
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 29 DE NOVEMBRO DE 2010.
BOLETIM GERAL Nº 201

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2010 (TERÇA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM VINICIUS
Supervisor de Área CAP BM AUGUSTO

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ALESSANDRA
2º Turno: CAP BM JÚNIOR

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM DAVID
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM JORGE MAX
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM WYTTING

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - COMISSÃO DE APLICAÇÃO DO TAF

ATA DO  TESTE  DE  APTIDÃO  FÍSICA APLICADO  AOS  OFICIAIS  QUE  FORAM 
PROMOVIDOS AOS POSTOS SUBSEQUENTES E INAPTOS FISICAMENTE

Aos dez e onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez, pela manhã, na  
Escola Superior de Educação Física, a Comissão Aplicadora  do Teste de Aptidão Física dos Oficiais do  
Corpo de Bombeiros Militar do Pará que foram promovidos aos postos subsequentes e inaptos fisicamente, 
nomeada  através  do  BG  nº  176  de  07  de  outubro  de  2010,  conferiram  e  constataram  os  seguintes 
resultados:

POSTO NOME Id. Cor. Bar. Abd. Apo. Nat. N. Final Sit.

TCEL BM Márcio Alexandre L. Do Nascimento 39 1950 0 38 27 45'' 6,15/R Apto

TCEL BM Paulo Roberto de S. Cruz Inap. Conf. Ata nº 060/10 – Diretoria de Saúde/ CBMPA

TCEL BM Heleno Augusto R. de Andrade Inap. Conf. Ata nº 060/10 – Diretoria de Saúde/ CBMPA

MAJ BM Murilo Borges Moura 41 2050 4 25 27 1'10' 7,9/B Apto

MAJ BM Saulo Lodi Pedreira Inap. Conf. Ata nº 060/10 – Diretoria de Saúde/ CBMPA

1º TEN BM Carlos Alberto F. de Castro 39 1950 0 24 25 37'' 5,5/R Apto

2º TEN BM Aluiz Palheta Rodrigues 26 2780 11 40 50 40'' 9,0/MB Apto

Belém, 12 de novembro de 2010.

Francisco de Assis Carvalho da Silva – TCEL QOCBM
Presidente

Aristides Ferreira Furtado – MAJ QOBM 
Membro

Michel Nunes – CAP QOBM
Membro

 Boletim Geral nº 201 de 29NOV2010 – E-mail ajg@bombeiros.pa.gov.br Pág 1



Cledson de Sousa Oliveira – 1º TEN QOBM
Secretário

2 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRESIDÊNCIA
O  desembargador  RÔMULO  JOSÉ  FERREIRA NUNES,  Presidente  do  Tribunal  do 

Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, etc.
Portria nº 2629/2010-GP, Belém (PA), 09 de novembro de 2010.
Considerando os termos da Resolução nº 09/2002, de 28 de agosto de 2002, que institui 

a medalha “MÉRITO DES. HERMANO RODRIGUES COUTO”.
Considerando  o  que  estabelece  o  inciso  II  do  Art.  3º  da  referida  Resolução. 

Considerando  que  a  condecoração  destina-se  a  galardoar  personalidades  que  tenham  contribuído 
diretamente, para o engradecimento do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Art. 1º – Outorgar a medalha “Mérito Desembargador Hermano Rodrigues do Couto” as 
seguintes personalidades abaixo:

GRAU: MÉRITO

Ten Cel BM RR Paulo Sérgio da Fonseca Dias
Chefe do Gabinete do Comando Geral do CBMPA

MAJ BM Cláudio Fernando Tavernard Trindade
Comandante do 4º GBM – Santarém

CAP BM Johann Mak Douglas Sales da Silva
Assessor Militar do TJPA

1º SGT BM Moisés Freitas Gonçalves
Integrante da Banda de Música do CBMPA

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de 03 de dezembro de 2010, revogada 
as disposições em contrário.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Presidente do Tribunal do Estado do Pará

3 – ORDEM DE SERVIÇO – APROVAÇÃO:
Fica aprovado a Ordem de Serviço nº 008/2010, referente à prevenção do Corpo de 

Bombeiros durante as Festividades do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em Bragança, a ser realizada no 
período de 10 a 21 de novembro, elaborada pelo comando do 12º Grupamento Bombeiro Militar/I.

Fica  aprovado  a  Nota  de  Serviço  nº  013/2010,  referente  a  Solenidade  Alusiva  ao 
Aniversário de Criação do Corpo de Bombeiros Militar do Pará a ser realizada no período de 17 a 24 de 
novembro, nas dependênicas do 5º GBM/Marabá.

Ma´rio Avelino Wanzeler de Matos – CEL QOBM
Comandante Operacional do CBMPA

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

1 - COMISSÃO DEJUSTIÇA
PARECER nº 047/2010-COJ
INTERESSADO: SUBTEN JOAES LIMA DOS SANTOS.  
ASSUNTO: Requerimento de vaga no CHO
ANEXOS:
1. Parte s/nº-2010, de 21.09.2010, da Cap Flávia, Secretária da CPO e seus anexos;
2. Parte nº 193, Gab. SubCmdo., de 19.07.2010 e seua anexos.
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EMENTA:  REQUERIMENTO DE VAGA NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS, 
POR  SUBTENENTE BM ESPECIALISTA/MÚSICO.  CERTAME  REALIZADO PARA PREENCHIMENTO 
DE UMA VAGA.  ALÉM DO  1º  COLOCADO,  TAMBÉM FOI  INDICADO PELO ENTÃO  COMANDANTE 
GERAL DO CBMPA PARA PARTICIPAR DO REFERIDO CURSO, SUBTEN BM , SEM QUE ESTE TENHA 
PARTICIPADO DO PROCESSO SELETIVO.  ALEGAÇÃO DE  DE TER HAVIDO QUEBRA NA ORDEM 
CLASSIFICATÓRIA  EM  PRETERIÇÃO  DO  REQUERENTE,  GERANDO  DIREITO  A  ESTE.  PEDIDO 
CONTRARIA A LEI,  QUE  NESSE  CASO  SERIA A REFERIDA NORMA PARA SELEÇÃO  INTERNA, 
PORTANTO FERE O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA 
MORALIDADE. PARECER DESFAVORÁVEL.

I – DA CONSULTA.
Deu entrada na Comissão de Justiça em 20 de dezembro de 2010, a Parte nº 193, Gab. 

SubCmdo., de 19.07.2010 e posteriormente a Parte s/nº-2010, de 21.09.2010, da Cap Flávia, Secretária da 
CPO,  relativa  ao  Requerimento  de  vaga  no  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais,   do   Subtenente  BM 
Especialista/Músico JOAES LIMA DOS SANTOS.

II – DOS FATOS.
No dia 10 de outubro de 2006 foi realizada uma seleção interna ao Curso de Habilitação 

de  Oficiais,  da  qual  participou  o  requerente,  Subtenente  BM  Especialista/Músico  JOAES LIMA DOS 
SANTOS, o qual obteve a 2ª colocação, conforme publicado no BG nº 184, de 18.10.2010. O referido 
certame foi realizado  para preenchimento de uma vaga apenas para o referido Quadro,  com validade 
apenas para o ano de 2006, sendo que além do 1º colocado no certame, o então Subten BM Clérisson 
Lima da Costa, também foi indicado pelo então Comandante Geral do CBMPA, Cel QOBM Orlando Antonio 
Sarmanho Frade, para participar do referido curso, o então Subten BM Davi Abraão Moraes Soares, sem 
que este tenha participado do processo seletivo. Cabe registrar que o então Subten DAVI participou do 
processo seletivo interno para mestre e contra-mestre da banda de música do CBMPA em 1993, sendo que 
ao término do curso não foi promovido, tendo requerido administrativamente várias vezes sua promoção, 
não obtendo êxito, tendo seu pedido sempre indeferido por não preencher os requisitos legais, sendo o 
último parecer o de nº 054/2006 – COJ, publicado no BG Nº 102, de 01.06.2006, o qual também indeferiu o 
pedido do militar pelo mesmo motivo. A Procuradoria Geral do Estado emitiu o Parecer nº 045/2004 – PGE, 
a respeito do assunto, o qual indeferiu em parte o pedido do referido militar, justificando que só é possível a  
promoção de oficiais que atendam simultaneamente a todos os dispositivos da Lei Estadual nº 5.162/84 e o  
do Decreto nº 4.241/88, porém concordando com a indicação do militar ao Curso de Habilitação de Oficiais,  
a fim de que fosse garantida sua promoção quando todos os requisitos fossem preenchidos, motivo pelo 
qual o mesmo foi indicado pelo então Comandante Geral para o referido curso, sem participar do processo 
seletivo.

III – DO DIREITO.
III.1- DA LEI
A Norma para Seleção Interna de Admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais  do 

Quadro de Especialistas,  dispõe o seguinte  a  respeito  do número de vagas e da validade da seleção 
interna:

“1. DO NÚMERO DE VAGAS 
O número de vagas a ser preenchida é de 01 (uma) vaga ...
[…]
“5. DA VALIDADE DA SELEÇÃO INTERNA
A seleção tem validade somente para o ano de 2006...
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 ...

III.2- DA DOUTRINA
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:
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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.

Frente ao Principio da Impessoalidade, a atividade administrativa deve ser destinada a 
todos os administrados, dirigidas aos cidadãos em geral, sem determinação de pessoa ou discriminação de 
qualquer natureza. É o que impõe ao Poder Público este princípio.

Com ele quer-se quebrar o velho costume do atendimento do administrado em razão de 
seu prestigio ou porque a ele o agente público deve alguma obrigação. Assim, tem toda razão Wolgran  
Junqueira Ferreira quando afirma que.

A “impessoalidade”, isto é, o ato administrativo, não deve ser elaborado tendo  
como objetivo a pessoa de alguém. Não pode ser dirigido com o intuito esta ou aquela pessoa, esta  
ou aquela empresa.

A mesma inteligência é esposada por Celso Antonio Bandeira de Melo, em sua obra 
Curso de Direito Administrativo, para quem “o principio em causa não é senão o próprio principio da 
igualdade ou isonomia”,  e Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo, cit., p.85) preleciona que essa 
proposição nada mais é que o clássico principio da finalidade, o qual  impõe ao administrador publico que só 
pratique o ato para o seu fim legal,  e este é unicamente o que a norma de direito indica expressa ou 
virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal.

Quanto ao 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 ...

IV – DO PARECER.
Face ao acima exposto, entendemos que,  em virtude da Norma para Seleção Interna de 

Admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais do Quadro de Especialistas da época dispor que o número 
de vagas a ser preenchida é de 01 (uma) vaga e que a seleção tem validade somente para o ano de  
2006, a qual foi preenchida à época pelo 1º colocado, não cabe portanto a alegação de que teria havido  
quebra na ordem classificatória em preterição do requerente, pois nestas condições, nem expectativa de 
direito havia. Portanto,  somos de parecer desfavorável ao pedido, por contrariar a lei, que nesse caso seria 
a referida Norma para Seleção interna,  portanto  fere  o  princípio  da legalidade,  além dos princípios da 
impessoalidade e da moralidade.

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

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

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer.
2. Pubique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral do CBMPA.
3. A DP para providências.

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Cooordenador Estadual deDefesa Civil e Cmt Geral do CBMPA
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PARECER Nº 52/2010-COJ.
INTERESSADO: 1º Ten Edilson de Jesus Baia Ferreira.
ORIGEM: 15º Grupamento Bombeiro Militar.
ASSUNTO: Solicitação de indenização de representação.
ANEXO: Ofício  200/2010  –  Gab.CMD°,  Parte  s/n°/2010,  de  10  de  maio  de  2010, 

Cópias: Boletim Interno 027, de 07 de agosto de 2009; BG 001, de 04 de janeiro de 2010; Arts. 22 e 26 do 
Estatuto dos Policiais Militares; Arts. 30, 38 e 49 da Lei 4.491, de 28 de novembro de 1973; Decreto nº 
4.559 de 27 de março de 2001.

EMENTA:  1º  TEN  QOBM  RESPONDENDO  EM  PERÍODOS  DISTINTOS  PELO 
SUBCOMANDO E COMANDO DO 15º GBM. INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE.

I – DA CONSULTA
O Ilustríssimo Sr. Cel. Costa, Subcomandante Geral do CBMPA, enviou a esta Comissão 

de Justiça o processo referente à Parte s/nº /2010, de 10 de maio de 2010, e seus anexos, que versa sobre 
os pedidos de indenização de representação pleiteado pelo 1º Ten QOBM Edilson.

II - DOS FATOS
Este parecer versa sobre o cabimento de indenização de representação ao oficial que 

assumiu  por  dois  períodos,  um  superior  a  30  dias  e  o  outro  inferior,  o  cargo  de  subcomandante  e  
Comandante do 15º GBM, respectivamente.

O Boletim Interno do 15º GBM de nº 027, de 07 de agosto de 2009 preceitua que o 1º  
Ten QOBM  Edilson de Jesus Baia Ferreira passou a responder interinamente pelo Subcomando do 15º 
GBM, acumulativamente com a função que já exercia em razão do titular ter sido exonerado do cargo,  
conforme portaria nº 375, de 30 de julho de 2009 e BG nº 135, de 03 de agosto de 2009.

De acordo com o Boletim Geral 001 de 04 de janeiro de 2010, fica respondendo pelo 15 º 
GBM – Abaetetuba, o 1º Ten QOBM Edilson de Jesus Baia Ferreira, no período de 14 de dezembro de 
2009 a 13 de janeiro de 2010, em razão do Major QOBM Marcos Roberto Costa Macedo, encontrar-se em 
gozo de férias.

III – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
De acordo com a Lei n° 4.491 de 28 de novembro de 1973, que Institui novos valores de 

remuneração  dos  Policiais  Militares,  podemos  extrair  o  seguinte  conceito  acerca  de  Indenização  de 
Representação:

SEÇÃO V
Da Representação
(...)
Art. 50 - O direito à Indenização de Representação, é devido ao policial-militar desde o 

dia em que assume o cargo ou comissão e cessa quando dele se afasta em caráter definitivo ou por prazo 
superior a trinta (30) dias, o direito à Indenização de Representação é devido, a partir desse limite, apenas 
ao policial-militar substituto.

Concomitante a este dispositivo legal acima mencionado, encontramos ratificação na Lei 
nº 6.880, de 09 de dezembro de 1980, que dispõe sobre o estatuto dos militares, conforme:

Art. 21. Os cargos militares são providos com pessoal que satisfaça aos requisitos de 
grau hierárquico e de qualificação exigidos para o seu desempenho.

Parágrafo  único.  O  provimento  de  cargo militar  far-se-á  por  ato  de  nomeação  ou 
determinação expressa da autoridade competente

Art. 22. O cargo militar é considerado vago a partir de sua criação e até que um militar 
nele tome posse, ou desde o momento em que o militar exonerado, ou que tenha recebido determinação 
expressa da autoridade competente, o deixe e até que outro militar nele tome posse de acordo com as 
normas de provimento previstas no parágrafo único do artigo anterior.

(…)
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Art.26 - O Policial-Militar, ocupante de cargo provido em caráter efetivo ou interino, de 
acordo com o parágrafo único do artigo 22, faz jus aos direitos correspondentes ao cargo, conforme previsto 
em Lei.

Tratando especificamente do Regulamento Interno e dos Serviços GERAIS – R-1 (RISG), 
podemos auferir o seguinte entendimento:

CAPÍTULO II
DAS SUBSTITUIÇÕES TEMPORÁRIAS
Seção I
Das Normas Gerais para Substituições Temporárias
Art.  376.   Substituição  temporária  é  a  realizada  pelo  militar  quando,  em  caráter 

transitório, exerce cargo ou responde por função ou encargo atribuídos privativamente a militar de grau 
hierárquico superior ou igual ao seu, sendo-lhe atribuídas todas as responsabilidades inerentes ao cargo.

Art. 377.  O cargo militar é considerado vago a partir de sua criação até que um militar 
dele tome posse efetivamente,  voltando a estar  vago quando o militar  que o exerce efetivamente seja  
exonerado ou o deixe por ordem expressa de autoridade competente.

Art. 378.  Aplicam-se às substituições subseqüentes as mesmas prescrições referentes à 
substituição inicial que as motivou.

Art.  379.   Respeitado  o  disposto  nos  arts.  386  e  390  deste  Regulamento,  as 
substituições temporárias ocorrem por motivo de:

I - cargo vago;
II - afastamento do cargo, do ocupante efetivo ou interino, por prazo superior a trinta dias; 

ou
III - afastamento do cargo, do ocupante efetivo ou interino, por prazo inferior a trinta dias  

ou por férias.
§  1º  Nos  casos  dos  incisos  I  e  II deste  artigo,  o  substituto  assume o  cargo 

interinamente.
§ 2º No caso do inciso III deste artigo, o substituto responde pela função.
O Decreto Estadual nº 4.559, de 27 de março de 2001, que estabelece as condições e 

valores da Indenização de Representação instituída pelo art. 48 da Lei nº 4.491, de 28 de novembro de 
1973, revoga o Decreto nº 1.916, de 25 de setembro de 1993, e dá outras providências.

Art. 1º A Indenização de Representação é devida aos integrantes da Polícia Militar do 
Pará nos valores e funções a seguir especificados:

(...)
III- Comandantes  de  Unidades  Operacionais,  Subcomandantes  de  Policiamento 

metropolitano e Regionais, Missões Especiais e Interinstitucionais, Chefes de seção do Estado- Maior Geral,  
Presidente da Comissão de Justiça, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Controlador Interno, 
Comandantes e Diretores de Órgãos de Apoio, Chefe de Gabinete do Comandante Geral e Assistente do 
Comandante Geral – 80% do cargo DAS-4;

IV - Comandantes de Subunidades Operacionais Autônomas, Comandantes de Zonas 
de  Policiamento,  Subcomandantes de  Unidades  Operacionais,  Subdiretores  de  Órgãos  de  Direção 
Setorial, Assistente do Subcomandante-Geral, Chefe do CITEL, Ajudantes de Ordens do Comando-Geral, 
Membros das Comissões Permanentes - 80% do cargo DAS-3;

A Lei nº 5.251 de 31 de julho de 1985, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares 
da Polícia Militar do Estado do Pará e dá outras providências, ora aplicado aos Bombeiros Militares do Pará,  
expõe que:

Art.  22  - Os  cargos  Policiais-Militares  são  providos  com pessoal  que  satisfaça  aos 
requisitos de grau hierárquico e de qualificação exigidos para o seu desempenho.

Parágrafo Único - O provimento de cargo Policial-Militar se faz por ato de nomeação, de 
designação ou determinação expressa de autoridade competente.
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IV – CONCLUSÃO
Diante do exposto, esta Comissão de Justiça se manifesta no sentido de que cabe o 

pagamento da indenização  de representação,  pelos motivos de  fato  e  de direito  demonstrados,  sendo 
necessária a publicação prévia da portaria de nomeação do oficial, para formalizar o período em que o 
mesmo substituiu o cargo interinamente. É de fundamental relevância o período de substituição, pois no 
caso de até 30 dias ambos oficiais fazem jus à gratificação, o substituído e o substituto, porém no caso que 
ultrapassou 30 dias apenas o substituto deverá receber tal contraprestação pecuniária. Desta forma, data 
vênia, é isso que se pode depreender dos dispositivos legais em análise.  É o Parecer, salvo melhor juízo.

Quartel em Belém-PA, 08 de novembro de 2010.

PAULO SÉRGIO MARTINS COSTA – 1º Ten. QOCBM 
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o parecer.

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

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer.;
2. Pubique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral do CBMPA.;
3. Ao Gabinete do Comandante Geral para confecção da portaria;
4. Ao Departamento de Pessoal para providências.

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Cooordenador Estadual deDefesa Civil e Cmt Geral do CBMPA

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - ATO DO COMANDO DO 7º SGBM/I

PORTARIA Nº 005, DE 17 NOVEMBRO DE 2010.
ANEXO: 
Termo de Declarações da Srª. Maria José Ferreira Baia;

O Comandante do 7º SGBM/I, no uso de suas atribuições legais e om o intuito de apurar 
a conduta do CB BM Wagner Tomé Rodrigues Figueiredo, RG 15734, pertencente ao quartel do 7º SGBM/I 
que  no  dia  08  de  setembro  de  2010,  por  volta  das  21h40,  encontrava-se  trajando  short  e  camiseta 
vermelhos na esquina da Avenida 16 de Novembro com a Rua João Diogo e abordaram a Srª. Maria José  
Ferreira Baia fazendo gracejos com “cantadas gbaratas”, perguntando se a mesma gostaria de entrar no 
quartel,  se  podiam  conhecê-la  e  continuaram  seguindo-a  até  as  proximidades  do  prédio  do  Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) fazendo procedimentos como bater pés no chão para assustá-la e gritando “pega” 
e quando a referida senhora retornou, disse aos mesmo que não deveriam se portar de maneira a proteger 
o cidadão e dar segurança e não da forma anterior e foi quando um dos militares seguiu pronunciando 
palavras pejorativas, de baixo calão e com ameaças, conforme lavrado em termo de declaração, caso a  
mesma o denunciasse, sendo que a declarante registou uma imagem no seu aparelho celular,  onde foi  
posível identificar o CB BM Wagner Tomé Rodrigues Figueiredo trajando short e camiseta vermelha.

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

(PADS)  para  apurar  todas  as  circunstâncias  dos  fatos  e  as  possíveis  trangressões  disciplinares 
disponibilizadas no Art. 17, incisos X e XVII, Art. 18, incisos XXXI, XXXIV, XXXIX, Art. 37, incisos LXXXII e 
XCVI  e agravantes Art.  36 incisos VI  da Lei  nº  6.833 de 13 de fevereiro  de 2006,  Código de Ética e  
Disciplina da PMPA, ora em vigor no CBMPA, podendo ser sancionado de acordo com o art. 106, parágrafo 
único, da referida Lei;
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Art. 2º – Substituir o 1ºSGT BM Ivanir de Souza Ribeiro, RG 8587, como Presidente do 
PADS, conforme alegações elencadas em parte e acatads pelo Comandante da UBM, nomear o 3º SGT BM 
Silvio Prata Ribeiro delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º – O Presidente deverá observar as orientações formalizadas através do ofício nº 
1671/2008 da JME, transcito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008, bem como oferecer o  
contraditório e a ampla defesa ao acusado, de acordo com o art. 5º LV CF/88;

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.

Carlos Augusto Oliveira Ribeiro – CAP QOBM
Comandante do 7º 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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