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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL  

BELÉM-PARÁ 07 DE JANEIRO DE 2010. 
BOLETIM GERAL Nº 004 

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
SERVIÇO PARA O DIA 08 DE JANEIRO DE 2010 (SEXTA-FEI RA) 

Superior de Dia MAJ BM MURILO 
Supervisor de Área CAP BM ALBUQUERQUE 

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

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM MARTINS 
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM THIAGO 
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM FARIAS 

 
2ª PARTE – INSTRUÇÃO 

SEM ALTERAÇÃO 
 

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

1 – ATO DESTE COMANDO 
PORTARIA Nº 003, DE 05JAN2010  
O Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do Corpo de Bombeiros 

Militar do Pará, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar; 
Considerando a concessão do período de férias regulamentar dos titulares das 

respectivas funções abaixo e o que especifica o Regulamento Interno de Serviços Gerais (RISG). 
 
RESOLVE 
Art. 1º -  Passaram a responder pelas respectivas funções, os Oficiais abaixo 

relacionados, conforme períodos citados, cumulativamente com as funções que já exercem. 
I – Pela Diretoria de Pessoal do CBMPA, o MAJ QOBM LUIS ALBERTO PAMPLONA 

DA CUNHA, do QCG, no período de 1º a 30JAN2010; 
II – Pela Diretoria de Ensino e Instrução do CBMPA, o CAP QOBM ANTONIO BENTES 

DA SILVA FILHO , do QCG, no período de 30DEZ2009 a 13JAN2010; 
III – Pelo Comando Operacional do CBMPA, o MAJ QOBM WALBER JOSÉ 

RODRIGUES PEREIRA, do QCG, no período de 28DEZ2009 a 26JAN2010; 
IV – Pela Diretoria de Saúde do CBMPA, o TCEL QOSBM HELTON JOSÉ DIAS DE 

NÓVOA, do QCG, no período de 1º a 30DEZ2009; 
V – Pela Chefia da Comissão Permanente de Controle Interno do CBMPA, o CAP QOBM 

MANOEL TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR , do QCG, no período de 1º a 30JAN2010; 
VI – Pelo Comando da 4ª SBM/I - Santarém, o CAP QOBM FRANCISCO DA SILVA 

JUNIOR, da 4ª SBM/I, no período de 19DEZ2009 a 18JAN2010; 
Art. 2º -  Esta Portaria retroagirá seus efeitos a contar de 01DEZ2009, revogando as 

disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do CBMPA 
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4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1 – ATO DO SUBCOMANDO GERAL 

a) PORTARIA Nº 001/2010, DE 04JAN2010 
Anexos: Despacho do Protocolo do Subcomando Geral n º 3663 de 

28DEZ2009; Ofício nº 449/2009 – Cmdº do 12º SGBM/I,  de 21DEZ2009; Despacho do 
Protocolo do Subcomando Geral nº 3382 de 23NOV2009;  Ofício nº 369/2009 – Cmdº do 12º 
SGBM/I, de 12NOV2009; Termo de declaração do Sr. Di onatan Nunes dos Santos, de 
06OUT2009; Cópia Autêntica nº 067/2009 – 12º SGBM/I ; Mensagem Direta nº 46 – 12º SGBM/I, 
de 04DEZ2009; Parte s/nº/2009 – do 2º Sgt BM Cirio Ricardo Neves de Souza, de 08DEZ2009; 
Parte s/nº/2009 – do 2º Sgt BM Cirio Ricardo Neves de Souza, de 09DEZ2009; Ofício nº 
416/2009 – Cmdº do 12º SGBM/I, de 10DEZ2009; Termo de Declaração do 2º Sgt BM Cirio 
Ricardo Neves de Souza, de 21DEZ2009; 

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas 
atribuições legais e com intuito de apurar as circunstancias dos fatos relatados pelo Sr. DIONATAN 
NUNES DOS SANTOS, onde denuncia que o 2º SGT BM CIRIO RICARDO NEVES DE SOUZA, 
do 12º SGBM/I, em tese teria solicitado uma quantia em dinheiro e mais uma cesta básica para 
agilizar a liberação de documentos para funcionamento de um deposito de gás assim como do 
habite-se. 
 

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 incisos X e XV, art. 18 incisos VII e XVI e art. 37 incisos CI, 
CII e CXLIII 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 o militar ser 
sancionado de acordo com o art. 106, parágrafo único da referida Lei. 

Art. 2º  - Nomear o CAP QOBM RAIMUNDO REIS BRITO  JUNIOR, pertencente 
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 G eral 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. 
 

b) PORTARIA  Nº 002/2009, DE 04JAN2010 
Anexo: Ofício nº 02/09 – PADS, de 17 de dezembro de 2009. 
O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas 

atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar e tendo tomado conhecimento do fato 
narrado no Ofício nº 02/09 – PADS, referente à solicitação de sobrestamento do Processo 
Administrativo Disciplinar Simplificado instaurado por meio da Portaria nº 160/2009 – Subcmdº 
Geral de 12 de novembro de 2009, tendo como encarregado o SUBTEN BM CILAS  SOUZA DO 
NASCIMENTO. 
 
RESOLVE 

Art. 1º  - Sobrestar, no período de 17DEZEMBRO2009 a 18JANEIRO2010 , com 
base no art. 265 inciso V do CPC, o PADS instaurado pela Portaria nº 160/2009 – Subcmdº Geral, 
para reabertura imediata no dia 19JANEIRO2010 ; 

Art. 2º  - 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 – RECONSIDERAÇÃO DE ATO 

a) REQUERENTE: 3º SGT BM RG 1381703 WALTENIR  COSTA ARAÚJO 
ASSUNTO: Requer reconsideração do ato administrativo que culminou com sua 

punição disciplinar, referente à Portaria nº 072/2008 – Subcmdo Geral de 25 de junho de 2008. 
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I – FATOS 
O Processo Administrativo Disciplinar Simplificado instaurado pela Portaria nº 072/2008 – 

Subcmdº geral de 25 de junho de 2008 teve como intuito apurar os fatos ocorridos no dia 11 de 
abril de 2008 onde o requerente ao conduzir a VTR caminhão placa JUY 7785, pertencente à 
Corporação, após realizar uma manobra nas dependências do Comando Geral do CBMPA teria 
provocado danos no veículo particular FIAT SIENA placa HDM 8623 pertencente ao 
SUBTENENTE BM  MÁRIO WALDER MARINHO BERNARDO DA CRUZ , infringindo com este 
procedimento o disposto no art. 37 inciso XIV do Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do 
Pará, ora em vigor no CBMPA. 

O documento traz em seu conteúdo como fundamento para a interposição do recurso: a 
tempestividade do recurso, o cerceamento do direito de defesa, a necessidade do acolhimento do 
princípio do in dúbio pro reo e aplicação da punição incoerente, desarrazoada e desproporcional. 
 
II – DIREITO 

Analisando os procedimentos adotados no transcorrer e no findo do Processo 
Administrativo Disciplinar Simplificado, constata-se a observância das formalidades normatizadas 
na legislação vigente. A Lei nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, Código de Ética e Disciplina da 
Polícia Militar, ora em vigor no CBMPA, discorre no seu capítulo II, artigo 48 §4º que o termo 
inicial da contagem do prazo recursal ocorre com a devida publicação do enquadramento 
da punição em Boletim da Corporação , esta efetivada no Boletim Geral nº 087 de 14MAIO2009, 
não havendo, portanto, tempestividade no recurso interpelado no dia 25MAIO2009, já que em 
consonância com o art. 144 § 2º CEDPM o prazo máximo para interposição do pedido de 
reconsideração de ato é 05 (cinco) dias a contar da data em que o bombeiro militar tome 
conhecimento oficialmente, por meio de publicação em boletim  da decisão que deseje ser 
reconsiderada, bem como o art. 142 inciso III e o art. 146 da citada lei ressaltam que o recurso 
para ser conhecido deve conter a tempestividade como pressuposto devendo o interessado provar 
a alegação de impossibilidade de conhecer o ato através da publicação em Boletim por motivos 
físicos e/ou jurídicos. 

“Art. 146. Se houver lapso temporal entre a publicação do ato administrativo recorrido 
e a ciência do interessado, os recursos de que trata este capítulo deverão ser devidamente 
motivados e instruídos com a prova de que o recorrente esteve impossibilitado física e/ou 
juridicamente de tomar conhecimento do ato na data da publicação.” 

O recorrente alega cerceamento da defesa devido o documento instaurador do 
processo não constar uma possível responsabilização dos danos do veículo por parte do militar, 
este fato não torna o processo juridicamente impossível, pois há competência da autoridade 
instauradora e julgadora do processo, bem como a portaria de instauração descreve com 
objetividade o fato e discrimina de forma clara as acusações impostas, indicando o suposto 
acusado e o oficial presidente responsável pela apuração, permitindo ao militar o conhecimento 
prévio das acusações correspondentes à falta disciplinar e assegurando a efetivação do direito ao 
contraditório e a ampla defesa, defendidos pelo art. 5º, inciso LV da Constituição Federal/88, 
ressaltando que na solução do referido processo não vincula a obrigatoriedade do requerente em 
ressarcir o dano causado e sim estabelece uma faculdade. Todavia se a reparação não for 
efetivada, embasado na responsabilidade objetiva do Estado, o CBMPA deverá fazer o devido 
ressarcimento. Diante desta situação não há de se falar em nulidade do ato, pois não houve 
prejuízo para a defesa durante o processo apuratório (art. 499, CPPM). 

No bojo do processo há compilação de provas testemunhais presenciais que 
confirmam a existência do fato no que tange ao dano no veículo FIAT SIENA placa HDM 8623 
pertencente ao SUBTEN Mário Walder Marinho Bernardo  da Cruz causado pela viatura caminhão 
placa JUY 7785, pertencente à Corporação, conduzida pelo 3º SGT BM Waltenir Costa Araújo, 
divergindo do acolhimento do princípio do in dúbio pro reo. 

No que se refere à aplicação da sanção administrativa incoerente, desarrazoada e 
desproporcional, informo que foi destacada na nota de punição o bom comportamento do militar 
como circunstâncias atenuantes (art. 35, inciso I CEDPM), sendo a transgressão classificada como 
“leve” (art. 31 § 1§ CEDPM), e a aplicação da punição, repreensão, está em conformidade com os 
parâmetros estipulados na legislação (art. 50, inciso I, alínea “a”), havendo, portanto, a aplicação 
do Princípio da Razoabilidade dando a conotação de proporção, adequação, medida justa, 
prudente e apropriada à necessidade exigida pelo caso presente, enfatizando o caráter educativo 
da aplicação da punição disciplinar. 
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III – CONCLUSÃO 
Diante do exposto indefiro o recurso de reconsideração de ato por não haver indícios 

de irregularidade do ato administrativo que culminou com a aplicação da punição ao recorrente. O 
comandante do militar deverá cientificar o militar, formalmente, da decisão do recurso de 
reconsideração de ato interposto. 
 

b) REQUERENTE: SUBTEN BM RG 1313035 JONHIS STAFFORD  MARINHO 
BARROSO 
 

ASSUNTO:  Requer reconsideração do ato administrativo que culminou com sua 
punição disciplinar referente à Portaria nº 065/2009 – Subcmdº Geral de 06 de maio de 2009. 
 
I - FATOS 

O Processo Administrativo Disciplinar Simplificado instaurado pela Portaria nº 
065/2009 – Subcmdº geral de 06 de maio de 2009 teve como intuito apurar os fatos ocorridos no 
dia 14MAR2009 no quartel do 7º Subgrupamento Bombeiro Militar, onde o SUBTEN BM JONHIS 
STAFFORD MARINHO BARROSO RG 1313035 encontrava-se devidamente escalado na função 
de Comandante de Socorro ao quartel do 7º SGBM/I, e no transcorrer do serviço, por volta das 
12h00, a CAP QOBM Adalmilena  Café Duarte da Costa, Comandante da Unidade, compareceu 
no quartel e constatou que o referido militar havia se ausentado da função. Ato contínuo, por volta 
das 12h20, o graduado retornou a Unidade atribuindo a justificativa de seu ato a problemas 
particulares de cunho familiar que estaria enfrentando, por conseguinte a oficial reduziu a termo a 
apresentação espontânea do militar nos termos do art. 262 do CPPM. 

O documento traz em seu conteúdo como fundamento para a interposição do recurso: 
a necessidade do acolhimento do princípio do in dúbio pro reo, a inobservância da existência de 
causa de justificação e a inaplicabilidade das circunstâncias atenuantes. 
 

II – DIREITO 
Analisando os procedimentos adotados no transcorrer e no findo do Processo 

Administrativo Disciplinar Simplificado, constata-se a observância das formalidades normatizadas 
na legislação vigente. A Lei nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, Código de Ética e Disciplina da 
Polícia Militar, ora em vigor no CBMPA, discorre no seu capítulo II artigo 48 §4º que o termo inicial 
da contagem do prazo recursal ocorre com a devida p ublicação do enquadramento da 
punição em Boletim da Corporação , esta efetivada no Boletim Geral nº 0189 de 
29OUTUBRO2009, havendo, portanto, tempestividade no recurso interpelado. 
No bojo do processo há compilação de provas testemunhais presenciais que confirmam que o 
recorrente se ausentou do serviço de Comandante de Socorro ao quartel do 7º SGBM/I sem 
autorização da autoridade competente, bem como o próprio militar em seu termo de declaração 
constante nas folhas 025 e 026 ratifica a referida informação, afastando neste caso a aplicabilidade 
do princípio do in dúbio pro reo. 

Ato contínuo é abordado a existência de causa de justificação da transgressão por 
motivo de força maior ou caso fortuito que justificaria o cometimento da suposta irregularidade 
administrativa devido à necessidade do recorrente prestar socorro a sua esposa que teria se 
envolvido em um acidente automobilístico. Ressalta-se que o requisito objetivo para esta causa de 
justificação configura-se na inevitabilidade do acontecimento, o que não foi caracterizado, pois 
conforme relato do próprio militar este não manteve contato com seu superior hierárquico antes de 
se ausentar do quartel, no local do acidente sua esposa estava acompanhada de membros da 
família (irmão, pai e filho), bem como não houve vítimas somente danos materiais. 

No que tange a aplicação da sanção administrativa, a qual o defensor alega a 
inobservância das circunstâncias atenuantes, informo que foi destacada na nota de punição o bom 
comportamento do militar (art. 35, inciso I CEDPM), sendo a transgressão classificada como 
“média” (art. 31 § 3º CEDPM), e a aplicação da punição, 15 (quinze) dias de prisão, está em 
conformidade com os parâmetros estipulados na legislação (art. 50, inciso I, alínea “b”). 
 

III – CONCLUSÃO 
Diante do exposto indefiro o recurso de reconsideração de ato por não haver indícios 

de irregularidade do ato administrativo que culminou com a aplicação da punição ao recorrente. O 
comandante do militar deverá cientificar o militar, formalmente, da decisão do recurso de 
reconsideração de ato interposto. 

 
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 Cmt Geral do CBMP A 

 
 
 
Confere com o Original: 

 
 
 
 

 
ANTONIO ULISSES LOPES DE OLIVEIRA – TCEL QOBM 

Ajudante Geral do CBMPA, em exercício 
 

 
 
 
 
 
 
 


