
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 24 DE JANEIRO DE 2011.
BOLETIM GERAL Nº 016

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 25 DE JANEIRO DE 2011 (TERÇA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM CAJANGO
Supervisor de Área CAP BM VALTENCIR

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ADRIANA
2º Turno: CAP BM MELENDEZ

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG CAP BM REGO
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM NATANAEL
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM WYTTING

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – QUADRO DE TRABALHO E INSTRUÇAÕ SEMANAL – APROVAÇÃO

Aprovo o Quadro de Trabalho e Instrução Semanal do 1º GMAF, no período de 17 a  
21JAN2011.

Aprovo o Quadro de Trabalho e Instrução Semanal do 1º GBM, no período de 17 a 
21JAN2011.

(Fonte: Nota nº 01/2011 – BM/3- COP)

2 – NOTA DE INSTRUÇÃO – APROVAÇÃO.
Aprovo a Nota de Instrução de nº 01/2011 – 2º SGBM/I, referente ao treinamento para os 

militares  que  terminaram  o  Curso  de  Aquaviário  do  2º  SGBM/I,  que  aconteceu  no  período  de  18  a 
20JAN2011.

(Fonte: Nota nº 01/2011 – BM/3- COP)

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

1 – TRANSFERÊNCIA A PEDIDO - ERRATA
Por ter saído com incorreção no BG nº 01, de 03JAN2011.

Do 10º GBM/Redenção para o 2º GBM/Castanhal
SD BM CRYSTIAN ALENCAR E SILVA, MF 57218532-1.
(Fonte: Nota nº 03/2011 – subcomando Geral do CBMPA)
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2 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
A) PARECER Nº : 004/2011-COJ.
INTERESSADO: TCEL Artur José de Figueiredo Piedade, Chefe Militar do Gabinete do 

Vice – Governador.
ORIGEM: SUB COMANDANTE GERAL DO CBMPA.
ASSUNTO: Solicitação de promoção por ato de bravura.
ANEXO: oficios e anexos.

EMENTA: SOLICITAÇÃO DE PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. ANALISE PARA 
ABERTURA DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO PROCEDIDA POR UMA COMISSÃO ESPECIAL 
DESIGNADA PELO CMT GERAL.

I – DA CONSULTA
O CMT Geral  encaminhou a solicitação do TCEL Artur  José de Figueiredo Piedade, 

Chefe Militar do Gabinete do Vice – Governador para analisar o pedido de promoção por bravura do CB BM 
Mauro Monteiro da Silva.

II – DOS FATOS
O  TCEL  Artur  José  de  Figueiredo  Piedade,  Chefe  Militar  do  Gabinete  do  Vice  – 

Governador, encaminhou o pedido de promoção por bravura do CB BM Mauro Monteiro da Silva, RG n° 
1759092. 

Consta que o requerente se encontrava em Brasília – DF realizando o curso de busca e 
salvamento com cães em estruturas colapsadas sob a coordenação da Força Nacional, na fase final a sua  
turma foi convocada para atuar em Santa Catarina nas ações de busca, localização, resgate e salvamento 
das vítimas, devido a situação de calamidade pública decretado em decorrência das  enchentes. 

No dia 30 de novembro de 2008, diante de uma situação difícil, arriscada foi dada uma 
missão de alto risco a equipe “alfa”, onde o militar tinha a opção de não aceitar. Nesta equipe o requerente 
fazia parte.

O resultado foi satisfatório com repercussão nos meios de comunicação. Com isso, dois 
militares da equipe, SD Vieira e o SD Pitham do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar de Porto Alegre –  
Rio Grande do Sul foram promovidos por ato de bravura.

Diante dos fatos, como fazia parte desta equipe, onde dois integrantes foram agraciados 
com a promoção por ato de bravura, se julga merecedor da promoção por ato de bravura. 

I I I - DO DIREITO:
Quanto ao objeto em questão a Lei n° 5.250, de 29 de julho de 1985,  que dispõe sobre 

as promoções de Praças da Polícia Militar do Pará prevê o seguinte.
1 - Sobre a reserva legal do ato administrativo: 
Art. 1º - As promoções de Praças da Polícia Militar do Pará far-se-ão de acordo com as 

disposições estabelecidas nesta Lei, tendo em vista atender às necessidades das Organizações Policiais 
Militares, à seleção de valores profissionais e garantir o acesso gradual e sucessivo na hierarquia da Polícia 
Militar.

2 -  Requisito competência do ato  administrativo  para a promoção na modalidade de 
bravura:

Art. 3º - As promoções de Praças serão efetuadas através de ato do Comandante Geral 
da  Polícia  Militar,  exceto  as  promoções  por  ato  de  bravura,  que  serão  realizadas  através  de  ato  do 
Governador do Estado.

(griffo nosso)
3 - Critérios de promoções:
Art. 4º - As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG) 

serão  efetuadas  visando  dar  justo  valor  à  capacidade  profissional  e  às  habilitações  especiais  dos 
graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antigüidade;
2) Merecimento;
3) Por ato de bravura, e
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4) "Post-mortem".
§ 1º - Eventualmente, a praça poderá ser promovida por ato de bravura e "post-mortem";
§ 2º   - As promoções por ato de bravura, independerão da existência de vagas, podendo,   

ainda, serem efetuada "post-mortem";
§ 3º - Existindo justa causa, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição;
§  4º -  As  promoções  provenientes  de  aprovação  em  concurso  ou  curso,  são 

consideradas como pelo critério de merecimento.
(griffo nosso)
3 - A promoção por bravura poderá ser efetivada nas datas:
Art. 7º - As promoções a Subtenentes, 1º Sargento e 2º Sargento, serão efetuadas nas 

datas de 21 de abril e 25 de setembro de cada ano, para vagas abertas e computadas até os dias 10 de 
janeiro e 15 de junho, respectivamente.

§ 1º - As promoções a 3º Sargento e a Cabo ocorrerão ao término do respectivo curso ou 
concurso, observando-se neste último caso, o que estabelece o artigo 13 da Lei.

§ 2°    -  As promoções por ato de bravura e “post-mortem” poderão ser efetivadas em   
observância às datas fixadas no caput deste artigo.

§  3º -  No  caso  de  falecimento  da  praça,  a  promoção  por  ato  de  bravura  exclui  a 
promoção "Post-Mortem", que resultaria das conseqüências do ato de bravura.

Art. 8º - Ressalvados os casos previstos nos itens 3 e 4 do artigo 4º desta Lei, nenhum 
soldado poderá ser promovido a Cabo e nenhum Cabo poderá ser promovido à graduação imediata, sem 
que haja sido aprovado em curso de formação ou concurso. 

(griffo nosso)
4 – Não precisa ingressar no quadro de acesso:
Art. 10 -  Ressalvados os casos de promoções com base nos itens 3 e 4 do artigo 4º 

desta Lei,  as demais promoções serão efetuadas para preenchimento de vagas, dentro de cada Quadro, 
obedecendo-se as seguintes proporções e critérios em relação ao número de vagas:

5 - Casos omissos:
Art.  42 -  Os casos omissos nesta Lei  serão decididos pelo Comandante Geral,  com 

assessoramento dado pela Comissão de Promoção de Praças e Comissão de Justiça.
Na regulamentação da Lei nº 5.250, de 29 de julho de 1985 temos o Decreto n° 4.242, de 

22 de janeiro de 1986. Vejamos:
1 – Definição da promoção do ato de bravura.
Art.  8º -  Promoção por  Ato  de bravura é aquela  que resulta de ato  ou de atos não 

comuns  de  coragem  e  audácia  que,  ultrapassando  os  limites  normais  do  cumprimento  do  dever, 
representam feitos indispensáveis ou úteis às operações Policiais Militares, pelos resultados alcançados ou 
pelo exemplo positivo deles emanados.

2 – Não é preciso ter vagas em claro.
Art. 19 - As promoções, por ato de bravura e em ressarcimento de preterição ocorrerão 

independentemente de vagas.
3 – Não há previsão de datas fixadas para a promoção.
Art. 20 - As promoções a Subtenente, 1º Sargento e 2º Sargento, serão efetuadas nas 

datas de 21 de abril e 25 de setembro de cada ano, para vagas abertas e computadas até os dias 10 de 
janeiro e 15 de junho, respectivamente.

§ 1º - As promoções a 3º Sargento e a Cabo ocorrerão ao término do respectivo Curso 
ou Concurso, obedecendo-se a ordem decrescente de merecimento intelectual.

§ 2º   - As promoções por ato de bravura e “Post-Mortem”, poderão ser efetivadas sem   
observância às datas fixadas no “caput” deste artigo, e sem obediência às exigências estabelecidas neste 
Regulamento.

§  3º -  No  caso  de  falecimento  da  praça,  a  promoção  por  ato  de  bravura  exclui  a 
promoção “Post-Mortem”, que resultaria das conseqüências do ato de bravura.

4 - Quando e de quem é a competência do ato da promoção.
Art. 21 - A promoção por bravura é efetivada pelo Governador do Estado.
1) Nas operações Policiais Militares realizadas na vigência de estado de Guerra; e
2)   Resultante  de  ato  não  comuns  ou  excepcionais  de  coragem  e  audácia,  que   

ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, representam feitos indispensáveis ou úteis as 
operações Policiais Militares, pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanados.
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§ 1º   - O ato de bravura,  considerado altamente meritório é apurado em investigação   
sumária procedida por um Conselho Especial para esse fim designado pelo Comandante Geral.

§ 2º - Será proporcionado a praça promovida por bravura a oportunidade de satisfazer as 
condições exigidas para o acesso obtido. Não o logrado, no prazo concedido, ser-lhe-á facultado continuar  
no serviço ativo, na graduação que atingiu, até a idade limite de permanência, quando será transferido para 
a Reserva ou Reformado com os benefícios que a Lei lhe assegurar.

IV - DA DOUTRINA:
Relevante destacar o conceito de ato administrativo. Portanto buscamos na doutrina uma 

conceituação sintética a respeito do assunto:
“Ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública 

que, agindo nessa qualidade, tenham por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e 
declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria.” (MEIRELLES, 2006. p. 149)

Este conceito se refere apenas ao ato administrativo unilateral, que é formado com a 
vontade única da Administração, podemos dizer que via de regra assim se forma o ato, o ato administrativo 
típico. Os atos bilaterais emanados pela administração, podem-se verificar nos contratos administrativos. O 
que não é o caso em questão.

IV.1 - REQUISITOS (ELEMENTOS OU PRESSUPOSTOS) DE VALIDADE
Vale salientar que o ato administrativo é composto de pressupostos de validade, na dou-

trina de Hely Lopes Meirelles, são cinco os requisitos necessários à validade dos atos administrativos, 3 vin-
culados (Competência, Finalidade e Forma) e 2 discricionários (Motivo e Objeto).

IV.1.1 - Competência
Nada mais é do que a delimitação das atribuições cometidas ao agente que pratica o ato.  

E intransferível, não se prorroga, podendo, entretanto, ser avocada ou delegada, se existir autorização le-
gal. 

A promoção das praças é um ato administrativo cujo requisito de competência em regra é 
do Comandante Geral, por outro lado se a promoção for por ato de bravura a competência passa ser do  
Chefe do Executivo.

IV.1.2 - Finalidade
É o resultado que a Administração pretende atingir com a prática do ato e efeito mediato,  

enquanto o objeto é imediato. Não se confunde com o motivo porque este antecede a prática do ato, en-
quanto a finalidade sucede a sua prática, já que é algo que a Administração quer alcançar com sua edição.

IV.1.3 - Forma Legal ou Forma Própria
No Direito Administrativo, o aspecto formal do ato tem muito mais relevância que no Di-

reito Privado, já que a observância à forma e ao procedimento constitui garantia jurídica para o administra-
dor e para a Administração. É pela forma que se torna possível o controle do ato administrativo. 

No caso o que formaliza o ato da promoção é o decreto.
IV.1.4 - Motivo ou Causa
É a situação fática ou jurídica cuja ocorrência autoriza ou determina a prática do ato. Não 

deve ser confundido com motivação do ato que é a exposição dos motivos, isto é, a demonstração de que 
os pressupostos de fato realmente existiram.

Segundo a Teoria dos Motivos Determinantes, o administrador fica vinculado aos moti-
vos declinados para a prática do ato, sujeitando-se à demonstração de sua ocorrência, mesmo que não esti -
vesse obrigado a explicitá-los.

Quando o motivo não for exigido para a perfeição do ato, fica o agente com a faculdade 
discricionária de praticá-lo sem motivação, mas se o tiver, vincula-se aos motivos expostos passando a va-
ler o ato se todos os motivos alegados forem verdadeiros.

IV.1.5 - Objeto ou Conteúdo
É o efeito imediato que ato administrativo produz, enuncia, prescreve ou dispõe.

V – CONCLUSÃO:
Diante do exposto, deixo de considerar o que foi narrado pelo o requerente, e nem entro 

no mérito do deferimento, no entanto entendo que, o ato de bravura tem que ser resultante de ato não 
comuns ou excepcionais de coragem e audácia, que ultrapassando os limites normais do cumprimento do 
dever,  representam  feitos  indispensáveis  ou  úteis  às  operações  bombeiros  militares,  pelos  resultados 
alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanados.
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Por outro lado o ato de bravura,  para ser considerado de caráter meritório deve ser 
apurado  em investigação  sumária  procedida  por  um Conselho  Especial  para  esse  fim  designado pelo 
Comandante Geral.

Portanto, recomendo a instauração de um Conselho Especial para investigar os fatos, 
para posterior analise e julgamento do mérito pela Comissão de Promoção de Praças, conforme reza o 
regulamento de promoção de praças, decreto n° 4.242/86.

há de ressaltar que a promoção das praças é um ato administrativo cujo requisito de 
competência em regra é do Comandante Geral, por outro lado tratando-se de promoção por ato de bravura 
a competência é do Chefe do Executivo.

Por  fim,  ressaltasse  a  observância  aos  pressupostos,  requisitos,  de  validade  do  ato 
administrativo, principalmente a finalidade e a motivação. 

É o parecer,
Salvo melhor juízo de Vossa Senhoria.

KLEBSON LOAIR LÁZARO MANSOS BENTES – CAP QOBM
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA
DESPACHO DO PRESIDENTE A COJ:
Concordo com o Parecer.

CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL DO CBMPA:
1. Homologo o presente parecer.
2. Ao Subcomandante Geral para abertura de Comissão Especial.
3. Publique-se em BG.

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

B) PARECER Nº 006/2011-COJ.
INTERESSADOS: JOSÉ ARI FERREIRA LEAL – 1° SGT BM 
ASSUNTO:Análise de pedido de dispensas da Diretoria de Subtenentes e Sargentos 

das atividades laborais Bombeiro Militar para exercer mandato em associação.   
ANEXOS: Requerimento e anexos.

EMENTA:  DISPENSA  DAS  ATIVIDADES  LABORAIS  BOMBEIRO  MILITAR  PARA 
DESEMPENHAR MANDATO EM ASSOCIAÇÃO. DIREITO A RECEBER VENCIMENTOS PELO CBMPA E 
ASSBMPA. IMPOSSIBILIDADE.

I – DA CONSULTA:
O SGT BM JOSÉ ARI FERREIRA LEAL através de seu advogado, Dr. Fábio Rogério de 

Moura, que protocolou o documento com intuito de obter parecer jurídico acerca da possibilidade de militar 
ser dispensado para assumir mandato em associação dos Subtenentes e Sargentos BM.    

II – DOS FATOS:
A Associação dos Subtenentes e Sargentos Bombeiros Militares do Pará - ASSBMPA, 

representada pelo seu diretor presidente José Ari Ferreira Leal - 1° Sargento BM - RG: 10771 CBMPA e 
intermédio de advogado constituído requerem a análise de pedido de dispensa, da diretoria da instituição, 
das atividades laborais bombeiro militar para exercer mandato classicista com fundamento na lei n° 5.810 
de 24 de Janeiro de 1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos servidores Públicos Civis da 
Administração Direta,  das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, combinado com o 
decreto nº 2.397 de 18/03/1994. E o CBMPA solicita esclarecimento, se deferido, a possibilidade de receber 
seus vencimentos tanto pelo CBMPA quanto pela associação.
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III – DO DIREITO:
A lei n° 5.810 de 24 de Janeiro de 1994 dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos 

servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do 
Pará.  Por  sua  vez,  o  Decreto  nº  2.397  de  18/03/1994,  estende  aos  servidores  públicos  militares  as 
pertinências esta Lei.

Ocorre que o requerente ampara sua pretensão na norma cogente do Art. 95 da lei 5.810 
24/01/1994, caput, in verbis: 

Art. 95. É assegurado ao servidor o direito à licença para desempenho de mandato em 
confederação, federação, sindicato representativo da categoria, associação de classe de âmbito local e/ou 
nacional, sem prejuízo de remuneração do cargo efetivo.

Não obstante,  ressalta-se  que  o Art.  1°  do referido  decreto  positivado  prescreve,  in 
verbis: 

Art. 1° - Fica concedido aos Servidores Públicos Militares do Estado do Pará, o previsto  
nos dispositivos dos arts. N° 67, 68, 70, 71, 72, exceto incisos IX, X no que se refere a participação em 
eventos sindicais e XVIII, 88, 89, 90, 91, 96, 97, 98, 99, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 128,  
129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 139, 141, 143, 144, 145, 146, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158,  
159, 160, inciso I, letras c, d, e, g, inciso II, letras a e b, 162, 170, 171, 172, 173 e 174 da Lei Estadual n° 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, observando-se as similitudes das situações pertinentes.

Ressalte-se que toda e qualquer atuação administrativa deverá estar em consonância 
com as leis competentes, as quais deverão seguir como parâmetro, coadunando-se, a fim de evitar que haja  
vícios ou invalidades em consequência da má interpretação legal. Sendo assim, deve-se atentar para o que 
prevê o disposto no caput do art. 37 da Constituição Federal de 1988, in verbis: 

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.

Os Princípios fundamentais e orientadores de toda atividade da Administração Pública 
encontram-se, explícita ou implicitamente, no texto da atual carta maior de 1988. É bem verdade que muitas 
leis citam ou enumeram princípios administrativos. E evidente, estão expressos ou são decorrência lógica 
das disposições constitucionais referentes à atuação da Administração Pública em geral. 

IV- DOUTRINA
Deve-se salientar que o art. 37 da CF/88 encontra-se inserido em seu Capítulo VII – “Da 

Administração  Pública”,  especificamente  correspondendo  à  Seção  I  deste  capítulo,  que  trata  das 
“Disposições Gerais”. Esse fato, ao lado da expressão dicção do dispositivo, torna claro que os princípios 
ali numerados são de observância obrigatória para todos os Poderes, quando estiverem no exercício de 
suas  atribuições  administrativas,  e  para  todos  os  entes  federados,  alçando  a  Administração  Direta  e 
Indireta.

Para  corroborar  esse  entendimento,  destacamos  os  ensinamentos  do  saudoso 
doutrinador Hely Lopes Meireles, em sua obra Direito Administrativo Brasileiro, p. 176:

Os  regulamentos  são  atos  administrativos,  postos  em  vigência  por  decreto,  para 
especificar os mandamentos da lei ou prover situações não disciplinadas por lei.

[...]
Como ato  inferior  à  lei,  o  regulamento  não  pode contrariá-la  ou ir  além do  que  ela 

permite.  No que o regulamento infringir ou extravasar da lei, é írrito e nulo, por caracterizar situação de 
ilegalidade.

No mesmo sentido são os  posicionamentos  dos renomados juristas  Vicente Paulo  e 
Alexandrino na obra Direito Administrativo Descomplicado, p 195:

A atividade normativa administrativa típica não pode inovar o ordenamento jurídico, não 
pode criar  direitos  ou  obrigações novos que  não  estejam,  previamente,  estabelecidos  em lei,  ou  dela 
decorram.

V – DO PARECER:
Face ao exposto, no que tange ao Princípio da Legalidade, a administração só pode 

fazer o que a lei permite ou determina. Assim, não resta suficiente a ausência de proibição em lei para que a 
Administração possa agir. Faz-se necessário a existência de uma lei que imponha (atuação vinculada) ou 
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autorize (atuação discricionária) determinada atuação administrativa. 
Deveras,  para  os  particulares  a  regra  é  autonomia  da  vontade,  ao  passo  que  a 

Administração Pública não tem vontade autônoma, estando adstrita a lei, a qual expressa a vontade geral, 
manifestada pelos representantes do povo, único titular originário da “coisa pública”.

Desse modo, não há o que se aduzir em direito assegurado ao servidor militar, tendo em 
vista que o legislador foi taxativo. Destarte, reitera-se que não há tratamento similar nesse sentido aos 
militares,  uma vez que não contempla o Art.  95 do referido decreto  dentre  os dispositivos que devam 
alcançar os agentes da força pública. Isto é, inexiste previsão legal, o que impossibilita qualquer atuação  
administrativa. 

Por  conseguinte,  os  atos  eventualmente  praticados  em  descumprimento  a  tais 
parâmetros são inválidos e podem ter sua validade decretada pela própria administração, em virtude do 
princípio da auto-tutela administrativa ou pelo poder judiciário. 

Por fim, de acordo com o posicionamento apresentado pelo o requerente, não vislumbra-
mos essa possibilidade, onde somente aos servidores públicos civis é assegurado desempenhar mandato 
em associação sem prejuízo de remuneração do cargo efetivo. É o que se pode depreender do mencionado 
decreto em análise.

Este é o parecer. S.M.J.
Quartel em Belém-PA, 18 de janeiro de 2011.

KLEBSON LOAIR LÁZARO MANSOS BENTES – CAP QOBM
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO PRESIDENTE A COJ:
Concordo com o Parecer.

CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL DO CBMPA:
1. Homologo o presente parecer.
2. Publique-se em BG.

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

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – FÉRIAS - CONCESSÃO

Concedo  a  contar  do  dia  24JAN2011,  a  servidora  da  CEDEC MARLUCE  PEREIRA 
SANTANA, o período de férias regulamentar relativo ao ano de 2009. Apresentação: dia 23FEV2011.

(Fonte: Correspondência Interna nº 10/2011 – CEDEC)

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

Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, procedido por 
determinação do Comando do 5º Grupamento Bombeiro Militar,  por meio da Portaria nº 026, de 09 de 
outubro de 2010,. cujo presidente foi o 1º TEN QOBM PAULO CESAR VAZ JÚNIOR RG 480143 – CBMPA, 
pertencente atualmente a esta unidade, por ter o CB BM WELLITON DA SILVA SANTOS, no dia 16 de  
outubro de 2010, quando na função de componente da G.U de prevenção do evento entre Águia de Marabá 
e ABC de Natal realizado no Estádio Municipal Zinho Oliveira, ter faltado o ato de serviço mesmo estando 
devidamente escalado para tal.
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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 CB BM 
WELLITON DA SILVA SANTOS,  pois  consta  no  bojo  do  Processo  há  provas  que  evidenciam  e  dão 
sustentabilidade o ato do militar ter faltado o serviço de prevenção no estádio municipal Zinho Oliveira em 
Marabá.

2 – Punir o CB BM WELLITON DA SILVA SANTOS, com 03 (três) dias de DETENÇÃO 
pelos fatos acima mencionados, infringindo com seu procedimento disposto no Art. 37, incisos XXIV, XXVIII  
e L da Lei nº 6833 de 13 de fevereiro de 2006 – Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar, ora em vigor  
no CBMPA.

3 – Remeter uma via  dos Autos do PADS ao Ilmo Senhor Subcomandante Geral  do 
CBMPA e Chefe do Estado Maior para deliberação que o caso requer.

Francisco Cantuária Moutinho Júnior – MAJ QOBM
Comandante do 5º GBM

2 - PUNIÇÃO DISCIPLINAR 
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 CB BM WELLITON DA SILVA SANTOS, com 03 (três) dias de  DETENÇÃO, por ter 

faltado o serviço de prevenção no estádio municipal Zinho de Oliveira. Ao ser dado o direito de ampla defesa  
e do contraditório por meio do Processo Administrativo  Disciplinar  Simplificado, instaurado por meio da 
Portaria nº 026/10, de 09 de outubro de 2010, não apresentou provas plausíveis que justificassem tal ato, 
infringindo com seu procedimento o disposto no art. 37, inciso XXIV, XXVIII e L, com atenuante do art. 35, 
incisos I e II e agravante do art. 36, incisos III e VIII, da Lei nº 6833, de 13 de fevereiro de 2006 – Código de  
Ética  e  Disciplina  da  Polícia  Militar,  ora  em  vigor  no  CBMPA.  Transgressão  LEVE permanece  no 
comportamento BOM.

(Fonte: Nota nº 03/2011 – 5º GBM)

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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