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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL  

BELÉM-PARÁ 05 DE JULHO DE 2010. 
BOLETIM GERAL Nº 117 

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
SERVIÇO PARA O DIA 06 DE JULHO DE 2010 (TERÇA-FEIRA ) 

Superior de Dia TCEL BM ZANELLI 
Supervisor de Área CAP BM AUGUSTO 

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

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM ROBERTA 
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM SCIENZA 
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM AUGUSTO 

 
2ª PARTE – INSTRUÇÃO 

1 – MATRÍCULA DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS P M DO AMAPÁ/2010 
- CHO: 

Ficam matriculados no Curso de Habilitação de Oficiais PM do Amapá, que está sendo 
realizado no Instituto de Ensino de Segurança do Pará – IESP, os militares abaixo mencionados, a 
contar do dia 22 de junho de 2010 conforme Portaria nº 029/2010-GAB.IESP de 23 de junho de 
2010.  
1 – SUB TEN BM PAULO MARCELO DA FONSECA DIAS - QCG 
2 - SUB TEN BM LUIZ AUGUSTO DA CRUZ CORREA - QCG 
3 - SUB TEN BM JOSIMAR RODRIGUES FARIAS – 6º GBM/ BARCARENA 
4 - SUB TEN BM OZIEL DO CARMO MELO – 1º GMAF 
5 - SUB TEN BM ANTONIO JAIME BARBOSA COSTA – 9º SGBM/I - CAMETÁ 
6 - SUB TEN BM LEOMAR LAMIR SERRA ALMEIDA - IESP 
7 - SUB TEN BM MARCIO ALBERTO CARVALHO DA SILVA - CEDEC 
8 - SUB TEN BM RAIMUNDO NONATO MARTINS LIMA - QCG 
9 - SUB TEN BM ALEXANDRE CARLOS MONTEIRO COSTA - QCG 
10 - SUB TEN BM JOAQUIM DOS SANTOS FREITAS NETO - CFAE 
11 – 1º SGT BM REGINALDO BERNARDES PACHECO – 11º SGBM 
12 - SUB TEN BM ANTONIO CARLOS GOMES TAVARES - QCG 
13 - SUB TEN BM ELENILDO HENRIQUES DA FONSECA - QCG 
14 - SUB TEN BM EDINALDO BARROS MARTINS - CFAE 
15 - SUB TEN BM LUIZ CLAUDIO ARRAES DO AMARAL - CAT 
16 - SUB TEN BM VALTER OLIVEIRA SANTOS – 5º GBM/ MARABÁ 
17 - SUB TEN BM CARLOS BENEDITO DE LIMA PEREIRA - QCG 
18 - SUB TEN BM WALTER SANDRO MEDEIROS LOPES - CFAE 
 
HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – TEN CEL QOBM 
Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA 

 

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

1 – OFÍCIOS RECEBIDOS – TRANSCRIÇÃO 
a) OFÍCIO Nº 122/10 – BM/2 DE 06JUL2010. 

Excelentíssimo Senhor Comandante Geral, 
Ao cumprimentar honradamente Vossa Excelência e tendo em vista o despacho 

exarado no ofício nº 097/2010/MP/2ª PJM, de 29/06/2010, do 2º Promotor de Justiça Militar, Dr. 
Armando Brasil Teixeira, que versa a respeito da recomendação , para fins de publicação em 
Boletim Geral proibindo a participação de Bombeiros Militares na segurança particular de 
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candidatos ao próximo pleito, esclarecendo acerca das proibições e sanções, em caso de 
transgressão à Lei Eleitoral. 

Senhor Coronel, informo a Vossa Excelência que foi encaminhado a vosso gabinete o 
Ofício nº 053/2010 – BM/2, de 22MAR2010, que versa a respeito da resolução nº 23.191 do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que dispõe sobre a propaganda eleitoral e as condutas vedadas 
em campanha eleitoral (eleições de 2010), onde menciona que a propaganda somente será 
permitida a partir de 06JUL2010 (Lei nº 9.504/97, art. 36, caput e §2º), documento anexo. 

Diante do exposto, sugiro que este expediente da Promotoria Militar, juntamente com o 
Ofício nº 053/201 – BM/2, de 22MAR2010, sejam publicados em boletim Geral da Corporação, 
visando dar conhecimento a todos os Comandantes e Unidades e Subunidades, para dar 
cumprimento a Resolução nº 23.191, do Tribunal Superior eleitoral (TSE), que dispõe sobre a 
propaganda eleitoral e as condutas vedadas em campanha eleitoral (Eleições de 2010). 

Respeitosamente, 
 
SAULO LODI PEDREIRA – MAJ QOBM 
Chefe da 2ª Seção do EMG 

 
b) OFÍCIO Nº 097/10/MP/2º PJM DE 29JUN2010 – BM/2 D E 22MAR2010. 

Senhor Comandante Geral, 
Apraz-me cumprimentar a V.Exa., e considerando o pleito eleitoral que se avizinha, 

considerando os princípios da moralidade e impessoalidade constantes nos artigos 37 da 
Constituição da República Federativa do Brasil, considerando as disposições pertinentes na 
Legislação eleitoral que proíbem a participação de servidores públicos em campanha de cunho 
eleitoral ressalvados os casos por ela expressos, RECOMENDO a Vossa Excelência que expeça 
em Boletim Geral ou outro ato normativo proibindo a participação de Bombeiros Militares na 
segurança particular de candidatos ao próximo pleito, esclarecendo acerca das proibições e 
sanções em caso de transgressão à Lei Eleitoral. 

Na oportunidade renovo meus protestos de estima e apreço. 
Atenciosamente, 
 
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA 
2º Promotor de Justiça Militar 

 
c) OFÍCIO Nº 053/10 – BM/2 DE 22MAR2010. 

Excelentíssimo Senhor Comandante Geral, 
Ao cumprimentar honradamente Vossa Excelência e tendo em vista que o Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE) editou a Resolução n° 23.1 91, que dispõe sobre a propaganda eleitoral e 
as condutas vedadas em campanha eleitoral (eleições de 2010), onde menciona que a propaganda 
somente será permitida a partir de 06 JUL 2010 (Lei n° 9.504/97, art. 36, caput e § 2°). 

Convém mencionar que o art. 11 da presente Resolução, veda a veiculação de 
propaganda de qualquer natureza nos órgãos públicos, conforme dispõe: “ Nos bens cujo uso 
dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e nos de uso comum, 
inclusive postes de iluminação pública e sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, 
paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de 
qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta, fixação de placas, estandartes, faixas e 
assemelhados (Lei nº 9.504/97, art. 37, caput)” . 

O art. 87 de Resolução acima referenciada dispõe: “ O serviço de qualquer repartição 
federal, estadual ou municipal, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, 
entidade mantida ou subvencionada pelo poder público, ou que realize contrato com este, inclusive 
o respectivo prédio e suas dependências, não poderá ser utilizado para beneficiar partido político 
ou coligação (Código Eleitoral, art. 377, caput)” . 

O art. 50 do diploma legal referenciado dispõe sobre as condutas vedadas aos agentes 
públicos em campanha eleitoral, onde seus incisos preveêm vários atos, onde destacamos: ceder 
ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis 
pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos estados, do Distrito Federal, dos 
territórios e dos municípios, ressalvada a realização de convenção partidária; usar materiais ou 
serviços, custeados pelos governos ou casas legislativas, que excedam as prerrogativas 
consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram; ceder servidor público ou 
empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, 
ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou 
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coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou o empregado estiver 
licenciado; 

Ocorre que o descumprimento do artigo 50 da Resolução acima, sujeitará os agentes 
responsáveis à multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta 
centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil quatrocentos e dez reais), sem prejuízo de outras 
sanções de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes 
(Lei nº 9.504/97, art. 73, § 4º, c.c. o art. 78).  Sendo que se aplicam tais sanções aos agentes 
públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos políticos, às coligações e aos 
candidatos que delas se beneficiarem (Lei nº 9.504/97, art. 73, § 8º). 

Sendo que as condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de improbidade 
administrativa, a que se refere o art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e 
sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em especial às cominações do art. 12, inciso III 
(Lei nº 9.504/97, art. 73, § 7º). 

Convém mencionar o que prever o art. 11, inciso I e art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429, 
de 2 de junho de 1992, in verbis: 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que 
atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação 
ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 
legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou 
regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de 
competência;Art. 12. Independentemente das sanções penais, 
civis e administrativas, previstas na legislação específica, está o 
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes 
cominações: 

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do 
dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos 
políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem 
vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição 
de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que 
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 
pelo prazo de três anos. 

Outrossim, informo que reputa-se agente público, para os efeitos do artigo 50 da 
Resolução n° 23.191 do Tribual Supeior Eleitoral (T SE), quem exerce, ainda que transitoriamente 
ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de 
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da 
administração pública direta, indireta ou fundacional (Lei nº 9.504/97, art. 73, § 1º). 

Senhor Comandante Geral, quanto a colocação de adesivos em automoveis 
particulares que utilizam o estacionamento no pátio das Unidades Bombeiros Militares não 
configura a conduta vedada no Art. 73, inciso I da Lei n° 9.504/97 (Estabelece normas para as 
eleições): 

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores 
ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de 
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:  

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido 
político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à 
administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização 
de convenção partidária;  

Resta evidente que visa o legislador, por meio desta norma, impedir que os bens 
pertencentes à Administração Direta e Indireta sejam utilizados na campanha eleitoral, pois devem 
atender às necessidades da população em geral. Portanto, caso não haja cessão ou uso de bem 
imóvel pertencente à administração em benefício de determinado candidato, partido ou coligação 
não há que se falar em prática de conduta vedada. A Constituição Federal em seu artigo 5°, inciso 
II, reza que: “ ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 
lei” . Ora, por óbvio, não é vedado o estacionamento de veículos contendo adesivos de propaganda 
eleitoral de determinado candidato em vias e locais públicos. 

Vale ressaltar que a responsabilidade pela propaganda eleitoral é do partido ou de seus 
candidatos, a teor do artigo 17 da Lei n° 9.504/97,  que derrogou a regra do artigo 241 da Lei 4.737, 
de 15JUL1965 (Código Eleitoral) que também a imputava aos adeptos dos disputantes. Portanto, a 
propaganda mediante adesivos em veículos é proibida somente em táxis, ônibus e carros públicos, 
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consoante o que costa no artigo 37 da Lei n° 9.504/ 97, havendo, pois, total permissão em carros 
particulares. 

Diante do exposto, sugiro que este expediente juntamente com seu anexo, seja 
remetido a todos os Comandantes de unidades e Subunidades, para fins de conhecimento, 
visando dar cumprimento a Resolução n° 23.191, do T ribunal Superior Eleitoral (TSE), que dispõe 
sobre a propaganda eleitoral e as condutas vedadas em campanha eleitoral (Eleições de 2010). 

Respeitosamente, 
 

SAULO LODI PEDREIRA – MAJ QOBM 
Chefe da 2ª Seção do EMG 

 

2 – TELEGRAMA RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO 
DEPUTADO DOMINGOS JUVENIL – Presidente da Assembléi a Legislativa do Estado 

do Pará. 
Recebi e agradeço honroso convite para a Solenidade Cívico-Militar alusiva ao Dia 

Nacional do Bombeiro. Parabenizo toda a Corporação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado 
pela data. Lamento a impossibilidade em haver participado devido a outros compromissos 
anteriormente agendados. 

 
Deputado Domingos Juvenil 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do P ará. 

 

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

a) Portaria  nº 082/2010 DE 24MAI2010 
Anexos: 

• Uma via de Solução de IPM, instaurada por meio da Portaria nº 183/2009 – Subcmdo 
Geral de 14DEZ2009; 

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais e 
com intuito de apurar a conduta do militar: CB BM JEFESRSON EVANDRO MARTINS MARINHO , 
do 7º SGBM/I, por ter no dia 14 de novembro de 2009 quando de serviço na Casa de Show African 
Bar deixado de comunicar iminente perturbação de ordem pública e grave alteração no serviço ao 
conhecimento de seu superior hierárquico. 

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 XXIII e XXVI 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 SGT BM LUCIVAN  PONTES CHAVES RG 1871655, 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 - O Presidente deverá, caso necessário, solicitar uma via do IPM instaurado pela 
Portaria nº 183/2009 – Subcmdo Geral, de 14DEZ2009 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. 

NOTA: Republicado por ter saído com incorreção no Boletim Geral nº 099 de 02JUN2010. 
 

b) PORTARIA  Nº 102/2010 DE 06 DE JULHO DE 2010 
Anexos: 
• Despacho do Protocolo do Subcomando Geral nº 1438 de 07JUN2010; 
• Ofício nº 104/2010 – BM/2, de 07JUN2010; 
• Termo de Declaração do SD BM José Angelo Barca Pereira; 
• Ofício nº 071/2010 – GM/AL, de 07JUN2010; 
• Ofício nº 100/2010 – BM/2, de 27MAIO2010; 
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• Despacho do Protocolo do Subcomando Geral nº 1244 de 12MAIO2010; 
• Ofício nº 142/2010 – Subcmdo Geral da PMPA, de 04MAIO2010; 
• Memorando nº 203/2010 – CPRM/PMPA, de 03MAIO2010; 
• Ofício nº 090/2010 – 2ª Seção/6º BPM, de 30MAR2010; 
• Cópia Autêntica do livro de Ocorrência do Interativo da 3ª ZPOL, Parte nº 155/2010. 

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 os fatos ocorridos 
no dia 19MARÇO2010 no interior da Casa de Show Arterial 5, onde o SD BM JOSÉ ÂNGELO 
BARCA PEREIRA , pertencente ao QCG, teria ofendido verbalmente o SD PM SÉRGIO 
ROBERTO DOS REMÉDIOS, do 24º BTL/23º ZPOL, bem como teria agredido fisicamente a Srª 
Hellane Karina da Silva Batista. 

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 IV e XVII, no artigo 18 incisos X, XXXIII, e XXXV e no artigo 37 
incisos CXV e CXVI da Lei N° 6.833 de 13 de feverei ro 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 QOSBM JOSÉ MÁRIO  BARBOSA DE BRITO , da Diretoria de 
Saúde, 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. 

 

c) PORTARIA  Nº 110/2010 DE 29 DE JUNHO DE 2010 
Anexos: 
• Despacho do Subcomando Geral nº 1572 de 21JUN2010; 
• Ofício nº 01/2010 – IPM, de 21JUN2010; 
• Portaria nº 088/2010 – Subcmdº Geral de 26MAI2010; 
• Despacho do Subcomando Geral nº 1330 de 21MAI2010; 
• Ofício nº 042/2010 – BM/2, de 08FEV2010; 
• Parte s/nº/2010 do CB BM Osaias Lima Dias de 18MAI2010; 
• Cópia do Boletim de Ocorrência Policial nº 00158/2010.000787-0 de 18MAI2010; 
• Cópia da nota fiscal do armamento emitido pela empresa Forjas Taurus; 
• Cópia da guia de tráfego nº 005858/2010 do serviço de fiscalização de produtos 

controlados do Exército Brasileiro; 
• Cópia do certificado de garantia da empresa Forjas Taurus; 
• Cópia do aditamento ao BG nº 222 de 17JAN2007; 
• Cópia do Decreto nº 5.123 de 01JUL2004; 
• Cópia da Portaria nº 01 – D LOG de 17JAN2006; 
• Boletim de Ocorrência Policial nº 00005/2010.004421-2 de 20MAI2010. 

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 o fato ocorrido no 
dia 17MAIO2010 onde o CB BM OSAIAS LIMA DIAS , pertencente ao 5º GBM, teria sido roubado 
por três elementos durante o translado Belém/Marabá dentro de um ônibus intermunicipal, sendo 
subtraído uma pistola, marca Taurus, calibre 40, modelo PT 24/7, nº de série SDN 63727, 
acabamento oxidável, conforme registro de Boletim de Ocorrência nº 00158/2010.000787-0 de 
18MAIO2010 na Unidade Policial do município de Jacundá/PA. 

RESOLVE 

Art. 1º  - Determinar a instauração de INQUÉRITO POLICIAL MILITAR  para apurar todas 
as circunstâncias dos fatos; 

Art. 2º  - Substituir o 1º TEN QOBM THIAGO SANTHIAELLE DE CARVALHO , nomeado 
através da Portaria nº 088/2010 de 26 de maio de 2010 e nomear o 1º TEN QOBM ARTHUR 
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ARTEAGA DURANS VILACORTA , pertencente ao QCG/DP, como Encarregado do IPM, 
delegando-lhe as atribuições que me competem; 

Art. 3º  - O Encarregado 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 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 CBMP A 

 
 
 
Confere com o Original: 
 
 
 
 
 

MÁRIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – TCEL QOBM 
Ajudante Geral do CBMPA  


