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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL  

BELÉM-PARÁ 27 DE JANEIRO DE 2010. 
BOLETIM GERAL Nº 018 

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
SERVIÇO PARA O DIA 28 DE JANEIRO DE 2010 (QUINTA-FE IRA) 

Superior de Dia TCEL BM ALEXANDRE 
Supervisor de Área CAP BM LÉLIS 

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ALFARO 
2º Turno: CAP BM LOAIR 

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM MÁRIO BRITO 
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM WAGNER 
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM FARIAS 

 
2ª PARTE – INSTRUÇÃO 

SEM ALTERAÇÃO 
 

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

1 – INSTITUTO DE GESTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO 
PARÁ - RETIFICAÇÃO DE REFORMA 

a) Número de Publicação: 64063 
Port.RET RE nº.1199 de 28 de dezembro de 2009 
Proc.nº. 2009/250289 
Assunto: Retificar a portaria nº 2354 de 02/12/2002 de Reforma “Ex-offício” 
Interessado(a):JUVENAL DA SILVA BRAGA 
Matrícula nº 5608961/1 
Posto /Graduação: Soldado 2ª Classe BM 
Lotação: Quadro de Inativos BM/PA 
Valor dos Proventos: 2.008,96 
(Transc. do DOE nº 31.593, de 26JAN2010)I 

 
 

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1 – ATO DESTE COMANDO  

PORTARIA Nº 025 DE 19 DE JANEIRO DE 2010 
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de 

suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 113 da Lei nº 6.833 de 13 de fevereiro de 
2006, que institui o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, ora em vigor no 
CBMPA, e  

Considerando os autos do Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado por meio 
da Portaria nº 116/09-CBMPA, que teve por finalidade apurar as circunstâncias dos fatos 
ocorridos no dia 23 de julho de 2009, por volta das 07h40, quando diversas pessoas 
apresentaram-se de forma espontânea no Centro de Formação, Aperfeiçoamento e 
Especialização de Praças, (CFAE), localizado na Cidade Nova VI, em Ananindeua-PA, 
mencionando que haviam sido convocados para frequentar o Curso de Formação de Soldado 
Bombeiro Militar/2008, mesmo não constando a suposta convocação em Diário Oficial do 
Estado decorrente de Concurso Público e considerando que durante as apurações foi 
diagnosticado nas declarações prestadas pelas pessoas de RAFAEL HOLANDA DOS SANTOS 
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fls 597, 598 e 599 e EMERSON LEANDRO ANTUNES FERREIRA, fls 648, 649 e 650, os 
mesmos afirmaram que pagaram pela falsa promessa de vagas ao CFSDBM para um militar do 
Corpo de Bombeiros de nome ALBERTO , que depois ficaram sabendo que se tratava do 
SUBTEN BM DE SOUZA . Quando convidados para fazer o reconhecimento através de 
fotografias, não tiveram dúvidas em apontar a pessoa do SUBTEN BM ALBERTO CLÁUDIO 
MACHADO DE SOUZA  como sendo a pessoa com quem negociaram as vagas e para quem 
entregaram as quantias que totalizam R$ 12.000,00(doze mil reais) em dinheiro para a compra 
das mesmas, além de também ter inclusive dito aos compradores das vagas para que 
procurassem o SUBTEN BM EMANOEL NATALINO DE SOUZA JÚNIOR  para 
esclarecimentos sobre o início do CFSDBM. 

Diante das declarações de RAFAEL HOLANDA DOS SANTOS e EMERSON 
LEANDRO ANTUNES FERREIRA que reconheceram o SUBTEN BM ALBERTO CLÁUDIO 
MACHADO DE SOUZA  como sendo a pessoa com quem negociaram as vagas e para quem 
inclusive entregaram as quantias em dinheiro para a compra das mesmas com induzimento a 
erro. 

Considerando os indícios de crimes de natureza mili tar e transgressão 
da disciplina Bombeiro Militar cometido pelo SUBTEN BM ALBERTO CLÁUDIO MACHADO 
DE SOUZA, art. 251 c/c art. 312, 315 e 53 do CPM . 

E considerando que tais atos são infrações de natur eza grave e 
transgridem a disciplina Bombeiro Militar, e afetam  a ética, o pundonor Bombeiro Militar 
e o decoro da classe, com repercussão na imprensa;  

 
RESOLVE: 
Art. 1º –  Substituir o MAJ QOBM MÁRCIO VINICIUS DE LIMA PEREIRA , 

como presidente do Conselho de Disciplina em virtude de ter sido nomeado como presidente do 
PADS, instaurado por meio da Portaria nº 143, de 15 de outubro de 2009, conforme publicação 
em BG nº 183, de 20/10/2009; 

Art. 2º  - Nomear, MAJ QOBM EDIVALDO DOS SANTOS CARDOSO, 
Presidente, CAP QOBM MICHEL NUNES REIS , como Interrogante e Relator, e o 1º TEN 
QOBM CLEDSON DE SOUZA OLIVEIRA , como Escrivão, nos termos do artigo 116, parágrafo 
único da Lei Estadual n.º 6.833, de 13 de fevereiro de 2006, para compor o Conselho de 
Disciplina destinado apurar as transgressões do SUBTENENTE BM ALBERTO CLÁUDIO 
MACHADO DE SOUZA , pois há indícios de indignidade ou incompatibilidade para com o cargo 
e função, afetando substancialmente os preceitos da ética, da honra pessoal, do pundonor e o 
decoro da classe Bombeiro militar, infringindo o art. 18, incisos IV, IX, XV, XVI, XVIII, XXIV, 
XXXIII, XXXV e XXXVI, art. 37, incisos XCVII, CI, CIV, CXVIII, e CXXXVII,  c/c os arts. 112, 
114, incisos I, III e IV, 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. 126 e incisos I, II, III e c/c com o art. 39, incisos, I, II, III, IV, 
VI, da referida Lei, estando elencado neste dispositivo a pena disciplinar, a reforma 
administrativa disciplinar ou exclusão a bem da disciplina. 

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

Art. 4º -  O Presidente deverá instruir o Conselho em consonância com os 
preceitos constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa previstos no 
art. 5º incisos LIV e LV da Constituição Federal/88; 

Art. 5º  - O prazo para conclusão do presente procedimento é de 30 (trinta) 
dias, contados da publicação desta Portaria, conforme art. 123 da Lei nº 6.833, de 13 de 
fevereiro de 2006. 

Art. 6º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7º  - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se. 
 
LUIZ CLAUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA, em exercício 

 
PORTARIA Nº 027 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de 

suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 113 da Lei nº 6.833 de 13 de fevereiro de 
2006, que institui o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, ora em vigor no 
CBMPA, e  
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Considerando os autos do Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado por meio 
da Portaria nº 116/09-CBMPA, que teve por finalidade apurar as circunstâncias dos fatos 
ocorridos no dia 23 de julho de 2009, por volta das 07h40, quando diversas pessoas 
apresentaram-se de forma espontânea no Centro de Formação, Aperfeiçoamento e 
Especialização de Praças, (CFAE), localizado na Cidade Nova VI, em Ananindeua-PA, 
mencionando que haviam sido convocados para frequentar o Curso de Formação de Soldado 
Bombeiro Militar/2008, mesmo não constando a suposta convocação em Diário Oficial do 
Estado decorrente de Concurso Público e considerando que durante as apurações foi 
diagnosticado indícios de crimes de natureza militar e transgress ão da disciplina 
Bombeiro Militar de natureza grave  cometido pelo SUBTENENTE BM EMANOEL 
NATALINO DE SOUZA JÚNIOR, tipificados nos termos do s art. 251 c/c art. 312, 315 e 53 
do CPM, (Código de Processo Penal),  tendo sido identificado como um dos principais 
responsáveis pela promessa ilegal de inclusão no CFSDBM (Curso de Formação de Soldados 
Bombeiros Militar), e através de artifício com os demais envolvidos, realizou a venda de vagas 
inexistentes para o CFSDBM, vagas estas que foram negociadas em valores que oscilaram 
segundo os autos de IPM entre R$ 1.000,00 (um mil reais) a 16.000,00 (dezesseis mil reais), 
onde 44 (quarenta e quatro) pessoas declararam que pagaram ao militar em tela a quantia que 
totalizam R$ 220.500,00(duzentos e vinte mil e quinhentos reais). Além do militar ter falsificado 
comprovantes de inscrição para o CFSDBM da empresa Movens e ter entregue as pessoas 
induzidas e envolvidas nos atos ilegais. Assim como, cometeu os crimes de Calúnia e 
Difamação, art. 214 e art. 215 do CPM  respectivamente, contra a pessoa do Comandante 
Geral do CBMPA, Cel QOBM Paulo Gerson Novaes de Almeida, quando apresentou 
comprovantes de depósito do BANPARÁ falsos, da conta corrente que o mesmo possui 
naquele Banco, além de criar falsamente comprovante de depósito no Banco do Brasil em 
nome do Comandante Geral, quando este nunca teve conta corrente no Banco do Brasil, como 
ficou apurado nos autos de IPM. E durante as inquirições de Clayton Thell Vasconcelos de 
Oliveira e Waleska Monteiro Penço, os mesmos apresentaram 02(duas) notas promissórias 
preenchidas, segundo os declarantes, de próprio punho pelo Subtenente BM EMANOEL 
NATALINO DE SOUZA JÚNIOR  para dar garantia pelos valores pagos pela vaga no CFSDBM, 
documentos estes encaminhados ao Instituto de Criminalística do Centro de Perícias Científicas 
“Renato Chaves” para Exame Pericial Grafotécnico, sendo efetuada a coleta de material gráfico 
para confecção de Auto de Tomada de Padrões Gráficos e Assinaturas do militar, conforme 
Laudo 088/2009, onde os peritos Risalva Penha de Almeida, Perito Criminal -1 e Cordelier 
Santiago Alves, Perito Criminal – 2, concluíram no Laudo que: “Consubstanciados no que foi 
constatado durante os exames realizados, os Peritos concluem que os manuscritos do 
preenchimento e assinatura apostos nas Notas Promissórias, peças de exame procederam do 
punho escritor do fornecedor dos padrões gráficos, Emanoel Natalino de Souza Júnior”, o que 
corrobora que o Subtenente BM EMANOEL NATALINO DE SOUZA JÚNIOR  foi um dos 
principais responsáveis pela indução das pessoas envolvidas com promessa de inclusão e 
venda de vaga para o CFSDBM, conforme as Fls nº 1.164 a 1.178 dos autos de IPM. Foram 
apresentados também, 05(cinco) comprovantes de inscrição pelos declarantes Francinildo 
Braga da Gama, Thiago Libório Lima, Gledson George Vasconcelos de Oliveira, Tatiane Maciel 
de Oliveira e Fabio Augusto dos Santos Figueiredo, que afirmam ter sido entregue pelo 
Subtenente BM EMANOEL NATALINO DE SOUZA JÚNIOR como possível comprovante de 
inscrição no Concurso Público para o CFSDBM, sendo encaminhados os mesmos ao Instituto 
MOVENS para atestar se foram gerados através do site da empresa ou foram produzidos de 
maneira fraudulenta; como resposta o Instituto informou que: “na oportunidade, com relação à 
solicitação de informação acerca da autenticidade dos números de inscrição apresentados no 
ofício encaminhado por vossa senhoria, este Instituto informa que os números das inscrições 
apresentados foram gerados por esta instituição, mas tais números não correspondem aos 
candidatos relacionados e nem aos seus cadastros de  pessoa física (CPF).  Os números 
foram gerados por este Instituto para outros candidatos inscritos nos certames, conforme 
planilha anexa”. Na oportunidade, o Instituto Movens informa que os nomes dos candidatos 
constantes do ofício n° 170/2009 do IPM não foram s equer encontrados na base de dados, o 
que demonstra que essas pessoas nunca foram inscritas em nenhum Concurso Público 
realizado pelo Instituto, conforme as Fls nº 818 e 819 dos autos do IPM instaurado por meio da 
Portaria nº 116 de 29 de julho de 2009; 

Considerando que tais atos são infrações de naturez a grave e 
transgridem a disciplina Bombeiro militar, e afetam  a ética, o pundonor Bombeiro militar 
e o decoro da classe, com repercussão na imprensa;  
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RESOLVE: 
Art. 1º –  Substituir o MAJ QOBM EDIVALDO DOS SANTOS CARDOSO , 

como presidente, CAP QOBM EDUARDO ALVES DOS SANTOS NETO , como Interrogante e 
Relator, e o 1º TEN QOBM LUIZ ALFREDO SILVA GALIZA DOS SANTOS, C OMO 
ESCRIVÃO do Conselho de Disciplina, conforme solicitação exarada no Ofício nº OO1/2010 – 
CD e Parte s/nº do Maj QOBM Edivaldo , de 22/01/2010 

Art. 2º  - Nomear, o TEN CEL QOBM HELIEL FRANKLIN MONTEIR O, 
Presidente, CAP QOBM REGINALDO PINHEIRO DOS SANTOS , como Interrogante e Relator, 
e o 2º TEN QOBM DIEGO WAGNER PINTO RODRIGUES , como Escrivão, nos termos do 
artigo 116, parágrafo único da Lei Estadual n.º 6.833, de 13 de fevereiro de 2006, para compor 
o Conselho de Disciplina destinado a apurar as transgressões do SUBTENENTE BM 
EMANOEL NATALINO DE SOUZA JÚNIOR , pois há indícios de indignidade ou 
incompatibilidade para com o cargo e função, afetando substancialmente os preceitos da ética, 
da honra pessoal, do pundonor e o decoro da classe Bombeiro militar, infringindo o art. 18, 
incisos IV, IX, XV, XVI, XVIII, XXII, XXIV, XXXI, XXXIII, XXXV e XXXVI, art. 37, incisos XCIII, 
XCVII (segunda parte), CI, CIV, CXII, CXV, CXVI, CXVIII, CXXIII e CXXIV,  c/c os arts. 112, 
114, incisos I, III e IV, 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. 126 e incisos I, II, III e c/c com o art. 39, incisos,  I, II, III, 
IV, VI, da referida Lei, estando elencado neste dispositivo a pena disciplinar, a reforma 
administrativa disciplinar ou exclusão a bem da disciplina. 

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

Art. 4º -  O Presidente deverá instruir o Conselho em consonância com os 
preceitos constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa previstos no 
art. 5º incisos LIV e LV da Constituição Federal/88; 

Art. 5º  - O prazo para conclusão do presente procedimento é de 30 (trinta) 
dias, contados da publicação desta Portaria, conforme art. 123 da Lei nº 6.833, de 13 de 
fevereiro de 2006. 

Art. 6º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7º  - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se. 
 
LUIZ CLAUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA, em exercício 

 
 

 
 
 

Confere com o Original: 
 
 
 
 

ANTONIO ULISSES LOPES DE OLIVEIRA – TCEL QOBM 
Ajudante Geral do CBMPA, em exercício 


