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AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ 08 DE ABRIL DE 2010.
BOLETIM GERAL Nº 064

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 09 DE ABRIL DE 2010 (SEXTA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM ROGER
Supervisor de Área CAP BM AFONSO

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

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM DAVI
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM QUEIROZ
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM LELIS

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
PORTARIA CONJUNTA nº. 003/2010
Institui  e  regulamenta  parceria  de  trabalho  entre  o  Instituto  de  Gestão 

Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV e o  Comando Geral do Corpo de Bombeiros 
Militar do Pará e dá outras providências.

O Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e o Presidente do 
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições:

Considerando a existência no quadro do Corpo de Bombeiros Militar do Pará 
de servidores  voluntários  de  serviços  administrativos,  conforme a Lei  nº  10.029,  de 20 de 
outubro de 2000;

Considerando o grande volume de processos de concessão de benefício 
existentes e a urgência na solução dos processos; e

Considerando  ainda  o  quantitativo  resumido  no  quadro  de  pessoal  do 
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará. 

RESOLVEM:
Art.  1º  -  Estabelecer  parceria  de trabalho entre  o  Instituto  de Gestão de 

Previdência do Estado do Pará – IGEPREV e o Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar 
do Pará.

Art. 2º - A parceria consistirá na cessão, pelo Comando Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar, de 10 (dez) servidores voluntários de serviços administrativos contratados 
nos  termos  da  Lei  nº  10.029/2000,  para  desempenharem  suas  atividades  no  Instituto  de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, auxiliando na execução das tarefas 
determinadas pela chefia do setor em que forem lotados.

Art.  3º  -  Poderão também ser  cedidos servidores efetivos da corporação 
para  desempenhar  atividades  no  Instituto  de  Gestão  Previdenciária  do  Estado  do  Pará  – 
IGEPREV, auxiliando na execução das tarefas determinadas pela chefia do setor em que forem 
lotados.  

Art. 4º - O controle de freqüência dos servidores cedidos será realizado pelo 
Instituto  de  Gestão  Previdenciária  do  Estado  do  Pará  –  IGEPREV,  que  encaminhará, 
periodicamente, relatórios ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

Art. 5º - O servidor cedido deverá ser apresentado à Diretoria de Previdência 
– DIPRE do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, através de 
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Carta de Apresentação, a qual deverá fazer referência à presente Portaria.
Parágrafo Primeiro – A cessão será pelo prazo de 01 (um) ano, podendo ser 

prorrogado por igual período.
Parágrafo  Segundo  –  O  servidor  cedido  poderá  ser  reapresentado  ao 

Comando  Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Pará,  mesmo antes  do  final  do  prazo 
estabelecido no parágrafo anterior,  nos casos em que deixar de atender aos interesses do 
IGEPREV, podendo ser substituído, mantendo-se o número de colaboradores estabelecido no 
artigo 2º desta Portaria.   

Art. 6º - A cessão dos servidores voluntários de serviços administrativos e 
dos servidores efetivos se dará com ônus para o  Comando Geral  do Corpo de Bombeiros 
Militar do Pará.

Art. 7º - A presente portaria terá efeitos a partir de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Walter Silveira Franco
Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará 

Paulo Gérson Novaes de Almeida – CEL QOBM 
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará
(Transc. do DOE nº 31640 de 07/04/2010)

2 – RESULTADO DE INSPEÇÃO
A) Realizada pela JIS deste CBMPA, em sessão permanente de nº 13, 

datada do dia 29MAR2010, proferiu os seguintes pareceres:
AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL
1º  SGT  BM  DIVAL  PONTES  DE  SOUSA,  do  11º  SGBM/I  -  QCG. 

PARECER: APTO ao trabalho bombeiro militar sem restrições.

REAVALIAÇÃO DE PARECER
3º  SGT  BM FRANCISCO MIZAEL  DE LIMA,  dsa  1ª  SBM/I.  PARECER: 

APTO ao trabalho bombeiro militar com restrições permanentes, a partir de 30MAR2010.
OBS: Necessita de acompanhamento ambulatorial permanente.

CONTROLE DE ATESTADO DE ORIGEM
SUBTEN  BM  ADIER  NASCIMENTO  DIAS,  do  QCG.  PAREER:  Existe 

relação da causa e efeito entre o acidente sofrido em 29OUT2009 (QCG), e o relatado na prova 
técnica.

APTO A REVELIA
CB BM WALTER MARTINS MESQUITA, do 1º GBM. PARECER: 3ª Falta 

consecutiva do militar. APTO ao trabalho bombeiro militar a revelia. De acordo com o art. 33, 
parágrafo 9º do Regulamento das Justas de Inspeções de Saúde do CBMPA.

SUBTEN  BM  EMANUEL  NATALINO  DE  SOUZA  JUNIOR,  do  QCG. 
PARECER: 3ª Falta consecutiva do militar.  APTO ao trabalho bombeiro militar a revelia.  De 
acordo com o art.  33,  parágrafo 9º  do Regulamento das Justas de Inspeções de Saúde do 
CBMPA.

PRORROGAÇÃO DE LICENÇA
1º SGT BM DIONALDO REBOLÇAS DOS REIS, do 4º GBM - Santarém. 

PARECER: Incapaz temporariamente ao trabalho bombeiro militar. Necessita de mais 114 dias 
de licença para tratamento de saúde, retroativo a 29NOV2009 a 22MAR2010. Segundo Ata de 
Inspeção (Sessão 040/2010 – 22MAR2010 – do Ministério do Exército-Santarém)

CONCUSÃO DE LICENÇA
1º SGT BM DIONALDO REBOLÇAS DOS REIS, do 4º GBM - Santarém. 

PARECER:  APTO  ao  trabalho  bombeiro  militar  sem  restrições  temporárias.  Deverá  se 
apresentar  no  seu  quartel  de  origem  no  dia  23MAR2010,  pronto  para  desenvolver  suas 
atividades laborativas bombeiro militar (OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS).

PRORROGAÇÃO DE DISPENSA
SD BM HUDSON DOUGLAS LEMOS LOPES,  do  4º  GBM –  Santarém. 

PARECER:  APTO  ao  trabalho  bombeiro  militar  com  restrições  temporárias.  Dispensado  de 
esforço físico e serviço por mais 110 dias, retroativo a 29NOV2009 até 18MAR2010. Segundo 
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Ata de Inspeção Sessão nº 039/2010 – 19MAR2010 – Ministério do Exercito - Santarém.

1º TEN BM PATRICIA DO SOCORO FONSECA DOS SANTOS, do 4º GBM 
–  Santarém.  PARECER:  APTA  ao  trabalho  bombeiro  militar  com  restrições  temporárias. 
Dispensada  de  esforço  físico  e  serviço  por  mais  109  dias,  retroativo  a  30NOV2009  até 
18MAR2010.  Segundo Ata  de  Inspeção  Sessão  nº  039/2010  – 19MAR2010 –  Ministério  do 
Exército - Santarém.

CONCLUSÃO DE DISPENSA
HUDSON DOUGLAS LEMOS LOPES, do 4º GBM – Santarém. PARECER: 

APTO ao trabalho bombeiro  militar  sem restrições.  Deverá  se apresentar  no seu quartel  de 
origem no dia 09MAR2010, pronto para desenvolver suas atividades laborativas bombeiro militar 
(OPERACIONAIS  E  ADMINISTRATIVAS).  Segundo Ata  de  Inspeção  Sessão  nº  039/2010  – 
19MAR2010 – Ministério do Exército - Santarém.

1º TEN BM PATRICIA DO SOCORO FONSECA DOS SANTOS, do 4º GBM 
–  Santarém.  PARECER:  APTA  ao  trabalho  bombeiro  militar  sem  restrições.  Deverá  se 
apresentar  no  seu  quartel  de  origem  no  dia  19MAR2010,  pronto  para  desenvolver  suas 
atividades laborativas bombeiro militar (OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS). Segundo Ata 
de Inspeção Sessão nº 039/2010 – 19MAR2010 – Ministério do Exército - Santarém.

SUBTEN BM ADIER NASCIMENTO DIAS, do QCG. PARECER: APTO ao 
trabalho bombeiro militar sem restrições. Deverá se apresentar no seu quartel de origem no dia 
30MAR2010,  pronto  para  desenvolver  suas  atividades  laborativas  bombeiro  militar 
(OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS). 

OBS Necessita de acompanhemnto ambulatorial permanente.

FALTOU A JIS BM
3º  SGTBM  RAIMUNDO  SÁVIO  LOBATO  DE  SOUZA,  do  4º  SGBM/I  – 

Salinópolis. Faltou a iinspeção de saúde no dia 29MAR2010. Remarcada para o dia 05ABR2010. 
Solicitamos a apresentação do mesmo da data supracitada.

(Ref. of. nº 080/2010 – Diretoria de Saúde do CBMPA)

3 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
PARECER Nº 012/2010 - COJ.
INTERESSADO: ADILSON MORAES BORGES.
ORIGEM: COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL.
ASSUNTO:  REQUERIMENTO  PARA  REALIZAÇÃO  DE  CONCURSO 

PÚBLICO DE INGRESSO NO CBMPA.
ANEXO:  CORRESPONDÊNCIA  INTERNA  Nº  024/2010,  DE  27  DE 

JANEIRO DE 2010 E SEUS ANEXOS (CARTA EM 02 (DUAS) FOLHAS E CURRICULUM 
VITAE EM 03 (TRÊS) FOLHAS).

EMENTA: REQUERIMENTO  PARA  REALIZAÇÃO  DE  CONCURSO 
PÚBLICO DE INGRESSO NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. 
POSSIBILIDADE PARCIAL.

I – DA CONSULTA
O Ilmo. Sr. Maj. QOBM Marcus Victor Lima Norat solicita a esta comissão 

de justiça  manifestação acerca do teor  da correspondência  interna nº  024/2010,  de 27 de 
janeiro de 2010 que, na qual o Sr. Adilson Moraes Borges requer oportunidade de realizar 
concurso público para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Pará, para assim ingressar 
na Corporação.

Fato este que motivou a remessa dos documentos à comissão de justiça do 
CBMPA para submissão do pleito a análise e emissão de parecer.  

 
II - DOS FATOS
Pela  análise  dos  documentos  podemos  depreender  que  o  Sr.  Adilson 

Moraes Borges solicita oportunidade para realizar processo seletivo de ingresso no Corpo de 
Bombeiros Militar do Pará, para assim integrar a Corporação.

Para  tanto  junta  correspondência  pessoal  encaminhada a  sua  Exa.  Sra. 
Governadora do Estado do Pará e curriculum vitae. 
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Em razão do pedido, o Coordenador adjunto da CEDEC encaminhou a esta 
comissão de justiça documentos para submissão do pleito a análise e emissão de parecer.

III – DO DIREITO
Os  militares  são  pessoas  físicas  que  prestam  serviços  às  Forças 

Armadas,  incluindo-se  às  Polícias  Militares  e  Corpos  de  Bombeiros  Militares  dos 
Estados, Distrito Federal e dos Territórios, já que possuem vínculo estatutário sujeito a 
regime  jurídico  próprio,  conforme  disposição  dos  artigos  142,  X  e  144,  V,  §  6º  da 
Constituição Federal, in verbis:

“Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e 
pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base  
na  hierarquia  e  na  disciplina,  sob  a  autoridade  suprema  do  Presidente  da  República,  e  
destinam-se à defesa da Pátria,  à garantia dos poderes constitucionais e,  por iniciativa de  
qualquer destes, da lei e da ordem”.

“X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade,  
a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os 
deveres,  a  remuneração,  as  prerrogativas  e  outras  situações  especiais  dos  militares,  
consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de  
compromissos internacionais e de guerra”. 

“Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, através dos seguintes órgãos:

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares”.
“§  6º  -  As  polícias  militares  e  corpos  de  bombeiros  militares,  forças  

auxiliares  e  reserva  do  Exército,  subordinam-se,  juntamente  com  as  polícias  civis,  aos 
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”.

No que tange ao ingresso na Corporação, primeiramente devem ser 
observados  os  princípios  constitucionais  da  administração  pública  previstos  da 
Constituição Federal no artigo 37, caput, incisos I e II:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes  
da União,  dos Estados,  do Distrito  Federal  e  dos  Municípios obedecerá aos princípios de  
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

I -  os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros  
que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da  
lei; 

II  -  a  investidura  em cargo  ou  emprego  público  depende  de  aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a  
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para  
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”. 

O inciso I do artigo 37 da Carta Magna dispõe sobre o ingresso no serviço 
público, o princípio da ampla acessibilidade aos cargos, empregos e funções públicas.

Nos termos do artigo 37, II com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19: “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo 
ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.

Nesse sentido temos ainda as disposições da Constituição do Estado do 
Pará que dispõe em seu artigo 34, parágrafo 1º: 

“Art.  34.  Os  cargos,  empregos  e  funções  públicas  são  acessíveis  aos 
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 
forma da lei”.

“§ 1º - A investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação  
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a  
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, respeitada, rigorosamente, a 
ordem de classificação, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei  
de livre nomeação e exoneração”.

Também  no  caso  dos  militares,  o  ingresso  em  qualquer  dos  quadros 
existentes  se  dá  através  de  concurso  público,  conforme dispõe  o  artigo  142,  caput,  X  da 
Constituição Federal e artigo 49, I da Constituição Estadual que aduzem respectivamente:

“Art. 142. (...)”.
“X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade,  
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a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os 
deveres,  a  remuneração,  as  prerrogativas  e  outras  situações  especiais  dos  militares,  
consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de  
compromissos internacionais e de guerra”. 

“Art. 49. Aplicam-se, mais, aos militares as seguintes disposições:
I  -  investidura,  através  de  concurso  público,  respeitados  a  ordem  de 

classificação e o aproveitamento em curso ou estágio de formação e adaptação;”.
Aliada  à  Constituição  Federal  e  Constituição  Estadual,  temos  ainda  as 

disposições presentes na Lei nº 6.626, de 03 de fevereiro de 2004 (Lei de Ingresso da PMPA), 
ora aplicada ao CBMPA, que em seu artigo 19 dispõe:

“Art. 19 - O ingresso na Polícia Militar ocorrerá por meio de incorporação ou  
nomeação, após aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, o qual se  
regerá pelas regras que forem estabelecidas no respectivo edital, observadas as normas do  
inciso X do § 3°  do art.  142 da Constituição Federal  e as constantes desta Lei  e de seu  
regulamento”.

Além disso, podemos citar ainda o que dispõe o artigo 20, §§ 1º, 2º e 3º da 
Lei nº 5.251, de 31 de julho de 1985, Estatuto da PMPA, ora aplicado aos Bombeiros Militares: 

“Art. 20 - O ingresso no Quadro de Oficiais será por promoção do aspirante-
a-oficial  PM/BM  para  o  Quadro  de  Oficiais  e  Combatentes  e,  mediante  concurso  entre 
diplomados por Faculdades reconhecidas pelo Governo Federal, para os Quadros que exijam  
este requisito”.

“§ 1° - O ingresso no Quadro de Oficiais especialistas e de administração,  
será regulado por legislação específica”.

Desta  forma,  para  o  exercício  de  cargo  ou  emprego  é  imprescindível  a 
aprovação em concurso público, o qual pode ser de provas ou de provas e títulos, conforme 
sua complexidade.

O  requerente  solicita  oportunidade  para  realizar  processo  seletivo  para 
ingresso na Corporação. Em sua correspondência pessoal ressalta que já conta com 33 (trinta 
e três) anos de idade. 

Entretanto, a lei é clara ao dispor que o limite de idade estabelecido pela Lei 
nº 6.626, de 03 de fevereiro de 2004, Lei de Ingresso da PMPA, ora aplicado ao CBMPA, 
compreende entre 18 (dezoito)  e 27 (vinte  e sete)  anos,  para os Cursos de Formação de 
Oficiais (CFO), de Sargentos (CFS) e de Soldados (CFSD) e até 35 (trinta e cinco) anos para o 
ingresso de oficial possuidor de diploma de graduação superior, conforme previsão expressa 
do artigo 3º, § 2º, “b” e “c”, do referido diploma legal, in verbis:

“Art. 3° A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem 
as regras editalícias e o regulamento desta Lei”.

(...)
“§ 2º São requisitos para a inscrição ao concurso:
(...)
b)  ter  idade  compreendida  entre  dezoito  e  vinte  e  sete  anos,  para  o 

concurso aos Cursos de Formação de Oficiais, de Sargentos e de Soldados;
c) ter até trinta e cinco anos, no máximo, para o concurso destinado ao 

ingresso como oficial possuidor de diploma de graduação superior;”.
Assim, esta comissão, com relação à alínea “b”, do §2º do artigo 3º da Lei nº 

6.626/2004, entende existir  impedimento caso o requerente venha a participar de um futuro 
certame, haja vista não atender ao quesito limite de idade estabelecido no texto legal,  para 
ingresso na Corporação.

Por sua vez, no caso da alínea “c”, do §2º do artigo 3º do referido diploma 
legal, entendemos que no quesito limite de idade não há impedimento para que o requerente 
venha a participar do certame, desde que preencha os demais requisitos necessários para 
ingresso como oficial possuidor de diploma de graduação superior.

IV – CONCLUSÃO
Dessa feita, por expressa condição constitucional presente nos supracitados 

dispositivos,  esta  comissão se manifesta  no sentido da impossibilidade de atendimento do 
pleito do requerente pelas razões já expostas.

Ante o exposto, esta Comissão de Justiça é de parecer contrário ao pleito 
do  requerente,  haja  vista  que  seu  pedido  contraria  os  ditames  legais  em  tela,  conforme 
podemos depreender dos dispositivos em análise.

É o Parecer, salvo melhor juízo.
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Quartel em Belém-PA, 11 de março de 2010.

THAIS MINA KUSAKARI - 1º TEN QOCBM
Auxiliar da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ;
Concordo com o parecer.

CLÁUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM
Presidente da comissão de justiça

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente parecer.
2. Publique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral do CBMPA.

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – ATO DO SUBCOMANDO GERAL

PORTARIA Nº 058, DE 01 DE ABRIL DE 2010.
ANEXOS:
Despacho do Protocolo do Subcomando Geral nº 834  de 24MAR2010;
Ofício nº 19/2010 – CD, de 22MAR2010;

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral  do CBMPA, no uso de suas 
atribuições legais e tendo tomado conhecimento dos documentos em anexo, e com intuito de 
apurar a conduta do SD BM MÁRCIO DENNYS MACHADO RODRIGUES, do QCG, o qual “em 
tese” encontrava-se ausente do Quartel desde o dia 17MAR2010, tendo se apresentado no dia 
22MAR2010.

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 17 inciso X e XVII e  artigo 37 inciso 
XXVIII, L e LX 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 1º TEN QOCBM MARCUS SERGIO NUNES QUEIROZ, 
do QCG, como Presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art.  3º -  O  Presidente  deverá  observar  as  orientações  formalizadas  por 
meio do ofício n° 1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral 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.

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

PORTARIA Nº 059, DE 01 DE ABRIL DE 2010.
ANEXOS:
Despacho do Protocolo do Subcomando Geral nº 838 de 24MAR2010;
Ofício nº 29/2010 – Banda de Música, de 22MAR2010;

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral  do CBMPA, no uso de suas 
atribuições legais e tendo tomado conhecimento dos documentos em anexo, e com intuito de 
apurar a conduta do 1º SGT BM REGINALDO NATIVIDADE TOLOSA, da Banda de Música, o 
qual “em tese” no dia 19MARÇO2010 teria se portado de maneira desurbana e inconveniente 
com o MAJ QOEBM ADIR GUIMARÃES DE FARIAS, perante militares da banda de Música.

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 17 inciso XVI e XVII e artigo 37 inciso 
CXIV e CXV da Lei N° 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, Código de Ética e Disciplina da Policia 
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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 SUBTEN BM WANDERLEY BEZERRA VILA NOVA RG 
8811010049,  do  QCG,  como  Presidente  do  PADS,  delegando-lhe  as  atribuições  que  me 
competem;

Art.  3º -  O  Presidente  deverá  observar  as  orientações  formalizadas  por 
meio do ofício n° 1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral 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.

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

PORTARIA Nº 061, DE 07 DE ABRIL DE 2010.
ANEXO:
Despacho do Protocolo do Subcomando Geral nº 890 de 31ABRIL2010;
Ofício nº 001/2010 – PADS, de 30MAR2010.

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 001/2010 – PADS, referente à solicitação de sobrestamento do Processo 
Administrativo Disciplinar Simplificado, instaurado por meio da Portaria nº 041/2010 – Subcmdº 
Geral de 24 de fevereiro de 2010, tendo como encarregado o MAJ QOBM ZANELLI ANTÔNIO 
MELO NASCIMENTO.

RESOLVE
Art. 1º - Sobrestar, no período de 18MARÇO2010 a 30MARÇO2010, com 

base no art. 265 inciso V do CPC, o PADS instaurado pela Portaria nº 041/2010 – Subcmdº 
Geral, para reabertura imediata no dia 01ABRIL2010.

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 - PADS – PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Concedo ao ASP OF BM MAURINEI  FERREIRA  ALVES, do 2º GBM, 07 

(sete) dias de prorrogação de prazo para conclusão do Processo Administrativo  Disciplinar 
Simplificado – PADS, instaurado por meio da Portaria nº 042/2010 – Subcmdo, de acordo com 
os termos do Art.110, da Lei Estadual nº 6.833, de 13 de fevereiro de 2006. Referencia: Ofício 
nº 009/2010 – PADS.

Concedo ao SUBTEN BM ROSELITO NUNES DOS SANTOS, do15º GBM, 
07 (sete) dias de prorrogação de prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar 
Simplificado – PADS, instaurado por meio da Portaria nº 012/2010 – Subcmdo, de acordo com 
os termos do Art.110, da Lei Estadual nº 6.833, de 13 de fevereiro de 2006. Referencia: Ofício 
nº 008/2010 – PADS.

(Ref. Nota nº 15/2010 – Gab. Subcomando Geral)

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

Confere com o Original:

MARIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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