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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 14 DE OUTUBRO DE 2010 (QUINTA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM VINICIUS
Supervisor de Área CAP BM PALHETA

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 DONZA
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM DANIELA
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM PINHEIRO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 – OFICIAL A DISPOSIÇÃO
Passa à disposição do 2º GBS/GSE, o CAP QOBM OLIMPIO AUGUSTO COELHO DE 

OLIVEIRA, comandante do 1º SGPA, no período de 17SET2010  a 19OUT2010, a fim de ministrar instrução 
de produtos perigosos no Curso de Atendimento Pré-Hospitalar e Resgate (CAPHR), aos militares do 2º 
GBS/GSE.

(Fonte: Ofício nº 464/2010 – 2º GBS/GSE)

2 – LICENÇA SAÚDE - CONCESSÃO
Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 08OUT2010.
Ao TEN CEL QOBM  ROBERTO ANTÔNO FIGUEIRA DE MAGALHÃES, da POLIBOM, 

96 horas de dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 12OUT2010.
(Fonte: Ofício nº 240/2010 – Diretoria de Saúde do CBNMPA)

3 – AUTORIZAÇÃO
Autorizo a liberação do MAJ QOSBM CASSIO MURILO COELHO CORREIA, a deslocar-

se fora do Estado do Pará, no período de 08OUT a 13OUT2010, a fim de tratar assuntos de interesse 
particular, sem ônus para o Estado.

II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.
Número de Publicação: 161605
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RESOLUÇÃO Nº 155/10-CONSEP
O Conselho Estadual  de Segurança Pública  – CONSEP,  no uso de suas atribuições 

legais, que lhe confere o Art. 4º da Lei nº 5.944/96, alterada por Leis posteriores, c/c os Art. 2º, 8º, inciso VII 
e 17, incisos I, II, III, IV, V, X e XVIII do Regimento Interno, homologado pelos Decretos nº 1.555/96 e nº 
0294/03, respectivamente, e

CONSIDERANDO o encaminhamento ao CONSEP pela Secretaria de Estado de Justiça 
e  Direitos  Humanos –  SEJUDH,  da proposta  de Plano Estadual  de Segurança Pública  de Combate à 
Homofobia, dando seguimento no Estado do Pará, do Programa Brasil sem Homofobia do Governo Federal, 
no eixo: direito a segurança;

CONSIDERANDO os ditames estabelecidos no Programa “Pará sem Homofobia”, que 
apresenta  o desafio da mudança de valores na sociedade, aprovado na I  Conferência Estadual  LGBT, 
promovida pelo Governo do Estado;

CONSIDERANDO que a proposta do Plano Estadual de Segurança Pública de Combate 
à Homofobia e seu desdobramento em programa de ações, constante do Relatório/parecer do Conselheiro 
– Marcelo Silva de Freitas – representante da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos – 
SPDDH, mereceu aprovação unânime dos Conselheiros presentes no Plenário da 176ª Reunião Ordinária, 
realizada dia 14 de janeiro de 2008;

CONSIDERANDO que o Relatório da Comissão criada pela Resolução nº 119/CONSEP, 
de 12 de março de 2008, sob a coordenação da Delegada de Polícia Civil – Lucinda Zélia Lima Antunes, e 
com a missão de transformação do Plano Estadual de Segurança Pública de Combate à Homofobia em 
programa de  ações,  submetido  a  exame e  manifestação  do  Conselheiro  Cel.  PM Luiz  Cláudio  Ruffeil 
Rodrigues – Comandante Geral da Polícia Militar, mereceu aprovação do Plenário do CONSEP na 191ª 
Reunião Ordinária, em 15 de dezembro de 2008;

CONSIDERANDO que  no  reexame  do  Plano  Estadual  de  Segurança  Pública  de 
Combate à Homofobia pela Comissão elaboradora do programa de ações, baseado no parecer aprovado do 
Conselheiro Cel.  PM Luiz Ruffeil,  produziu um aditivo, para o envolvimento de profissionais técnicos, a 
inclusão do Sistema Penitenciário, e a alteração da grade das ações e dos eixos, sendo aprovado pelo 
Plenário do Colegiado na 197ª Reunião Ordinária, realizada em 11 de maio de 2009;

CONSIDERANDO finalmente,  a  aprovação  por  unanimidade  dos  Conselheiros 
participantes da 214ª Reunião Ordinária, realizada nesta data, das normas e dispositivos que possibilitarão 
a execução e o gerenciamento do Plano Estadual de Segurança Pública de Combate à Homofobia;

RESOLVE:
Art. 1º - Criar no âmbito do Sistema de Segurança Pública, o Comitê Gestor responsável 

pela operacionalização, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação do Plano Estadual de Segurança 
Pública de Combate à Homofobia, cujo programa de ações e aditivo, dispostos no anexo, foram aprovados 
pelo Plenário do CONSEP, nas Reuniões Ordinárias nºs 191ª e 197ª, realizadas em 15 de dezembro de 
2008 e 11 de maio de 2009, respectivamente;

Art.  2º  -  O Comitê  Gestor,  criado no artigo anterior  será  constituído pelos seguintes 
membros:

I – Um (1) representante da Secretaria de Estado de Segurança Pública, que será o 
Coordenador Geral.

II – Um (1) representante da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, que 
será o Coordenador Adjunto.

III – Um (1) representante da Polícia Militar.
IV – Um (1) representante da Polícia Civil.
V – Um (1) representante do Sistema Penitenciário.
VI – Um (1) representante da Defensoria Pública.
VII – Um (1) representante da Ouvidoria do Sistema de Segurança Pública.
VIII – Um (1) representante da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos.
IX – Cinco (5) representantes indicados pelo Movimento LGBT do Pará, correspondentes 

aos segmentos de homossexualidade que o integra (lésbica, gay, bissexual, travesti e transexual).
§ Único - Como membros convidados poderão participar das ações do Comitê Gestor, 

representantes  do  Poder  Judiciário,  Ministério  Público,  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil-Seção  Pará, 
Guardas Municipais, e outros julgados necessários, através de expediente do Presidente do CONSEP.
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Art.  3º  -  Caberá  ao  Comitê  Gestor,  elaborar  o  planejamento  das  ações  de  sua 
competência  e  responsabilidades,  dispostas  no  Art.  1º  desta  Resolução,  devendo  submetê-lo  ao 
conhecimento e apreciação do Plenário do CONSEP.

Art. 4º - Os relatórios de atividades mensal e anual do Comitê Gestor serão remetidos ao 
Presidente  do CONSEP,  através  da Secretaria  Executiva  do Colegiado,  que julgará a  conveniência  de 
apreciação do Colegiado Pleno.

Art.  5º - A Secretaria de Estado de Segurança Pública – SEGUP/PA, com apoio das 
demais  Instituições  do  Sistema  de  Segurança  Pública  prestarão  o  apoio  administrativo  e  os  meios 
necessários que garantam as atividades do Comitê Gestor.

Art. 6º - As funções exercidas pelos membros integrantes do Comitê Gestor do Plano 
Estadual de Segurança Pública de Combate a Homofobia não serão remuneradas, sendo consideradas 
como serviço relevante para segurança pública.

Art.  7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete do Presidente do CONSEP, em 22 de setembro de 2010.

GERALDO ARAÚJO
Presidente do CONSEP 

RESOLUÇÃO Nº 156/10-CONSEP
O Conselho Estadual  de Segurança Pública  – CONSEP,  no uso de suas atribuições 

legais, que lhe confere o Art. 4º da Lei nº 5.944/96, alterada por Leis posteriores, c/c os Art. 2º, 8º, inciso VI 
e 17, inciso I do Regimento Interno, homologado pelos Decretos nº 1.555/96 e nº 0294/03, respectivamente, 
e

CONSIDERANDO a concessão “ad referendum” do Plenário do CONSEP, da Medalha 
do Mérito de Ensino Integrado de Segurança;

CONSIDERANDO  que a proposição do Diretor  do IESP/SSP – Cel  BM R/R Marcos 
Aurélio Aquino Lopes, por enquadrar-se nos dispositivos estabelecidos pela Resolução nº 086/CONSEP de 
14 de setembro de 2004, mereceu deferimento da Presidência deste Colegiado;

CONSIDERANDO finalmente,  a  unânime  aprovação  da  matéria  pelos  Conselheiros 
presentes na 214ª Reunião Ordinária, realizada nesta data;

RESOLVE:
Art.  1º -  Homologar a Portaria nº  003/10-CONSEP de 10 de setembro de 2010, que 

concedeu “ad referendum” do Plenário do Conselho Estadual de Segurança Pública, a Medalha do Mérito 
de Ensino Integrado de Segurança, a personalidades civis e militares.

Art.  2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete do Presidente do CONSEP, em 22 de setembro de 2010.

GERALDO ARAÚJO
Presidente do CONSEP 

RESOLUÇÃO Nº 157/10-CONSEP
O Conselho Estadual  de Segurança Pública  – CONSEP,  no uso de suas atribuições 

legais, que lhe confere o Art. 4º da Lei nº 5.944/96, alterada por Leis Posteriores, c/c os Art. 2º e 8º, inciso 
VII e 17, incisos I, II, IV e XX do Regimento Interno, homologado pelos Decretos nº 1.555/96 e nº 0294/03, 
respectivamente, e

CONSIDERANDO que  um  dos  princípios  fundamentais  orientadores  da  República 
Federativa do Brasil é o da dignidade humana, conforme preceitua o artigo 1º, inciso III da Carta Magna de 
1988;

CONSIDERANDO que a Lei Estadual nº 5.944/96 em seu artigo 4º, atribui ao Conselho 
Estadual de Segurança Pública, a competência para decidir acerca da política e ação de segurança pública;

CONSIDERANDO o  disposto  na  Lei  Federal  nº  8069/90,  definindo  que  o  principio 
jurídico norteador da atenção a criança e do adolescente é a Doutrina de Proteção Integral;
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CONSIDERANDO que o artigo 227 da Constituição Brasileira deu caráter de princípio 
constitucional a prioridade absoluta a criança e ao adolescente;

CONSIDERANDO, que a súmula vinculante do STF nº 11 disciplina o uso de algemas 
afirmando que “ SÓ É LÍCITO O USO DE ALGEMAS EM CASOS DE RESISTÊNCIA E DE FUNDADO 
RECEIO DE FUGA OU DE PERIGO À INTEGRIDADE FÍSICA PRÓPRIA OU ALHEIA, POR PARTE DO 
PRESO OU DE TERCEIROS,  JUSTIFICADA A EXCEPCIONALIDADE POR ESCRITO,  SOB PENA DE 
RESPONSABILIDADE  DISCIPLINAR,  CIVIL  E  PENAL  DO  AGENTE  OU  DA  AUTORIDADE  E  DE 
NULIDADE  DA  PRISÃO  OU  DO  ATO  PROCESSUAL  A  QUE  SE  REFERE,  SEM  PREJUÍZO  DA 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.”  

CONSIDERANDO  a elevada quantidade de denúncias envolvendo ocorrências com a 
participação de adolescentes em situação irregular nas Delegacias de Polícia;

CONSIDERANDO a  missão  dos  Conselheiros  –  DPC  Raimundo  Benassuly  Maués 
Júnior  e  Dra.  Ana  Celina  Bentes  Hamoy,  determinada  pela  Resolução  nº  139/2009  do  CONSEP,  cuja 
conclusão, submetida a discussão e julgamento pelo Plenário da 214ª Reunião Ordinária, realizada no dia 
22 de setembro de 2010, mereceu aprovação por unanimidade dos Conselheiros presentes;

RESOLVE:
Art. 1º- Em hipótese alguma  é permitida a apreensão de criança.
§  1º.  Quando  a  criança  cometer  algum  ato  infracional,  deverá  ser  apresentada  ao 

Conselho Tutelar para que adote  providências legais.
§ 2º. Sendo a criança, por qualquer motivo, levada à presença da autoridade policial,  

será encaminhada, imediatamente, ao Conselho Tutelar para que adote as  providências cabíveis.
§ 3º. Tendo a criança praticado algum ato infracional  que resultou em  dano,   lesão 

corporal  ou  morte,  o  Conselho  Tutelar  na  presença  da  autoridade  policial,  providenciará  o  registro  do 
Boletim de Ocorrência para que sejam requisitados os exames necessários.

Art. 2º- No caso dos Adolescentes apreendidos em Flagrante de ato infracional grave, 
sua permanência na Delegacia de Polícia não poderá, em hipótese alguma, ser superior a 05 dias.

§.  1º:  Não existindo delegacia especializada no município  da ocorrência,  o delegado 
deverá providenciar para que o adolescente fique em local separado dos adultos, em condições dignas de 
permanência. Caso não tenha condições mínimas de permanência na delegacia do município, o delegado 
deverá imediatamente fazer a comunicação à Corregedoria de Policia e ao Juiz do município para que seja 
imediatamente providenciada a transferência do adolescente para a delegacia especializada mais próxima 
do município da ocorrência ou outra unidade de polícia adequada.

§ 2º: Caso o adolescente não estiver com pais ou representante da família, o delegado 
deverá  providenciar  imediatamente,  as  diligências  necessárias  para  que  a  família  seja  comunicada  da 
apreensão.

§3º- O adolescente apreendido por ordem judicial será imediatamente encaminhado a 
entidade competente designada para a custódia, a qual providenciará a apresentação junto a autoridade 
judiciária competente .

§4º- Caso o adolescente seja apreendido em flagrante de ato infracional, cometido com 
violência ou grave ameaça em co-autoria com adulto, prevalecerá à atribuição da repartição especializada, 
conforme determina o artigo 172 parágrafo único da Lei 8069/90.

§ 5º- Se o ato infracional for leve, deverá à autoridade policial fazer a imediata entrega 
do adolescente a qualquer dos pais ou representante, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua 
apresentação ao Ministério Público.

Art.3º-  Em hipótese alguma deve ser permitida a presença de adolescentes do sexo 
feminino com sexo  masculino  no  local  de permanência,  enquanto durar  a  apreensão  na  Delegacia  de 
Polícia.

Art.  4º-  A  Delegacia  de  Policia  não  é  espaço  para  cumprimento  de  medida 
socioeducativa, e dessa forma, a autoridade policial não poderá receber nenhum adolescente que já esteja 
sentenciado para cumprimento de medida socioeducativa devendo nesse caso:

Oficiar ao Juiz o não recebimento, com fundamento na Lei 8069/90 arts. 123 , 234 e 235;
Encaminhar para a Corregedoria Geral de Polícia Civil cópia do oficio remetido ao juiz;
Informar ao Conselho Estadual de Segurança Pública as providências tomadas;
Parágrafo  único:  A Delegacia  de  Polícia  também não  é  espaço  de  cumprimento  da 

internação provisória conforme Art.108 combinado com o artigo 123  da Lei Federal 8069/90, não sendo 
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permitido a permanecia de adolescente nessas condições, no espaço da Delegacia de Policia.
Art.  4º-  Não é permitida a  fotografia  de adolescentes nos  espaços da Delegacia  de 

Polícia, para construção de arquivos próprios de identificação por apelidos ou “vulgos”, por se tratar de ferir 
norma  constitucional,  lei  federal  e  Resolução  do  Conselho  Nacional  dos  Direitos  da  Criança  e  do 
Adolescente;

Art.5º- Não é permitido o uso de algemas em adolescentes de forma aleatória, só sendo 
possível no caso de comprovada resistência ou de iminente perigo de fuga, devendo a autoridade policial 
fazer relatório circunstanciado da necessidade de uso (Súmula vinculante nº11). 

Art.  6º-  A apuração  do  ato  infracional  praticado  por  adolescentes  deverá  seguir  os 
procedimentos  e  garantias  descritas  no  anexo  desta  Resolução,  além de todas  já  descritas  na  norma 
constitucional e estatutária.

Art.  7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

Plenário do CONSEP, em 22 de setembro de 2010.

GERALDO ARAÚJO
Presidente do CONSEP

ANEXO RESOLUÇÃO Nº 157/2010 – CONSEP, DE 22SET2010
I – São garantias de todos o adolescentes em conflito com a lei.
1 – Nenhum adolescente será privado de sua liberdade em devido processo legal. Art. 

110 -ECA.
2 – São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias:
3 – Pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante citação ou 

meio equivalente;
4 – Igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas 

e produzir todas as provas necessárias à sua defesa;
5 – Defesa técnica por advogado;
6 – Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na forma da Lei;
7 – Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente;
8 – Direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do 

procedimento.

II – Ato infracional em Flagrante, procedimentos:
• O adolescente deverá ser encaminhado, a delegacia, especializada, se não houver, 

para uma delegacia comum, observando-se os artigos 178 e 232 do ECA.
• Transporte  poderá  ser  até  policial,  menos  camburão,  e  de  forma  que  não  haja 

constrangimento ou vexame a pessoa do adolescente.
• Liberação do Adolescente Aquém se atribui  a prática de ato infracional:  art.  175 

ECA.
-  Não  sendo  liberado,  o  adolescente  será  encaminhado  a  entidades  de  atendimento,  que  deverão 
apresentá-lo ao Ministério Público, no prazo de 24 horas, juntamente com cópia do Auto de Apreensão ou 
Boletim de Ocorrência Circunstanciado.
Obs: Não havendo entidade de atendimento na comarca, o adolescente será apresentado ao representante 
do Ministério Público pela Autoridade Policial.

• Delegacias  Especializadas:  Nas  localidades  em  que  não  houver,  ficará  sob 
responsabilidade da Polícia Civil, em dependência separada daquela destinada a adultos, respeitado prazo 
legal (24 horas).
Liberação do Adolescente: A autoridade policial poderá manter o adolescente apreendido, quando, preso em 
flagrante por ato infracional grave, se esta se fizer necessária para a garantia da sua segurança pessoal ou 
manutenção da ordem pública, observadas a gravidade do ato infracional e sua repercussão social. Art. 175, 
parte  final  do  ECA.  (Ex.  Grupo  de  pessoas  querendo  linchá-lo).  Neste  caso,  o  adolescente  será 
imediatamente levado ao representante do MP. Nas demais hipóteses,  deve ser  liberado sob termo de 
compromisso devendo ser apresentado ao Ministério Público, no primeiro dia útil imediato.

III – Apuração do Ato Infracional sem flagrante
• Tanto quanto o adulto não cabe sua apreensão se não for em flagrante delito ou 
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ordem judicial.
• Encaminhar para a autoridade que expediu a Ordem ou para o Centro, conforme o 

Mandado de Busca e Apreensão.
• Se não  houver  nenhuma das  hipóteses acima mencionadas,  o  adolescente  não 

poderá ser apreendido. Mas se houver indícios de participação de adolescente na prática de ato infracional, 
a autoridade policial encaminhará ao representante do MP relatório das investigações. - Art. 177 ECA.for

IV – Procedimentos de Polícia Judiciária
BOC – Boletim de Ocorrência Circunstanciada  :   Para flagrantes de infração cometidas 

sem violência ou grave ameaça. Não gera a apreensão do adolescente, o qual deverá ser entregue aos 
responsáveis, sob responsabilidade de ser apresentado ao Ministério Público.

AAAI – Auto de Apresentação de Adolescente Infrator: Para flagrantes de infrações 
cometidas com violência ou grave ameaça. O adolescente é apresentado a autoridade policial,  de onde 
deverá ser encaminhado ao Ministério Público.

AIAA – Auto de Investigação de Ato Infracional: Para investigar infrações cometidas 
com ou sem violência ou grave ameaça, desde que não esteja no flagrante. O adolescente é ouvido pela 
autoridade policial e entregue aos responsáveis.

Plenário do CONSEP, em 22 de setembro de 2010.

GERALDO ARAÚJO
Presidente do CONSEP

PORTARIA – CONSEP
Número de Publicação: 161603
PORTARIA Nº 004/10-CONSEP
O Presidente do Conselho Estadual de Segurança Pública – CONSEP, no uso de suas 

atribuições legais, e
CONSIDERANDO os dispositivos constantes da Resolução nº 155/CONSEP de 25 de 

agosto  de  2010,  aprovada  por  unanimidade  pelos  Conselheiros  presentes  na  214ª  Reunião  Ordinária 
realizada em 22 de setembro de 2010;

RESOLVE:
Art. 1º - Designar membros do Comitê Gestor do Plano Estadual de Segurança Pública 

de Combate a  Homofobia,  os cidadãos abaixo nominados,  conforme indicações de suas Instituições e 
Entidades:

Maj. PM Élson Luiz Brito da Silva, representante da Secretaria de Estado de Segurança 
Pública – Coordenador Geral;

Sr. Ivon Souza Cardoso, representante da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 
Humanos – Coordenador Adjunto;

Dra. Luciana Albuquerque Lima, representante da Defensoria Pública do Estado;
DPC Lucinda Zélia Lima Antunes, representante da Polícia Civil do Pará;
Adm. Iana Barcessat Pinto, representante da Superintendência do Sistema Penitenciário;
Dra. Cibele Kuss, representante da Ouvidoria do Sistema de Segurança Pública;
Dr.  Diogo de Souza Monteiro,  representante  da Sociedade Paraense de Defesa dos 

Direitos Humanos;
Art. 2º - Os membros representativos da Polícia Militar do Pará e do Movimento LGBT, 

serão designados para o Comitê Gestor do Plano Estadual de Segurança Pública de Combate a Homofobia, 
após as indicações da referida Corporação e Organização, respectivamente.

Art.  3º  -  Esta  Portaria  entra  em vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogando-se  as 
disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Plenário do CONSEP, em  23 de setembro de 2010.

GERALDO JOSÉ DE ARAÚJO
Presidente do CONSEP 
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº. 31762 de 29/09/2010)
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2 - OFÍCIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO
OFÍCIO CIRCULAR GP/ASCOM/TRT8/Nº 015/2010 DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 

8ª REGIÃO

Senhor Comandante Geral, 
Ser solidário é estender a mão àquele que necessita de auxílio e ter o sentimento e a 

atitude, não apenas de cumprir um dever institucional, mas participar de maneira efetiva na possibilidade de 
fazer a diferença no resgate da dignidade do ser humano, favorecendo assim a formação da cidadania 

Foi isso que o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região com a inestimável parceria 
dessa instituição buscou tornar realidade no último dia 21 de agosto de 2010, na Praça Santos Dumont 
(antiga  Praça  Brasil),  por  meio  do Projeto  Justiça  Solidária,  o  que proporcionou  o  atendimento  11.801 
atendimentos nas  diversas  áreas  (jurídico,  saúde,  emissão  de  documentos,  etc)  que  constituem este 
mutirão de solidariedade.

Em 2011, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região espera contar novamente com a 
sua parceria e sua mão estendida.

Obrigado, 
Cordialmente, 

Francisca Oliveira Formigosa
Desembargadora Presidente

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

PORTARIA Nº 177, DE 02 DE SETEMBRO DE 2010.
ANEXOS: 
• Despacho do Subcomando Geral nº 2228 de 27SET2010;
• Parte s/n da 2º TEN QOBM Leidiane de 24 de setembro de 2010;
• Portaria nº 152/2010 – Subcmdº Geral de 02 de setembro de 2010;
• Despacho do Subcomando Geral nº 1232 de 25AGO2010;
• Ofício nº 142/2010 – BM/2, de 04AGO2010;
• Termo de Declaração do 1º SGT BM NELSON DA SILVA COSTA;
• Ofício nº 125/2010 – BM/2, de 07JUL2010;
• Despacho do Subcomando Geral nº 1448 de 17JUN2010;
• Ofício nº 105/2010 – BM/2, de 08JUN2010;
• Termo de Declaração do Sr. Alsanes da Silva Ramos.

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 toda as circunstâncias 
dos fatos ocorrido no dia 26 de maio de 2010 onde o Sr. ALSANES DA SILVA RAMOS relata que foi “em 
tese” agredido verbalmente pelo 1º SGT BM NELSON DA SILVA COSTA, do CAT, em virtude do dia anterior 
o declarante ter festejado seu aniversário e o barulho advindo da festa ter incomodado o referido sargento. 
Contrapondo a estas informações o bombeiro relata que em nenhum momento destratou o declarante que 
apenas em tom ríspido o chamou a atenção e pediu que respeitasse a vizinhança e que não fizesse tanto 
barulho durante a noite.

RESOLVE
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância para apurar todas as circunstâncias dos 

fatos;
Art. 2º - Substituir a 2º TEN QOBM LIDIANE DA SILVA SANTIAGO, pertencente ao 3º 

GBM, como Encarregada da Sindicância, instaurada pela portaria nº 152/2010 – Subcmdº Geral de 02 de 
setembro de 2010, e nomear o 2º TEN QOBM ANDERSON DA COSTA CAMPOS, pertencente ao 3º GBM, 
delegando-lhe as atribuições que me competem;
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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 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 

2 - 11º SUBGRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR/I – BELÉM
PORTARIA Nº 003/2010 – CMDº DO 11º SGBM/I
ANEXOS:
1. Cópia Autêntica Nº 027/2010.
2. Parte Snº de 26 de setembro de 2010. (Falta de Serviço do Sgt BM M. Lopes).
3. Parte Snº de 27 de setembro de 2010. (Parte de Ausência do do Sgt BM M. Lopes).
4. Parte Snº de 28 de setembro de 2010. (Apresentação do Sgt BM M. Lopes).

O  Comandante  do  11º  SGBM/I  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  tendo  tomado 
conhecimento dos documentos anexos, e com o intuito de apurar a conduta do 2º SGT BM EDINALDO 
MEDEIRO LOPES, pertencente atualmente ao quartel do 11º SGBM/I, o qual faltou o serviço de chefe da 
Guarnição, no dia 25 de setembro de 2010 (sábado), para o qual estava devidamente escalado, bem como 
consumou a ausência  às 00:00h do dia 27 de setembro de 2010.

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

(PADS)  para  apurar  todas  as  circunstâncias  dos  fatos  e  as  possíveis  transgressões  disciplinares 
disponibilizados no Art. 37 incisos L, LX, da Lei nº 6.833 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 o art. 106, parágrafo único da referida Lei;

Art. 2º – Nomear o 1º SGT BM DIVAL PONTES DE SOUZA, pertencente ao 11º SGBM/I, 
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 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008.

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

Art. 5º – Publique-se no Boletim Geral,Registre-se e Cumpra-se.

JOSÉ MARCOS REIS CAVALCANTE – MAJ QOBM
Comandante do 11º SGBM/I

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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