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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL  

BELÉM-PARÁ 10 DE MARÇO DE 2010. 
BOLETIM GERAL Nº 045 

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
SERVIÇO PARA O DIA 11 DE MARÇO DE 2010 (QUINTA-FEIR A) 

Superior de Dia TCEL BM ORLANDO 
Supervisor de Área CAP BM SILVA JUNIOR 

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM MELENDEZ 
2º Turno: CAP BM VARELA 

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM JÂNIO 
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM MARIO BRITO  
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM WYTTING 

 
2ª PARTE – INSTRUÇÃO 

SEM ALTERAÇÃO 
 

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

1 – ATO DESTE COMANDO 
PORTARIA Nº. 087, DE 09 DE MARÇO DE 2010. 
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador 

Estadual de Defasa Civil, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por 
ordenamento jurídico vigente e considerando o que preceitua o dispositivo no Artigo 17, Inciso 
II, da Lei Federal nº. 8.666/93; Lei Estadual nº. 6.555, de 03 de julho de 2003 – publicado no 
Diário Oficial, Edição nº. 029979 de 04/07/2003, o Decreto Estadual nº. 462/2004, publicado no 
Diário Oficial nº. 030313, e; 

CONSIDERANDO a necessidade de instruir no âmbito do Corpo de 
Bombeiros Militar do Pará – CBMPA, a Comissão de Avaliação de Bens Móveis Inservíveis, a 
serem retirados do patrimônio do CBMPA, na forma do disposto no Artigo 2º § 1º e 2º do 
Decreto nº. 1.296, de 18 de outubro de 2004, sendo encarregado de emitir parecer técnico a 
cerca da natureza, tempo de natureza, tempo de duração, tempo de uso e condições atuais em 
que se encontram estes bens, conforme preceituam às orientações constantes no Manual de 
Gestão do Patrimônio Mobiliário do Estado do Pará. 

 
RESOLVE: 
Art.1º - Designar os militares: CAP QOBM RAIMUNDO MANUEL DE JESUS 

QUARESMA DE MIRANDA, ocupante do cargo de Comandante do 9º Subgrupamento 
Bombeiro Militar/Cametá, MF: 5420776-01 como PRESIDENTE; TEN QOABM JOÃO BATISTA 
FREITAS GARCIA, ocupante o cargo Subcomandante do 9º Subgrupamento Bombeiro 
Militar/Cametá, MF: 3383113-1, como 1º MEMBRO;   TEN QOBM MOISÉS TAVARES 
MORAES, ocupante o cargo de Chefe do Setor de Patrimônio da Diretoria de Apoio Logístico – 
DAL do CBMPA, MF: 562436-1, como 2º MEMBRO, a fim de comporem a comissão de 
avaliação de veículos inservíveis desta corporação, por um período de 06 (seis) meses, que 
serão objetos de baixa patrimonial do acervo mobiliário do CBMPA, devendo ser observadas as 
disposições contidas no Artigo 2º § 1º e 2º do Decreto nº. 1.296 de 18 de outubro de 2004. 

Art. 2º - Revogando-se as disposições em contrário. 
Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA 
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2 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO  
INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 02/2010/GS, DE 03 DE MARÇO DE 2010. 
Estabelece o fluxo e os procedimentos relativos aos processos de 

reestruturação de órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Pará. 
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO , no uso das 

atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto Governamental publicado no DOE n.º 31.484 
de 17/08/2009, 

Considerando que a Secretaria de Estado de Administração tem como uma 
de suas funções “propor, coordenar e executar ações relativas à política de gestão pública”, 
conforme estabelece a Lei n.º 6.563, de 1º de agosto de 2003 e o seu Regimento Interno 
instituído pelo Decreto n.º 2.716, de 28 de dezembro de 2006; e 

 
Considerando , ainda, a necessidade de conferir maior celeridade e 

eficiência aos processos de reestruturação de órgãos e entidades da Administração Pública 
Estadual. 

 
RESOLVE: 
Art. 1º Os anteprojetos de lei de reestruturação dos órgãos e entidades da 

Administração Pública Estadual devem observar o seguinte fluxo e procedimentos: 
I – Os anteprojetos de lei que versem sobre alteração organizacional, 

criação de cargos e reestruturação dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual 
serão encaminhados, pelo órgão ou entidade interessada, à Secretaria de Estado de 
Administração – SEAD, acompanhados de análise jurídica prévia, minuta de justificativa e 
minuta de mensagem à Assembléia Legislativa; 

II – Compete à Secretaria de Estado de Administração – SEAD, autuar a 
documentação em processo específico, analisar técnica e juridicamente o anteprojeto de lei em 
conjunto com o órgão ou entidade proponente e elaborar estudos sobre o impacto na folha de 
pagamento e custo com pessoal; 

III – Concluída a análise pela Secretaria de Estado de Administração - 
SEAD, o processo deve ser remetido à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e 
Finanças – SEPOF, a quem compete a análise orçamentária, inclusive à luz da Lei de 
responsabilidade Fiscal – LRF; 

IV – Finalizada a análise orçamentária pela Secretaria de Estado de 
Planejamento, Orçamento e Finanças – SEPOF, o processo deve ser remetido à Secretaria de 
Estado de Governo, para análise quanto à viabilidade política do anteprojeto de lei e sua 
consonância com as diretrizes de governo; 

V – Encerrada a análise da Secretaria de Estado de Governo, o processo 
será enviado à Procuradoria Geral do Estado do Pará – PGE, para análise jurídica quanto à 
conformidade constitucional e legal do anteprojeto de lei, conforme previsão da Lei 
Complementar n.º 68, de 13 de março de 2009; 

VI – Após emissão de parecer da Procuradoria Geral do Estado – PGE, o 
processo será remetido à Consultoria Geral do Estado – CGE, para apreciação da mensagem e 
ratificação das manifestações da Secretaria de Estado de Administração – SEAD e Secretaria 
de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças – SEPOF; 

V – A Consultoria Geral do Estado – CGE encaminhará o processo ao 
Gabinete da Governadora, a quem compete a formatação final do anteprojeto de lei e posterior 
envio à Assembléia Legislativa do Estado do Pará – ALEPA.  

Art. 2º O anteprojeto de lei deverá compor um processo único que tramitará 
em cada um dos órgãos mencionados no art. 1º desta Instrução Normativa, sem formação de 
cópias para tramitação paralela, a fim de que todas as manifestações exaradas pelos órgãos 
envolvidos fiquem consolidadas em um único processo.  

Art. 3º As alterações sugeridas no anteprojeto de lei pelos órgãos e 
entidades envolvidos devem ser encaminhadas à Secretaria de Estado de Administração - 
SEAD, para redirecionamento das ações. 

Art. 4º Após a publicação das Leis de reestruturação, os órgãos e entidades 
encaminharão minuta de alteração dos respectivos Regimentos Internos à SEAD para análise e 
parecer final. 

Art. 5º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 
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WILSON MODESTO FIGUEIREDO 
Secretário de Estado de Administração 
(Transc. Do DOE nº 31617, de 04/03/2010) 
 

3 - GABINETE DO COMANDO GERAL – INFORMATIVO 
Conforme Ofício Circular nº 02, datado de 26FEV2010, da Procuradoria 

Geral do Estado, a qual informa por meio de “UMA CASTILHA ELEITORAL”, orientações a 
respeito dos procedimentos a serem adotados pela Administração Direta e Indireta, durante o 
período eleitoral para o ano de 2010. A respectiva Castilha Eleitoral se encontra disponível no 
endereço eletrônico www.pge.pa.gov.br. 

 
DESPACHO DO COMANDANTE GERAL: 
Que tomem conhecimento os Oficiais e Praças Bombeiro Militar, quanto as 

orientações a serem adotadas pela Procuradoria Geral do Estado, exarada na Castilha Eleitoral. 
 

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1 - COMISSÃO DEJUSTIÇA  

PARECER Nº 04/2010-COJ. 
INTERESSADOS: EZEQUIAS DE SOUSA ALVES – 1° SGT BM. 
ASSUNTO: DELEGAÇÃO DE PODERES AOS SUBTENENTES E 

SARGENTOS PARA PROCEDER COMO ENCARREGADO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SIMPLIFICADO. 

ANEXOS: OFICIO ESPECIAL S/N° DE 26AGO2009. 
 
EMENTA: DELEGAÇÃO DE PODERES AOS SUBTENENTES E 

SARGENTOS PARA PROCEDER COMO ENCARREGADO DE SINDICÂ NCIA E PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SIMPLIFICADO, CONFORME L EI 6.833/06. 

 
I – DA CONSULTA: 
O Chefe de Gabinete do Comandante Geral encaminhou a Comissão de 

Justiça do CBMPA o Ofício Especial s/n° de 26 de ag osto de 2009, do 1° SGT BM Ezequias de 
Sousa Alves, cujo pleito é parecer a fim de responder o quesito, se sargentos e subtenentes 
cabem poderes para proceder em Sindicância e Procedimento Administrativo Disciplinar 
Simplificado.  

 
II – DOS FATOS: 
Analisando o documento em tela encaminhado pelo Chefe de Gabinete do 

Comandante Geral do CBMPA, o ofício s/n° de 26 de a gosto de 2009, do Sr Ezequias de 
Sousa Alves-1°SGT BM, onde solicita parecer a fim de responder o quesito, se sargentos e 
subtenentes cabem poderes para proceder em Sindicância e Procedimento Administrativo 
Disciplinar Simplificado (PADS), conforme Portaria N° 316 de 19JUN2009, publicado em BG N° 
117 de 26JUN2009, em consonância com a Lei N° 6.833  de 2006 do Código de Ética e 
Disciplina da Policia Militar do Pará, conforme Arts. 91 e 108 c/c Art. 115 § 1° da Lei 5.251 de 
1985 do Estatuto dos Policiais Militares do Pará.  

 
III – DO DIREITO: 
A Constituição Federal de 1988 , em seu Art. 42, conceitua os militares dos 

Corpos de Bombeiros Militares e das Polícias Militares, como militares estaduais, organizados 
com base na hierarquia e disciplina. 

Art. 42 - Os membros das Polícias Militares e Corpo s de Bombeiros 
Militares, instituições organizadas com base na hie rarquia e disciplina, são militares dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.  

A Constituição do Estado do Pará de 1989 , em seu Título III, Capítulo II, 
Seção V, Art. 45 dá o conceito de Militares do Estado. 

Art. 45 – Os integrantes da Polícia Militar e do Co rpo de Bombeiros 
Militar, são militares do Estado.  

A Lei N° 5.251, de 31 de junho de 1985, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Policiais Militares da Policia Militar do Estado do Pará em seu Art. 15 define circulo hierárquico 
e a escala hierárquica na Policia Militar.  
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Art. 15 – Os círculos hierárquicos e a escala hierá rquica na Policia 
Militar são os fixados nos parágrafos e quadro segu intes: 

§ 1° - Posto é o grau hierárquico do oficial, confe rido por ato do 
governador e confirmado em carta patente. 

§ 2° - Graduação é o grau hierárquico da praça, con ferido pelo 
Comandante Geral da Policia Militar. 

A Lei 6.883, de 13 de fevereiro de 2006, que Institui o Código de Ética e 
Disciplina da Policia Militar do Pará, também utilizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará, 
para apuração das indisciplinas. Em seu Art. 1° def ine a finalidade do Código de Ética. Como 
também define a delegação de poderes para proceder à instrução de sindicância ou de 
processo administrativo disciplinar, nos Arts. 91 e 108.     

Art. 1° - Esta Lei institui o Código de Ética e Dis ciplina da Polícia Militar 
do Pará (CEDPM), que dispõe sobre o comportamento é tico e estabelece os 
procedimentos para apuração de responsabilidade adm inistrativo disciplinar dos 
integrantes da PMPA.  

Art. 91 – Em se tratando de delegação para instruçã o de sindicância ou 
do processo administrativo disciplinar deverá aquel e recair em policial militar do posto 
superior ao do policial militar  sindicado ou acusado. Na impossibilidade disto , deverá 
recair em policial militar que o proceda na antigui dade. 

Indícios contra superior hierárquico ou policial mi litar mais antigo no 
curso do procedimento  

§ 1° Se, no curso da sindicância, o seu encarregado  verificar a 
existência de indícios de transgressão da disciplin a contra policial militar superior 
hierárquico ou mais antigo , tomará as providencias necessárias para que as su as 
funções sejam delegadas a outro encarregado. 

Indícios contra superior hierárquico ou policial mi litar mais antigo no 
curso do processo    

§ 2° Se, no curso do processo de processo administr ativo disciplinar, o 
seu presidente verificar a existência de indícios d e transgressão da disciplina contra um 
outro policial militar superior hierárquico ou mais  antigo , deve prosseguir normalmente 
na apuração, mencionando esta circunstância no rela tório. 

Dedução em favor dos prazos 
§ 3° São deduzidos em favor dos prazos para conclus ão da instrução 

as suspensões pelo motivo previsto no § 1° deste ar tigo. 
Cumprimento de precatória 
§ 4° A delegação para o cumprimento de carta precat ória deverá recair 

em policial militar, observando-se o disposto no ca put deste artigo.         
... 
Art. 108. A autoridade instauradora poderá delegar suas atribuições 

para instruir o processo administrativo disciplinar  simplificado a policial militar, que será 
denominado de presidente, o qual deverá ser superio r hierárquico do acusado ou, 
excepcionalmente, mais antigo.   

O BG N° 117 de 26 de junho de 2009, tornou público a Portaria N° 316 de 19 
de junho de 2009, que o encarregado de Sindicância ou Presidenta do Processo Administrativo 
Disciplinar Simplificado deverá ser superior hierárquico do acusado ou, excepcionalmente, mais 
antigo, conforme prevê o Art. 108 do CEDPM, abrangendo, neste caso, os Subtenentes e 
Sargentos. Cabendo a Diretoria de Ensino e Instrução no Prazo de 03 meses apresentar 
proposta ao Comandante Geral de inclusão da disciplina na base curricular do Curso de 
Formação de Sargentos, habilitando desta forma para o cumprimento dos Processos PADS; 
sendo que os militares que já concluíram o Curso de Formação de Sargentos antes da vigência 
da portaria, deverão freqüentar um treinamento sobre elaboração de Sindicância e Processo 
Administrativo Disciplinar, desta forma habilitando a desenvolverem as instruções inerentes a 
procedimentos e processo administrativo.    

 
IV – DO PARECER: 
Da analise que pode ser feito sobre o pleito do requerente em consideração 

a publicação do BG N° 117 DE 26/06/2009, referente à Portaria N° 316 de 19/02/2009, em 
conformidade com a Lei N° 6.833 de 13/06/2006 do Có digo de Ética e Disciplina da Policia 
Militar do Pará, no entendimento do Arts. 91 e 108, sobre a delegação de poderes para 
proceder à instrução de sindicância ou de processo administrativo disciplinar. Logo, no 
entendimento do Art. 91 do Código de Ética e Disciplina em se tratando de delegação para 
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instrução da sindicância ou do processo administrativo disciplinar deverá recair em posto 
superior ao do policial militar sindicado ou acusado, e na impossibilidade, deverá recair em 
policial militar que proceda na antiguidade, ou seja, oficial ou praça. Contudo no caso de praça 
ser encarregado de sindicância ou procedimento administrativo disciplinar deverá ser cumprido 
o Arts. 2° e 3° da Portaria 316, isto é, ter recebi do treinamento sob elaboração de 
procedimentos, desta forma habilitando a desenvolverem as instruções inerentes a 
procedimentos e processo administrativos, embasado nas legislações vigentes, no 
ordenamento jurídico da corporação.    

Este é o parecer. S.M.J. 
Quartel em Belém-PA, 01 de fevereiro de 2010. 
 
ARISTIDES PEREIRA FURTADO - MAJ QOBM  
Membro 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 do CBMPA 

 
DESPACHO DO COMANDANTE DO GERAL: 
1. Homologo o presente Parecer. 
2. Publique-se em BG. Providencia a Ajudância Geral do CBMPA. 
 
LUIS CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA, em exercício 
 

2 - ATO DO SUBCOMANDO GERAL 
PORTARIA Nº 042, DE 10 DE MARÇO DE 2010. 
ANEXOS: 
• Uma via da Solução de IPM, instaurada por meio da Portaria nº 181/2008 

– Subcmdo Geral, de 10DEZ2008. 
 
O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas 

atribuições legais e com intuito de apurar a conduta dos militares: SGT BM FRANCISCO 
IRAND RAMOS PANTOJA, SGT BM TELMO DOS ANJOS DANTAS , CB BM GILBERTO  
MAURO SANTOS COSTA, CB BM WALTER AUGUSTO FRANÇA RODRIGUES e  CB BM 
MÁRIO MARCELO  MONTEIRO DOS SANTOS, que supostamente estariam realizando 
atividade de segurança privada na Empresa Frangos Cearense Comercio LTDA com uso de 
arma de fogo. 

 
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 37 incisos CXL, CXLI e CXLV 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 ASP OF BM MAURINEI FERREIRA ALVES , do QCG, 
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 Boleti m 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 038/2008 – Subcmdo Geral, de 04ABR2008, ao Chefe da BM/2, 
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. 
 

MARIO AVELINO WANZELER  DE MATOS – CEL QOBM 
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, em exe rcício 
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PORTARIA Nº 050, DE 10 DE MARÇO DE 2010. 
ANEXOS:  
• Ofício n° 141/2010 – JME, de 02 de março de 2010. 
• Uma via (original) dos autos de IPM nº 2010.2.000009-2, contendo 127 

(cento e vinte e sete) folhas, instaurada por meio da portaria nº 038/2008 – Subcmdo Geral, de 
04ABR2008. 

 
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 0141/2010 – JME, referente à solicitação de devolução dos autos de IPM 
nº 2010.2.000009-2, ao oficial encarregado a fim de cumprir diligências requeridas pelo 
Ministério Público Militar. 

 
RESOLVE 
Art.1º - Nomear a CAP QOBM ALYNE  GISELLE CAMELO LOUZEIRO RG 

3333008, do 2º GBS/GSE para cumprimento das diligências requeridas pelo Órgão Ministerial 
em virtude do MAJ QOBM WALBER  JOSÉ RODRIGUES PEREIRA RG 8622, encontrar-se em 
gozo de férias regulamentares a que fez jus no ano de 2009. 

Art. 2º - O Encarregado deverá após o cumprimento das diligências remeter 
os autos ao Subcomando Geral para que possam ser enviados a Justiça Militar do Estado do 
Pará; 

Art. 3º - Estabelecer o prazo de 20 (vinte) dias para a conclusão dos 
trabalhos; 

Art. 4º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se. 
 
Mario Avelino Wanzeler  de Matos – CEL QOBM 
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, em exe rcício  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
Confere com o Original: 
 
 
 
 
 

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM 
Ajudante Geral do CBMPA 


