
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 11 DE ABRIL DE 2011.
BOLETIM GERAL Nº 066

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 12 DE ABRIL DE 2011 (TERÇA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM IDBAS
Supervisor de Área CAP BM ROCHA

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM SAMARA
2º Turno: CAP BM ALFARO

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM ALDIRLEY
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM DANILO
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM FURTADO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 - TERMO DE PASSAGEM E ASSUNÇÃO DE FUNÇÃO
Certifico que no dia 23MAR2011, eu, MAJ QOBM JOSÉ RIBAMAR SILVA DE FREITAS, 

Comandante  do  GMAF  substituído,  passei  a  função,  bem  como  a  carga  de  materiais  operacionais, 
conforme consta no INFOPAT, e de acordo com a parte snº, datada de 23MAR2011.

Outrossim, informo que foi repassado também o telefone celular funcional nº 88144637, 
em bom estado de conservação.

Belém/PA, 25 de março de 2011.

JOSÉ RIBAMAR SILVA DE FREITAS – MAJ QOBM
Comandante Substituído do GMAF – RG 1497921

MÁRIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – TEN CEL QOBM
Comandante Substituto do GMAF – RG 12875

2 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 135 DE 06 DE ABRIL 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 na Lei nº 6. 910, de 02 de outubro de 2006.

RESOLVE:
Art 1º- Exonerar das respectivas funções do CBMPA, os oficiais abaixo mencionados;
I - Da função de Subcomandante do 2º SGBM/I - Icoaraci o CAP QOBM ANDRÉ LUIZ 

NOBRE CAMPOS;
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II  –  Da  função  de  Subcomandante  da  5ª  SBM/I  –  Belém a  CAP QOBM  ADRIANA 
MELENDEZ ALVES. 

Art 2º - Nomear para as respectivas funções do CBMPA, as oficiais abaixo mencionadas;
I – Na função de Subcomandante da 5ª SBM/I – Belém, acumulativamente com a função 

que já exerce, a CAP QOBM MÔNICA FIGUEIREDO VELOSO;
II  - Na função de Subcomandante do 2º SGBM/I – Icoaraci, a CAP QOBM  ADRIANA 

MELENDEZ ALVES. 
Art  3º  -  Esta  Portaria  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogada  as 

disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1- LICENÇA SAÚDE - CONCESSÃO

Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 03ABR2011.
Ao  SD  BM  DEIVISON  PATRIC  FERREIRA MIRANDA,  da  AJG/QCG,  48  horas  de 

dispensa e serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 05ABR2011.

2 - AVERBAÇÃO DE LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA
Averbo nos assentamentos do 1º SGT BM LUIS CARLOS LOPES MAIA, MF 3381951-1, 

do 7º SGBM/I, a Licença Especial relativa ao decênio de 01DEZ1993 a 01DEZ2003, contada em dobro, de 
acordo com o que preceitua o art. 133, § 1º, inciso  IV da Lei Estadual nº 5.251, de 31 de julho de 1985.

NOTA: Republicado por ter saído com incorreção na 3ª parte do BG nº 153, datado do 
dia 23 de agosto de 2005.

3 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 133 DE 04 DE ABRIL DE 2011.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar e;
Considerando o que preceitua o Art. 88, § 1º, Inciso III, Alínea “I”, da Lei Estadual nº 

5.251 de 31JUL85 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA), ora em vigor para o CBMPA.

RESOLVE:
Art.  1º – Agregar o  SD BM ELIAS AUGUSTO LEAL BATISTA,  do 1º GBS - Belém, 

devido estar custodiado no quartel do Comando Geral do CBMPA, à disposição da Justiça Comum, por ter 
sido autuado em flagrante delito  no dia  31/01/2011 em Soure/PA,  conforme os autos do  processo nº 
2011.2.000065-3 que tramita na Comarca daquele município.

Art. 2º - Os efeitos desta portaria retroagem ao dia 31/01/2011, revogada às disposições 
em contrário.

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 134 DE 04 DE ABRIL DE 2011.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar e;
Considerando  a  decisão  da  Exmª  Sr.  Juiza  da  8ª  Vara  Cível  de  Santarém/PA,  Drª 

Betânia De Figueiredo Pessoa Batista, a qual julgou improcedente o pedido, e por conseguinte, extinto o 
processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, Inciso “I” do Código de Processo Civil-CPC,  
revogando  a  tutela  anteriormente  concedida  e  reconhecendo  válido  o  exame  que  contra-indicou  os 
candidatos,  EVANDRO  RÊGO  CORRÊA  JÚNIOR  e  POLIANA  FERNANDES  SENA,  processo  nº 
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2008.1.003105-1, julgado pela 8ª Vara Cível da Comarca de Santarém. 
Considerando a Inspeção de Saúde, Sessão nº 023/2011, procedida pelo 8º Batalhão de 

Engenharia de Construção do Exército Brasileiro nos  SDs BM EVANDRO RÊGO CORRÊA JÚNIOR e 
POLIANA FERNANDES SENA, dando parecer APTO ao fim que se destina, conforme BG nº 063 de 06 de 
abril de 2011.

RESOLVE:
Art.  1º  Desligar  das  fileiras  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Pará,  os  SDs  BM 

EVANDRO RÊGO CORRÊA JÚNIOR, RG 3882744, MF 55589321-2, residente na Av. 07 de setembro nº 
463,  Bairro  Centro,  Santarém-PA,  e  POLIANA FERNANDES  SENA,  RG  4821011,  MF  57218264-1, 
residente na Av. Dom Frederico Costa nº 1706, Bairro Santana, em cumprimento a decisão judicial.

Art.  2º  A Diretoria  de  Pessoal  do  CBMPA,  fazer  a  exclusão  dos  vencimentos  dos 
militares, no sistema de pagamento.

Art. 3º Os efeitos desta portaria, retroagem ao dia 01ABR2011, revogada às disposições 
em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº. 31891 de 08/04/2011)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ – EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente do Clube dos Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Pará – COCB, no 

uso de suas atribuições e de acordo com o art. 38, parágrafo único do Estatuto do COCB, pelo presente 
Edital, convoca todos os associados para participarem da Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia  
15ABR2011 (sextra-feira), em primeira convocação às 08h00, com 2/3 (dois terços) dos sócios, segunda 
convocação às 09h00, com número superior a 30 (trinta) sócios e terceira e última convocação, às 09h30,  
com qualquer número de sócios, no auditóro do Comando Geral do CBMPA, localizado na Avenida Júlio 
Cesar nº 3000, bairro Val-de-cães, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia.

Prestação de Contas referente ao exercício de 2010.
Assuntos Gerais de interesse do clube.
Bélem/PA, 31 de março de 2011.

NAHUM FERNANDES DA SILVA – TEN CEL QOBM
Presidente do COCB

2 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 123 DE 31 DE MARÇO DE 2011.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com as disposições contidas no Decreto n° 5 de 19 de janeiro de 2011, que dispõe sobre  
medidas  de  contingenciamento  e  de  controle  de  gastos  públicos  no  âmbito  da  administração  direta  e 
indireta do Estado, e

CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas quanto à contenção de gastos com 
custeio, no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a utilização da frota de viaturas do 
CBMPA;

CONSIDERANDO a  necessidade  de  sistematizar  os  procedimentos  adotados  pelos 
Órgãos Internos da Corporação;

CONSIDERANDO, a necessidade de estabelecer disciplina e rotina administrativa para a 
gestão da frota e efetivar o princípio da economicidade; 

CONSIDERANDO,  a necessidade de racionalizar os gastos com o abastecimento de 
combustível da frota de viatura do CBMPA,
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RESOLVE:
Art. 1º. Estabelecer ações para contenção de gastos com custeio, através da adoção de 

medidas e práticas relativas à redução das despesas com consumo de combustível e estabelecer disciplina 
e rotina administrativa para a gestão da frota no âmbito do CBMPA. 

Art. 2º  O uso racional da frota de viaturas do CBMPA observará, especialmente, aos 
seguintes princípios:

I- austeridade na gestão e no uso das viaturas do CBMPA;
II - necessidade de redução das despesas com viaturas;
III - uso de viaturas administrativas, restrito ao menor número possível;
IV - utilização das viaturas oficiais de maneira a atender às necessidades do CBMPA ao 

menor custo possível.
Art. 3º As viaturas do CBMPA são classificadas, para fins de utilização, nas seguintes 

categorias:
I - Viaturas Administrativas; e
II - Viaturas Operacionais.
Art 4º As viaturas Administrativas são:
I - as utilizadas em transporte de material; e
II - deslocamento de pessoal da corporação, em estrito objeto de serviço.
Art. 5º As viaturas Operacionais são:
I- as utilizadas para atendimento de ocorrências previstas como missão institucional da 

Corporação, de acordo com as Constituições Federal e Estadual (Art 144 e Art 200, respectivamente) e  
Ordenamento Jurídico vigente.

Art. 6º As viaturas Administrativas serão utilizadas, exclusivamente, nos dias úteis, no 
período das oito às dezoito horas.

§ 1º Em casos excepcionais, comprovada a necessidade do serviço, o titular da Unidade 
BM e/ou setor responsável pela viatura, poderá autorizar o uso de veículo fora do horário fixado no caput  
deste artigo, cabendo ao usuário e ao condutor a responsabilidade por excessos verificados.

Art. 7º Fica vedada a utilização das viaturas administrativas, no transporte de militares 
para deslocamento da residência para o serviço ou vice-versa, sob pena de responsabilidade do usuário e 
de quem tenha autorizado esse transporte, exceto quando houver interesse do CBMPA, ou autorização do 
Gestor.

Parágrafo  único.  O  disposto  no  caput  não  se  aplica  em  casos  de  emergência, 
devidamente justificados e comprovados.

Art.  8º As  viaturas  administrativas  deverão  ser  guardadas  na  garagem  da  unidade 
detentora da posse do veículo.

§ 2º Em casos excepcionais poderá ser autorizada, por escrito, a guarda do veículo em 
outras garagens, de preferência oficial.

§ 3º É proibida a guarda de veículo oficial em garagem residencial, ressalvados os casos 
expressamente autorizados pelo titular da Unidade e/ou setor.

§ 4º Responderá administrativamente o detentor da guarda de viatura administrativa que 
permitir a prática de ato vedado por esta Portaria.

Art. 9º Fica determinado o critério de cotas de combustível a ser distribuída por veículo 
da frota terrestre, aérea, aquática, motores estacionários e máquinas de acordo com o tipo e serviço que o 
mesmo realiza, conforme segue:

I – Viaturas Administrativas:
a) Viatura tipo sedan, hatch e Perua (kombi), 15 litros semanal;
b) Viatura tipo Van, caminhonete, 32 litros semanal;
c) Viatura tipo moto, inclusive de Vistorias Técnicas 08 litros semanal;
d)  Viatura  tipo  caminhão,  ônibus  e  micro-ônibus  -  deverá  ser  apresentado  um 

planejamento prévio de emprego junto a DAL para análise.
e) Fica vedado o uso dos caminhões tipo Baú e Itaipá, para deslocamentos de Belém 

para outros municípios, bem como de outras UBM´s do interior do Estado, que possuem tal veículo, para 
Belém.
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f) Para a liberação do uso dos caminhões Baú e Itaipá, para deslocamentos fora da sede 
de origem, deverá ser apresentado um planejamento prévio à DAL para a análise da liberação de cotas de 
combustível.

Parágrafo único: Os Diretores, Comandantes de UBM´s e Chefes dos órgãos internos 
do CBMPA, através dos setores responsáveis pelas viaturas administrativas das UBM´s da Capital e Interior 
do Estado deverão implantar o mapa de controle de entrada e saída das respectivas viaturas, conforme o 
estabelecido para as viaturas operacionais, a fim de se ter um melhor uso e controle das mesmas.

II - Viaturas Operacionais:
a)Terrestres:
a.1 Viatura de Combate a incêndio ABI, ABT e AT com capacidade do tanque de 180 

litros, das Unidades da Capital, no máximo 01 (um) tanque e meio de combustível semanal;
a.2 Viatura de Combate a incêndio ABI, ABT e AT com capacidade do tanque de 180 

litros, das Unidades do Interior do Estado, no máximo 01 (um) tanque de combustível semanal;
a.3 Viatura de Combate a incêndio ABT, ABSR, AT, APM, com capacidade do tanque 

entre 250 litros e 340 litros, das Unidades da Capital, no máximo 01 (um) tanque e meio de combustível  
semanal;

a.4 Viatura de Combate a incêndio ABT, ABSR e AT, com capacidade do tanque entre 
250 litros e 340 litros, das Unidades do Interior do Estado, no máximo 01 (um) tanque de combustível  
semanal;

a.5 Viatura de Combate a incêndio ATP, 150 litros semanal;
a.6 Viatura de salvamento ABS com capacidade do tanque de 180 litros, das Unidades 

da Capital, no máximo 01 (um) tanque e meio de combustível semanal;
a.7 Viatura de salvamento ABS com capacidade do tanque de 180 litros, das Unidades 

do Interior do Estado, no máximo 01 (um) tanque de combustível semanal;
a.8  Viatura  de  salvamento  ABS e  AR  com capacidade  do  tanque  de  80  litros,  das 

Unidades da Capital, no máximo 02 (dois) tanques de combustível semanal;
a.9  Viatura  de  salvamento  ABS e  AR  com capacidade  do  tanque  de  80  litros,  das 

Unidades do Interior do Estado, no máximo 01 (um) tanque e meio de combustível semanal;
a.10 Viatura de salvamento AEM, no máximo 150 litros mensal.
a.11 Viatura de Resgate (UR) com capacidade do tanque de 80 litros, das Unidades da 

Capital, no máximo 03 (três) tanques de combustível semanal.
a.12 Viatura de Resgate (UR) com capacidade do tanque de 80 litros, das Unidades do 

Interior do Estado, no máximo 02 (dois) tanques de combustível semanal.
a.13 Viatura tipo Moto de Resgate e Combate a Incêndio, no máximo 08 litros semanal.
a.14  Viatura  tipo  sedan  ou  hatch  do  Centro  de  Atividades  Técnicas  e  Seções  de 

Atividades Técnicas das Unidades do CBMPA da Capital e Interior do Estado, no máximo 25 litros semanal.
b) Aérea: Por conta do contrato de locação do Convênio CBMPA x SESPA.
c)Aquáticas:
c.1  As  Unidades  possuidoras  de  embarcações  deverão  apresentar  à  DAL  para 

aprovação, o planejamento prévio para emprego das mesmas.
d) Motores estacionários e máquinas:
d.1 O consumo total das Unidades com motores estacionários e máquinas será de 08 

litros semanal.
Art. 10 Fica determinado aos Diretores, Comandantes de UBM´s e Chefes dos órgãos 

internos do CBMPA abrangidos por esta Portaria, o encaminhamento mensal à Diretoria de Apoio Logístico, 
até o 5° dia do mês subseqüente, do relatório de consumo de combustível de suas viaturas (operacional 
e/ou  administrativa),  abastecidas  via  sistema  CTF e/ou  cartão combustível,  devendo  ser  anexados 
cópias dos comprovantes de abastecimento.

Art.  11  Fica  vedado  o  deslocamento  de  viaturas  do  CBMPA  (operacionais  e 
administrativas) do Interior do Estado para a Capital e da Capital para o Interior do Estado, ou para fora da 
área  de  atuação de  sua  Unidade  BM,  salvo  em estrito  objeto  de  serviço  devidamente  comprovado e 
autorizado pela autoridade competente.

Parágrafo único:  são autoridades competentes,  das quais trata o caput do presente 
artigo:
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a) Para  viaturas  operacionais  e  administrativas  das  UBM´s  da  Capital  e  Interior  do 
Estado, o Comandante Operacional do CBMPA;

b) Para viaturas administrativas do QCG, o Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.
Art. 12 Os Diretores, Comandantes de UBM´s e Chefes dos órgãos internos abrangidos 

por esta Portaria adotarão de imediato as providências necessárias ao seu cumprimento.
Art. 13. A adoção das medidas previstas nesta Portaria não afasta outras que se façam 

necessárias  caso  não  sejam  atingidos  os  objetivos  de  redução  do  custeio  da  Administração  Pública 
Estadual. 

Art.  14.  A  avaliação  e  o  acompanhamento  das  medidas  ora  estabelecidas  serão 
desenvolvidas pela Diretoria de Apoio Logístico, por meio da Seção de Suprimentos, com monitoramento 
direto dos sistemas: Controle Total de Frota (CTF) e Cartão Combustível (BANPARÁ), bem como a aferição 
do efetivo cumprimento das orientações deste ato durante todo o seu prazo de vigência. 

Art. 15. A Unidade BM e/ou setor que ultrapassar as cotas estabelecidas no Art. 9º, ou 
necessitar  complemento  conforme  os  limites  desta  portaria deverão apresentar  relatório  detalhado, 
justificando seus gastos ou solicitando suas demandas à Diretoria de Apoio Logístico.

Art. 16. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, vigendo até  31 de 
dezembro de 2011,  devendo as medidas ora indicadas serem adotadas de imediato,  observando-se as 
normas e procedimentos atinentes à Administração Pública. 

Art. 17.  Os casos omissos deverão ser encaminhados à Diretoria de Apoio Logístico 
para apreciação e posterior deliberação. 

Art. 18 – Fica revogada a Portaria nº 097 de 22 de março de 2010.

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

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

PORTARIA Nº 129 DE 28 DE MARÇO DE 2011.
ANEXOS:
Despacho do Protocolo do Comando Geral nº 293/03 de 24MAR2011;
Ofício nº 031/2011 - CD, de 22MAR2011-TCEL QOBM GOUVEIA;
Ofício nº 012/2011- CD, de 22FEV2011- TCEL QOBM GOUVEIA;
Ofício nº 021/2011-CD, de 14MAR2011- TCEL QOBM GOUVEIA;
Cópia  do  Registro  Civil  de  Pessoas  Naturais–Certidão  de  Óbito  de  Augusto  Matias 

Felipe, de 18MAR2011 - 06.6829.01.55.2011.4.00007.136.0004342.99).

O Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil, no uso das 
suas atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar e tendo tomado conhecimento dos fatos 
narrados no Ofício 031/2011 – CD, referente à solicitação de sobrestamento do Conselho de Disciplina 
instaurado por meio da Portaria nº 014/2011 – Gab. Cmdo, tendo como presidente o  TEN CEL QOBM 
ALMIR ANTÔNIO GOUVEIA MARTINS.

RESOLVE:
Art.  1º -  Sobrestar,  no  período  de  14FEV2011  à  18FEV2011  ,  de  07MAR2011  à 

11MAR2011 e de  21MAR2011 à 25MAR2011 com base no art.  265 inciso V do CPC, o Conselho de 
Disciplina instaurado pela portaria nº 014/2011 – Gab. Cmdo, para reabertura imediata no dia 28MAR2011.

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

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
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2 – ATO DO COMANDO DA 1ª SBM/I-INFRAERO
PORTARIA Nº 02, DE 24 DE MARÇO DE 2011.
O Comandante da 1ª SBM/I – INFRAERO, CAP QOBM JOSÉ RAIMUNDO LÉLIS POJO, 

no uso das atribuições  legais  e  tendo  tomado conhecimento dos  fatos narrados na  cópia  autêntica  nº 
03/2011, do Livro de Partes do Sargento de Dia,  referente ao possível  extravio do Rádio HT Motorola, 
pertencente  à  EMPRESA BRASILEIRA DE  INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA –  INFRAERO,  que 
estava sob a responsabilidade do CB BM ANJOS, quando de serviço no dia 26 de janeiro de 2011, na 
função de chefe de equipe da guarnição de incêndio desta 1ª SBM/I- INFRAERO.

RESOLVE:
Art. 1º – Determinar a instauração de Sindicância para apurar todas às circunstâncias 

dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares disponibilizadas no artigo 18, inciso XVIII e artigo 37 
incisos XXI e CVIII 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 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 GEORGE  CLETO SOUSA CORRÊA, pertencente a 
1ªSBM/I – infraero, como Encarregado da Sindicância, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º – Fixar o prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação da presente portaria.

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

PORTARIA Nº 03, DE 24 DE MARÇO DE 2011.
O Comandante da 1ª SBM/I – INFRAERO, CAP QOBM JOSÉ RAIMUNDO LÉLIS POJO, 

no uso das atribuições  legais  e  tendo  tomado conhecimento dos  fatos narrados na  cópia  autêntica  nº 
04/2011, do Livro de Partes do Sargento de Dia, registrado pelo 3º SGT BM TRINDADE, onde figura o 
possível  extravio  de  uma roupa de  aproximação  completa,  pertencente  à  EMPRESA BRASILEIRA DE 
INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA –  INFRAERO (SEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DO AEROPORTO 
BRIGADEIRO PROTASIO DE OLIVEIRA), que estava sob a responsabilidade do CB BM MÁRCIO NAZARÉ 
MOTA PEREIRA.

RESOLVE:
Art. 1º – Determinar a instauração de Sindicancia para apurar todas às circunstâncias 

dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares disponibilizadas no artigo 18, inciso XVIII e artigo 37 
incisos XXI e CVIII 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 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 PAULO WAGNER ALFAIA DE MENEZES, pertencente a 
1ª SBM/I – Infraero, como encarregado da Sindicância, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º – Fixar o prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação da presente portaria.

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

PORTARIA Nº 04, DE 24 DE MARÇO DE 2011.
O Comandante da 1ª SBM/I – INFRAERO, CAP QOBM JOSÉ RAIMUNDO LÉLIS POJO, 

no uso das atribuições  legais  e  tendo  tomado conhecimento dos  fatos narrados na  cópia  autêntica  nº 
14/2011, do Livro de Partes do Sargento de Dia, registrado pelo 1º SGT BM P. BARBOSA. , onde figura o 
possível  extravio  de  uma roupa de  aproximação  completa,  pertencente  à  EMPRESA BRASILEIRA DE 
INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA –  INFRAERO (SEÇÃO CONTRA INCENDIO DO AEROPORTO 
INTERNACIONAL), que estava sob a responsabilidade das guarnições de serviço.

RESOLVE:
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Art. 1º – Determinar a instauração de Sindicancia para apurar todas à circunstâncias dos 
fatos e as possíveis transgressões disciplinares disponibilizadas no artigo 18, inciso XVIII e artigo 37 incisos 
XXI e CVIII 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 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 2º SGT BM WILSON NONATO CORRÊA, pertencente a 1ª SBM/I – 
Infraero, como encarregado da Sindicância, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º – Fixar o prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação da presente portaria.

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

PORTARIA Nº 05, DE 01 DE ABRIL DE 2011.
O Comandante da 1ª SBM/I – INFRAERO, CAP QOBM JOSÉ RAIMUNDO LÉLIS POJO, 

no uso das atribuições legais e tendo tomado conhecimento dos fatos narrados no ofício nº 02/2011 – 
PADS,  referente  à  solicitação  de  Sobrestamento  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado, 
instaurado pela portaria nº 06/2010/1ª SBM/I, tendo como presidente o SUBTEN BM LUIZ FERNANDO DE 
MIRANDA MACHADO, onde o mesmo encontra-se em licença para tratamento de pessoa da família (filho),  
concedido pela Diretoria de Saúde, com término para o dia 09 de maio de 2011.

RESOLVE:
Art. 1º – Sobrestar no período de 22 de fevereiro a 10 de maio de 2011, com base no art. 

265, inciso V do CPC, o Processo Administrativo Disciplinar Simplificado instaurado pela portaria nº 06/2010 
– 1ª SBM/I, conforme BG nº 216, de 21DEZ2010, para reabertura imediata no dia 11 de maio de 2011.

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

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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