
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ 30 DE ABRIL DE 2010.
BOLETIM GERAL Nº 076

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 01 DE MAIO DE 2010 (SÁBADO)

Superior de Dia MAJ  BM ALMEIDA
Supervisor de Área CAP BM ODIVAN

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

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG CAP BM ANTONIO
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL 
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM FARIAS

SERVIÇO PARA O DIA 02 DE MAIO DE 2010 (DOMINGO)
Superior de Dia MAJ  BM LIMA
Supervisor de Área CAP BM LELIS

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

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG CAP BM REGO
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL
Perito de Incêndios e Explosões TEN BM MOISES

SERVIÇO PARA O DIA 03 DE MAIO DE 2010 (SEGUNDA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ  BM ROGER
Supervisor de Área CAP BM AUGUSTO

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ALINE
2º Turno: CAP BM BAETA

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM DAVI
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM CASTRO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
PARECER Nº 21/2010-COJ.
INTERESSADO: CB BM Vicente Luiz Maciel Lobato.
ORIGEM: Gabinete do Comandante Geral.
ASSUNTO: Exigência de nível médio para o processo seletivo do Curso de Formação 

de Sargento.
ANEXO: Requerimento do CB BM Vicente, de 14 de abril de 2010.

EMENTA:  REQUISITOS  PARA  ANTIGUIDADE  E  MERECIMENTO  NECESSÁRIOS 
PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO. EXIGÊNCIA DE NÍVEL MÉDIO. 
IMPOSSIBILIDADE.
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I – DA CONSULTA
O Excelentíssimo Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará 

solicitou a esta Comissão de Justiça parecer jurídico para respaldar sua decisão acerca do requerimento 
feito pelo Cabo BM Vicente Luiz Maciel Lobato.

II - DOS FATOS
                        A Diretoria de Ensino do CBM/PA lançou o Editou Nº 001/DP de 06 de abril de 2010, 
referente  ao  processo  de  seleção  interna  ao  curso  de  formação  de  Sargentos  Bombeiros  Militares 
Combatentes/2010. Ocorre que foi exigido como requisito para inscrição o ensino médio completo, o que foi 
alegado como abusivo pelo requerente.

 
III – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
Analisando  o  texto  da  Lei  nº  5.250,  de  29  de  julho  de  1985,  que  dispõe  sobre  as 

Promoções de Praças da Polícia Militar do Pará e dá outras providências, podemos extrair que:

CAPÍTULO II
DOS CRITÉRIOS DE PROMOÇÕES
Art. 4º - As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG) 

serão  efetuadas  visando  dar  justo  valor  à  capacidade  profissional  e  às  habilitações  especiais  dos 
graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antigüidade;
2) Merecimento;
3) Por ato de bravura, e
4) “Post-Mortem”.

Após esta leitura, devemos estudar logo em seguida a Lei nº 6.626, de 3 de fevereiro de 
2004,  que  dispõe  sobre  o  ingresso  na  Polícia  Militar  do  Pará  (PMPA)  e  dá  outras  providências,  para 
destacar o seguinte entendimento:

Art. 21. Ao candidato aprovado e classificado no concurso, de acordo com o número 
de vagas ofertadas, será garantido o direito à matricula no Curso de Formação ou de Adaptação Policial-
Militar, no período de validade do concurso.

(...)
§ 2º Para matrícula, será exigido do candidato aos Cursos de Formação de Oficiais e de 

Sargentos PM o certificado ou atestado de conclusão do ensino médio e do candidato ao Curso de 
Formação de Soldados PM o certificado ou atestado de conclusão da primeira série do ensino médio, além 
de outros previstos no regulamento desta Lei e nas normas editalícias.

Porém, na mesma legislação, mais adiante percebemos que:
Art. 28. O ingresso na PMPA será:
(...)
III  -  na graduação de Sargento  PM, se o  concurso for  para admissão ao Curso de 

Formação de Sargentos PM;
Assim, percebemos que a exigência da escolaridade referente ao nível médio é tratada 

nesta lei como requisito para o Curso de Formação de Sargento, quando este poderia ser prestado por civis, 
sendo carreira autônoma em relação a cabos e soldados, o que foi extinto pela lei 6.669 de 2004, editada à 
época do Governo do Excelentíssimo Senhor Simão Jatene.

Adentrando diretamente no novo texto legal aplicável, qual seja, a Lei nº 6.669 de 2004, 
que dispõe sobre as carreiras de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do 
Pará, suas promoções no quadro de praças, e dá outras Providências, podemos expor a especialidade 
deste texto legal e os requisitos taxativos do seu corpo, como veremos:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as carreiras de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, assegurando um fluxo regular e equilibrado de promoções, 
obedecidas as disposições da legislação pertinente.

Art.  2º  A  promoção  à  graduação  de  Cabo  e  o  acesso  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos (CFS), por tempo de efetivo serviço nas corporações militares do Estado, serão regidos pelos 
dispositivos desta Lei.

(...)
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Art. 5º  Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos 
Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

I - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva corporação;
II - estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;
III - ter sido julgado apto em inspeção de saúde;
IV - ter sido aprovado no teste de aptidão física;
V - ter freqüentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso de 

Formação de Cabo (CFC);
VI - ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;
VII - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da 

instância ou Tribunal Superior.
VIII - não estar respondendo a Conselho de Disciplina;
IX -  não ter sofrido pena restritiva  de liberdade, por sentença transitada em julgado, 

durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;
X - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;
XI - não seja considerado desertor;
XII - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-

militar;
XIII - não seja considerado desaparecido ou extraviado.
XIV - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for 

revogada.
§ 1º Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-

se,  mediante  processo  seletivo,  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos  (CFS),  respeitada  a  legislação 
pertinente.

Desta feita, entendemos que pelo critério cronológico, somado ao da especialidade das 
leis, a legislação aplicável atualmente é a constante no texto da Lei 6.669 de 2004, e que os seus requisitos 
são  taxativos  quanto  aos  requisitos  para  que  seja  garantida  a  participação  no  curso  de  formação  de 
sargento, não constando em momento algum a exigência de nível médio.

Quando o § 1º do art.  5º do texto legal  supramencionado expõe que os Cabos que 
possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso 
de Formação de Sargentos (CFS),  respeitada a legislação pertinente,  não visualizamos a aplicação da 
exigência  de  nível  médio,  pois  criaria  uma antinomia  na  graduação  de  sargento,  com alguns  militares 
possuidores da primeira série do ensino médio e outros sendo cobrados o nível de escolaridade acima, qual 
seja, o ensino médio completo, para ingresso na mesma escala de hierarquia. Voltamos a destacar que o 
texto onde continha exigência de nível médio para curso de formação de oficiais e curso de formação de 
sargentos é encontrado em legislação pretérita à que dispõe especificamente do tema,tendo sido, desta 
forma, revogada tacitamente, como bem expõe a Lei de Introdução do Código Civil:

Art.  2º  Não  se  destinando  à  vigência  temporária,  a  lei  terá  vigor  até  que  outra  a 
modifique ou revogue.

§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com 
ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

Direcionando o  estudo  para  a  legislação  constante  no decreto  n°  88.777,  de  30  de 
setembro de 1983, que prova o regulamento para as policias militares e corpos de bombeiros militares (R-
200), visualizamos :

Art  .  15  -  Para  ingresso  nos  quadros  de  Oficiais  de  Administração  ou  de  Oficiais 
Especialistas, concorrerão os Subtenentes e 1º Sargentos, atendidos os seguintes requisitos básicos:

1) possuir o Ensino de 2º Grau completo ou equivalente;
2) possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos.
Neste momento a exigência de nível médio se faz necessária por ser condição para que 

o  militar  chegue ao oficialato,  o  seja,  mantendo a harmonia  com a legislação pertinente  que exige  tal 
escolaridade para o curso de formação de oficial.

No que diz respeito ao edital lançado pela Diretoria de Ensino, percebemos o seguinte:
3 - Dos requisitos necesários para inscrição no processo seletivo ao CFS – Combatente:
A - POR CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE:
(...) Possuir o ENSINO MÉDIO COMPLETO;
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Neste final  de trabalho em que diversas leis  foram analisadas e comparadas,  sendo 
aplicados  os  critérios  de  resolução  de  antinomias  legais,  tanto  quanto  ao  tempo  como  quanto  à 
especialidade de cada texto legal, expomos que o princípio da legalidade deve ser estritamente cumprido, 
junto ao da motivação. É na Administração Pública que se percebe o quanto é importante este princípio, 
posto que é aí que o Estado se faz sentir mais diretamente junto aos cidadãos.

Trata-se do princípio maior do nosso sistema legal,  que, como o sistema que é, tem 
vários princípios norteadores, os quais atingem tanto a aplicação do Direito como a sua elaboração.

Destacamos o ensinamento trazido por Maria  Sylvia  Zanella  Di  Pietro nos seguintes 
termos:

O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos 
de fato e de direito de suas decisões. (...) A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, 
porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle da legalidade dos atos administrativos (DI 
PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 13 ed. São Paulo: Atlas, 2001,p. 82).

V – CONCLUSÃO
Diante do exposto, esta Comissão de Justiça se manifesta expondo que após analisar 

tudo que foi exposto acima, não visualiza possibilidade de cobrança do nível médio de escolaridade para o 
militar  que  ,  seja  por  merecimento ou  antiguidade,  esteja  galgando à graduação  de sargento,  e  opina 
respeitosamente para que a Diretoria Pessoal também retifique o conteúdo programático em alguns temas 
que são específicos do ensino médio, e reabra as inscrições, para que não ocorram lesões aos candidatos 
que  não  se  inscreveram  por  conta  de  tais  exigências.  Desta  forma,  data  vênia,  é  isso  que  se  pode 
depreender dos dispositivos legais em análise.

 É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 27 de abril de 2010.

PAULO SÉRGIO MARTINS COSTA - 1º TEN QOCBM
Auxiliar da Comissão de Justiça

CLAUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM
Presidente da Comissão de Justiça.

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer;
2. Publique-se em BG.

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

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

1 – LICENÇA SAÚDE - CONCESSÃO
Conforme  parecer médico, concedi:
A contar do dia 15MAR2010.
Ao CB BM CARLOS EDILSON DE SOUZA, da AJG/QCG, 24h de dispensa de serviço 

fora do aquartelamento. Apresentação: 16MAR2010.

A contar do dia 23MAR2010.
2º SGT BM IVO DOS SANTOS FRANCO, da AJG/QCG, 24h de dispensa de serviço fora 

do aquartelamento. Apresentação: 23MAR2010.

A contar do dia 30MAR2010.
2º SGT BM IVO DOS SANTOS FRANCO, da AJG/QCG, 24h de dispensa de serviço fora 

do aquartelamento. Apresentação: 31MAR2010.
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A contar do dia 01ABR2010.
2º SGT BM IVO DOS SANTOS FRANCO, da AJG/QCG, 24h de dispensa de serviço fora 

do aquartelamento. Apresentação: 02ABR2010.

A contar do dia 24ABR2010.
A SD BM EDIELEN SAMPAIO FARIAS, da AJG/QCG, 24h de dispensa de serviço fora 

do aquartelamento. Apresentação: 25ABR2010.

II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – RESULTADO DE INSPEÇÃO

Realizada pela JIS deste CBMPA, em sessão temporária de nº 19, datada do dia 
23ABR2010, proferiu os seguintes pareceres:

PARA FINS DE LICENÇA ESPÉCIAL
SD BM ALDO PANTOJA NUNES, do 2º SGBM/I – APTO.
SD BM BENNYSON DA COSTA GEBER, do QCG – APTO.
(Ref. Of nº 115/2010 – Diretoria de Saúde do CBMPA)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - SOLUÇÃO DE IPM

A) Analisando os Autos do Inquérito Policial Militar procedido por determinação deste 
Subcomando Geral do CBMPA, por meio da Portaria nº 182/2009 – Subcmdº Geral de 14 de dezembro de 
2009, cujo oficial encarregado foi o MAJ QOBM MURILO BORGES MOURA, que teve por escopo apurar o 
extravio de uma aparelho CD PLAYER da viatura micro ônibus do Comando Geral, placa JUU 0931, nas 
dependências do Centro de Suprimentos e Manutenção de Viaturas e Materiais Operacionais do CBMPA.

RESOLVO
1) Concordar com a conclusão a que chegou o encarregado do Inquérito Policial Militar 

de  que  em  face  dos  fatos  apurados  que  constam  nos  autos,  há  indícios  de  crime  militar  bem  como 
transgressão da disciplina, porém não há compilação de matéria probante suficiente para a assertividade do 
posicionamento quanto ao autor da conduta ilícita;

2)  O Comandante do CSMV/MOP deverá dar cumprimento ao disposto na solução do 
Inquérito Policial Militar instaurado pela portaria nº 147/2009 – Subcmdº Geral de 25 de setembro de 2009 
publicada no Boletim Geral nº 063 de 07 de abril de 2010, que discrimina a confecção de uma escala de 
guarda responsável pela fiscalização do Centro de Manutenção de Viaturas e Materiais Operacionais;

3)  Publicar  em  Boletim  Geral  a  presente  solução  de  IPM.  A  Ajudância  Geral  para 
providências;

4)  Encaminhar a 1º via dos Autos do IPM à Justiça Militar Estadual do Pará, conforme 
preconiza  o  disposto  no  art.  23  do  Código  de  Processo  Penal  Militar.  Providencie  a  Assistência  do 
Subcomando Geral;

5)  Arquivar  a  2ª  via  dos  Autos  do  IPM  na  2ª  seção  do  EMG.  A  Assistência  do 
Subcomando Geral para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2.

 Belém-Pa, 28 de abril de 2010. 

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

B) Analisando os Autos do Inquérito Policial Militar procedido por determinação deste 
Subcomando Geral do CBMPA, por meio da Portaria nº 043/2008 – Subcmdº Geral de 22 de abril de 2008, 
cujo oficial encarregado foi o CAP QOBM CLEBER ALCIR TAVARES BAÍA, que teve por escopo apurar o 
desaparecimento no interior da Diretoria de Telemática e Estatística do CBMPA de um computador desktop, 
juntamente com seus acessórios: um monitor LCD 15” (marca Samsung) e uma impressora multifuncional 
laser (marca HP M1050).

RESOLVO
1) Concordar com a conclusão a que chegou o encarregado do Inquérito Policial Militar 

de  que  em face  dos  fatos  apurados  que  constam nos  autos,  há  indícios  de  crime  militar  bem como 
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transgressão da disciplina, porém não há compilação de matéria probante suficiente para a assertividade do 
posicionamento quanto ao autor da conduta ilícita;

2) Adotar  as  medidas  necessárias  diante  da  necessidade  da  atualização  da  carga 
patrimonial  da  Diretoria  de  Telemática  e  Estatística  do  CBMPA.  A  Diretoria  de  Apoio  Logístico  para 
providências;

3)  Publicar  em  Boletim  Geral  a  presente  solução  de  IPM.  A  Ajudância  Geral  para 
providências;

4) Encaminhar a 1º via dos Autos do IPM à Justiça Militar Estadual do Pará, conforme 
preconiza  o  disposto  no  art.  23  do  Código  de  Processo  Penal  Militar.  Providencie  a  Assistência  do 
Subcomando Geral;

5)  Arquivar  a  2ª  via  dos  Autos  do  IPM  na  2ª  seção  do  EMG.  A  Assistência  do 
Subcomando Geral para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2.

 Belém-Pa, 28 de abril de 2010. 

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

2 - SOLUÇÃO DE PADS
Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 

meio da Portaria nº 008/2010 – Subcmdº Geral de 15 de janeiro de 2010, cujo presidente foi o 1º TEN 
QOABM JOÃO BATISTA FREITAS GARCIA e teve o intuito de apurar os fatos narrados pela Srª Irmalena 
de Sousa onde informa que o CB BM MANOEL BENEDITO DE  FARIAS RODRIGUES do 9º SGBM/I – 
Cametá teria contraído uma dívida com a declarante no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), desde o mês 
de setembro do ano de 2008, e até o presente momento não adimpliu com o débito.

RESOLVO
1) Concordar com a conclusão a que chegou o Presidente do PADS, de que em face dos 

fatos apurados constante nos autos, não houve crime de natureza militar nem comum e sim transgressão da 
disciplina bombeiro militar por parte do CB BM MANOEL BENEDITO DE FARIAS RODRIGUES;

2) Punir o CB BM MANOEL BENEDITO DE FARIAS RODRIGUES com REPREENSÃO, 
por ter assumido compromisso financeiro superior às suas possibilidades, conforme ratifica em seu termo de 
declaração constante no bojo do processo (fls 028 e 029), infringindo com o seu procedimento o disposto no 
art. 37 inciso CXLII do Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, ora em vigor no CBMPA;

3) Ao Comandante do militar  para providenciar  nota  de punição para publicação em 
Boletim Geral e cumprimento das demais fases de Execução da Sanção Disciplinar, em conformidade com 
o disposto no art. 48 § 1º do CEDPM;

4) Publicar  em Boletim  Geral  a  presente  solução do PADS.  A Ajudância  Geral  para 
providências;

5) Arquivar os Autos do PADS na 2ª seção do EMG. A Assistência do Subcomando para 
providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;

Belém-PA, 28 de abril de 2010. 

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

3  -  ATO  DO  COMANDANTE  DO  1º  GRUPAMENTO  DE  BUSCA  E 
SALVAMENTO

PORTARIA Nº 001, DE 12 DE MARÇO DE 2010
O Comandante do 1º Grupamento de Busca e Salvamento, no uso de suas atribuições 

legais  conferidas pelo Poder Disciplinar,  bem como o dispositivo  na Lei  nº.  6.833,  de 13FEV2006, nos 
termos do art. 26, VII, que ora está vigente ao CBMPA, pelo que:

RESOLVE:
Art.  1º-  Determinar  a  instauração de  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado 

(PADS) para apurar os fatos ocorridos nos dias 14,18 e 21 de dezembro de 2009, onde o 3º SGT BM JAIR 
SARMENTO GEMAQUE, na primeira data o militar em questão faltou serviço de chefe de guarnição onde 
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estava devidamente escalado; na segunda data ausentou-se da unidade sem autorização no horário do 
expediente e na terceira data citada faltou expediente. Com isso Infringindo, em tese o ART. 37 em seus 
incisos L,  LX, LXII  da Lei  6.833 de 13 de fevereiro de 2006 (Código de Ética  e Disciplina da PMPA), 
podendo o militar ser sancionado conforme Art. 106, § único da referida Lei.

Art.  2º - Nomear o SUB TEN BM AIRTON RAIMUNDO ALVES JÚNIOR, pertencente 
atualmente ao 1º GBS, como presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições que me competem;

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

Art.  4  –  Fixar  prazo  de  15  (quinze)  dias  para  a  conclusão  dos  trabalhos,  em 
conformidade com a legislação vigente;

Art. 5 – Publique-se em Boletim Interno, registre e cumpra-se.

SILVIO SANDRO BARROS FEITOSA – CAP. QOBM
Comandante Interino do 1º GBS

PORTARIA Nº 002, DE 12 DE MARÇO DE 2010
O Comandante do 1º Grupamento de Busca e Salvamento, no uso de suas atribuições 

legais  conferidas pelo Poder Disciplinar,  bem como o dispositivo  na Lei  nº.  6.833,  de 13FEV2006, nos 
termos do art. 26, VII, que ora está vigente ao CBMPA, pelo que:

RESOLVE:
Art. 1º- Determinar a instauração de Sindicância para apurar os fatos narrados em termo 

de declaração pelo Sr. Lorival Ferreira da Silva, onde, em tese, o CB BM LAELSON CARDOSO DA SILVA 
teria deixado de cumprir com compromisso pecuniário no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), referente a 
construção da residência do militar, obra esta executada pelo declarante.

Art. 2º - Nomear o 3º SGT BM ESRON RIBEIRO SALDANHA, pertencente atualmente 
ao 1º GBS, como presidente da Sindicância, delegando-lhe as atribuições que me competem;

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

Art.  4  –  Fixar  prazo  de  15  (quinze)  dias  para  a  conclusão  dos  trabalhos,  em 
conformidade com a legislação vigente;

Art. 5 – Publique-se em Boletim Interno, registre e cumpra-se.

SILVIO SANDRO BARROS FEITOSA – CAP. QOBM
Comandante Interino do 1º GBS

PORTARIA Nº 004, DE 12 DE MARÇO DE 2010
O Comandante do 1º Grupamento de Busca e Salvamento, no uso de suas atribuições 

legais  conferidas pelo Poder Disciplinar,  bem como o dispositivo  na Lei  nº.  6.833,  de 13FEV2006, nos 
termos do art. 26, VII, que ora está vigente ao CBMPA, pelo que:

RESOLVE:
Art.  1º-  Determinar  a  instauração de  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado 

(PADS)  para  apurar  os  fatos  ocorridos  no  dia  26  de  fevereiro  de  2010,  mo Parque  dos  Igarapés,  na 
Assembléia do SISCOOB – BOMBEIROS, onde o 1º SGT BM ANTÔNIO BISPO DOS SANTOS, em tese, 
teria se exaltado e pronunciado palavras de baixo calão durante a assembléia, assim como desrespeitado o 
2º TEN. BM LENILSON, perante seus subordinados e superiores presentes. Com isso Infringindo, em tese o 
ART 37 em seus incisos XCII, XCIII, CXII, CXV, CXVII, da Lei 6.833 de 13 de fevereiro de 2006 (Código de 
ética e Disciplina da PMPA), podendo o militar ser sancionado conforme o Art. 106, § único da referida Lei.

Art. 2º - Nomear o 2º TEN BM MARCO ROGÉRIO SCIENZA, pertencente atualmente ao 
1º GBS, como presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições que me competem;

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

Art.  4  –  Fixar  prazo  de  15  (quinze)  dias  para  a  conclusão  dos  trabalhos,  em 
conformidade com a legislação vigente;

Art. 5 – Publique-se em Boletim Interno, registre e cumpra-se.
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SILVIO SANDRO BARROS FEITOSA – CAP. QOBM
Comandante Interino do 1º GBS

4 – ATO DO SUBCOMANDO GERAL
PORTARIA Nº 072, DE 22 DE ABRIL DE 2010.
ANEXOS:
• Despacho do Protocolo do Subcomando Geral nº 1010  de 16ABRIL2010;
• Ofício nº 072/2010 – BM/2, de 15ABRIL2010;
• Termo de Declaração do SD BM Harley Levy Correa Silva, de 29MAR2010;
• Despacho do Protocolo do Subcomando Geral nº 810 de 23ABRIL2010;
• Ofício nº 054/2010 – BM/2, de 22MAR2010;
• Termo de Declaração da Sra. Elizety Silva Leite Tavares, de 18MAR2010;
• Ofício nº 051/2010 – BM/2, de 16MAR2010;
• Termo de Declaração da Sra. Maria Luiza Silva Leite, de 09MAR2010;
• Cópia do Boletim de Ocorrência Policial nº 00028/2010.002126-1, de 13MAR2010;
• Termo de Ciencia das Medidas Protetivas nº 28/2010.000119-5;
• Requisição de Pericia de Corpo Delito nº 28/2010.000119-5;

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais 
e com intuito de apurar os fatos narrados pelo Sra. MARIA LUIZA SILVA LEITE, onde a mesma informa que 
no dia 13MAR2010 o SD BM HARLEY LEVY CORREA SILVA, do 7º SGBM/I, “em tese” teria agredido e 
ameaçado de morte sua filha a SD PM ELIZETE SILVA LEITE TAVARES, a qual convive com o referido 
militar a mais de um (01) ano.

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 incisos II e XVII no artigo 18 incisos  XXIII, XXXIII, XXXIV e XXXV 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 SUBTEN BM MARCO ANTÔNIO FRANCO GARRIDO RG 2426461, 
do 7º 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 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 073, DE 28 DE ABRIL DE 2010.
ANEXOS:
• Despacho do Protocolo do Subcomando Geral nº 3446 de 30NOV2009;
• Ofício nº 283/2009 – 4º SGBM/I, de 25NOV2009;
• Termo de Declaração do Sr. Hamilton Barbosa da Silva,
• Cópia do Recibo da Radisco Magazine no valor de R$ 136,40;
• Cópia do Recibo da Radisco Magazine no valor de R$ 94,35;
• Cópia do Contrato de compra e venda da Radisco no valor de R$ 684,00
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O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais 
e com intuito de apurar a conduta do SUBTEN BM RAIMUNDO ANTÔNIO FEIO DA COSTA, do 9º GBM, 
que “em tese” teria efetuado a compra de um colchão de mola no valor de R$ 684,00 (seissentos e oitenta e 
quatro reais) na Loja Radisco Magazine em nome do Sr. HAMILTON BARBOSA DA SILVA, o qual declara 
que até a presente data o referido militar não adimpliu com a dívida.

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 XI e XIV, art. 18 incisos XVIII e XXXIII e art. 37 inciso CXLII  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  QOBM  CELSO  DOS  SANTOS  PIQUET JUNIOR  RG 
4824498,  pertencente  ao  9º  GBM,  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 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 

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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