
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 10 DE FEVEREIRO DE 2011.
BOLETIM GERAL Nº 027

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2011 (SEXTA-FEIRA)

Superior de Dia TCEL BM ORLANDO
Supervisor de Área CAP BM PALHETA

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ADALMILENA
2º Turno: CAP BM ARTHUR

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

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 - TERMO ADITIVO A CONTRATO
A) Termo Aditivo a Contrato
Número de Publicação: 202598
Errata da Publicação: 202337
Termo Aditivo: 5
Data de Assinatura: 27/01/2011
Vigência: 27/01/2011 a 27/07/2011
Justificativa: Devido as fortes chuvas no Estado do Pará, a continuidade dos serviços da 

construção do quartel de Itaituba ficaram comprometidas, dificultando assim, o término da referida obra, 
para um prazo de 180 dias, sem alteração no valor original do contrato nº 004/2009. 

Contrato: 4-09
Exercício: 2009
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso    Origem do Recurso
06181118425900000    449051              0101000000          Estadual
Contratado: 151787344
Endereço: Tv Turiano Meira, Bairro: Centro, 253
CEP. 68005-430 – Santarém/PA
Telefone: 9300000000 
Ordenador: LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº. 31852 de 10/02/2011)
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4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - ATO DO SUBCOMANDO GERAL

PORTARIA Nº 014, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011.
O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais  

e tendo tomado conhecimento do fato do SD BM DANILO BARBOSA MOURA, ter sido licenciado a pedido 
das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, conforme portaria nº 397, de 18NOV2010, publicada no 
Diário Oficial nº 31798, de 25NOV2010.

RESOLVE
Art.  1º –  Tornar  sem efeito  a  Portaria  nº  155/2010 – Subcomando Geral,  de 08 de 

setembro  de 2010,  publicada  no Boletim Geral  nº  158,  de 10  de setembro  de  2010,  que  instaurou  o  
processo administrativo disciplinar simplificado, e com intuito de apurar às circunstâncias dos fatos ocorrido 
no dia 23 de agosto de 2010 por volta das 00h05min, onde o SD BM  DANILO BARBOSA MOURA, a 
disposição do IESP, teria “em tese” desacatado o SD PM LEANDRO DE SOUZA SANTOS, da 6ª ZPOL, 
durante uma abordagem ao veiculo onde encontrava-se o bombeiro. Ato continuo o SD BM DANILO foi  
conduzido ao quartel do Comando Geral onde desrespeitou o Auxiliar do Oficial de Dia ao QCG 1º SGT BM 
JOSÉ ALEXANDRE GOMES HOLANDA, o que culminou com a sua prisão em flagrante delito.

Art. 2º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

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

PORTARIA Nº 015, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2011.
ANEXO: 
1. Despacho do Protocolo do Subcomando Geral nº 107de 27JAN2011;
2. Ofício nº 002/2011 - PADS, de 25JAN2011;

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições que 
lhe  são  conferidas  em legislação  peculiar  e  tendo  tomado conhecimento  do  fato  narrado  no  Ofício  nº 
002/2011  –  PADS,  referente  à  solicitação  de  sobrestamento  do  Processo  Administrativo  Disciplinar 
Simplificado instaurada por meio da Portaria nº 225/2010 – Subcomando Geral, tendo como presidente o 1º  
TEN QOBM EDSON AFONSO DE SOUSA DUARTE, do 10º GBM.

RESOLVE
Art.  1º -  Sobrestar,  no período de 07FEV2011 a 06MAR2011,  com base no art.  265 

inciso V do CPC, o PADS instaurado pela  portaria nº  225/2010 – Subcomando Geral,  para reabertura 
imediata no dia 07MAR2011.

Art. 2º - Publique-se em Boletim Geral , registre-se e cumpra-se.

Mario Avelino Wanzeler de Matos – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

PORTARIA Nº 016, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2011.
ANEXOS: 
• Despacho do Protocolo do Subcomando Geral nº 2838, de 09DEZ2010;
• Ofício nº 231/2010-DAL/04, de 07DEZ2010;
• Ofício nº 226/10/DAL-CBMPA, de 29NOV2010;
• Ofício nº 262/10-4º SGBM/I, de 11NOV2010;
• Cópia do laudo de inspeção e vistoria veicular nº 1555989, de 11NOV2010;
• Cópia de consulta veículo base Nacional para a placa JTA-0981;
• Cópia de consulta veículo base Pará para a placa JTA-0981;
• Cópia de consulta veículo base Pará para a placa JTQ-6168;
• Cópia do Ofício nº 006/0/8-CSMV/MOp, de 07JAN2007.
• Portaria 228/2010- Subcomando Geral 10dez2010
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O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais  
e tendo tomado conhecimento dos documentos anexos, e com intuito de apurar a informação relatada pelo 
CAP QOBM RAIMUNDO REIS BRITO JUNIOR, Comandante do 4º SGBM/I, que após encaminhamento ao 
Departamento de Trânsito de Salinópolis  do veículo Oficial  de placa JTA-0981 de prefixo ABT-04, para 
realização de vistoria anual, foi constatado que o número do motor não conferia com o número do CHASSI  
do referido veículo

RESOLVE:
Art. 1º - Substituir o CAP QOBM JACOB CRISTOVÃO MACIEIRA, pertencente ao 13º 

GBM, como encarregado do PADS, instaurada pela portaria nº 228/2010 – Subcomando Geral, de 10 de 
dezembro de 2010;

Art.  2º -  Nomear  CAP QOBM  MICHEL NUNES  REIS, pertencente  ao  4º  SGBM/I, 
delegando-lhe às atribuições que me competem;

Art. 3º - O encarregado deverá observar às 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.

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

PORTARIA Nº 017, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2011.
ANEXOS: 
Protocolo 172/2011
Protocolo 151/2011
Parte n° 002 do dia 31 de janeiro de 2011 – Subdiretor DP.
Ofício n° 760/2008 de 01 de setembro de 2008 – Subdiretor DP.
Cópia pag.42 BG n° 146 de 12 de agosto de 2008.
Ofício n° 264/ 2008 de 25 de agosto de 2008 – do Major QOBM Andrei -1°GBS.
Ofício n° 227/2008  de 29 de julho de 2008 – Diretor da DAL.
Ofício 400/2008 de 10 de junho de 2008, do Cap QOBM Pinheiro Comandante do CSMV-

MOP.
Ofício n° 564/2008 –  de 25 de agosto de 2008 , do Cap QOBM Átila, Subcomandante do 

CSMV/MOP e plano de férias de 2009 anexo.
Ofício n° 425/2009 – de 17 de setembro de 2009, do Cap. Átila,  Subcomandante do 

CSMV/MOP e plano de férias de 2010 anexo.
Ofício  n°  485/2010,  de  14  de  setembro  de  2010,  do  Cap.  Átila,  Subcomandante  do 

CSMV/Mop e plano de férias de 2011 anexo.
Cópia do pecúlio 2009.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais 
e tendo tomado conhecimento dos documentos anexos, referentes a ausência do 3° Sgt BM Ronald Silva 
Souza, de suas atividades profissionais no período de março de 2009 a 28 de janeiro de 2011, e em que 
circunstância o fato aconteceu, conforme documentação (Parte 002-DP 31.01.2011) da Diretoria de Pessoal 
do CBMPA:

RESOLVE
Art. 1º - Determinar a instauração de INQUÉRITO POLICIAL MILITAR para apurar todas 

às circunstâncias dos fatos;
Art. 2º - Nomear o Ten Cel QOBM Antônio Ulisses Lopes de Oliveira, Ajudante Geral do 

CBMPA, como encarregado do IPM, delegando-lhe às atribuições que me competem;
Art. 3º - O encarregado deverá observar às 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 40 (quarenta) dias para a conclusão dos trabalhos, 
em conformidade com a legislação vigente;
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Art. 5º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

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

2 - RECONSIDERAÇÃO DE ATO
A) REQUERENTE: José Renato do Amaral Brabo 3° Sgt BM.
ASSUNTO: Requer reconsideração do ato administrativo que culminou com sua punição 

disciplinar de 04 (quatro) dias de detenção, nos termos da Solução de PADS publicada no BG 206/2010.

I - FATOS
O  Processo  Administrativo  teve  o  condão  de  apurar  a  conduta  do  requerente  que 

supostamente no dia 06 de junho de 2006 ter agredido fisicamente um adolescente (R.P.O.S), em razão do 
furto de uma motosserra pertencente à corporação, apresentando provas que levam à culpabilidade dos 
respectivos militares envolvidos no fato que culminou nas transgressões previstas no art. 37, incisos I,II, III e 
IV da lei 6.833 de 12 de fevereiro de 2007.

II - DIREITO
O recorrente alega a ausência de conteúdo probatório suficiente para salvaguardar a sua 

condenação e que o prazo estabelecido para a conclusão dos trabalhos não foi obedecido.
Não há dúvida que o menor sofreu agressão física,  fato comprovado pelo  Laudo de 

Exame de Corpo de Delito n°14167, da vítima da vítima R.P.O.S (menor),  fl.63, e pelas provas testemunhais 
produzidas por meio de inquirição de testemunhas, que são pessoas estranhas ao processo e que tem 
conhecimento direto da causa, conhecimento este obtido por qualquer um dos seus sentidos.

Quanto aos prazos para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, percebe-se 
que foi utilizado período necessário para a coleta de provas, buscando sempre a elucidação do fato, sendo 
mantido a todo tempo o contraditório e a ampla defesa, o que deixou resguardado todo o direito de defesa 
do militar, não existindo espaços para que o mesmo alegue isto a seu favor na medida em que não houve 
nenhum prejuízo, mantendo o respeito ao princípio do interesse público.

III – CONCLUSÃO
Diante  do  exposto,  opino  pelo  indeferimento do  recurso  de  reconsideração  de  ato, 

devendo  o Ajudante  Geral  publicar  esta  nota  no  Boletim  Geral  da  Corporação,  e  cientificar  o  militar, 
formalmente, da decisão do recurso de reconsideração de ato interposto.

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

B) REQUERENTE: Soldado BM FLÁVIO MENDONÇA COSTA.
ASSUNTO: Requer reconsideração do ato administrativo que culminou com sua punição 

disciplinar de 04 (quatro) dias de detenção, nos termos do PADS instaurado pela Portaria n° 293/2006 – 
Subcomando Geral de 10 de maio de 2007.

I - FATOS
O  Processo  Administrativo  teve  o  condão  de  apurar  a  conduta  do  requerente  que 

supostamente no dia 06 de junho de 2006 ter agredido fisicamente um adolescente (R.P.O.S), em razão do 
furto de uma motosserra pertencente a corporação, apresentando provas que levam à culpabilidade dos 
respectivos militares envolvidos no fato que culminou nas transgressões previstas no art. 37, incisos I,II, III e 
IV da lei 6.833 de 12 de fevereiro de 2007.

II - DIREITO
O recorrente alega que foi arquido por um dos seus defensores a exceção de suspeição 

da  presidente  do  PADS  conforme  fls.  113  a  115  dos  autos,  e  que  às  acusações  são  totalmente  
improcedentes, infundadas e inverídicas.

Quanto a alegação de suspeição da Presidente do PADS, não há fundamento no pedido 
visto  que  o  Subcomandante  Geral  concordou  com  todas  às  informações  colhidas  no  transcorrer  do 
processo, formando seu convencimento pela apreciação da prova pericial  e testemunhal.       

Quanto ao pedido de abertura de novo prazo para uma segunda defesa com juntada de 
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documentos, não há previsão legal, na medida em que o artigo 144, parágrafo 2° da lei 6.833/06 estipula o  
prazo máximo de cinco dias para a interposição do pedido de reconsideração de ato, a contar da data em 
que o militar tome conhecimento oficialmente da decisão que deseja ver reconsiderada.    

Não há dúvida que o menor sofreu agressão física,  fato comprovado pelo  Laudo de 
Exame  de  Corpo  de  Delito  n°14167,  da  vítima  da  vítima  R.P.O.S  (menor),   fl.63,  e  pelas  provas 
testemunhais produzidas por meio de inquirição de testemunhas, que são pessoas estranhas ao processo e  
que tem conhecimento direto da causa, conhecimento este obtido por qualquer um dos seus sentidos.

III – CONCLUSÃO
Diante  do  exposto,  opino  pelo  indeferimento do  recurso  de  reconsideração  de  ato, 

devendo  o Ajudante  Geral  publicar  esta  nota  no  Boletim  Geral  da  Corporação,  e  cientificar  o  militar, 
formalmente, da decisão do recurso de reconsideração de ato interposto.

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

C. REQUERENTE: Cabo BM JOSÉ RIBAMAR GUIMARÃES VIANA.
ASSUNTO: Requer reconsideração do ato administrativo que culminou com sua punição 

disciplinar de 04 (quatro) dias de detenção, nos termos do PADS instaurado pela Portaria n° 293/2006 – 
Subcomando Geral de 10 de maio de 2007.

I - FATOS
O  Processo  Administrativo  teve  o  condão  de  apurar  a  conduta  do  requerente  que 

supostamente no dia 06 de junho de 2006 ter agredido fisicamente um adolescente (R.P.O.S), em razão do 
furto de uma motosserra pertencente à corporação, apresentando provas que levam à culpabilidade dos 
respectivos militares envolvidos no fato que culminou nas transgressões previstas no art. 37, incisos I,II, III e 
IV da lei 6.833 de 12 de fevereiro de 2007.

II - DIREITO
O recorrente alega que foi argüido por um dos seus defensores a exceção de suspeição 

da  presidente  do  PADS  conforme  fls.  113  a  115  dos  autos,  e  que  às  acusações  são  totalmente  
improcedentes, infundadas e inverídicas.

Quanto à alegação de suspeição da Presidente do PADS, não há fundamento no pedido 
visto  que  o  Subcomandante  Geral  concordou  com  todas  às  informações  colhidas  no  transcorrer  do 
processo, formando seu convencimento pela apreciação da prova pericial e testemunhal.  

Quanto ao pedido de abertura de novo prazo para uma segunda defesa com juntada de 
documentos, não há previsão legal, na medida em que o artigo 144, parágrafo 2° da lei 6.833/06 estipula o 
prazo máximo de cinco dias para a interposição do pedido de reconsideração de ato, a contar da data em 
que o militar tome conhecimento oficialmente da decisão que deseja ver reconsiderada.    

Não há dúvida que o menor sofreu agressão física,  fato comprovado pelo Laudo de 
Exame de Corpo de Delito n°14167, da vítima da vítima R.P.O.S (menor),  fl.63, e pelas provas testemunhais 
produzidas por meio de inquirição de testemunhas, que são pessoas estranhas ao processo e que tem 
conhecimento direto da causa, conhecimento este obtido por qualquer um dos seus sentidos.

III – CONCLUSÃO
Diante  do  exposto,  opino  pelo  indeferimento do  recurso  de  reconsideração  de  ato, 

devendo  o Ajudante  Geral  publicar  esta  nota  no  Boletim  Geral  da  Corporação,  e  cientificar  o  militar, 
formalmente, da decisão do recurso de reconsideração de ato interposto.

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

D) REQUERENTE: 3° SGT BM SAMUEL BRITO LIMA.
ASSUNTO: Requer reconsideração do ato administrativo que culminou com sua punição 

disciplinar de 04 (quatro) dias de detenção, nos termos do PADS instaurado pela Portaria n° 293/2006 – 
Subcomando Geral de 10 de maio de 2007.
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I - FATOS
O  Processo  Administrativo  teve  o  condão  de  apurar  a  conduta  do  requerente  que 

supostamente no dia 06 de junho de 2006 ter agredido fisicamente um adolescente (R.P.O.S), em razão do 
furto de uma motosserra pertencente à corporação, apresentando provas que levam à culpabilidade dos 
respectivos militares envolvidos no fato que culminou nas transgressões previstas no art. 37, incisos I,II, III e 
IV da lei 6.833 de 12 de fevereiro de 2007.

II - DIREITO
O recorrente alega que foi arqüido por um dos seus defensores a exceção de suspeição 

da  presidente  do  PADS  conforme  fls.  113  a  115  dos  autos,  e  que  às  acusações  são  totalmente  
improcedentes, infundadas e inverídicas.

Quanto à alegação de suspeição da Presidente do PADS, não há fundamento no pedido 
visto  que  o  Subcomandante  Geral  concordou  com  todas  às  informações  colhidas  no  transcorrer  do 
processo, formando seu convencimento pela apreciação da prova pericial e testemunhal.  

Quanto ao pedido de abertura de novo prazo para uma segunda defesa com juntada de 
documentos, não há previsão legal, na medida em que o artigo 144, parágrafo 2° da lei 6.833/06 estipula o  
prazo máximo de cinco dias para a interposição do pedido de reconsideração de ato, a contar da data em 
que o militar tome conhecimento oficialmente da decisão que deseja ver reconsiderada.    

Não há dúvida que o menor sofreu agressão física,  fato comprovado pelo Laudo de 
Exame  de  Corpo  de  Delito  n°14167,  da  vítima  da  vítima  R.P.O.S  (menor),   fl.63,  e  pelas  provas 
testemunhais produzidas por meio de inquirição de testemunhas, que são pessoas estranhas ao processo e  
que tem conhecimento direto da causa, conhecimento este obtido por qualquer um dos seus sentidos.

III – CONCLUSÃO
Diante  do exposto,  opino  pelo  indeferimento do  recurso  de  reconsideração  de  ato, 

devendo  o Ajudante  Geral  publicar  esta  nota  no  Boletim  Geral  da  Corporação,  e  cientificar  o  militar, 
formalmente, da decisão do recurso de reconsideração de ato interposto.

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

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

Confere com o Original:

ANTONIO ULISSES LOPES DE OLIVEIRA – TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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