
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ 30 DE SETEMBRO DE 2010.
BOLETIM GERAL Nº 171

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 01 DE OUTUBRO DE 2010 (SEXTA-FEIRA)

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

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM NUNES
2º Turno: CAP BM PAULO COSTA

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

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1  -  CURSO  DE  PÓS-GRADUAÇÃO  EM  EDUCAÇÃO  CIENTÍFICA  E 

TECNOLÓGICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA- UFSC.
Autorizo o 1º TEN QOBM ALDEMNAR TAVARES DE SOUSA, a cursar o 2º Semestre 

do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica da Universidade Federal de Santa 
Catarina- UFSC, no período de 06AGO2010 a 12DEZ2010, no Estado de Santa Catarina/SC, sem ônus 
para o Estado.

(Fonte: Nota nº  55/2010 - DEI)

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

1 - RESULTADO DE INSPEÇÃO
A) Realizada pela JIS deste CBMPA, em sessão temporária de nº 49, datada do dias 

dias 14 a 23SET2010, proferiu os seguintes pareceres:
PARA FINS DE LICENÇA ESPECIAL
1º SGT BM UERISSON SANTOS E SILVA, do GMAF – APTO.
3º SGT BM MARCO ANTÔNIO CUNHA DE LIMA, do QCG – APTO
(Fonte: Ofício nº 258/2010 – Diretoria de Saúde do CBMPA)

2 - OFÍCIO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO
OFÍCIO Nº 89/2010 – DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
Encerrados os trabalhos do II Encontro Nacional do Fórum de Assuntos Fundiários e 

constatando o invulgar êxito do evento, reconhecido pelo Conselho Nacional e Justiça e por quantos deles 
participaram, é chegada a oportunidade de agradecer pela parceria e pelo empenho do Corpo de Bombeiros 
Militar do Pará, decisivos para que obtivéssemos tal resultado.

Respeitosamente,

Desemb. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Presidente do TJEPA

OF./SN/2010 – DA RECORD.
Exmº.. Senhor. CEL BM Paulo Gerson Novaes de Almeida
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Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará

A TV Record Belém vem por meio desta agradecer o indispensável apoio do Corpo de 
Bombeiros, na realização do debate entre os candidatos ao Governo do Estado do Pará, ocorrido no último 
dia 20 de setembro do ano em curso.

Realizamos com sucesso o debate entre os candidatos, lavando a milhares de pessoas 
suas propostas e projetos.

Garantir a segurança e bem estar dos militantes presentes no local da realização do 
mesmo, foi um de nossos principais objetivos, que com sucesso foi alcançado, onde a atuação do Corpo de 
Bombeiros foi de suma importância para esse alcance.

Mais uma Vez, em nome da equipe Record, o nosso muito obrigado.
Atenciosamente,

Carlos Alves
Diretor Executivo

3 – SOLUÇÃO DE INQUÉRITO TÉCNICO 
Analisando os autos de Procedimento de Inquérito Técnico instaurando por  meio  da 

Portaria  nº.  019  datada  de  08  de  julho  de  2010,  desta  Diretória  de  Apoio  Logístico,  que  teve  como 
encarregado o 1º TEN QOBM LUIZ ROAN RODRIGUES MONTEIRO, a fim de apurar as causas, efeitos e 
responsabilidades pelos danos causados em decorrência de acidente de trânsito ocorrido no dia 27 de maio 
de 2010, na avenida José Bonifácio com Conselheiro Furtado, bairro de São Braz, cidade de Belém-Pará, 
envolvendo os veículos: viatura de nomenclatura ABT-15 de placa JVY 0927 de propriedade do Corpo de 
Bombeiros Militar do Pará, que era conduzido pelo 3º SGT BM LEONILSON SILVA e veículo particular 
RENALT CLIO de placa JVM 0978, no momento era conduzido pela Srª. SONIA MARIA TAVARES DA 
SILVA, pelo que.

RESOLVE:
I – Concordar com a conclusão a que chegou o oficial encarregado do presente Inquérito 

Técnico de que foram causados danos somente no veículo particular RENALT CLIO de placa JVM 0978, de 
propriedade da Srª. SÔNIA MARIA TAVARES DA SILVA, não sendo possível indicar o responsável pelos 
danos, uma vez que a equipe de levantamento local de acidente de trânsito se fez presente, porém informou 
para ambas as partes que não era possível levantamento em decorrência que os veículos pararam a uma 
distância muito superior ao ponto de impacto, descaracterizando o local, conforme depoimento constantes 
nos autos;

II  – Em decorrência,  arquivar  os autos de Inquérito  Técnico.  Ao chefe de Seção de 
Patrimônio para as providências;

III – Ao Comandante do 1º GBM responsável pela viatura ABT-15 para conhecimento;
IV – Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém-PA, 17 de setembro de 2010.

MARCO ANTONIO GOMES – TCEL QOBM
DIRETOR DE APOIO LOGÍSTICO

4 – FAX RECEBIDO TRANSCRIÇÃO
EXÉRCITO BRASILEIRO - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 
FAX Nº. 0584 – 3166 Sch/IGPM/1.2
Senhor Comandante,
1. Versa o presente expediente sobre indicação de bombeiro militar para missão de paz 

da ONU.
2. Em complemento à Msg FAX nº. 0543-3ª Sch/IGPM/1.2, de 17 de setembro de 2010 

e em atenção ao Of. nº.299/2010, de 22 de setembro de 2010, informo a Vossa Senhoria que o 1º Ten 
CBMPA CELSO DOS SANTOS PIQUET JÚNIOR está designado para o Estágio Presencial de Preparação 
para Missões de Paz,  a realizar-se no Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil  (CCOPAB) na 
cidade do Rio de Janeiro, no período de 4 a 22 de outubro de 2010.

3. Informo,  ainda,  a  Vossa  Senhoria,  que  as  informações  necessárias  ao  oficial 
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designado  estão  disponibilizadas  com  detalhes  no  seguinte  link: 
www.ccopab.eb.mil.br/index.php/pt/cursoseestagios/99-epmp.

4. No link supracitado, o aluno encontrará as instruções iniciais, com uniforme, horários, 
alojamento, transporte, alimentação, etc. Os outros anexos contêm fichas a preencher com informações 
pessoais e informações para resgate na chegada dos alunos. Cabe ressaltar, que o aluno leia com atenção 
os CPTM (que estão indicados no link “initial information”), pois este conhecimento será avaliado quando da 
chegada dos alunos ao estágio. O material a ser levado para o estágio é o seguinte: uniforme de instrução e 
TFM, roupa civil e equipamento individual de serviço. O CCOPAB fornecerá todo o restante do material.

5. Outrossim,  informo-vos  que  a  alimentação  e  alojamento  correrão  por  conta  do 
CCOPAB e as passagens de ida e volta serão de responsabilidade dessa Corporação.

Atenciosamente, 

ASDRUBAL ROCHA SARAIVA – Cel
Assistente da 3ª Sch do COTER

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
A DP, DAL e DEI para as providências.

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - COMISSÃO DEJUSTIÇA

PARECER nº 045/2010-COJ
INTERESSADO: MAJ QOBM ALEXANDRE COSTA DO NASCIMENTO, Presidente do 

CD.  
ASSUNTO: Doença do Acusado em Conselho de Disciplina.
ANEXOS:
• Ofício nº 020/2009, de 22.12.2009, do Presidente do CD;
• Requerimento do CB FIALHO, assinado por sua Defensora;
• Procuração;
• Atestado Médico (Psiquiatra);
• Ofício nº 039/09 -JIS-BM, de 01.10.2009. 

EMENTA:  BOMBEIRO  MILITAR  ACUSADO  EMCONSELHO  DE  DISCIPLINA  NÃO 
COMPARECE  A  NENHUMA  DAS  CONVOCAÇÕES  FEITAS  PELO  CONSELHO,  SEGUNDO  SUA 
DEFENSORA, EM DECORRÊNCIA DO ACUSADO ENCONTRAR-SE EM CRISE DE SAÚDE, HÁ MUITO 
TEMPO SOB TRATAMENTO MÉDICO, DE CONHECIMENTO NA CORPORAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE 
ATESTADO MÉDICO.  PRESIDENTE DO CONSELHO DE DISCIPLINA SOLICITA SOBRESTAMENTO. 
NÃO  PREVISÃO  NO  CÓDIGO  DE  ÉTICA  E  DISCIPLINA,  NEM  NO  C.P.P.M.  APLICÁVEL 
SUBSIDIARIAMENTE. PREVISÃO NO C.P.C. E NO C.P.P.  VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE 
E DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PARECER FAVORÁVEL AO SOBRESTAMENTO DO 
PROCESSO.

I – DA CONSULTA.
Deu entrada na Comissão de Justiça em 22 dezembro de 2010, o Ofício nº 020/2009, de 

22.12.2009, do Maj QOBM ALEXANDRE COSTA DO NASCIMENTO, Presidente do Conselho de Disciplina 
a que foi submetido o CB BM ROGÉRIO FIALHO DA SILVA,  encaminhado à Comissão de Justiça para 
análise e parecer.

II – DOS FATOS.
O   CB  BM  ROGÉRIO  FIALHO  DA  SILVA,  submetido  a  Conselho  de  Disciplina, 

instaurado pela Portaria nº 271/2009 – Cmdo. Geral, de 25 de junho de 2009, publicada no BG Nº 120/2009, 
de  01.07.2009,  sob  a  acusação  de  agir  com indignidade  ou  incompatibilidade  para  com o  cargo,  não 
compareceu a nenhuma das convocações feitas pelo Conselho, segundo sua Defensora, Dra. Amparo M. da 
Paixão do Nascimento, em decorrência do Acusado encontrar-se em crise de saúde, encontrando-se há 
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muito tempo sob tratamento médico, já de conhecimento na Corporação, juntando atestado médico e que 
continua na  mesma situação.  Requer  que seja  marcado dia  e  hora  para que compareça na  presença 
daquele Conselho e que a referida intimação seja feita através de suas advogadas, as quais cuidarão de 
contatar com os familiares do Acusado e de apresentá-lo ao Conselho. O atestado médico anexado é uma 
cópia que carece de autenticação,  necessita ser conferida com o original, sendo que este atesta que o 
Acusado é portador de Patologia CID F19, de longas datas, e que necessita de acompanhamento médico e 
psicológico por tempo indeterminado, bem como afastar-se de suas atividades profissionais, não constando 
também sua homologação pela Corporação;  que o mesmo possui  várias internações,  inclusive no H.C. 
Gaspar  Viana.  Também estão  relacionados no referido atestado os  três tipos  de medicamentos  que o 
Acusado encontra-se usando atualmente. O atestado é assinado pelo Dr. Marcelo Seguin Dias, CRM-PA 
6252. O Presidente do Conselho de Disciplina solicita sobrestamento dos trabalhos do referido Conselho, 
nos termos do Decreto Estadual nº 2.562,  de 07 de setembro de 1982, em virtude da necessidade de 
proceder  diligências  indispensáveis  para  a  apuração  dos  fatos  e  do  militar  acusado  encontrar-se 
incapacitado por tempo indeterminado.

III – DO DIREITO.
I.1- DA LEI
A Constituição Federal em seu artigo 37 dispõe o seguinte:
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: ...

A Lei nº 6.833, de 13FEV2006, que instituiu o Código de Ética e Disciplina da PMPA, 
também vigente para o CBMPA, é omissa quanto aos procedimentos no caso de doença do acusado em 
Processo  Administrativo  Disciplinar,  bem  como  quanto  a  possibilidade  de  sobrestamento  deste.  O 
Presidente do Conselho de Disciplina fundamentou seu pedido  nos termos do Decreto Estadual nº 2.562, 
de 07 de setembro de 1982, em virtude da necessidade de proceder diligências indispensáveis  para a 
apuração dos fatos e o militar acusado encontrar-se incapacitado por tempo indeterminado. Ocorre que o 
referido  Decreto  foi  revogado  pelo  Código  de  Ética  e  Disciplina,  conforme  disposição  deste,  abaixo 
transcrita:

Art.  177.  Revogam-se a Lei  nº  5.060,  de 23 de dezembro de 1982, o Decreto nº  
2.479, de 15 de outubro de 1982, o Decreto nº 2.562, de 7 de dezembro 1982, e as demais disposições 
em contrário. 

O mesmo Código de Ética e disciplina prevê o seguinte em seu art. 175:
Art.  175.  Aplicam-se a este  Código, subsidiariamente,  as normas do Código de 

Processo Penal Militar.
O Código de Processo Penal Militar não prevê sobrestamento do Processo Penal Militar, 

todavia há de se registrar que o sobrestamento encontra, em primeiro momento, amparo referencial no 
Código de Processo Civil. O art. 180 enuncia que “suspende-se também o curso do prazo (...) ocorrendo 
qualquer das hipóteses do art. 265, I e III (...).“ O art. 265, além das situações relacionadas nos incisos I e 
III, prevê a suspensão do processo por motivo de força maior (inciso V) e nos demais casos, que este 
Código regula (inciso VI).

O  Código  de  Processo  Penal,  por  sua  vez,  oferece,  no  art.  93,  a  possibilidade  do 
sobrestamento da ação penal para aguardar decisão da área cível.   No art. 413, o CPP apresenta outra 
hipótese  de  suspensão  do  processo.  Desta  forma,  considerando  a  natureza  penal  do  processo 
disciplinar,  tem-se,  neste diploma, segura referência para suprir  a ausência de previsão na parte 
processual do estatuto funcional, além do que enuncia o CPC, que é a matriz de todos os processos.  

I.2- DA DOUTRINA
Sobrestar,  segundo Aurélio,  no seu  clássico “Novo  Dicionário”  –  Ed.  Nova  Fronteira, 

significa “não prosseguir, parar, deter-se”. Ou é o mesmo que “suspender”. A respeito do sobrestamento, o 
renomado doutrinador do Direito Administrativo, Professor Léo da Silva Alves ensina o seguinte:

A  suspensão  do  curso  do  processo  administrativo  disciplinar  merece  atenção 
dentro de duas hipóteses: 

- para aguardar decisão na esfera criminal; e 
- para aguardar decisão incidental no próprio processo administrativo. 
No  último  caso,  temos,  por  exemplo,  situações  como  perícia  por  insanidade 
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mental, incidente de falsidade em documento, diligência a ser desenvolvida em outro Estado, espera 
de informação relevante ou de pronunciamento jurídico. Aqui, o presidente da comissão provoca e a  
autoridade instauradora determina a paralisação temporária do feito

Em relação  ao  Princípio  da  Legalidade,  o  Saudoso  Hely  Lopes  Meirelles  em sua 
reconhecida obra “Direito Administrativo Brasileiro”, 27ª. Edição, pp. 86 , nos ensina que:

A legalidade, como princípio de administração (CF, art.37, caput), significa que o  
administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às 
exigências do bem comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido  
e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.

Queremos,  no  entanto,  destacar  o  princípio  da  moralidade  que  segundo Hely  Lopes 
Meirelles em sua já citada obra “Direito Administrativo Brasileiro”, preleciona que:

A Moralidade administrativa constitui,  hoje em dia,  pressuposto de validade de  
todo ato da Administração Pública (CF, art. 37, caput). Não se trata – diz Hauriou, o sistematizador de  
tal conceito – da moral comum, mas sim de uma  moral jurídica, entendida como “o conjunto de 
regras de conduta tiradas da disciplina interior da  Administração”. Desenvolvendo sua doutrina,  
explica o mesmo autor que  o agente administrativo, como ser humano dotado de capacidade de  
atuar, deve, necessariamente, distinguir o Bem do Mal, o honesto do desonesto. E, ao atuar, não 
poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre legal 
e o ilegal,  o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas 
também  entre  o  honesto  e  o  desonesto.  Por  considerações  de  Direito  e  de  Moral,  o  ato 
administrativo não terá que obedecer somente à  lei  jurídica,  mas também a lei  ética da própria 
instituição, porque nem tudo que é legal é honesto …

Convém  mencionar  o  dispositivo  do  regime  constitucional  vigente  a  partir  de  1988, 
contém a garantia esculpida no inciso LV do Art. 5º , dispõe que:

“Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral  são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Considerando  que  o  exercício  do  direito  de  defesa  é  amplo,  sagrado  e 
constitucionalmente assegurado a toda pessoa contra quem é intentada uma acusação. Sendo que o pleno 
direito de defesa, quando omisso, constitui nulidade do feito.

Considerando  que  a  inobservância  desse  princípio  tem  sido  a  principal  causa  de 
declarações  de  nulidade  de  procedimentos  e  processos  administrativos,  ou  de  atos  neles  fundados, 
proferidas por diversas Cortes de justiça.

IV – DO PARECER.
Face ao acima exposto, somos de parecer que, embora não haja previsão no código de 

ética  e  disciplina  quanto  ao  sobrestamento  de  processo  administrativo  disciplinar,  mas  com  base  nos 
princípios da moralidade e da ampla defesa e do contraditório, que ao nosso ver estariam prejudicados, visto 
que o mesmo não estaria  em condições de se defender,  bem como por  haver  previsão no código de 
processo penal e código de processo  civil,  além de previsão doutrinária, somos de parecer favorável a 
concessão do sobrestamento do referido Conselho de Disciplina, enquanto o acusado permanecer nesta 
condição.

Este é o parecer, salvo melhor juízo
Belém-PA, 28 de setembro de 2010. 

CLÁUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM
Presidente da Comissão de Justiça

DESPACHO DO COMANDANETE GERAL:
1. Homologo o presente parecer.
2. Fica sobrestado o referido Conselho de Disciplina
3. Publique-se em BG.

2 – ATO DO 1º GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO
Venho por meio deste, retificar a Portaria nº. 006 – 1º GBS, de 03 de agosto de 2010, a 

qual saiu com incorreção (data) no BG nº. 153 de 01 de setembro de 2010.
Onde se lê:
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Art. 1º – Determinar a instauração do Processo Administrativo Simplificado (PADS) para 
apurar os fatos ocorridos nos dias 18 e 19 de maio de 2010, sobre o SD BM MOISÉS DOS SANTOS LEÃO, 
onde na primeira data o militar em questão faltou treinamento para o qual estava devidamente escalado; e 
ainda na segunda data faltou a formatura. Com isso Infringindo, em tese o Art 37 em seus Incisos L, 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.

Leia-se: 
Art. 1º – Determinar a instauração do Processo Administrativo Simplificado (PADS) para 

apurar os fatos ocorridos nos dias 24 e 25 de maio de 2010, sobre o SD BM MOISÉS DOS SANTOS LEÃO, 
onde na primeira data o militar em questão faltou treinamento para o qual estava devidamente escalado; e 
ainda na segunda data faltou a formatura. Com isso Infringindo, em tese o Art 37 em seus Incisos L, 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.

Andrei Vicente da Costa – TCEL QOBM
Comandante do 1º Grupamento de Busca e Salvamento

3- CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - INSTAURAÇÃO DE PADS
PORTARIA Nº 001/PADS/CAT, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.
ANEXO: Cópia do Livro do Graduado de Dia de CAT

O Chefe do Centro de Atividades Técnicas – CAT, no uso de suas atribuições legais 
conferidas pelo Poder Disciplinar, bem como o dispositivo na Lei nº 6.833, de 13 de FEV 2006, Código de 
Ética da Polícia Militar do Pará ora em vigor no CBMPA, nos termos do art. 26, inciso VIII, que ao tomar 
conhecimento dos fatos:

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

(PADS)  para  apurar  as  alterações  relacionadas  a  conduta  e  circunstâncias  dos  fatos  e  as  possíveis 
transgressões disciplinares do 1º SGT BM JOSÉ RAIMUNDO MORAES DOS SANTOS, onde no dia 19 de 
setembro (domingo) ao sair do serviço de Graduado de Dia ao CAT, retirou deste Centro conduzindo a VTR 
Moto Honda Bross, prefixo 43, placa JUZ-1345, sem autorização de quem de direito, incurso no art. 37, 
incisos XVI, XCVII, CV, CIX, da Lei nº6.833 de 13 de fevereiro de 2006, Código de Ética e Disciplina da 
Polícia Militar do Pará, ora em vigor no Corpo de Bombeiro Militar do Pará, podendo ser sancionado de 
acordo com art. 106, parágrafo único da referida Lei;

Art. 2º – Nomear o SUBTEN BM JORGE HENRIQUE DA SILVA BRITO, pertencente ao 
CAT, como presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições que me competem.

Art. 3º – O presidente deverá observar as orientações formalizadas por meio do ofício nº 
1671/2008 – JME, transcrito no Boletim Geral nº234, de 23 de dezembro de 2008.

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

JOSAFÁ TELES VARELA FILHO – CAP QOBM
Chefe do Centro de Atividades Técnicas

4 -  ATO DO SUBCOMANDO GERAL DO CBMPA
Portaria nº 167, DE 28 de setembro de 2010.
Anexos:
• Despacho do Protocolo do Subcomando Geral nº 1862 de 12AGO2010;
• Cópia dos Autos de Deserção do SD BM Luciano Rodrigues Marvão contendo 14 

fls.;
• Ofício nº 256/2010 – 5º GBM, de 19JUL2010;
• Ofício nº 306/2010 – 5º GBM, de 19JUL2010
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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 todas as circunstancias 
dos fatos referente a ausência do SD BM LUCIANO RODRIGUES  MARVÃO, pertencente ao 5º GBM, 
desde 00h00min do dia 07 de julho de 2010, tendo se consumado o crime de deserção às 00h00 do dia 16 
de julho de 2010, vindo o referido militar se apresentar espontaneamente ás 13h00 do dia 24 de agosto de 
2010, no quartel do 5º GBM.

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 X e XVII, no artigo 18 incisos XXXV e XXXVII e no artigo 37 incisos 
XXIV, XXVIII, XXIX, XXX, 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, estando elencado neste dispositivo o 
Licenciamento a Bem da Disciplina.

Art.  2º -  Nomear  o  1º  TEN  QOBM THIAGO  SANTHIAELLE  DE  CARVALHO, 
pertencente ao 5º 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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