
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ 03 DE NOVEMBRO DE 2010.

BOLETIM GERAL Nº 186
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2010 (QUINTA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM  NASCIMENTO
Supervisor de Área CAP BM BENTES

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

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

2ª PARTE – INSTRUÇÃO

1 - CERTIFICADO
O SESC - Serviço Social do Comércio, confere o Certificado de Mérito Comunitário ao 

Corpo de Bombeiros Militar do Pará – Escola da vida, por sua participação n programa, MESA BRASIL 
SESC, Rede Nacional de Solidariedade Contra  a Fome e o Desperdício de Alimentos.

CARLOS MARX TONNI
Presidente do Sistema Federação do comércio do Estado do Pará – SESC/SENAC

ANIZIO BESTENE JUNIOR
Diretor Regional Serviço social do comércio SESC Pará

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

1 - ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Requerimento nº 0/10
Senhor Presidente,
Senhora Vereadora, 
Senhores Vereadores, 

Requeiro à Mesa, na forma regimental, após ouvido o douto e soberano Plenário desta 
Casa  de  Leis,  para  que  seja  encaminhado  Votos  de  Agradecimento ao  Corpo  de  Bombeiros  de 
Capanema, pelos serviços prestados a nossa população, quando esta necessita de remoções, em face de 
acidentes, e como nunca encontramos nossas ambulâncias para prestar socorro, só nos resta clamar ao 
Corpo de Bombeiros; este sim, está fazendo o trabalho de 192.
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Requeiro ainda que do inteiro teor deste requerimento seja enviada cópias aos meios de 
comunicação, Professor Mário e ao Senhor Edmilson Lucena.

Sala de Sessões da Câmara Municipal de Capanema, 17 de setembro de 2010.

Walmicélia Izidoro Moraes
Vereadora PMN

2 – DOCUMENTO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO
Ao Ilmo. Sr: Major JOSÉ AUGUSTO FARIAS ALMEIDA
Comandante do 2º GBM

O  SESI  Serviço  Social  da  Indústria  vem  conformar  os  nossos  mais  sinceros 
agradecimentos, pela valiosa participação de sua empresa nas programações realizadas em parceria 
com o SESI Castanhal como: corrida do SESI/2010 etapa Municipal, corridinha do Círio (crianças e 
adolescentes) e na Caminhada do Trabalhador/2010 de Castanhal a Belém.

Atenciosamente,

LUCIANA RENATA SILVA BASTOS
GERENTE DO SESI CASTANHAL

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

A) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 
determinação e  exarada  na  Portaria  nº  002/2010,  de  15  de  abril  de  2010,  do  CAP QOBM  MARCOS 
ROBERTO COSTA MACÊDO,  Comandante  do  15º  GBM,  cujo  presidente  foi  o  1º  SGT BM MANUEL 
ODINALDO DA SILVA NEGRÃO – RG 2446664, que teve por escopo apurar todas as circunstâncias dos 
fatos referentes às faltas do SD BM ÉLIDO DOS SANTOS RIBEIRO, RG 4139040, nos serviços de escala 
extra (prevenção balneária) ocorrido no dia 07 de março de 2010, componente da guarnição de salvamento,  
no dia 03 de abril de 2010 e componente da guarnição de incêndio, no dia 13 de abril de 2010, do que se  
objetiva apurar as possíveis Transgressões da Disciplina disponibilizada no Artigo 37.

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

apurados constante nos Autos, houve transgressão da disciplina por parte do SD BM ÉLIDO DOS SANTOS 
RIBEIRO,  quando faltou deliberadamente,  e sem prévia  comunicação a quem de direito  ao serviço de 
escala extra (prevenção balneária) ocorrido no dia 07 de março de 2010, bem como por não ter comunicado 
em tempo hábil a sua impossibilidade de comparecer, por motivos de saúde, aos serviços de componente 
da guarnição de salvamento, no dia 03 de abril de 2010 e componente da guarnição de incêndio, no dia 13 
de abril de 2010.

2) Punir  o  SD  BM  ÉLIDO  DOS  SANTOS  RIBEIRO com  02  (dois)  dias  de 
DETENÇÃO,  pelos fatos acima mencionados, infringindo com seu procedimento, o disposto nos incisos 
XXVIII e L 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 Bombeiros Militar do Pará.

3) Remeter  a  Solução  para  o  Subcomando  Geral  do  CBMPA,  para  fins  de 
conhecimento e publicação em Boletim Geral;

4) Esta Punição terá efeito a partir da data de publicação em Boletim Geral;
5) Arquivar os Autos do PADS na 2ª Seção do 15º GBM;
6) Cumpra-se.
Abaetetuba-PA, 08 de setembro de 2010.

MARCOS ROBERTO COSTA MACEDO – CAP QOBM
Comandante do 15º GBM Abaetetuba – RG 1904515

B) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 
determinação do Cmt do 5º GBM, por meio da Portaria nº 019/2010 – Cmdº do 5º GBM, de 08JUNHO2010,  
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cujo presidente foi o 1º TEN QOBM THIAGO SANTHIAELLE DE CARVALHO, instaurado com o intuito de 
apurar o fato constante, em que o SD BM Jesus da Silva  BRITO teria, em tese, faltado ao Serviço de 
Prontidão de Incêndio e Salvamento no 5º GBM, na data de 06 de junho de 2010, para o qual estava  
devidamente  escalado;

RESOLVO
1) Concordar com a conclusão a que chegou Presidente do PADS, pois diante dos 

fatos apurados constante nos autos, houve transgressão da disciplina Bombeiro Militar por parte do SD BM 
Rodrigo  Rodrigues  de  GOES,  devido  o  Militar  em tela  faltou  ao  Serviço  de  Prontidão  de  Incêndio  e 
Salvamento no 5º GBM, na data de 6 de junho de 2010, para o qual estava devidamente escalado e quando  
lhe dado o direito de Defesa, o mesmo não aparentou justificativas plausíveis para o fato:

2) Punir o Sd BM Rodrigo Rodrigues GOES com 02 (dois) dias de DETENÇÃO pelos 
fatos acima mencionados, infringindo como seu procedimento o disposto no art. 37 inciso XXIV, L e LX da  
Lei nº6833 de 13 de fevereiro de 2006, Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, ora em vigor 
no CBMPA;

3) Estabelecer o prazo de 05 (cinco) dias para o militar se manifestar em relação a 
Solução  encaminhando  a  este  comando  documentação  em  forma  de  requerimento  para  a  sua 
reconsideração de ato, caso o mesmo se julgue prejudicado com a decisão, conforme previsto no Art. 144 § 
1º e 2º da Lei nº 6.833 Código de Ética e Disciplina da PMPA, ora vigente ao CBMPA;

4) A B1 do 5º GBM 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;

5) Encaminhar 1ª via dos Autos do Processo juntamente com a Solução do PADS e 
Nota de Punição para publicar em Boletim Geral a presente solução do PADS. A Assistência do Comando 
para providenciar a remessa dos Autos ao Sr. Subcomandante Geral do CBMPA;

6) Arquivar 2ª via dos Autos do PADS na B1do 5º GBM. A Assistência do Comando 
para providenciar a remessa dos autos ao chefe da B1.

Marabá – Pa, 08 de setembro de 2010.

Francisco Cantuária Moutinho Júnior – MAJQOBM
Comandante do 5º GBM - Coordenador Regional de Defesa Civil

C)  Das averiguações mandadas proceder pelo  Comando do 1º SGPA.,  por meio da 
Portaria nº 004/10 – 1º SGPA, de 08 de setembro de 2010 Gab. Cmdº , tendo por Encarregado o Subten 
BM Plínio Marcos Teles da Silva, com escopo de apurar o fato de que o 1º SGT BM Lourenço Carlos  
Sarmento Figueiredo deixou de entregar dentro do prazo estabelecido pela norma, o PADS no qual figura 
como encarregado, de acordo com a Portaria 003/10 - 1º SGPA, de 20 de julho de 2010, publicada em 
Boletim Interno nº 003 de 20 de julho de 2010. E lhe foi dado o direito de justificar a falta, por meio do 
Memorando nº  002/2010 de  01  de  setembro  de 2010,  onde  o referido  Militar  prestou  esclarecimentos 
infundados e sem interesse quanto a objeto do dito memorando, não explicando por quais motivos deixou de 
entregar  o  referido  PADS,  e,  por  ainda,  implicar  como  justificativa  de  sua  falta,  o  Cap  QOBM 
Subcomandante do 1º SGPA, responsabilizando o mesmo pelo atraso da entrega do processo, informando 
ainda que o subcomandante teria dado prazo além do que regulamente a Lei nº 6.833 de 13 de fevereiro de 
2008 – Código de Ética e Disciplina do CBMPA, que também vige para o CBMPA, alegando isso, em tese,  
que o Cap. Subcomandante teria atentado contra a Lei acima mencionada.

RESOLVO:
1 – Concordar com o encarregado de que o fato apurado não apresenta indícios de 

crime (militar ou comum) por parte do 1º SGT BM Lourenço Carlos Sarmento Figueiredo.
2 – Concordar com o encarregado de que o fato apurado apresenta transgressão da 

disciplina por parte do 1º SGT BM Lourenço Carlos Sarmento Figueiredo, por não ter entregue o PADS o 
qual estava encarregado conforme Portaria nº 003/10 – 1º SGPA de 20 de julho de 2010, e quando lhe foi  
dado o direito de defesa, acusou o subcomandante de ser o responsável pelo atraso, por não se encontrar  
na unidade para ser  inquirido e  ter  lhe dado o prazo além do estabelecido,  fatos não aprovados pelo 
acusado, sendo tais alegações falsas que atentam contra a disciplina e a hierarquia, uma vez que o objeto a  
ser apurado pelo  1º SGT BM Lourenço Carlos Sarmento Figueiredo através do PADS não entregue pelo 
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mesmo é de caráter disciplinar. Portanto, o militar acusado infringiu os incisos XXIV, XXV, XX, XLIV, LVII,  
CXVIII. Itens do Art. 37 do Código de Ética e Disciplina da PMPA, conforme Portaria nº 123, de 07MAR2006,  
transcrita no BG Nº 047, de 10MAR2006. Transgressão atentatória contra honra, o pundonor e o decoro da 
classe;

3 – Punir o acusado com 04 (quatro) dias de prisão, a contar da data de publicação 
em BG;

4 – Publicar a presente Solução em BG e em BI. Providencie o Subcomando.
Paragominas – PA, 06 de outubro de 2010.

Olímpio Augusto Coelho de Oliveira – CAP QOBM
Comandante do 1º SGPA

D) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 
determinação deste Subcomando, por meio da Portaria nº 027/2007 – Subcmdº Geral, de 28MAI2007, cujo 
presidente foi o, na época, ASP OF BM LUIS ALFREDO SILVA GALIZA DOS SANTOS, instaurado com o 
intuito de apurar os fatos ocorridos no dia 01MAI2007 onde o 1° SGT IVANIR DE SOUZA RIBEIRO servindo 
no quartel do 1°GBM, ausentou-se do serviço sem autorização de quem de direito, e retornou por volta das 
16h apresentando sintomas de embriaguez alcoólica, culminando com a sua prisão em flagrante delito pela 
pratica de crime de abandono de posto e embriaguez alcoólica.

RESOLVO
1) Concordar com a conclusão a que chegou o Presidente do PADS da existência de 

indícios de crime de natureza militar e transgressão da disciplina por parte do 1° SGT IVANIR DE SOUZA 
RIBEIRO no que tange a embriaguez alcoólica durante o serviço, devido a existência da compilação de  
provas testemunhais (fls 053 a 058) que apontam a conduta delituosa cometida pelo militar, pois este tipo de 
prova é aceitável e admissível, já que permite que o comportamento do agente ao tempo da ação chegue 
aos autos mesmo nos casos em que o exame tenha sido prejudicado pela negativa de realização pelo 
militar. A Colenda Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, recentemente, que nos casos em 
que o exame de dosagem alcoólica não é realizado por recusa do infrator em submeter-se aos exames de 
alcoolemia,  a  comprovação do  estado  de  embriaguez pode ser  realizada  por  testemunhas,  atestando,  
indubitavelmente, o estado de embriaguez, para comprovação da materialidade delitiva. (HC 132.374/MS, 
Rel.  Min.  Felix  Fischer,  j.  em  06.10.09).  No  que  tange  ao  abandono  do  serviço  inexiste  sustentação 
probatória que apontem que o militar teria se ausentado do quartel, abandonando desta forma o serviço, 
pois  não  há  testemunha  presencial  que  proporcione  assertividade  no  posicionamento  quanto  a 
concretização da infração penal;

2) Punir o 1º SGT BM IVANIR DE SOUZA RIBEIRO com 08 (oito) dias de prisão, pelos 
fatos acima referidos, pois não apresentou motivos que justificasse a sua conduta, infringindo com o seu 
procedimento o disposto no art. 17 incisos X e XVII, art. 18 incisos XV e XXXVI e art. 37 inciso CL 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) Encaminhar a uma via dos Autos do PADS ao Ministério Público Militar,  conforme 
preconiza  o  disposto  no  art.  28,  alínea  “a”  do  Código  de  Processo  Penal  Militar.  A  Assistência  do 
Subcomando Geral para providências;

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

6) Arquivar os Autos do PADS. A Assistência do Subcomando para providências;
Belém, 21 de outubro de 2010.

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA
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2 - HOMOLOGAÇÃO DE SOLUÇÃO DE PADS 
A) Analisando os AUTOS do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado mandado 

proceder através da Portaria no 005/2007 de 03 de maio de 2007, emanada do Comandante do 1º GBS, na 
qual figurou como presidente o então, ASP OF BM ARTHUR ARTEAGA DURANS VILACORTA, destinada a 
apurar o motivo pelo qual o CB BM SIDNEY RONILDO PEREIRA MONTEIRO teria faltado ao expediente 
no dia 16 de fevereiro de 2007 e o serviço de prevenção da Operação Carnaval na Aldeia Amazônica no dia  
20 de fevereiro de 2007.

RESOLVE

1) Concordar com a conclusão a que chegou o oficial presidente do PADS, bem 
como com a solução proferida pelo Comandante do 1º GBS, de que o fato apurado não apresenta indícios 
de crime de natureza militar ou comum e sim transgressão da disciplina por parte do CB BM SIDNEY 
RONILDO PEREIRA MONTEIRO, pois o próprio militar relata em seu termo de declaração (fls 011) que 
faltou aos referidos expediente e serviço, informação esta ratificada pelas provas testemunhais constantes 
no bojo do processo;

2) Punir  o  CB  BM SIDNEY  RONILDO PEREIRA MONTEIRO  04  (quatro)  dias de 
DETENÇÃO, pelos fatos acima mencionados, infringindo com seu procedimento o disposto no artigo 37 
inciso L do Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, ora em vigor no CBMPA;

3) Ao Comandante do militar 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  Homologação  de  Solução  de  PADS. 
Providencie a Ajudância Geral;

5) Arquivar aos Autos do PADS. A Assistência do Subcomando para providências.
Belém-PA, 22 de outubro de 2010.

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

B) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedida por 
determinação do MAJ QOBM FRANCISCO CANTUÁRIA MOUTINHO JÚNIOR – Comandante do 5º GBM, 
por meio de Portaria nº 018/2010, de 08 de junho de 2010, que teve como Presidente do PADS o 1º TEN 
QOBM THIAGO SANTHIAELLE DE  CARVALHO,  para apurar  a  conduta do  SD BM JESUS DA SILVA 
BRITO, pertencente  ao 5º  GBM,  o  qual  teria,  em tese,  faltado  ao  serviço  de prontidão  de  incêndio  e 
salvamento, na data de 06 de junho de 2010, para o qual estava devidamente escalado.

RESOLVO:
1)  Concordar com a conclusão a que chegou a Presidente do PADS, pois diante dos 

fatos apurados constantes nos autos, houve transgressão da disciplina bombeiro militar por parte do SD BM 
JESUS DA SILVA BRITO, devido o militar em tela ter faltado serviço de prontidão de incêndio e salvamento 
no 5º GBM, na data de 06 de junho de 2010, para o qual estava devidamente escalado e quando lhe dado 
direito de defesa o mesmo não apresentou justificativas plausíveis para o fato.

2) Agravar, de acordo com o disposto no art. 60 e 65 da lei nº 6.833 de 13 de fevereiro de  
2006, Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar, a punição imposta ao SD BM JESUS DA SILVA BRITO, 
de REPREENSÃO  para 02 (dois) dias  de DETENÇÃO, pelos fatos acima mencionados, infringindo com 
seu procedimento o disposto no art. 37 incisos XXIV, L e LX da lei nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006,  
Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar, 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  a  2º  via  dos  Autos  do  PADS  na  2ª  seção  do  EMG.  A Assistência  do 
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Subcomando para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;
6) Cumpra-se.
Belém-PA, 21 de outubro de 2010.

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

3 - SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA
Analisando os Autos da Sindicância procedida por determinação deste Subcomando por 

meio da Portaria nº 106/2010 – Subcmdº Geral, de 28JUNHO2010, cujo encarregado foi o 2º TEN QOBM 
MARCO ROGÉRIO SCIENZA, e teve o intuito de apurar todas as circunstâncias dos fatos relatados pelo 3º  
SGT BM JOSÉ  HAELTON SOUZA DA COSTA, onde o mesmo alega ter sido ofendido moralmente, na 
época pelo SUBTEN BM LUIZ AUGUSTO DA  CRUZ CORRÊA,  com acusações que teria facilitado um 
empréstimo na Cooperativa a um Oficial Superior da Corporação, a fim de obter favorecimentos pessoais.  
Contrapondo a esta informação o referido acusado informa que teria sofrido constrangimento ilegal ao ser 
chamado  de  inadimplente  na  frente  dos  funcionários  da  cooperativa  e  do  militar  SUBTEN BM  DINIZ, 
pertencente ao 5º SGBM/I, bem como teria sofrido desconto indevido em seu contracheque, nos meses de 
março e abril de 2010.

RESOLVO:
Concordar com a conclusão a que chegou o encarregado da Sindicância, de que em face 

dos fatos apurados não houve crime de natureza militar e comum;
Concordar no que tange a existência de transgressão da disciplina Bombeiro Militar, por 

parte do AL CHO BM LUIZ AUGUSTO DA CRUZ CORRÊA no qual cita que o mesmo alterou seu tom de 
voz  no  interior  da  Cooperativa  Sicoob  Bombeiros  e  ainda  teceu  afirmações,  as  quais  não  confirmou, 
envolvendo seu superior hierárquico e o atual Diretor Presidente da referida cooperativa, Fl 27, infringindo 
com esta conduta o disposto no art. 37, inciso XCII, CXII, CXVI e CXVII do Código de Ética e Disciplina da 
PMPA,e acrescentar a existência de transgressão da disciplina Bombeiro Militar por parte do 3º SGT BM 
JOSÉ HAELTON SOUZA DA COSTA o qual chamou o AL CHO BM LUIZ AUGUSTO DA CRUZ CORRÊA 
inadimplente na frente dos funcionários da cooperativa e do SUBTEN BM DINIZ, PERTENCENTE AO 5º 
SGBM/I, infringiu com sua conduta o disposto no art. 37, inciso XCII,  CXVI e CXVII do Código de Ética e 
Disciplina da PMPA, ora em vigor no CBMPA.

3) Determinar a confecção da Portaria para instauração do Processo Administrativo 
Disciplinar  Simplificado,  para  apurar  a  conduta  dos  militares  AL CHO BM LUIZ  AUGUSTO DA  CRUZ 
CORRÊA e 3º SGT BM JOSÉ HAELTON SOUZA DA COSTA, em virtude dos fatos acima mencionados. A 
Assistência do Subcomando Geral para providências;

4) Publicar em Boletim Geral  a presente solução da Sindicância. A Ajudância Geral 
para providências;

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

Belém-PA, 21 de outubro de 2010. 

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

4 – ATO DO SUBCOMANDO GERAL
PORTARIA Nº 190, DE 22 DE OUTUBRO DE 2010.
ANEXOS:
• Ofício 247/2010 – DS de 19 de outubro de 2010.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais  
e com intuito de apurar a conduta do SD BM VALDEGEAN COSTA TAVARES, pois o mesmo supostamente 
teria  agido  de  má  fé,  alegando  quadro  depressivo  durante  avaliação  da  JIS/BM  ,no  dia  01SET2010,  
apresentando-se dopado sobre a influência de quatro psicotrópicos e após sua homologação foi visto pelo  
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TEN CEL QOSBM/Med ROBERTO ANTÔNIO FIGUEIRA DE MAGALHÃES no dia 30SET2010 às 21h 30, 
na lanchonete Garfield (BR-316),  na companhia de sua esposa e de um homem, e segundo o referido 
oficial o militar estava em estado perfeitamente normal, sem manifestar nenhum tipo de transtorno psíquico,  
conversando animadamente e que inclusive o SD BM VALDEGEAN COSTA TAVARES, notou a presença 
do Oficial Superior mas não o cumprimentou nem dirigiu a palavra a  este,  infringindo supostamente com 
esta conduta o disposto no art. 17, incisos X, XII e XV, Art. 18, inciso XVIII e Art 37, incisos XXXIX, CXVIII e  
CXXXIV, do Código de Ética e Disciplina da PMPA, ora em vigor no CBMPA..

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

(PADS) para apurar todas as circunstâncias de existência de transgressão da disciplina Bombeiro Militar, por 
parte  do SD BM  VALDEGEAN COSTA TAVARES, pois o mesmo supostamente teria infringido com esta 
conduta o disposto no art. 17, incisos X, XII e XV, Art. 18, inciso XVIII e Art 37, incisos XXXIX, CXVIII e  
CXXXIV,  do  Código  de  Ética  e  Disciplina  da  PMPA,  ora  em vigor  no  CBMPA,  podendo  o  militar  ser 
sancionado de acordo com o art. 106, parágrafo único da referida Lei.

Art. 2º - Nomear o 1º TEN QOBM  DINALDO SANTOS PALHETA, pertencente ao 9º 
Grupamento Bombeiro Militar, 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 191, DE 20 DE OUTUBRO DE 2010.
ANEXOS:
• Uma via da solução de sindicância, instaurada por meio da Portaria nº 106/2010 – 

Subcomando Geral de 28JUNHO de 2010.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais 
e com intuito de apurar apurar todas as circunstâncias dos fatos relatados pelo 3º SGT BM JOSÉ HAELTON 
SOUZA DA COSTA, onde o mesmo alega ter sido ofendido moralmente, na época pelo SUBTEN BM LUIZ 
AUGUSTO DA CRUZ CORRÊA, com acusações que teria facilitado um empréstimo na Cooperativa a um 
Oficial Superior da Corporação, a fim de obter favorecimentos pessoais. Contrapondo a esta informação o 
referido acusado informa que teria sofrido constrangimento ilegal ao ser chamado de inadimplente na frente 
dos funcionários da cooperativa e do militar SUBTEN BM DINIZ, pertencente ao 5º SGBM/I, bem como teria 
sofrido desconto indevido em seu contracheque, nos meses de março e abril de 2010.

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

(PADS) para apurar transgressão da disciplina Bombeiro Militar, por parte do AL CHO BM LUIZ AUGUSTO 
DA CRUZ CORRÊA,  infringindo com esta conduta o disposto no art. 37, inciso XCII, CXII, CXVI e CXVII do 
Código de Ética e Disciplina da PMPA,e ainda apurar a transgressão da disciplina Bombeiro Militar por parte 
do 3º SGT BM JOSÉ HAELTON SOUZA DA COSTA o qual infringiu com sua conduta o disposto no art. 37, 
inciso XCII, CXVI e CXVII do Código de Ética e Disciplina da PMPA, ora em vigor no CBMPA, podendo os 
militares serem sancionados de acordo com o art. 106, parágrafo único, da referida Lei;

Art. 2º - Nomear o 2º TEN QOBM MARCOS JOSÉ LEÃO DA COSTA,  pertencente ao 1º 
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  –  O  Presidente  deverá,  caso  necessário,  solicitar  uma  via  da  Sindicância 
instaurada pela portaria nº 106/2010 – Subcomando Geral de 28JUNHO2010, ao Chefe da BM/2, local onde 
se encontra arquivado, para auxiliar na elucidação dos fatos;

Art. 4º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos, 
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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 195, DE 27 DE OUTUBRO DE 2010.
ANEXOS: 
• Despacho do Protocolo do Subcomando Geral nº 2642 de 29SET2008;
• Ofício nº 147/2008 – Ajudância Geral de 29SET2008;
• Termo de Declaração que presta o Sr. Raimundo de Jesus de Lima Wanzeler;
• Ofício nº 146/2008 – Ajudância Geral de 29SET2008;
• Parte s/nº/2008 do CB BM LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA, de 26SET2008.

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 circunstâncias 
dos fatos ocorridos no dia 27 de setembro de 2008, na Praça Brasil em frente ao Tribunal Regional do 
Trabalho, onde o CB BM LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA, RG 2466352, pertencente atualmente ao QCG, 
teria,  em tese,  agredido fisicamente o irmão do Sr.  Raimundo de Jesus de Lima Wanzeler, sendo este 
também agredido fisicamente pelo referido militar. Contraditoriamente, o Cabo BM relatou que a agressão 
sofrida pelo irmão do reclamante foi oriunda de populares, devido o mesmo ter, em tese, efetuado um roubo  
as proximidades do local, sendo que intercedeu solicitando via CIOP uma viatura da Polícia Militar, e após a 
chegada da guarnição apresentou-se como militar do CBMPA prestando informações sobre o ocorrido.

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

fatos;
Art. 2º – Substituir o CAP QOBM JOSÉ CARLOS DA SILVA FARIAS, pertencente ao 9º 

GBM e nomear o 2º TEN QOBM NOÉ DOS SANTOS FERREIRA FILHO, pertencente ao 7º SGBM/I, como 
Encarregado da Sindicância, 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 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 

5 – PUNIÇÃO DISCIPLINAR
A) O CAP QOBM Comandante do 15º GBM, no uso de suas atribuições que lhe 

confere o Art.  26,  inciso VII  do Código de Ética e Disciplina da PMPA, ora em vigor no CMBPA, 
resolve:.

PUNIR:
Com 02 (dois) dias de DETENÇÃO, o SD BM ÉLIDO DOS SANTOS RIBEIRO, por ter 

faltado  deliberadamente,  e  sem  prévia  comunicação  a  quem  de  direito  ao  serviço  de  escala  extra  
(prevenção balneária) ocorrido no dia 07 de março de 2010, bem como por não ter comunicado em tempo 
hábil a sua impossibilidade de comparecer, por motivos de saúde, aos serviços de componente da guarnição 
de salvamento, no dia 03 de abril de 2010 e componente de guarnição de incêndio, no dia 13 de abril de 
2010, infringindo com seu procedimento, o disposto nos incisos XXVIII e L 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 Bombeiros Militar 
do  Pará  e,  quando  dado  o  direito  de  defesa  por  meio  de  Procedimento  Administrativo  Disciplinar 
Simplificado, instaurado em Portaria nº 002/2010 – Gab CMDº do 15º GBM, de 15 de abril de 2010, não 
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justificou seu ato, com atenuante do art. 35, inciso I. Transgressão  LEVE; permanece no comportamento 
“BOM”.

B) O Comandante do 5º GBM – Marabá, no uso da competência que lhe confere o 
art. 26, inciso III do Código de Ética e Disciplina da PMPA, ora em vigor no CBMPA, resolve:

PUNIR:
O Sd BM Rodrigo Rodrigues de  GOES com  02 (dois) dias de DETENÇÃO,  por ter 

faltado serviço de Prontidão de Incêndio e Salvamento no quartel do 5º GBM na data de 06 de junho de 
2010 e quando lhe foi dado o direito de ampla defesa e do contraditório por meio do Processo Administrativo 
Disciplinar Simplificado, instaurado através de Portaria nº 018/2010 – Comando do 5º GBM, de 08 de junho 
de 2010, não apresentou provas plausíveis que justificassem tal ato, infringindo com o seu procedimento o 
disposto no art. 37, incisos XXVIII do Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará. Transgressão 
LEVE permanece no comportamento “ÓTIMO”.

C) O Comandante do 1º SGPA no uso de sua competência que le confere o art. 26,  
inciso VII do Código de Ética e Disciplina da PMPA, ora em vigor no CBMPA, resolve:.

PUNIR:
Punir o 1º SGT BM LOURENÇO CARLOS FIGUEIREDO SARMENTO, com quatro (04) 

dias de  PRISÃO, por ter deixado de entregar dentro do prazo estabelecido pela norma, o PADS no qual 
figura  como ENCARREGADO,  de  acordo  com a  Portaria  003  de  20 de  julho de  2010,  publicada  no 
Boletim Interno nº 003 de 20 de julho de 2010. E quando dado o direito de justificar sua falta, por meio do 
Memorando nº  002/2010,  de 01 SET 2010,  o  referido  BM prestou  esclarecimentos  infundados e sem 
interesse quanto ao objeto  do dito  memorando,  não explicando os motivos  que o levaram a atrasar  a 
entrega do referido PADS, e, por ainda, implicar o Cap BM Marcelo Moraes NOGUEIRA, Subcomandante do 
1º SGPA, pela negativa da entrega do procedimento administrativo, responsabilizando o mesmo pelo atraso,  
quando afirmou que o referido  Oficial  não  estaria  na UBM para ser  ouvido no  dito  PADS,  informando 
também que, o Subcomandante teria dado prazo além do que regulamenta a Lei nº 6.833, de 13 FEV 2006 
– Código de Ética e Disciplina da PMPA, que também vige para o CBMPA, quando não o fez, tendo em vista  
a  completa  ausência  de  provas  que  confirmem  tal  alegação  do  dito  Sargento,  imputando  ainda  ao  
Subcomandante, cometimento de, no mínimo, Transgressão da Disciplina Grave, por ter este contrariado 
uma Lei Estadual,  o que foi apurado no memorando de resposta, assim como nas alegações finais de 
defesa. Tudo do Código de Ética e Disciplina da PMPA, Lei nº 6.833, de 15 FEV 2006, em vigor para o 
CBMPA, não apresentando fatos plausíveis e provas concretas que justificassem e/ou comprovassem suas 
alegações de defesa, infringindo com seu procedimento o disposto no art. 37 incisos II e V, do Código de 
Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará. Transgressão “MÉDIA”, e atentatória contra a honra, o pundonor 
militar e o decoro da classe, permanece no comportamento “BOM”.

D) O Comandante do 5º GBM – Marabá, no uso de sua competência que lhe confere o 
art. 26, inciso III do Código de Ética e Disciplina da PMPA, ora em vigor no CBMPA, resolve:.

PUNIR:
Punir o Sd BM Jesus da Silva Brito com Repreensão, por ter faltado serviço de Prontidão 

de Incêndio e Salvamento no quartel do 5167 GBM na data de 06 de Junho de 2010 e quando lhe foi dado o 
direito  de  ampla  defesa  e  do  contraditório  por  meio  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado,  
instaurado através da Portaria nº018/2010 – Comando do 5º GBM, de 08 de Junho de 2010, não apresentou  
provas plausíveis que justificasse tal ato, infringindo com o seu procedimento o disposto no art. 37, incisos 
XXIV, L e LX, sem atenuante e sem agravantes no Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará. 
Transgressão LEVE permanece no comportamento BOM.

3 - AGRAVAÇÃO DE PUNIÇÃO 
O Cel QOBM Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso da competência 

que lhe confere o art. 60 e 65 da lei nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, Código de Ética e Disciplina da 
Polícia Militar, ora em vigor no CBMPA, resolve:.
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AGRAVAR:
De acordo com o disposto no art.  60 e 65 da lei nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006,  

Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar, a punição imposta ao SD BM JESUS DA SILVA BRITO, de 
REPREENSÃO para  02 (dois) dias de  DETENÇÃO,  pelos fatos acima mencionados, infringindo com seu 
procedimento o disposto no art. 37 incisos XXIV, L e LX da lei nº 6.833 de fevereiro de 2006, Código de Ética e 
Disciplina da Polícia  Militar,  ora  em vigor  no CBMPA. Transgressão  LEVE permanece no comportamento 
“BOM”.

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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