
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 06 DE JANEIRO DE 2011.
BOLETIM GERAL Nº 004

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 07 DE JANEIRO DE 2011 (SEXTA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM MARCOS REIS
Supervisor de Área CAP BM ALBUQUERQUE

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM CILEA
2º Turno: CAP BM LOAIR

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM DONZA
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM RICARDO
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM WITTYNG

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – CURSO DE VISTORIA TÉCNICA – CVT :

Aprovo  a extensão do período de recesso escolar ao Curso de Vistoria técnica – CVT, 
até o dia 16 de Janeiro de 2011, fato este em decorrência da falta de alimentação aos militares das UBM'S  
de outros municípios. O referido curso deverá retornar as suas atividades laborais no dia 17 de janeiro de  
2011 pronto para instrução.

(Fonte: Nota nº 02, de 05JAN2011- DEI)

2- ATA COMPLEMENTAR DE CONCLUSÃO DE CURSO DE APERFEÇOAMENTO 
DE  OFICIAIS-  CAO/2010-  3ª  TURMA,  COM  ÊNFASE  EM  PROTEÇÃO  E  SEGURANÇA 
AMBIENTAL

NOME DA TURMA: CEL PM LUIZ DÁRIO DA SILVA PEREIRA (IN MEMORIAM)
Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez (2010), no Instituto 

de Ensino e Segurança do Pará- IESP, criado através da Lei nº 6.257 de 17 de novembro de 1999, foi  
elaborada  a  Ata  Complementar  do  Oficial  aluno  concluinte  do  Curso  de  Aperfeiçoamento  de  Oficiais-
CAO/2010  –  3ª  Turma,  com  ênfase  em  Proteção  e  Segurança  Ambiental,  realizado  no  período  de 
07/06/2010 a 14/12/2010, com carga horária total de 830 (oitocentos e trinta ) horas aula, pertencente à 
Instituição abaixo relacionada, de conformidade com a Resolução nº 018 do Conselho Superior do IESP 
(CONSUP) de 28 de maio de 2010, em virtude do Oficial aluno relacionado não ter entregue dentro do prazo 
regulamentar  o  Projeto  de  Pesquisa  como forma  de  avaliação  da  disciplina  Metodologia  da  Pesquisa 
Científica, vindo o mesmo a fazer a entrega para a Professora Msc Ana Telma Monteiro Sousa somente no  
dia 15/12/2010, o qual obteve a média 7,5 (sete e meio) sendo aprovado. Esclareço que a conclusão da  
referida disciplina é requisito necessário para a conclusão do curso.

POSTO NOME INSTIT. MÉDIA CONC. CLASSIF.
CAP BM PAULO VINÍCIUS DA COSTA SARQUIS CBMPA 8,3 MB 33º/35
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Como nada havia a ser tratado, dou por encerrada a presente ATA que depois de lida a 
achada conforme por mim professora Mestre SÔNIA DA COSTA PASSOS - Supervisora Pedagógica do 
Curso, pelo CEL QOBM RR MARCOS AURÉLIO AQUINO LOPES- Diretor do IESP, pelo TEN CEL QOPM 
CARLOS EMÍLIO DE SOUSA FERREIRA-Coordenador de Ensino Superior e pelo TEN CEL QOBM PAULO 
DE SOUZA CRUZ- Supervisor Militar do Curso. 

(Fonte: Nota nº 02, de 05JAN2011- DEI)

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

1 – FÉRIAS -  TRANSFERÊNCIA
Fica transferido por necessidade do serviço, o período de férias regulamentar relativo ao 

ano de 2010, do CAP QOBM ANDRE LUIZ NOBRE CAMPOS, do QCG, do mês de janeiro para o mês de 
fevereiro do corrente ano, em virtude do referido oficial encontrar-se respondendo pela chefia da Ajudância 
Geral do CBMPA. 

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - TERMO DE BAIXA DE BENS MÓVEIS

TERMO Nº 008/2010 – DAL
Referente à Portaria nº. 296 de 09SET10 publicada no BG nº 169 de 28SET10

ÓRGÃO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ – CBMPA

DATA BASE: 19 DE NOVEMBRO DE 2010
SOLICITANTE: Comandante Geral do CBMPA
OBJETO:  Materiais não permanentes (Capacetes, Luvas, Braçadeiras, Cintos, Barretinas, Ambú, Ombreira, 
Calça cinza, Mascara de respiração autônoma, Penacho vermelho/branco, Bandeiras, Botas, Faixas, tubo de 
salvamento, camisas).
OBJETIVO: Avaliar as condições de uso, físicas e de servibilidade dois bens considerados de consumo e (ou) 
não permanentes, catalogados neste laudo pertencentes ao acervo patrimonial do Corpo de Bombeiros Militar 
do Pará - CBMPA e que não estão sendo utilizados pela instituição Bombeiro Militar.

Item RP Descrição do Bem QTD Unidade Situação Motivo 
da Baixa

1 não se 
aplica Ambú na cor preta 01 ABM

Inservível para o serviço e 
uso  na  instituição 
bombeiro (CBMPA)

Inservibili
dade

2 não se 
aplica 

Abafadores para combate de 
fogo no mato 01 ABM

Inservível para o serviço e 
uso  na  instituição 
bombeiro (CBMPA)

Inservibili
dade

3 não se 
aplica 

Braçadeiras para uso no 
serviço de guarda 23 ABM

Inservível para o serviço e 
uso  na  instituição 
bombeiro (CBMPA)

Inservibili
dade

4 não se 
aplica 

Capacete tipo Barretinas para 
o uniforme 7ºA 48 TERMO

ABM

Inservível para o serviço e 
uso  na  instituição 
bombeiro (CBMPA)

Inservibili
dade

5 não se 
aplica Botas de borracha cano longo 02 ABM

Inservível para o serviço e 
uso  na  instituição 
bombeiro (CBMPA)

Inservibili
dade

6 não se 
aplica Cintos para o uniforme 7º A 14 ABM

Inservível para o serviço e 
uso  na  instituição 
bombeiro (CBMPA)

Inservibili
dade
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Item RP Descrição do Bem QTD Unidade Situação Motivo 
da Baixa

7 não se 
aplica Cinto tipo NA, na Cor vermelho 01 ABM

Inservível para o serviço e 
uso  na  instituição 
bombeiro (CBMPA)

Inservibili
dade

8 não se 
aplica Cinto tipo NA, na Cor verde 06 ABM

Inservível para o serviço e 
uso  na  instituição 
bombeiro (CBMPA)

Inservibili
dade

9 não se 
aplica Cintos tipo ginástico 150 ABM

Inservível para o serviço e 
uso  na  instituição 
bombeiro (CBMPA)

Inservibili
dade

10 não se 
aplica 

Calça na cor cinza do uniforme 
de 7º A 03 ABM

Inservível para o serviço e 
uso  na  instituição 
bombeiro (CBMPA)

Inservibili
dade

11 não se 
aplica 

Calça na cor vermelha do 
uniforme de 7º A 59 ABM

Inservível para o serviço e 
uso  na  instituição 
bombeiro (CBMPA)

Inservibili
dade

12 não se 
aplica 

Polainas para o uniforme de 7º 
A 35 ABM

Inservível para o serviço e 
uso  na  instituição 
bombeiro (CBMPA)

Inservibili
dade

13 não se 
aplica 

Penacho na cor vermelho e 
branco 95 ABM

Inservível para o serviço e 
uso  na  instituição 
bombeiro (CBMPA)

Inservibili
dade

14 não se 
aplica Penacho na cor vermelho 13 ABM

Inservível para o serviço e 
uso  na  instituição 
bombeiro (CBMPA)

Inservibili
dade

15 não se 
aplica 

Tubo de resgate na cor 
vermelho 03 ABM

Inservível para o serviço e 
uso  na  instituição 
bombeiro (CBMPA)

Inservibili
dade

16 não se 
aplica 

Pares de luvas de pelica na 
cor preta 05 ABM

Inservível para o serviço e 
uso  na  instituição 
bombeiro (CBMPA)

Inservibili
dade

17 não se 
aplica 

Pares de luva para salvamento 
na cor preta 02 ABM

Inservível para o serviço e 
uso  na  instituição 
bombeiro (CBMPA)

Inservibili
dade

18 não se 
aplica 

Pares de luva de pelica na cor 
branca 17 ABM

Inservível para o serviço e 
uso  na  instituição 
bombeiro (CBMPA)

Inservibili
dade

19 não se 
aplica 

Mascara de proteção contra 
gases 01 ABM

Inservível para o serviço e 
uso  na  instituição 
bombeiro (CBMPA)

Inservibili
dade

20 não se 
aplica Bandeiras do Estado do Pará 03 ABM

Inservível para o serviço e 
uso  na  instituição 
bombeiro (CBMPA)

Inservibili
dade

21 não se 
aplica 

Flâmula da Academia de 
Bombeiros do Pará 01 ABM

Inservível para o serviço e 
uso  na  instituição 
bombeiro (CBMPA)

Inservibili
dade

22 não se 
aplica Flâmula do IGPM 01 ABM

Inservível para o serviço e 
uso  na  instituição 
bombeiro (CBMPA)

Inservibili
dade

23 não se 
aplica Roupa de Apicultor 01 ABM

Inservível para o serviço e 
uso  na  instituição 
bombeiro (CBMPA)

Inservibili
dade

24 não se 
aplica 

Talabarte com a logomarca 
dos Bombeiros do Pará

01 ABM Inservível para o serviço e 
uso  na  instituição 

Inservibili
dade
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Item RP Descrição do Bem QTD Unidade Situação Motivo 
da Baixa

bombeiro (CBMPA)

25 não se 
aplica Rosetas do CBMPA 03 ABM

Inservível para o serviço e 
uso  na  instituição 
bombeiro (CBMPA)

Inservibili
dade

26 não se 
aplica 

Pares de platina de prontidão 
do 2º ano 32 ABM

Inservível para o serviço e 
uso  na  instituição 
bombeiro (CBMPA)

Inservibili
dade

27 não se 
aplica 

Pares de platina de prontidão 
do 3º ano 30 ABM

Inservível para o serviço e 
uso  na  instituição 
bombeiro (CBMPA)

Inservibili
dade

28 não se 
aplica 

Pares de platina de prontidão 
1º ano 02 ABM

Inservível para o serviço e 
uso  na  instituição 
bombeiro (CBMPA)

Inservibili
dade

29 não se 
aplica Pares platina do 7º A 36 ABM

Inservível para o serviço e 
uso  na  instituição 
bombeiro (CBMPA)

Inservibili
dade

30 não se 
aplica Capacete de guarda 15 ABM

Inservível para o serviço e 
uso  na  instituição 
bombeiro (CBMPA)

Inservibili
dade

31 não se 
aplica 

Capacete pacific na cor 
amarelo 04 ABM

Inservível para o serviço e 
uso  na  instituição 
bombeiro (CBMPA)

Inservibili
dade

32 não se 
aplica Capacete de prontidão 31 ABM

Inservível para o serviço e 
uso  na  instituição 
bombeiro (CBMPA)

Inservibili
dade

33 não se 
aplica Geladeira marca Cônsul 01 ABM

Inservível para o serviço e 
uso  na  instituição 
bombeiro (CBMPA)

Inservibili
dade

34 não se 
aplica 

Camisas de mangas 
compridas 03 ABM

Inservível para o serviço e 
uso  na  instituição 
bombeiro (CBMPA)

Inservibili
dade

MOTIVO  DA BAIXA:  O  presente  termo  tem  por  objeto  os  materiais  de  consumo  e  não  permanentes, 
destacados acima foram considerados inservíveis para os serviços da Corporação Bombeiro Militar, haja vista 
que se trata de bem em desuso, como comprova o levantamento formalizado por comissão nomeada pela 
Portaria nº. 296/10 de 09SET10 do Comandante Geral  do CBMPA, publicada no Boletim Geral  nº 196 de  
28SET10, após a avaliação desses bens a comissão chegou à conclusão que  os bens objeto do referido  
laudo estão com suas condições físico-mecânicas e de uso associados nas seguintes situações: são  
inservíveis,     na  condição  de  resíduo,  permanecendo  assim  em  desuso   na  unidade  em  que  estavam 
tombados, tudo transcrito no laudo de avaliação nº 11/2010/DAL-4, de 19 de Novembro de 2010. Considerando  
que estes materiais não mais servem aos fins a que se destinavam. Considerando que foi recomendada, pela  
comissão de avaliação de bens móveis a realização de incineração de todos os bens pertencente ao CBMPA 
pelo  que  resolve  emitir  documento  oficial,  firmando a  baixa  patrimonial,  do  acervo  do  CBMPA,  dos  bens 
constantes neste documento.
UNIDADE DE PATRIMÔNIO
DATA: 15 /12/2009
NOME: TEN QOBM Moisés Tavares Moraes - Chefe 
do Setor de Patrimônio do CBMPA.

ASSINATURA:___________________________

TITULAR DO ÓRGÃO
DATA: 15/12/2009
NOME: CEL QOBM Paulo Gerson Novaes de Almeida- 
Comandante Geral do CBMPA.

ASSINATURA:________________________________

MARCO ANTÔNIO GOMES – TEN CEL QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA
(Fonte: Nota nº 40/2010 - DAL)
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2 - ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 0433, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2010.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por ordenamento jurídico vigente e 
considerando o que preceitua o dispositivo no Artigo 17, Inciso II, da lei federal nº 8.666/93; Lei estadual nº  
6.555 de 03 de julho de 2003 – publicada no diário oficial  edição nº 029979 de 04/07/2003, o decreto 
estadual nº 337/2007; publicada no diário oficial nº 030983 de 10 agosto de 207 e a Portaria estadual nº 
462/2004 publicada no diário oficial nº 030313, e;

CONSIDERANDO a conclusão em que chegou a comissão de avaliação de bens móveis 
do CBMPA que conluio sobre o estado de inservibilidade dos Bens provenientes da Academia de Bombeiro 
Militar-ABM, recomendando a incineração desses bens em virtude de serem bens de consumo e terem sua 
vida útil expirado, não sendo possível outra destinação pelo fato de serem bens específicos da instituição, 
conforme preceitua as orientações constante no Manual de Gestão do Patrimônio Mobiliário do Estado do 
Pará,

RESOLVE: 
Art.  1º -  Homologar  a  conclusão  em que  se  chegou  os  membros  da  comissão  de 

Avaliação de Bens Móveis, nomeado através da portaria nº 296/ 09SET2010, conforme Laudo nº 011/2010-
DAL;

Art. 2º - Autorizar o setor de patrimônio do CBMPA a tomar as providências legais para a 
realização do procedimento de incineração dos bens constantes no Anexo I do Laudo nº 011/2010-DAL e 
Termo de Baixa de nº 08/2010.

Art. 3º - Revogando-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM 
Comandante Geral do CBMPA e  Coordenador Estadual de Defesa Civil

3 - LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MATERIAIS DE CONSUMO)
LAUDO Nº 011/2010 – DAL
Referente à Portaria nº. 296/10 de 09SET10.

ÓRGÃO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ – CBMPA

DATA: 10 DE DEZEMBRO DE 2010
SOLICITANTE: Comandante Geral do CBMPA
OBJETO: Materiais de consumo inservíveis e ou que não atendem as atividades Bombeiro Militar
OBJETIVO: Determinação da integridade física, condições de funcionamento e utilização dos materiais 
de consumo, considerados Inservíveis e (ou) que não atendem as atividades Bombeiro Militar.

PARECER
A comissão de Avaliação de Bens Móveis, designada pela Portaria nº. 296/10 de 09SET10 – BG 196 de 
28SET10, do Comandante Geral do CBMPA, para identificar a integridade e as reais condições de uso 
dos bens relacionados no anexo I  deste  Laudo,  conforme estabelece a administração do Estado no 
Decreto nº 337 de 09 de agosto de 2007 e
Após a análise e vistoria técnica procedidas a fim de determinar o estado atual em que se encontram, os  
bens constantes no anexo I deste laudo, corroborando o estudo da coletânea de Leis e normas  que 
tratam da Baixa e Alienação de Bens Móveis dos órgãos dada Administração Pública Estadual Direta e 
Indireta, contidas no Manual de Gestão do Patrimônio Mobiliário do Estado do Pará, homologado pelo 
Governo do Estado em através do Decreto Estadual nº 337, de 09 de agosto de 2007, entre as quais  
pode-se citar:
A portaria nº 205, de 08 de junho de 2004 (trata da alienação de bens móveis considerados inservíveis a  
administração pública, por licitação modalidade leilão); Portaria nº 962, de 19 de setembro de 2008, da  
Secretaria de Estado de Administração, publicada no Diário Oficial, Edição nº 31261, de 24/09/2008, defi -
ne a vida útil e a depreciação dos bens móveis.
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Da Análise das Leis
Ao analisar  as leis,  acima citadas,  verifica-se que os bens catalogados,  reunidos e  encaminhados a 
Diretoria de Apoio Logístico do CBMPA pela Academia Bombeiro Militar-ABM, são de natureza definida no 
sistema de compras do Estado como de Consumo, ou seja, não permanentes e que por isso estima-se 
uma vida útil inferior a dois anos.
Verifica-se a falta de condições de uso dos materiais dessa unidade, visto que se trata de materiais,  
confecções e objetos com vida útil superior a 10 anos, em alguns casos até superiores a 15 anos, como 
exemplos as calças, plumas , barretinas, que perderam suas características e finalidade, estando em 
condições obsoletas e permaneceram depositadas no almoxarifado da ABM, ao longo dos anos,  em 
virtude da administração da referida academia desconhecer a providências a serem tomadas.
Ressalta-se que por serem materiais caracterizados com as logomarcas dos bombeiros ou totalmente 
personalizados para  o  uso  da  Instituição  Bombeiro  Militar,  não  podem ser  transferidos  ou  doados a 
terceiros, sob o risco de serem utilizados em ambiente exterior ao militar, fato este que comprometeria a 
imagem da instituição.
Considerando que tais materiais são considerados de consumo, com vida útil limitada em sua maioria a 2 
(dois) anos, os mesmos estão com a vida útil expirada. Visto que as suas respectivas vidas úteis foram  
findadas na década de noventa, ou seja, há pelo menos 10 anos.
Considerando  ainda  que  devido  à  Instituição  Bombeiro  Militar,  não  dispor  de  lugar  apropriado  para 
guardar todos os materiais de consumo, discriminados no anexo I,  e que os mesmos permaneceram 
todos esses anos no almoxarifado local da Academia Bombeiro Militar-ABM.
Considerando finalmente, que os materiais em análise não oferecem as mínimas condições de manuseio, 
e comprometem a integridade física de seus utilitários, bem como não favorecem, sobretudo, a segurança 
devida, a característica de cada material. 
Dadas  as  condições  em  que  se  encontram  esses  materiais,  sugere-se  como  providência  inicial  a 
realização  da  baixa  patrimonial  dos  referidos  materiais,  e  consequente  incineração dos  seguintes 
materiais: pois  existem  atualmente  59  (cinqüenta  e  nove)  Calças  tipo  polar,  48  (quarenta  e  oito) 
Capacetes tipo Barretina, 15 (quinze) capacete de para uso no serviço de guarda, 02 (duas) camisas 
brancas, 01 (uma) camisa bege, 16 (dissésseis) pares de luva de pano na cor branco, 07 (sete) cintos 
(sendo 06 verdes e 01 vermelho), 04 (quatro) faixas de desfile, 03 (três) tubos para salvamento na cor  
vermelha, 02 (dois) pares de botas para uso em incêndio, 04 (quatro) capacetes marca pacific na cor 
amarelo, 150 (cento e cinqüenta) cintos ginásticos, 31 (trinta e um) capacetes (sendo 07 brancos e 24 
pretos), 14 (quatorze) cintos vermelhos/amarelos para uso no uniforme 7ºA, 04 (quatro) bandeiras do 
Pará, 02 (duas) Flâmulas tipo rosetas (uma do IGPM e uma da ABM), 108 (cento e oito) plumas, 01(um)  
ambú,  100 (cem) pares de ombreiras com identificação de aluno oficial  por  ano de permanência  na 
Academia, 35 (trinta e cinco) pares de protetor de napa tipo polaina, 30 (trinta) pares de luvas (sendo 10 
pretas e 20 brancas), 03 (três) calças cinza, 23 (vinte e três) braçadeiras para uso no serviço de guarda, 
01 (uma) mascara de respiração autônoma, 01 (uma) geladeira sem portas e acessórios de marca e 
cônsul, 01 (uma) roupa de apicultor, todos na condição de inservíveis e sobre o aspecto de resíduos.
Por fim,  é  de entendimento desta  Comissão de Avaliação de Bens móveis,  que os danos descritos,  
individualmente a cada material,  conforme anexo I, associado ao fato do uso prolongado e desgaste 
natural devido a ação do tempo, uso demasiado ao longo de vários anos, bem como, dado a taxa de 
depreciação e tempo de uso, previstos no manual de gestão patrimonial do Estado do Pará, definem a 
complexidade e precariedades em que se encontram as atuais condições de manuseio dos materiais  
analisados,  ficando assim concluído que os mesmos encontram-se na qualidade de inservíveis  e  no 
aspecto de resíduos

Moisés Tavares Moraes – 1º TEN QOBM
Presidente da Comissão de Avaliação

SGT BM Pedro Guilherme Nascimento Gomes
Membro da Comissão de Avaliação

Edwilson Damasceno Teixeira – MF 5608848-1
Membro da Comissão de Avaliação

MARCO ANTÔNIO GOMES – TEN CEL QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA
(Fonte: Nota nº 40/2010 - DAL)
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4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - ATO DO COMANDO DA 1ª SBM/I - INFRAERO

PORTARIA Nº 007, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2010.
ANEXO : 
- Cópia Autêntica nº 012 /2010  da  Parte nº 295, de 22OUT2010  -  livro do Sargento de 

dia da 1ª SBM/I-INFRAERO.
-  Parte Especial s/nº /2010, do1º Sgt BM Laranjeira-Sargento de dia , de 23Out2010.
- Parte nº 001/2010, do Subten BM Figueiredo, de 25OUT2010.
-  Memorando nº 28/2010 - Comandante da 1ª SBM/I.

O Comandante da 1ª Seção de Bombeiro Militar Independente – Infraero, no uso de 
suas atribuições legais e tendo tomado conhecimento dos documentos anexos, e com intuito de apurar a 
conduta do CB BM NÁDIO BATISTA DO NASCIMENTO , pertencente atualmente ao efetivo desta 1ª SBM/I, 
no que tange o motivo pelo qual  faltou o serviço  como componente da guarnição de salvamento no dia 22 
de  outubro  de  2010,  para  o  qual  estava  devidamente  escalado,   causando   com  sua  atitude,  sérios 
transtornos ao serviço  operacional.   

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

(PADS),  para  apurar  todas  às  circunstâncias  dos  fatos  e  as  possíveis  transgressões  disciplinares 
disponibilizadas nos incisos  X  e  XXV do Artigo 17, inciso XI do artigo 18 , inciso “ L  “do  artigo 37 da Lei  
N° 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, do Código de Ética e Disciplina da Policia Militar do  Pará, ora em 
vigor no Corpo de Bombeiros Militar do Pará, podendo o militar ser sancionado de acordo com o art. 106, 
parágrafo único da referida Lei.

Art.  2º  -  Nomear o 1º SGT BM  WANDERLEY SILVA DE OLIVEIRA, desta 1ª SBM/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 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.

JOSÉ RAIMUNDO LÉLIS POJO – Cap QOBM
Comandante da 1ª Seção de Bombeiro Militar Independente –Infraero

NOTA: Republicado por ter saído com incorreção na 4ª Parte do BG nº 216, datado do 
dia 21DEZ2010.

PORTARIA Nº 008, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2010.
ANEXO : 
- Cópia Autêntica nº 010 /2010  da  Parte nº 287, de 14OUT2010  -  livro do Sargento de 

dia da 1ª SBM/I-INFRAERO.
- Cópia Autêntica nº 011 /2010 da  Parte nº 291, de 18OUT2010  -  livro do Sargento de 

dia da 1ª SBM/I-INFRAERO.
O Comandante da 1ª Seção de Bombeiro Militar Independente – Infraero, no uso de 

suas atribuições legais e tendo tomado conhecimento dos documentos anexos, e com intuito de apurar a 
conduta do CB BM  NÁDIO  BATISTA DO NASCIMENTO, pertencente ao efetivo desta 1ª SBM/I, no que 
tange o motivo pelo qual  chegou atrasado para montar os serviços  como componente da guarnição de 
salvamento, no dia 03 DE NOVEMBRO DE 2010, para o qual estava devidamente escalado, causando  com 
sua atitude, transtornos ao serviço.   

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

(PADS),  para  apurar  todas  às  circunstâncias  dos  fatos  e  as  possíveis  transgressões  disciplinares 
disponibilizadas nos incisos  X  e  XXV do Artigo 17, inciso XI do artigo 18 , inciso “ L II “do  artigo 37 da Lei  
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N° 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, do Código de Ética e Disciplina da Policia Militar do  Pará, ora em 
vigor no Corpo de Bombeiros Militar do Pará, podendo o militar ser sancionado de acordo com o art. 106, 
parágrafo único da referida Lei.

Art. 2º - Nomear o 1º SGT BM WALMIR RODRIGUES DE ALMEIDA, desta 1ª SBM/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 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.

JOSÉ RAIMUNDO LÉLIS POJO – Cap QOBM
Comandante da 1ª Seção de Bombeiro Militar Independente –Infraero

NOTA: Republicado por ter saído com incorreção na 4ª Parte do BG nº 216, datado do 
dia 21DEZ2010.

PORTARIA Nº 009, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2010.
ANEXO : 
- 01(um) Memorando nº 030 /2010-Subcmdº, de 22NOV2010  /1ª SBM/I-INFRAERO.
- (01) uma Justificativa do CB BM BATISTA ( memorando nº 030 /2010-Subcmdº, de 

22NOV2010  /1ª SBM/I-INFRAERO)
- 01(uma) Parte Especial  s/nº  /2010, do1º Sgt BM Laranjeira -  Sargento de dia ,  de 

27Out2010.

O Comandante da 1ª Seção de Bombeiro Militar Independente – Infraero, no uso de 
suas atribuições legais e tendo tomado conhecimento dos documentos anexos, e com intuito de apurar a 
conduta do CB BM NÁDIO BATISTA DO NASCIMENTO , pertencente atualmente ao efetivo desta 1ª SBM/I, 
no que tange o motivo pelo qual  faltou o serviço  como componente da guarnição de salvamento no dia 26 
de  outubro  de  2010,  para  o  qual  estava  devidamente  escalado,   causando   com  sua  atitude,  sérios 
transtornos ao serviço  operacional.   

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

(PADS),  para  apurar  todas  às  circunstâncias  dos  fatos  e  as  possíveis  transgressões  disciplinares 
disponibilizadas nos incisos  X  e  XXV do Artigo 17, inciso XI do artigo 18 , inciso “ L  “do  artigo 37 da Lei  
N° 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, do Código de Ética e Disciplina da Policia Militar do  Pará, ora em 
vigor no Corpo de Bombeiros Militar do Pará, podendo o militar ser sancionado de acordo com o art. 106, 
parágrafo único da referida Lei.

Art. 2º - Nomear o 1º SGT BM ADEMAR FREITAS DE OLIVEIRA, desta 1ª SBM/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 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.

JOSÉ RAIMUNDO LÉLIS POJO – Cap QOBM
Comandante da 1ª Seção de Bombeiro Militar Independente –Infraero

NOTA: Republicado por ter saído com incorreção na 4ª Parte do BG nº 216, datado do 
dia 21DEZ2010.

2 - SOLUÇÃO DE PADS
a) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido 

por  determinação  e  exarada  na  Portaria  nº  001/2010,  de  03  de  setembro  de  2010,  do  CAP QOBM 
RAIMUNDO LÉLIS POJO, Comandante da 1ª SBM/I – INFRAERO cujo presidente foi o SUBTENENTE BM 
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LUCIVALDO  CHAGAS  FIGUEIREDO  SANTOS  RG  11964,  que  teve  por  escopo  apurar  todas  as 
circunstâncias dos fatos referentes à falta de serviço como componente da guarnição de salvamento do 
Aeroporto Júlio Cesar no dia 03AGO2010 e expediente na 1ª SBM/I no dia 02SET2010, resultando em 
diligencia em sua residência, sito à Localidade de Santa Bárbara, Distrito de Mosqueiro, permanecendo a 
contar do dia 02 de setembro do corrente ano, oito (08) dias de ausência de sua unidade de origem.

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

apurados constantes nos Autos, não houve crime militar, mas houve transgressão da disciplina por parte do 
CB  BM  MARCELO  OTÁVIO BARBOSA  FERREIRA,  quando  faltou  deliberadamente  e  sem  prévia 
comunicação a quem de direito ao serviço como componente da guarnição de salvamento do Aeroporto  
Júlio Cesar, no dia 03AGO2010 e expediente na 1ª SBM/I – INFRAERO no dia 02 SET2010;

2) Punir o CB BM MARCELO OTÁVIO BARBOSA FERREIRA com 8  (oito) dias de 
DETENÇÃO, pelos fatos acima mencionados, infringindo com seu procedimento, o disposto  no art. 17, 
inciso X, art. 18 inciso XI e art. 37 inciso L da Lei nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, Código de Ética e  
Disciplina da Policia Militar do Pará, ora em vigor no CBMPA;

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

4) Arquivar a 1ª Via dos Autos de PADS na 1ª SBM/I – INFRAERO;
5) Remeter a 2ª Via dos Autos de PADS ao Subcomando Geral;
6) Esta Punição terá efeito a partir da data de publicação em Boletim Geral;
7) Cumpra-se.
Belém, 23 de dezembro de 2010.

JOSÉ RAIMUNDO LÉLIS POJO – CAP QOBM
Comandante da 1ª SBM/I – INFRAERO

Por delegação:

ARTHUR ARTEAGA DURANS VILACORTA – 1º TEN QOBM
Subcomandante da 1ª SBM/I - INFRAERO 

B) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 
determinação do Comando do 11º Subgrupamento Bombeiro Militar/I, por meio da Portaria nº 006/2010 de 
17  de  novembro  de  2010,  cujo  encarregado  foi  o  Subten  Ernesto  Carlos  Aires  Ramos,  pertencente 
atualmente a esta Unidade, para apurar a falta de serviço de Chefe da Guarnição do 2º SGT BM Edinaldo 
Medeiro Lopes no dia 31 de outubro de 2010 (domingo).

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

fatos apurados constante nos autos, houve indícios de transgressão da disciplina por parte do 2º SGT BM 
Edinaldo Medeiro Lopes, pois o mesmo faltou ao serviço de Chefe de Guarnição no dia 31 de outubro de 
2010, não tendo apresentado fatos ou documentos que justificassem tal ato;

2 – Punir o 2º SGT BM Edinaldo Medeiro  Lopes com 06 (seis) dias de DETENÇÃO, 
pelos fatos acima mencionados, infringindo com seu procedimento o disposto no Art. 37, inciso L da Lei nº  
6833 de 13 de fevereiro de 2006 – Código de Ética e Disciplina da PMPA, ora em vigor no CBMPA;

3 – Remeter uma via dos Autos do PADS ao Ilmº Sr. CEL Subcomandante Geral do 
CBMPA para deliberação que o caso requer.

Luiz Roan Rodrigues Monteiro – 1º Ten QOBM
Subcomandante do 11º SGBM/I

3 - SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA
Analisando os Autos de Sindicância procedido por determinação e exarada através da 

Portaria nº 002/2010, de 03 de setembro de 2010, publicada em BG 159ª , de 13 de setembro de 2010, do  
CAP QOBM JOSÉ RAIMUNDO LÉLIS POJO,  Comandante da 1ª SBM/I-Infraero,  cujo presidente foi  o 
SUBTEN BM JOSÉ MARIA FERREIRA DE BRITO, que teve por escopo apurar todas as circunstâncias dos 
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fatos  referentes  ao  suposto  desaparecimento  de  alguns  colchões  do  interior  da  sala  onde  funciona  o 
alojamento  de  oficiais  desta  1ª  SBM/I,  pertencente  a  carga  da  Empresa  Mista  de  Infra  -  estrutura 
Aeroportuária , do que se objetiva apurar as possíveis Transgressões da Disciplina disponibilizada no Artigo 
37.

RESOLVO
1) concordar  com a conclusão que chegou o Presidente da Sindicância de que não 

houve transgressão da disciplina Bombeiro militar e sim crime militar de natureza incerta , pois de  acordo  
com as oitivas  da Sindicância,  que em face dos fatos apurados constante nos Autos, e conforme relatos 
(fls.  10,11,12,13,) nenhum dos militares sabiam a quantidade de colchões existentes  no alojamento de 
oficiais, haja vista  que não foi delegada  às guarnições de serviço , quaisquer responsabilidade sobre o 
materiais (colchões) objeto da sindicância , além do que não existia nenhuma relação de carga de material 
emitida pela Empresa Infraero ou tampouco algum documento que oficial  que comprovasse a existência 
dos  mesmos  junto  a  Unidade  militar,  portanto  para  efeito  legal  o  material  ali  alocado  era  de  total 
responsabilidade de quem detém o direito de posse. Conforme também relatos contidos nas folhas 14 e 18 , 
o alojamento dos oficiais não possuía chave e a responsabilidade para controle e conferencia desse tipo de 
material é da Empresa Infraero através de um funcionário destinado para essa função, o qual tem livre  
acesso às dependências da 1ª SBM/I, por força de convênio, sendo que este, não  informou a nenhum dos 
componentes das guarnições, nem deixou sob suas responsabilidades a guarda dos 14 (quatorze) colchões 
que  existiam  ,  nem  apresentou  por  ocasião  de  sua  oitiva  algum  documento  legal   comprovando  o 
quantitativo de material  entregue na unidade ou alguma assinatura de militares recebendo  tais materiais, 
com essa atitude , é notório observar , que partindo desse preço-posto,  se torna vulnerável a ação de  
pessoas mal  intencionadas,  ato  confirmado,  no  suposto  desaparecimento  de  03 (três)  colchões já  em 
desuso , os quais estavam guardados para posterior doação (fl.30). Baseados nas oitivas e dada a falta de  
dados reais que comprovam o desaparecimento dos colchões , aqui relatados, não é possível identificar o 
transgressor e nem mesmo precisar a data exata do suposto desaparecimento dos colchões .

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

3) Arquivar os Autos da SINDICÂNCIA na 2ª Seção do 1ª SBM/I;
Belém-PA, 13 de dezembro de 2010.

JOSÉ RAIMUNDO LÉLIS POJO – CAP QOBM
Comandante da 1ª SBM/I-Infraero

4 – PUNIÇÃO DISCIPLINAR
A) O CAP QOBM Comandante da 1ª SBM/I - INFRAERO no uso da competência que lhe 

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

PUNIR:
O  CB  BM  MARCELO  OTÁVIO BARBOSA  FERREIRAS,  com  08  (oito)  dias  de 

DETENÇÃO, por ter faltado deliberadamente e sem prévia comunicação a quem de direito ao serviço como 
componente da guarnição de salvamento do Aeroporto Júlio César, no dia 03AGO2010 e expediente na 1ª  
SBM/I – INFRAERO no dia 02SET2010, e quando lhe foi dado o direito de ampla defesa e do contraditório  
por meio do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, instaurado por meio da Portaria nº 001/2010 – 
1ª SBM/I - INFRAERO, de 03 de setembro de 2010, não apresentou provas plausíveis que justificassem tal  
ato, infringindo com o seu procedimento o disposto no art. 17 inciso X, art. 18 inciso XI e art. 37 inciso L com  
agravante no art. 36 inciso III e sem atenuantes, conforme Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do 
Pará. Transgressão LEVE permanece no comportamento “BOM”.

B) O CAP QOBM Comandante da 1ª SBM/INFRAERO, no uso da competência que lhe 
confere o art. 26, item VII da Lei Estadual nº 6.83, de 13FEV2006, Código de Ética e Disciplina da PMPA, 
ora em vigor para o CBMPA, e em cumprimento a Homologação de Solução do Processo Administrativo 
Disciplinar Simplificado, publicada em Boletim Geral nº 186, de 03NOV2010, instaurado por meio 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, resolve:
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PUNIR:
Com  04  (quatro)  dias  de  DETENÇÃO,  o  CB  BM  SIDNEY  RONILDO  PEREIRA 

MONTEIRO, da 1ª SBM - Infraero, por quando ainda pertencia ao efetivo do 1º GBS, ter faltado  o serviço de  
prevenção da Operação Carnaval na Aldeia Amazônica no dia 20 de fevereiro de 2007, para o qual se 
encontrava devidamente escalado, bem como faltado ao  expediente no dia 16 de fevereiro de 2007. Ao ser  
dado  o  direito  de  ampla  defesa  e  do  contraditório  por  meio  de  PADS,  não  apresentou  motivos   que 
justificassem seus atos, 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; Transgressão leve, permanece no 
comportamento “BOM”.

C) O 1º TEN QOBM Subcomandante do 11º SGBM/I, no uso da competência que lhe 
confere o art. 26, inciso VII da Lei Estadual nº 6.833, de 13 de fevereiro de 2006, do Código de Ética e  
Disciplina da PMPA, ora em vigor no CBMPA, resolve:

PUNIR:
Com 06 (seis) dias de DETENÇÃO,  o 2º SGT BM Edinaldo  Medeiro  Lopes,  do 11º 

SGBM/I, por ter faltado serviço de Chefe de Guarnição no dia 31 de outubro de 2010 (domingo). Ao ser dado 
o direito de ampla defesa e do contraditório por meio do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado –  
PADS, instaurado por meio da Portaria nº006/2010 de 17 de novembro de 2010, cujo encarregado foi o 
Subten  BM  Ernesto  Carlos  Aires  Ramos,  o  referido  militar  não  apresentou  provas  plausíveis  que 
justificassem seu ato, infringindo com seu procedimento o disposto no Art. 37, inciso L, sem atenuantes do 
Art. 35 e com agravantes do Art. 36, alínea VIII, da Lei Estadual nº 6.833, de 13 de fevereiro de 2006 – 
Código de Ética e Disciplina da PMPA, ora em vigor para o CBMPA. Transgressão LEVE. Permanecesse no  
comportamento “BOM”.

LUIZ CLAUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA

Confere com o Original:

ANDRE LUIZ NOBRE CAMPOS – CAP QOBM
Ajudante Geral do CBMPA, em exercício
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