais de duração transitória ou para procederem  a perícias e exames para fins de 
justiça.  

§ 3º - As Juntas de Inspeção de Saúde de caráter ex traordinário  (JISE) 
são constituídas por cinco membros , militares médicos da ativa do CBMPA , nomeados pelo 
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Comandante Geral sob indicação do Diretor de Saúde para, em caráter extraordinário, 
julgarem em grau de recurso o interessado que se si nta prejudicado pela decisão de JISP 
ou JIST realizada anteriormente.  

Por fim, quanto à tempestividade do pedido, convém destacar o que dispõe o 
Estatuto dos Policiais Militares da PMPA a respeito dos prazos para recurso administrativos. 

Art. 53 - O Policial Militar que se julgar prejudic ado ou ofendido por 
qualquer ato administrativo  ou disciplinar de superior hierárquico, poderá rec orrer  ao 
interpor pedido de reconsideração, queixa ou repres entação, segundo a regulamentação 
especifica da Corporação. 
§ 1 - O direito de recorrer na esfera administrativ a prescreverá : 
a) Em 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebi mento da comunicação oficial, quanto a 
ato de composição de Quadro de Acesso; 
b) Nas questões disciplinares, como dispuser o Regu lamento Disciplinar da Polícia Militar; 
c) Em 120 (cento e vinte) dias corridos nos demais casos.  

A Junta de Saúde da Polícia Militar, em Sessão Ordinária nº 027/2008, em 01 
de outubro de 2008 , homologou o parecer da JIS BM. O CB BM GILBERTO DA CRUZ MARTINS 
entrou com a Parte Especial, de 14 de janeiro de 2009 , nesta mesma data, portanto o pedido é 
tempestivo, ou seja, não está prescrito. 

 
IV – DO PARECER 
Do estudo apresentado, em síntese, expusemos que: 
1. A Lei Estadual 5.251, de 31 de julho de 1985, Estatuto dos Policiais 

Militares da PMPA, que também se aplica aos militares do CBMPA, nos dispositivos em que foi 
enquadrado o CB BM GILBERTO DA CRUZ MARTINS, dispõe que a Passagem do Policial 
Militar à situação de inatividade, mediante reforma , será sempre "ex-offício'' e ser-lhe-á 
aplicada desde que: ... seja julgado incapaz defini tivamente para o serviço da Polícia 
Militar ;… em conseqüência de: Acidente ou doença, moléstia o u enfermidade, sem relação 
de causa e efeito com o serviço . 

2. O Regulamento das Juntas de Inspeção de Saúde do Corpo de Bombeiros 
Militar do Pará (RJIS), aprovado pela Portaria nº 490, de 24 de agosto de 1999, do Gabinete do 
Comando, publicada no BG nº 172, de 23 de setembro de 1999, dispõe o seguinte: 

As inspeções de saúde constituem perícias médicas, com finalidade de 
verificar o estado de saúde física e mental de mili tares e civis enquadrados nos casos 
abaixo:  

... 
2) Militares para permanência no serviço ativo , ... , transferência para a 

reforma , ...; 
- As Juntas de Inspeção de Saúde de caráter permanent e (JISP) são 

compostas por três membros , militares médicos da ativa do CBMPA.  
- As Juntas de Inspeção de Saúde de caráter temporá rio (JIST) são 

constituídas de três membros, militares médicos da ativa do CBMPA  
- As Juntas de Inspeção de Saúde de caráter extraordi nário (JISE) são 

constituídas por cinco membros , militares médicos da ativa do CBMPA , para, em caráter 
extraordinário, julgarem em grau de recurso o inter essado que se sinta prejudicado pela 
decisão de JISP ou JIST realizada anteriormente.  

Face ao exposto, entendemos que a Junta de Inspeção de Saúde do Corpo 
de Bombeiros Militar, para concluir os processos de reforma de militares do CBMPA, tem a 
necessidade de recorrer à homologação da Junta de Saúde da Polícia Militar, por não possuir 
médicos militares da ativa em quantidade mínima a atender as exigências do Regulamento da 
Junta de Inspeção de Saúde (RGIS), e este procedimento vem sendo aceito pela SEAD, que 
avaliza por definitivo os nossos processos de reforma. O CB BM GILBERTO DA CRUZ MARTINS 
teve em sessão permanente da JIS BM, de nº 032, de 20 de outubro de 2005, publicada no BG nº 
210, de 22 de novembro de 2005 parecer de INCAPACIDADE DEFINITIVA AO TRABALHO 
BOMBEIRO MILITAR, com solicitação de reforma a JPMS S, enquadrada no Art. 106, inciso II 
e Art. 108, inciso VI, da Lei Estadual nº 5.251, de  31.07.1985 e a Junta de Saúde da Polícia 
Militar, em Sessão Ordinária nº 027/2008, de 01.10.2008, homologou o parecer da JIS BM. 
Todavia, O CB BM GILBERTO alega que não foi inspecionado pela Junta de Saúde da Polícia 
Militar e se sente prejudicado por aquela decisão, e, como vimos, o mesmo pode recorrer, como 
prevê o próprio RJIS BM, o que foi feito tempestivamente. Somos portanto, de parecer favorável ao 
pedido do interessado. 
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É o Parecer, salvo melhor juízo. 
Quartel em Belém-PA, 30 de novembro de 2009. 
 
CLAUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI - MAJ QOBM 
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA. 
 
DESPACHO DO COMANDANTE GERAL DO CBMPA: 
I – Homologo o Parecer; 
II – Publique-se em BG; 
III – À DP para as providências. 
 

2 – SOLUÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLI NAR 
SIMPLIFICADO 

Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado 
procedido por determinação deste Comando através da Portaria nº 004/4º GBM de 24 de 
novembro de 2009, cujo Oficial presidente foi a 2º TEN QOBM PATRÍCIA DO SOCORRO 
FONSECA DOS SANTOS, que teve por escopo apurar em tese os fatos: Que por volta das 23h30, 
do dia 13NOV2009, foi presenciado pelo MAJ QOBM TAVERNARD que o ALUNO CFSD 
WANDERLY, encontrava-se na praia em frente ao Bar Mascotinho com o uniforme de prontidão 
sem a gandola e ingerindo bebida alcoólica. 

 
RESOLVO 
1) Concordar com a conclusão do presidente do PADS, de que em face dos 

fatos apurados constante nos Autos, não configura crime de natureza militar e comum, porém 
houve transgressão da disciplina por parte do ALUNO CFSD WANDERLY  LOPES DE SOUSA; 

2) Punir o ALUNO CFSD WANDERLY  LOPES DE SOUSA com 11 dias de 
DETENÇÃO, em virtude de encontra-se na praia em frente ao Bar Mascotinho com o uniforme de 
prontidão sem a gandola e ingerindo bebida alcoólica e quando dado o direito de defesa através do 
Processo Administrativo Disciplinar Simplificado não justificou seu ato e nas alegações finais de 
defesa assumiu a responsabilidade de sua conduta. Transgressão MÉDIA. 

3) Encaminhar a 1ª via dos Autos do PADS ao Diretor de Ensino e Instrução 
do CBMPA para análise, homologação e publicação em Boletim Geral da Corporação. 

Quartel em Santarém-PA, 14 de dezembro de 2009. 
 
CLAUDIO FERNANDO TAVERNARD  TRINDADE – MAJ QOBM 
Comandante do 4º GBM 

 
3 – PUNIÇÃO DISCIPLINAR 

O Comandante do 4º Grupamento de Bombeiros Militar no uso das 
atribuições que lhe confere o Art. 26 da lei nº 6.833 de 18 de fevereiro de 2006 (CEDPM), 
analisando os Autos do processo Administrativo Disciplinar Simplificado instaurado através da 
Portaria nº 004/4º GBM de 24 de novembro de 2009, cujo Oficial presidente foi a 2º TEN QOBM 
PATRÍCIA DO SOCORRO FONSECA DOS SANTOS, que teve por escopo apurar em tese os 
fatos: Que por volta das 23h30, do dia 13NOV2009, foi presenciado pelo MAJ QOBM 
TAVERNARD que o ALUNO CFSD WANDERLY, encontrava-se na praia em frente ao Bar 
Mascotinho com o uniforme de prontidão sem a gandola e ingerindo bebida alcoólica. 

 
RESOLVE 
1) Punir Com 11 (onze) dias de DETENÇÃO, em virtude de encontra-se na 

praia em frente ao Bar Mascotinho com o uniforme de prontidão sem a gandola e ingerindo bebida 
alcoólica e quando dado o direito de defesa através do Processo Administrativo Disciplinar 
Simplificado não justificou seu ato e nas alegações finais de defesa assumiu a responsabilidade de 
sua conduta. Infringindo com isso o inciso XCII do Art. 37 da Lei nº 6.833 de 13 de fevereiro de 
2006. Transgressão MÉDIA, com atenuante dos incisos I e V do Art. 35. O cumprimento da 
presente Punição Disciplinar será a contar da data da sua publicação. Recolha-se ao alojamento 
do 4º GBM, após o prazo recursal. Devendo comparecer às instruções e serviços. 

2) Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

CLAUDIO FERNANDO TAVERNARD  TRINDADE – MAJ QOBM 
Comandante do 4º GBM 



______________________Vidas Alheias e Riquezas Salvar _________________ 
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PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA - CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmte Geral do CBM PA 

 
 
 
Confere com o Original: 
 
 
 
 
 
 
 

MANOEL SILVA DE FREITAS – TCEL QOBM 
Ajudante Geral do CBMPA 

 
 


