
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 20 DE JANEIRO DE 2011.
BOLETIM GERAL Nº 014

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 21 DE JANEIRO DE 2011 (SEXTA-FEIRA)
Superior de Dia TCEL BM ORLANDO
Supervisor de Área CAP BM AFONSO

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

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM JÂNIO
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM WILLAMES
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM AUGUSTO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 - ATO DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº. 05, DE 19 DE JANEIRO DE 2011
Dispõe  sobre  medidas  de  contingenciamento  e  de  controle  dos  gastos  públicos  no 

âmbito da Administração Direta e Indireta do Estado, e dá outras providências.

O  GOVERNADOR  DO  ESTADO  DO  PARÁ,  usando  das  atribuições  que  lhe  são 
conferidas pelo art. 135, incisos III, V e VII, “a”, da Constituição Estadual, e

Considerando  a  necessidade  de  recuperar  os  mecanismos  de  gestão  pública  e  de 
promover o equilíbrio fiscal do Estado,

DECRETA: 
Art.  1º As  normas  e  procedimentos  estabelecidos  neste  Decreto  aplicam-se  à 

Administração Direta, Fundações e Autarquias e, no que couber, às Empresas Públicas e Sociedades de 
Economia Mista.

Art. 2º Para o alcance das metas de contingenciamento, as Secretarias de Estado de 
Planejamento, Orçamento e Finanças (SEPOF) e da Fazenda (SEFA) ficam autorizadas a tomar as medidas 
de controle orçamentário e financeiro, por meio da gestão do Quadro Detalhado de Quotas Quadrimestrais  
(QDQQ).

Art.  3º  Para a redução das despesas de custeio  deverão ser  adotados os seguintes 
procedimentos:

I – os contratos de prestação de serviços e aquisições terão que ser reduzidos em 20% 
(vinte por cento) do valor originário atualizado, mediante celebração de termo aditivo, conforme previsto no 
art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993, utilizando, ainda, como parâmetro o banco referencial de preços constante  
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do  Sistema  de  Material  e  Serviços  (SIMAS),  gerenciado  pela  Secretaria  de  Estado  de  Administração 
(SEAD);

II – a prestação de serviços de reprografia e de impressão de documentos deverá ser 
reduzida em 20% (vinte por cento) da despesa mensal, mediante:

a) o otimização das aquisições pelo Sistema de Registro de Preços;
b) a adoção de mecanismos de controle de cópias;
c) o uso compartilhado das máquinas de reprografia entre as unidades administrativas 

dos Órgãos e Entidades estaduais;
III  – as novas locações de imóveis de terceiros só serão autorizadas se não houver  

disponibilidade no patrimônio imobiliário do Estado e após a avaliação pela Secretaria de Estado de Obras 
Públicas (SEOP) quanto  às  condições infraestruturais  do imóvel  e  à  compatibilidade  de preços  com o 
mercado imobiliário;

IV – os Órgãos e Entidades estaduais terão que informar à SEAD, no prazo máximo de 
30  dias,  a  contar  da  data  da  publicação  deste  Decreto,  relação  dos  imóveis  locados,  identificando  a 
necessidade de manutenção do contrato, os valores pactuados e o prazo de vigência do contrato;

V – o consumo de combustível terá que ser reduzido em 30% (trinta por cento) da média 
do valor realizado no exercício de 2010;

VI – nos serviços de vigilância deverão ser observadas as seguintes medidas:
a)  substituição  gradativa  dos  contratos  com  empresas  de  vigilância  por  sistemas 

eletrônicos de alarme;
b)  contratação  de  empresas  de  serviços  de  vigilância  diurna  apenas  aos  Órgãos  e 

Entidades estaduais que atuam diretamente com a arrecadação e guarda de valores;
c) restrição do uso de vigilância armada apenas aos postos de vigilância noturna;
VII – na utilização de veículos oficiais deverão ser adotadas as seguintes medidas:
a)  os  contratos  de  locação  devem ser  precedidos  de  avaliação  da  frota  própria  do 

Estado, tendo em vista a priorização do uso dos veículos em condições de recuperação;
b)  responsabilizar  diretamente os motoristas por  danos aos  veículos,  decorrentes  de 

imprudência, imperícia e negligência na condução dos mesmos, assegurando-lhes, nos termos da lei,  o 
direito ao contraditório e à ampla defesa;

c) vedar a utilização dos veículos a pessoas não autorizadas e não habilitadas para o 
exercício da atividade;

VIII – no uso de telefonia fixa e móvel, observar o cumprimento das seguintes medidas:
a) reduzir em 20% (vinte por cento) os gastos;
b) restringir o acesso às ligações telefônicas interurbanas e celulares via telefone direto 

das Diretorias e Gabinete dos titulares dos Órgãos e Entidades;
c) limitar o uso dos serviços de telefonia móvel para as autoridades abaixo relacionadas, 

com os respectivos valores mensais:
1. Chefe da Casa Civil, Chefe da Casa Militar, Secretários de Estado, Procurador-Geral 

do  Estado,  dirigentes  de  Autarquias  e  Fundações  Públicas,  Comandante-Geral  da  Polícia  Militar, 
Comandante  do  Corpo  de  Bombeiros,  Delegado-Geral  da  Polícia  Civil,  Auditor-  -Geral  do  Estado  e  o 
Consultor-Geral do Estado – R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais);

2. Secretários-Adjuntos e substitutos dos titulares dos Órgãos e Entidades – R$ 225,00 
(duzentos e vinte e cinco reais);

3. ocupantes de cargos de Direção, Assessoria de Comunicação e Chefes de Gabinete – 
R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais);

4. Motoristas das autoridades mencionadas nos números 1 e 2 da alínea “c” do inciso VIII 
deste artigo – R$ 90,00 (noventa reais);

d) na hipótese de serem ultrapassados os limites ora estabelecidos, deverá o servidor 
apresentar justificativa ao titular do Órgão e Entidade, que a encaminhará à apreciação da SEAD;

e) fica vedada a utilização de linha telefônica móvel pelo servidor que estiver afastado 
regularmente do exercício do cargo;

IX – o consumo de energia elétrica terá que ser reduzido em 20% (vinte por cento) da  
média do valor utilizado no exercício de 2010.

Art.  4º A aquisição de passagens áreas terá que ser efetuada com a companhia que 
oferecer a menor tarifa e taxa de serviço.

Art. 5º As despesas com pessoal e encargos sociais terão que ser reduzidas, a partir de 
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1º de fevereiro de 2011, nos limites a seguir dispostos:
I – suspender a concessão e o pagamento de hora extra, a gratificação de tempo integral 

prevista no art. 137 do RJU e a gratificação pela participação em grupo ou comissão especial de trabalho;
II – reduzir em 20% (vinte por cento) a ocupação dos cargos comissionados da estrutura 

organizacional dos Órgãos e das Entidades estaduais;
III  –  suspender  a  criação  e  a  reestruturação  de  Órgãos  e  Entidades  estaduais  que 

impliquem em aumento de despesa;
IV – suspender a criação de planos de cargos e salários;
V – sobrestar a criação e a majoração de vantagens pecuniárias;
VI – suspender o reajuste e a majoração dos valores atuais do auxílio-alimentação.
Parágrafo  único.  Excetuam-se  do  disposto  no  inciso  I  a  Secretaria  de  Estado  de 

Assistência  e  Desenvolvimento  Social  (SEDES),  a  Fundação  da  Criança  e  do  Adolescente  do  Pará 
(FUNCAP) e  a  Superintendência  do  Sistema Penitenciário  do Estado (SUSIPE),  no que diz  respeito  à 
concessão de gratificação de tempo integral.

Art. 6º Ficam suspensas as contratações sob a forma de serviço temporário.
§ 1º A SEAD, no prazo de 30 dias, a contar da data da publicação deste Decreto, em 

conjunto com os Órgãos e Entidades estaduais, reavaliarão a necessidade de manutenção dos contratos de 
servidores temporários existentes, devendo estabelecer processo de realocação interna de pessoal.

§ 2º Excetua-se do disposto no caput a contratação para as áreas de educação, saúde e 
segurança pública, desde que não tenha concurso público em vigência e candidato apto à nomeação para a  
atividade a ser suprida, respeitados os termos de ajustamento de conduta firmados pelo Estado.

Art. 7º O pagamento das despesas de exercício anterior e de folhas suplementares fica 
sobrestado até o reequilíbrio fiscal e financeiro do Estado e após a verificação da regularidade dos mesmos.

Art.  8º  Os  Órgãos  e  Entidades  que  vierem  a  firmar  convênios,  com a  previsão  de 
contrapartida  de  recursos  do  tesouro  estadual,  submeterão  as  propostas  dos  instrumentos  à prévia 
autorização da SEPOF.

Art. 9º Ficam sobrestados:
I  –  quaisquer  novos  investimentos,  com  exceção  das  áreas  de  educação,  saúde  e 

segurança pública;
II – o pagamento de despesas de exercícios anteriores dos grupos de despesas Outras  

Despesas Correntes e Investimentos, até que seja atestada a conformidade do débito pelo titular do Órgão e  
Entidade e da capacidade financeira do Estado;

III – a contratação de serviço de consultoria;
IV – a concessão de diárias para participação de servidores em congressos, seminários 

e cursos, e outros eventos afins.
Art. 10. As exceções às regras disciplinadas neste Decreto e às demais matérias tratadas 

em normas específicas de controle de gastos serão submetidas à avaliação das Secretarias de Estado de 
Governo,  de Administração,  de Planejamento,  Orçamento e  Finanças,  e da Fazenda,  que em conjunto 
apreciarão e deliberarão sobre o pedido.

Parágrafo único. Excepcionalmente, no caso de concessão da gratificação de tempo de 
integral prevista no art. 137 do RJU e da hora extra, o limite máximo mensal é de 30% (trinta por cento) do 
total de servidores do Órgão e Entidade e de 3% (três por cento) do valor total da folha de pagamento, e 
limitado a 20 horas extras por servidor, respectivamente.

Art.  11.  Compete às Secretarias de  Estado de Governo (SEGOV),  de Administração 
(SEAD), de Planejamento, Orçamento e Finanças (SEPOF), e da Fazenda (SEFA) acompanhar e controlar 
as medidas tratadas neste Decreto e elaborar mensalmente relatório a ser enviado ao Chefe do Poder  
Executivo Estadual.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº. 0095, de 29 
de março de 2007, e o Decreto nº. 894, de 3 de abril de 2008.

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 19 DE JANEIRO DE 2011.

SIMÃO JATENE
Governador do Estado
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº. 31837 de 20/01/2011)
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2 - CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
CONVITE
CONVIDAMOS  O  QUADRO  SOCIAL  DO  COCB  E  SEUS  FAMILIARES  QUE 

ESTAREMOS REALIZANDO UM COQUETEL DE APRESENTAÇÃO DA SRTA. JÉSSICA SUSI GARCIA 
FERREIRA, CANDIDATA DO COCB AO CONCURSO RAINHA DAS RAINHAS DO CARNAVAL 2011, 
CONFORME PROGRAMAÇÃO ABAIXO:

DATA: 27 DE JANEIRO DE 2010 (5ª FEIRA);
HORÁRIO: 20h;
LOCAL: SALÃO DE RECEPÇÃO DO COMANDO GERAL DO CBMPA;
TRAJE: ESPORTE FINO.

NAHUM FERNANDES DA SILVA – TENCEL QOBM
PRESIDENTE DO COCB

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – ATO DESTE COMANDO

PORTARIA Nº 012, DE 19 DE JANEIRO DE 2011
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil,  no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 113 da Lei nº 6.833 de 13 de 
fevereiro de 2006, que institui o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, ora em vigor no 
CBMPA e tendo tomado conhecimento dos seguintes fatos:

Fato  01:  Considerando  que  no  dia  03MARÇO2001  o  SD  BM  MÁRCIO  DENNYS 
MACHADO RODRIGUES RG 2827514 consumou o crime de Deserção sendo lavrado o competente termo 
em desfavor do militar, que foi encaminhado a Justiça Militar do Estado do Pará. Posteriormente o soldado 
foi licenciado da Corporação através da Portaria nº 084 de 06MARÇO2001 publicada no Boletim Geral nº 
045 de 08MARÇO2001, por tratar-se de praça sem estabilidade, conforme preceitua o art.  456 § 4º do 
Código de Processo Penal Militar c/c o art. 126 § 2º da Lei 5.251 de 31JULHO1985 (Estatuto dos Policiais  
Militares  da  Polícia  Militar  do Pará).  Após apresentação  espontânea o  militar  foi  reincluído  no  CBMPA 
através da Portaria nº 189 de 27ABRIL2001 publicada no Boletim Geral nº 084 de 04MAIO2001, conforme 
dispõe o art. 26 da Lei nº 6.626/2004 (Ingresso da PMPA) e art. 126 § 3º da Lei 5.251 de 31JULHO1985  
corroborado pelo art. 457 § 1º do Código de Processo Penal Militar;

Fato  02:  No  dia  20SETEMBRO2001  o  SD  BM  MÁRCIO  DENNYS  MACHADO 
RODRIGUES RG 2827514 consumou pela segunda vez o crime de Deserção sendo lavrado o competente 
termo em desfavor do militar, que foi encaminhado a Justiça Militar do Estado do Pará. Posteriormente o  
soldado  foi  licenciado  da  Corporação  através  da  Portaria  nº  445  de  25SETEMBRO2001  publicada  no 
Boletim Geral nº 173 de 20SETEMBRO2001, por tratar-se de praça sem estabilidade, conforme preceitua o 
art. 456 § 4º do Código de Processo Penal Militar c/c o art. 126 § 2º da Lei 5.251 de 31JULHO1985 (Estatuto 
dos Policiais Militares da Polícia Militar do Pará). Após apresentação espontânea o militar foi reincluído no 
CBMPA através  da  Portaria  nº  206  de  18FEVEREIRO2002  publicada  no  Boletim  Geral  nº  032  de 
18FEVEREIRO2002, conforme dispõe o art. 26 da Lei nº 6.626/2004 (Ingresso da PMPA) e art. 126 § 3º da 
Lei 5.251 de 31JULHO1985 corroborado pelo art. 457 § 1º do Código de Processo Penal Militar;

Fato 03:  No dia 25ABRIL2003 o  SD BM MÁRCIO DENNYS MACHADO RODRIGUES 
RG  2827514  consumou  pela  terceira  vez  crime  de  Deserção  sendo  lavrado  o  competente  termo  em 
desfavor do militar, que foi encaminhado a Justiça Militar do Estado do Pará. Posteriormente o soldado foi 
licenciado da Corporação conforme publicação no Boletim Geral nº 088 de 14MAIO2003, por tratar-se de 
praça sem estabilidade, conforme preceitua o art. 456 § 4º do Código de Processo Penal Militar c/c o art.  
126 § 2º da Lei 5.251 de 31JULHO1985 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Pará). Após 
apresentação espontânea foi publicada no Boletim Geral nº 136 de 06AGOSTO2003 a reinclusão do militar,  
conforme dispõe o art.  26 da Lei  nº  6.626/2004 (Ingresso da PMPA) e  art.  126 § 3º  da Lei  5.251 de 
31JULHO1985 corroborado pelo art. 457 § 1º do Código de Processo Penal Militar;

Fato  04:  No  dia  23OUTUBRO2003  o  SD  BM  MÁRCIO  DENNYS  MACHADO 
RODRIGUES RG 2827514  consumou pela quarta vez o crime de Deserção sendo lavrado o competente 
termo em desfavor do militar, que foi encaminhado a Justiça Militar do Estado do Pará. Posteriormente o  
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soldado foi  licenciado  da  Corporação  através  da Portaria  nº  605  de 05NOVEMBRO2003 publicada  no 
Boletim Geral nº 199 de 10NOVEMBRO2003, por tratar-se de praça sem estabilidade, conforme preceitua o  
art. 456 § 4º do Código de Processo Penal Militar c/c o art. 126 § 2º da Lei 5.251 de 31JULHO1985 (Estatuto 
dos Policiais Militares da Polícia Militar do Pará). Após ser capturado por Policiais Civis do município de 
Castanhal/PA foi publicada no Boletim Geral nº 215 de 01DEZEMBRO2005 a reinclusão do militar, conforme 
dispõe o art. 26 da Lei nº 6.626/2004 (Ingresso da PMPA) e art. 126 § 3º da Lei 5.251 de 31JULHO1985  
corroborado pelo art. 457 § 1º do Código de Processo Penal Militar;

Fato 05: No dia 13AGOSTO2007 foi encaminhado pela Emxª Drª Patrícia de Oliveira Sá 
Moreira, juíza da 6ª Vara Penal – Privativa do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, o ofício nº 
928/2007 de 06AGOSTO2007,  onde remeteu a cópia  da sentença  referente  ao  julgamento do  SD BM 
MÁRCIO DENNYS MACHADO RODRIGUES RG 2827514 realizado no dia 12MARÇO2007 (Processo nº 
2001.2000.878-3) que reconheceu o militar como autor do crime de homicídio simples mediante disparo de 
arma de fogo ocorrido no dia 28FEVEREIRO2001, sentenciando a pena de 08 (oito) dias de reclusão, 
ressaltando ainda na documentação que o soldado possui outros processos tramitando no juízo que estão 
em fase de inquirição de testemunhas;

Fato  06:  O  advogado  de  acusação  interpôs  recurso  de  apelação  (Processo  nº 
2007.3.004716-2), perante o tribunal de Justiça, sendo que os Excelentíssimos Senhores Desembargadores 
competentes  da 1ª  Câmara  Criminal  Isolada do Tribunal  de Justiça  do Estado do Pará decidiram,  por 
unanimidade de votos,  em conhecer  do recurso  e  negar-lhe  provimento,  conforme Acordão  nº  69.370,  
publicado no Diário da Justiça de 07 de dezembro de 2007, transitado livremente em julgado;

Fato 07: Considerando o que dispões o art.  92, inciso I,  alínea “b” do Decreto-Lei nº 
2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal Brasileiro) onde prevê que são efeitos da condenação a  
perda de cargo, função pública ou mandato eletivo quando for aplicada pena privativa de liberdade por 
tempo superior a 04 (quatro) anos.

RESOLVE:
Art.  1º - Determinar a continuidade dos trabalhos do Conselho de Disciplina que tem 

como intuito  apurar  a  conduta  do  SD BM MÁRCIO DENNYS MACHADO  RODRIGUES RG 2827514, 
instaurado por meio da Portaria nº 006/2010 – Cmdº Geral, de 15JAN2010, publicada no Boletim Geral nº 
011, de 17JAN2010, em virtude do termino do motivo do sobrestamento a fim de elucidação do fatos;

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação;
Art. 3º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

LUIZ CLAUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

PORTARIA Nº 013, DE 19 DE JANEIRO DE 2011.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiro Militar o Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso de suas atribuições legais prevista na Lei nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, que  
institui o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará em vigor para o CBMPA, e tendo tomado  
conhecimento dos fatos contidos no ofício nº 035 de 17 de janeiro de 2011 do Subdiretor de Pessoal do  
CBMPA, onde consta indícios de várias irregularidades nos procedimentos que culminaram na promoção, 
mesmo não havendo vagas, de 18 (dezoito) militares do CBMPA, conforme publicado no D.O.E nº 31.822, 
de 30 de dezembro de 2010, do Decreto de 29 de dezembro de 2010. 

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

fatos e legalidade dos atos, conforme ordenamento jurídico vigente; 
Art. 2º - Nomear o TCEL QOBM  MANOEL SILVA DE FREITAS,  como encarregado da 

sindicância;
Art. 3º - Fixar o prazo legal previsto na Lei nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, para  

conclusão do procedimento;
Art. 4º- O encarregado deverá observar as orientações formalizadas através do ofício nº 

1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008;
Art. 5º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação;
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Registre-se, publique-se e cumpra-se.

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM 
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

PORTARIA Nº 014, DE 19 DE JANEIRO DE 2011.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 113 da Lei nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, que institui o Código de 
Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, ora em vigor no CBMPA e tendo tomado conhecimento da prisão 
preventiva decretada no dia 29JULHO2009 em desfavor do 1º SGT BM PEDRO JOSÉ DA SILVA FIGUEIRA 
RG 1439494 nos autos da Ação Penal 2009.39.04.001106-1 que tramita na Justiça Federal, em razão do 
furto ocorrido no dia 08FEV2009, por volta das 02h, na Agência dos Correios no município de Peixe-Boi/PA, 
onde o militar figura como acusado, tendo se unido com outras pessoas para a reiterada prática de furtos 
qualificados, tendo como alvo agências dos Correios e agências bancárias, tanto da capital como interior do  
Estado, sendo que os acusados efetivaram furtos após romper obstáculos (destruindo a parede do imóvel e 
o cofre), inutilizaram o sistema de vigilância e furtaram bens da agência dos Correios em Peixe-Boi, de uma 
farmácia em Belém, além de tentarem furtar agências do Banco do Brasil.

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar a instauração do Conselho de Disciplina para apurar a conduta do 1º 

SGT  BM  PEDRO  JOSÉ  DA  SILVA  FIGUEIRA  RG  1439494,  pois  há  indícios  de  indignidade  ou 
incompatibilidade para com o cargo afetando substancialmente os preceitos da ética, da honra pessoal, do 
pundonor e o decoro da classe militar, infringindo o art. 114 incisos III e IV da Lei N° 6.833 de 13 de fevereiro 
de 2006, Código de Ética e Disciplina da Policia Militar do Pará ora em vigor no Corpo de Bombeiros Militar 
do Pará, podendo o militar ser sancionado de acordo com o art. 126 da referida Lei, estando elencado neste  
dispositivo a reforma ou exclusão a bem da disciplina;

Art. 2º  - Substituir o  CEL QOBM ROBERTO DA SILVA FREITAS, como presidente da 
Comissão de Conselho de Disciplina nomeado pela portaria nº 419/2010 – Cmdº Geral de 02 de dezembro 
de 2010;

Art. 3º - Nomear como presidente da Comissão de Conselho de Disciplina o TCEL QOBM 
ALMIR ANTONIO GOUVEIA MARTINS;

Art. 4º  - 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.  5º  - O Presidente  deverá  instruir  o  conselho  em consonância  com os  preceitos 
constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa previstos no art. 5º incisos LIV e LV 
da Constituição Federal/88;

Art.  6º  -  Estabelecer  o  prazo de 30 (trinta)  dias para  a  conclusão dos trabalhos em 
conformidade com a legislação vigente;

Art. 7º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação;
Art. 8º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

LUIZ CLAUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

2 - ATO DO SUBCOMANDO GERAL
PORTARIA Nº 005, DE 19 DE JANEIRO DE 2011.
O  Chefe  do  EMG  e  Subcomandante  Geral  do  CBMPA,  atendendo  solicitação 

disponibilizada por meio do ofício nº 012/2010 – PADS, datado de 10 de janeiro de 2011, do 3º SGT BM 
WALTER AUGUSTO LEITE AZEVEDO, no qual requisita DEFENSOR DATIVO para exercer a defesa do SD 
BM  MÁRCIO  DENNYS  MACHADO  RODRIGUES no  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado 
instaurado através da Portaria n° 230/2010 – Subcmdo Geral de 15 de dezembro de 2010.

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear com fulcro no artigo 71 do CPPM e artigo 5° inciso LV da CF/88 o 2º 

TEN QOBM MARCO ROGERIO SCIENZA como Defensor Dativo do acusado, com o intuito de acompanhar 
o Processo, apresentar defesa escrita e adotar as demais providências que se tornarem necessárias em 
favor do acusado SD BM MÁRCIO DENNYS MACHADO RODRIGUES,
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Art.  2º  - Esta  Portaria  entrará em vigor  na data  de sua  publicação  e revogando as 
disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

MÁRIO AVELINO WANZELER DE MATOS – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA 

PORTARIA Nº 006, DE 19 DE JANEIRO DE 2011.
O  Chefe  do  EMG  e  Subcomandante  Geral  do  CBMPA,  atendendo  solicitação 

disponibilizada por meio do ofício nº 009/2010 – PADS, datado de 17 de janeiro de 2011, do 1º SGT BM 
JOSÉ JUNIOR DE SOUZA RAMOS, no qual requisita DEFENSOR DATIVO para exercer a defesa do SD 
BM WALLACE FARIAS CORRÊA no Processo Administrativo Disciplinar Simplificado instaurado através da 
Portaria n° 239/2010 – Subcmdo Geral de 20 de dezembro de 2010.

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear com fulcro no artigo 71 do CPPM e artigo 5° inciso LV da CF/88 o 1º 

TEN QOBM HÉLIO DA SILVA ALMEIDA como Defensor Dativo do acusado, com o intuito de acompanhar o 
Processo, apresentar defesa escrita e adotar as demais providências que se tornarem necessárias em favor  
do acusado SD BM  WALLACE FARIAS CORRÊA;

Art.  2º  - Esta  Portaria  entrará em vigor  na data  de sua  publicação  e revogando as 
disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

MÁRIO AVELINO WANZELER DE MATOS – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA 

3 – IPM – PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Concedo  ao  1º  TEN  QOBM  ARLENSON LEMOS  CARVALHO  DA  SILVA, 

pertencente ao CAT, 20 (vinte) dias de prorrogação de prazo para conclusão do Inquérito Policial  
Militar - IPM, instaurado por meio da Portaria nº 204/2010 – Subcmdo Geral de 16 de novembro de 
2010, de acordo com os termos do § 1º do Art.20 do CPPM. Referência: Ofício nº 017/2010 – IPM.

(Fonte: Nota nº 04/2011 – Subcomando Geral)

4 – PADS – PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Concedo ao 3º SGT BM  WALTER AUGUSTO  LEITE AZEVEDO, pertencente ao 

QCG, 07 (sete) dias de prorrogação de prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar 
Simplificado – PADS, instaurado por meio da Portaria nº 230/2010 – Subcmdo Geral, de acordo com 
os termos do Art.110, da Lei Estadual nº 6.833, de 13 de fevereiro de 2006.  Referência: Ofício nº 
013/2010 – PADS.

(Fonte: Nota nº 04/2011 – Subcomando Geral)

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

Confere com o Original:

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

.
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