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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 01 DE OUTUBRO DE 2011 (SÁBADO)

Superior de Dia TEN CEL BM ANDRADE

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ALFARO/HEDEN
2º Turno: CAP BM NOBRE/TAVARES

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM A. CARLOS
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM MARCELINO

Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM SARQUIS

SERVIÇO PARA O DIA 02 DE OUTUBRO DE 2011 (DOMINGO)
Superior de Dia TEN CEL BM CAVALCANTI

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM SAMARA/FÁBIO
2º Turno: CAP BM SOUZA/MOISES

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM ROBERTA
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM JORGE MAX

Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM FURTADO

SERVIÇO PARA O DIA 03 DE OUTUBRO DE 2011 (SEGUNDA-FEIRA)
Superior de Dia TEN CEL BM IDBAS

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ADRIANA/HÉLIO
2º Turno: CAP BM VARELA/DINIZ

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM ARRAES
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM A.CARLOS

Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM CASTRO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

  
3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

I – ASSUNTOS GERAIS
A– ALTERAÇÃO DE OFICIAL

1 - SEGUMENTO E REGRESSO
Seguiram  no  dia  21SET2011  e  regressaram  no  dia  25SET2011,  da  Cidade  de 

Maceió/AL,  o  TEN CEL QOBM  JOSÉ  AUGUSTO  FARIAS  ALMEIDA,  da  CEDEC  e  TEN  CEL QOBM 
MARCUS VICTOR LIMA NORAT, do 5º GBM-Marabá, os quais participaram do VIII  Fórum Nacional de 
Defesa cCvil.

(Fonte: Nota nº 34/2011 - CEDEC)
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B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 - LICENÇA DE SAÚDE – CONCESSÃO

Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 21SET2011.
Ao  SD  BM  FERNANDO  MELO  CORRÊA,  da  AJG/QCG,  30  (trinta)  dias  de 

dispensa de esforço físico e serviço, podendo responder expediente.

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Número de Publicação: 288862
ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
QUARTEL DO COMANDO GERAL
GABINETE DO COMANDO
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2011
Considerando  o  resultado  do  Pregoeiro  Oficial  do  CBMPA,  referente  à  licitação,  na 

modalidade  Pregão  Eletrônico  nº  007/2011  para  Contratação  de  empresa  para  Administração  e 
Gerenciamento de despesas de manutenção automotiva e náutica em geral da frota atual e das que 
por venturas forem adquiridas pelo CBMPA.

De acordo com a Ata e análise das documentações e das propostas de preços, resolvo:
-  HOMOLOGAR o  Pregão  Eletrônico  nº  007/2011  para  as  empresas  abaixo 

descriminadas:

ITEM CNPJ EMPRESA

Item 01 03.506.307/0001-57 EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS

Belém – Pa, 28 de Setembro de 2011.
HESEGIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – Cel QOBM
Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do CBMPA
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32009 de 29/09/2011)

2 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
PARECER Nº 72/2011 - COJ.
INTERESSADO: TenCel QOCBM Francisco de Assis Queiroz Moreira.
ORIGEM: Diretoria de serviços técnicos.
ASSUNTO: Interdição de imóvel comercial.
ANEXO:  Protocolo  564/09  Comando  Geral;  Ofício  nº  301/2011  –  DST;  Termo  de 

compromisso assinado pelo Comandante Geral do CBMPA e pelo Sr. Luis Carlos da Silva, Representante da 
Empresa; Parecer técnico nº 44/2011; Parecer de vistoria nº 022/2011 – CAT de 14 de setembro de 2011; 
Parecer de vistoria – CAT de 21 de setembro de 2011

EMENTA: INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO SUPERMERCADO E MAGAZINE 
NAZARÉ.  TERMO  DE  COMPROMISSO  FIRMADO  ENTRE  A  EMPRESA  E  O  CBMPA. 
DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. 

I – INTRODUÇÃO:
DOS FATOS E DA CONSULTA
Após o incêndio ocorrido no prédio do Supermercado e Magazine Nazaré, sito Av. Duque 

de Caxias nº 1101, bairro do Marco, Belém-PA, no dia 28 de agosto de 2011, ficou decidido e acordado 
com assinatura de um Termo de compromisso firmado entre o Comando do CBMPA e o representante da 
Empresa  Nazaré  Comercial  de  Alimentos  e  Magazine  LTDA,que  funciona  como  um  documento  de 
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intimação, onde o referido estabelecimento se compromete a corrigir algumas pendências de segurança 
para prevenção e combate a incêndio e controle de pânico, com cláusula expressa de que caso não sejam 
cumpridas  as  exigências  o  estabelecimento  seria  considerado  irregular  de  acordo  com as  normas  de 
segurança vigentes, e seria emitido de imediato o Termo de Interdição.

De acordo com o Diretor de Serviços Técnicos , TenCel QOCBM Assis, conforme o ofício 
nº 301/2011 – DST, alguns prazos estabelecidos já acabaram, e o CBMPA, por intermédio do Centro de 
Atividades Técnicas , realizou vistorias no referido estabelecimento constatando o não cumprimento de itens 
estabelecidos no referido Termo dentro do lapso temporal estipulado, deixando ainda de cumprir o item nº 5 
do mesmo, o qual faz referência ao sistema de hidrantes.

Dito isto, o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros solicitou parecer da Comissão de 
Justiça acerca da situação irregular em que se encontra a referida empresa e a possibilidade de interdição 
do estabelecimento.

II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:
DO DIREITO
Quando o caso concreto apresenta peculiaridades que diz respeito às normas públicas é 

de extrema relevância expor inicialmente quem possui atribuição legalmente definida para atuar. O Poder de 
polícia, típico da administração pública encontra-se expressamente conceituado no seguinte dispositivo:

C T N – LEI Nº 5.172, DE 25OUT1966
Dispõe  sobre  o  Sistema Tributário  Nacional  e  institui  normas  gerais  de  direito 

tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Art. 78 – Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando 

ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de  
interesse público concernente à segurança. À higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e  
do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder 
Público,  à  tranqüilidade  pública  ou  ao  respeito  à  propriedade  e  aos  direitos  individuais  ou  coletivos  
(Redação dada pelo Ato Complementar nº 31, de 28/12/1966).

Parágrafo  Único  – Considera-se  regular  o  exercício  do  poder  de  polícia  quando 
desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e,  
tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionariamente, sem abuso ou desvio do poder.

A competência do Corpo de Bombeiros Estadual para o exercício do Poder de Polícia 
nos âmbitos da prevenção e combate a incêndios, por sua vez, decorre de previsão legal no Art. 2º da Lei nº  
5.731, de 15 de dezembro de 1992 ( da Lei de Organização Básica – LOB)  que assim dispõe:

Art. 2º - Compete ao Corpo de Bombeiros  Militar do Estado do Pará realizar:
I –  Planejamento, coordenação e execução de atividade de Defesa Civil:
II – Serviço de prevenção e extinção de incêndios;
(...)
XII – Socorros nos casos de sinistro, calamidades públicas, catástrofes, sempre que haja 

ameaça de destruição de haveres, vítimas ou pessoas em iminente perigo de vida.
A Lei Estadual nº 5.088, de 19SET1982,  que dá nova redação à Lei Estadual nº 4.453,  

de 22 de dezembro de 1972, que criou o Serviço de Proteção e Prevenção Contra Incêndio do Corpo de  
Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Pará, estabeleceu a competência do CBMPA para fiscalizar a 
aplicação  das  normas  de  proteção  contra  incêndio,  bem como,  autuar  as  condutas  infracionárias  nos 
seguintes termos:

Art.  3º  -  Ficam aprovadas as Normas de Proteção Contra  Incêndio e as tabelas de 
Emolumentos que contribuem as normas da presente Lei”.

Art. 4º - Compete ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado, a fiscalização das normas 
de que trata o Art. 3º, assim como o autuamento das infrações.

§ 1º - Além das normas a que se refere o art. 3º,  ao Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado  competirá  fiscalizar,  em  todos  os  edifícios  existentes  no  Estado,  a  existência  e  a  perfeita  
conservação de materiais e instalações   destinados ao combate de incêndios, tais como: hidrantes, depósito   
de água, extintores, mangueiras, canalizações, saídas de emergências e escadas.

§ 2º - Os cinemas, teatros, clubes e outros estabelecimentos ou centro de diversões que, 
a  critério  do  Corpo  de  Bombeiros  da  Polícia  Militar  do  Estado,  não  ofereçam  segurança  aos  seus 
freqüentadores, terão o seu funcionamento proibido até que se providenciem as instalações e obras que se 
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façam necessárias, previstas nesta Lei e Normas com as mesmas aprovadas.
(...)
Art. 5° - Todas as edificações, ainda que concluídas antes da vigência desta Lei, deverão 

obedecer  as  Normas  com  estas  aprovadas,  sendo  que  neste  último  caso  os  seus  proprietários  ou 
responsáveis  deverão proceder às adaptações necessárias a critério  do Centro  de Atividades Técnicas 
(CAT).

Vejamos o que dispõe as normas de proteção e prevenção contra incêndio aprovadas na 
lei supracitada:

CAPÍTULO XIV
DAS PENALIDADES
Art. 63 - As certidões de vistorias só serão fornecidas quando as edificações satisfizerem 

as exigências das presentes Normas.
Art.  64 - O Corpo de Bombeiros procederá vistorias nas edificações já existentes,  e 

verificando a necessidade de ser feita a instalação contra incêndio, em benefício da segurança pública, 
procederá a expedição da competente intimação fixando Normas para o seu cumprimento.

Art.  65 - O Corpo de Bombeiros,  após a vistoria,  e constatando irregularidades nos 
sistemas de combate a incêndio, remeterá a intimação ao responsável pela edificação ou seu proprietário, 
determinando prazo para seu cumprimento.

Art. 66 - Decorrido o prazo estabelecido na intimação e em caso de inobservância, será 
lavrado o termo de multa em duas vias; a primeira via enviada ao infrator, ficando a segunda via para a 
formação de processo no Corpo de Bombeiros.

Art. 67 - A multa será cobrada no valor de cinqüenta (50) U.F.E.-PA (Unidade Fiscal do 
Estado do Pará) a qual será arrecadada pelo Centro de Atividades Técnicas e recolhida ao Banco Oficial do  
Estado.

Art. 68 - Após a expedição do termo de multa, o Corpo de Bombeiros aguardará quinze 
(15) dias para o cumprimento das exigências e o recolhimento da importância correspondente, findo o qual 
será procedida a interdição do prédio e emissão de nova penalidade que corresponderá ao dobro da multa 
do artigo 67.

Art.  69  -  Somente  será  levantada  a  interdição  após  o  cumprimento  das  exigências 
contidas na intimação.

(...)
Art. 81 - Os casos especiais, quando devidamente comprovados, serão resolvidos pelo 

Corpo de Bombeiros.
Consoante ao que preleciona o artigo 65 anteriormente destacado, a empresa assinou 

Termo de Compromisso para regularizar suas pendências, funcionando o mesmo como ato de intimação, já 
que produziu seus efeitos primordiais, quais sejam, alertar ao proprietário que ajustes precisam ser feitos e 
de maneira cronologicamente determinada pelo órgão fiscalizador, que já está ciente da situação e tomará 
atitudes coercitivas em caso de descumprimento. 

Analisando concomitantemente os dispositivos encontrados no Decreto nº 357 de 21 de 
agosto de 2007, que institui o regulamento de segurança contra incêndio e pânico das edificações e áreas  
de risco para os fins da lei nº 5.731 de 15 de dezembro de 1992 e estabelece outras providências, podemos 
auferir o seguinte raciocínio:

Art.24 Nos locais em que o serviço de segurança contra incêndio e pânico, detectar  
gravidade nas medidas de segurança contra incêndio e que ofereça risco iminente à segurança de pessoas, 
informará de imediato, à diretoria de serviços técnicos, que decretará a interdição do local,  proibição das 
atividades, até o cumprimento total das exigências, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

Desta  forma,  após  analisar  os  regramentos  acima  expostos,  fica  evidentemente 
demonstrado o dever legal do CBMPA em zelar pela incolumidade das pessoas e de seus patrimônios. 
Inicialmente, essa atuação desse ser efetuada de forma preventiva, assumindo o teor de ação repressiva a  
partir do momento em que ocorrer recusa do particular em acatar voluntariamente as normas técnicas de 
prevenção e combate a incêndio.

A lei deve ser executada pelo administrador guiando-se o mesmo pelos valores jurídicos, 
para atender ao fim maior de todo o ordenamento jurídico, de todo o Estado, que é o de concretizar, de 
forma clara e segura para os cidadãos, o ideal de justiça de forma concreta, palpável e material.     

Vale ressaltar que, ao Poder Público, é defeso omitir-se de seus encargos legais. Não 
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pode, a pretexto de causar incômodo a poucos, colocar em risco a segurança física e os bens de toda uma 
coletividade. E isto, é o que certamente ocorrerá  no referido prédio,caso medidas coercitivas não sejam 
tomadas, pois de acordo com o Parecer de vistoria nº 022/2011 – CAT, falta reinstalar a rede de hidrantes 
atual,  instalar  sinalização  correspondente,  fotoluminescente,  conforme  NBR 13434,  partes  I,  II  e  III,  e 
providenciar  demarcação  no  piso  sinalizando  todos  os  hidrantes,  nas  áreas  que  necessitam  de  tal 
demarcação. 

Com efeito, reproduzimos a lição magistral do Prof. ÁLVARO LAZZARINI ao dissertar 
sobre o poder de polícia administrativa dos Corpos de Bombeiros Militares na prevenção de incêndio:

Como se verifica, o Corpo de Bombeiros tem o controle do direito de propriedade sobre o 
bem imóvel, que deve cumprir o fim social da propriedade. Isto é, o Corpo de Bombeiros, no exercício de  
suas atribuições constitucionais, federais e estaduais, exerce verdadeiramente polícia administrativa sobre 
as construções edilícias no que concerne à prevenção de incêndios, quer quando examina o projeto de 
segurança  contra  incêndios,  quer  quando,  ao  depois,  faz  vistorias  para  verificação  de  sua  exata 
implementação e, ainda, contínua manutenção, que acarretará decisões administrativas, com a força que 
lhes competir.

Constitucionalmente, é válido expor também, que o agente público titular do poder de 
polícia administrativa  responde objetivamente pelos danos causados a particulares em razão de conduta 
omissiva ou comissiva . Senão vejamos:

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 e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998)

(...)
§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços  públicos  responderão  pelos  danos que  seus  agentes,  nessa  qualidade,  causarem a  terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O  que  não  se  pode  admitir   é  que  a  omissão  do  particular  dê  ensejo  à  omissão 
administrativa. Ante a recusa dos particulares em acatar as determinações legais, impõe-se o dever de agir, 
inclusive,  de  auto  executar  quaisquer  medidas  necessárias  à  prevenção  do  interesse  público,  à 
incolumidade das pessoas e seus bens. 

Portanto, em consonância com o principio da autoexecutoriedade, alguns atos permitem 
que a Administração pública utilize a força física (coerção direta) para desfazer materialmente situação 
ilegal. O poder Público possui órgãos fiscalizadores, que possuem poder de polícia (de fiscalização) em face 
de estabelecimentos que não estão de acordo com as regras previamente estabelecidas, podendo interditar 
o local de funcionamento.

Nesse sentido, ilustrativa a exemplar lição do Prof. ÁLVARO LAZZARINI, no tocante à 
responsabilidade do bombeiro militar na prevenção de incêndio:

Omisso o bombeiro militar ou omisso o Corpo de Bombeiros a que ele pertence, nas 
providências  decorrentes  de sua  missão  constitucional  (Art.  144,  §  5º,  d  CF/88),  o  Estado  pode vir  a  
responder  civilmente  pelos  danos  daí  decorrentes  para  terceiros,  respondendo  o  bombeiro  militar 
responsável pela omissão, regressivamente.

Utilizando como precedente judicial, servindo de embasamento técnico jurídico para este 
parecer, embora diga respeito a desabamento de conjunto residencial, a 1ª Câmara Civil do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo,  sendo relator  o Desembargador Renan Lotufo, 26.12.89,  por votação 
unânime,  responsabilizou  civilmente  a  municipalidade  de  São  Paulo,  pela  inobservância  do  Poder  de 
Polícia, pois seus agentes “foram ineptos, quando não relapsos, e, no máximo corruptos para não atentarem 
para o local da edificação” (RJTSP. Lex, v. 126, p. 222)

III – CONCLUSÃO:
DO PARECER
Ante o exposto, considerando as disposições contidas nos textos legais analisados, esta 

Comissão de Justiça entende que após a confecção do Termo de Compromisso firmado entre o CBMPA e o 
representante da empresa em tela, o proprietário já encontra-se previamente intimado de que possui uma 
obrigação de fazer todos os ajustes referentes à segurança determinados pelo órgão fiscalizador. Como já 
expirou  o  prazo  de  algumas  medidas,  o  Corpo  de  bombeiros  deverá  lavrar  o  termo  de  multa,  em 
conformidade com o artigo 66 das normas aprovadas junto à lei nº  5.088, de 19SET1982. Após a expedição  
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do termo de multa, o Corpo de Bombeiros aguardará o prazo legal estabelecido de quinze (15) dias para o 
cumprimento das exigências e o recolhimento da importância correspondente, findo o qual será procedida a 
interdição do prédio e emissão de nova penalidade que corresponderá ao dobro da multa.

Assim,  verificamos  que  a  lavratura  da  multa,  o  aguardo  do  prazo  legal  para  seu 
pagamento  e  ajuste  de  conduta  funcionam como verdadeira  condição  de  procedibilidade  para  que  se 
interdite o imóvel, porém caso haja um perigo claro e iminente de sinistro, constatado pela perícia dos 
militares especializados, entendemos que devem ser atentados os regramentos dispostos no § 2º  do art. 4º 
da Lei nº 5.088/82 c/c artigo 24 do Decreto nº 357 de 21 de agosto de 2007, que utilizam o princípio da 
razoabilidade e supremacia do interesse público, visando evitar violação da segurança dos cidadãos que 
frequentam diariamente tal espaço, colocando em risco a incolumidade pública, e permitem a interdição 
imediata e temporária, de maneira excepcional, até que sejam tomadas todas as cautelas necessárias de 
prevenção de acidentes.   

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 26 de setembro de 2011.

Paulo Sérgio Martins Costa - 1º TEN. QOCBM
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o parecer.

KLEBSON LOAIR LÁZARO MANSOS BENTES – CAP QOBM
Presidente da Comissão de Justiça, em exercício

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer.
2. Publique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral do CBMPA.

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

3 - RESULTADO DE INSPEÇÃO
A) Realizada pela JIS deste CBMPA, em sessão permanente de nº 41, datada do dia 

19SET2011, proferiu os seguintes pareceres:
CONTROLE DE ATESTADO DE ORIGEM
SD BM ANDERSON SILVA ROCHA, do 12º GBM-Santa Izabel. PARECER: O atestado 

de origem atende todas as formalidades de preenchimento, segundo a lei.

PRORROGAÇÃO DE LICENÇA
MAJ  BM  ANDRE  LUIS  NOVAES  DE  ALMEIDA,  do  1º  GI.  PARECER:  Incapaz 

temporariamente  ao  trabalho  bombeiro  militar.  Necessita  de  mais  07  (sete)  dias  de  LICENÇA PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE PRÓPRIA, a partir de 13SET2011 até 19SET2011.

CB  BM  RUBENS  CESAR  NICÁCIO  BARBOSA,  do  QCG.  PARECER:  Incapaz 
temporariamente ao trabalho bombeiro militar. Necessita de 076 (setenta e seis) dias de LICENÇA PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE PRÓPRIA, a partir de 16AGO2011 até 31OUT2011.

SD  BM  RONNEY  DE  SOUZA  BARBOSA,  do  3º  GBM.  PARECER:  Incapaz 
temporariamente  ao  trabalho  bombeiro  militar.  Necessita  de  14  (quatorze)  dias  de  LICENÇA PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE PRÓPRIA, a partir de 06SET2011 até 19SET2011.

CONCLUSÃO DE LICENÇA
MAJ BM ANDRE LUIS NOVAES DE ALMEIDA, do 1º GI. PARECER: Apto ao trabalho 

bombeiro militar sem restrições. Deverá se apresentar no seu QUARTEL de origem no dia 20SET2011,  
pronto  para  desenvolver  suas  atividades  LABORATIVAS  BOMBEIRO  MILITAR  (OPERACIONAIS  E 
ADMINISTRATIVAS).
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SD  BM  ELSON  CANAVIEIRA MONTEIRO,  do  GSE.  PARECER:  Apto  ao  trabalho 
bombeiro militar sem restrições. Deverá se apresentar no seu QUARTEL de origem no dia 20SET2011,  
pronto  para  desenvolver  suas  atividades  LABORATIVAS  BOMBEIRO  MILITAR  (OPERACIONAIS  E 
ADMINISTRATIVAS).

SD BM ANDREIA MARTINS ROCHA, do 10º SGBM/I – Parauapebas. PARECER: Apto 
ao trabalho bombeiro militar sem restrições.  Deverá se apresentar no seu QUARTEL de origem no dia  
20SET2011,  pronto  para  desenvolver  suas  atividades  LABORATIVAS  BOMBEIRO  MILITAR 
(OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS).

CONCLUSÃO DE LICENÇA
SD BM RONNEY DE SOUZA BARBOSA,  do  3º  GBM.  PARECER:  Apto  ao  trabalho 

bombeiro militar sem restrições. Deverá se apresentar no seu QUARTEL de origem no dia 20SET2011,  
pronto  para  desenvolver  suas  atividades  LABORATIVAS  BOMBEIRO  MILITAR  (OPERACIONAIS  E 
ADMINISTRATIVAS).

FALTOU A JISBM
CB BM AFONSO DE JESUS SANTOS CASTRO, do 8º GBM/Tucuruí. PARECER: Faltou 

a inspeção de saúde no dia 19SET2011, remarcado para o dia 24SET2011.
CB BM DELCIO DANTAS CALDAS, do 7º  SGBM.  PARECER:  Faltou  a  inspeção de 

saúde no dia 19SET2011, remarcado para o dia 31OUT2011.
(Fonte: Ofício nº 229/2011 – Diretoria de Saúde do CBMPA)

B) Realizada pela JIS deste CBMPA, em sessão permanente de nº 42, datada do dia 
21SET2011, proferiu os seguintes pareceres:

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA
SUBTEN  BM  MARCO  ANTONIO  FRANCO  GARRIDO,  do  7º  SGBM/I.  PARECER: 

Incapaz  Temporariamente  ao  trabalho  bombeiro  militar.  Necessita  de  084  (oitenta  e  quatro)  dias  de 
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PRÓPRIA, retroativo a 09AGO2011 até 31OUT2011.

SD BM EVERSON KOSE CARVALHO PEREIRA,  do  6º  GBM-Barcarena.  PARECER: 
Incapaz Temporariamente ao trabalho bombeiro militar. Necessita de 063 (sessenta e três) dias de LICENÇA 
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PRÓPRIA, retroativo a 31AGO2011 até 31OUT2011.

PRORROGAÇÃO DE LICENÇA
SUBTEN BM JOSE AVELINO DE SOUZA NETO, do 6º SGBM/I-Mosqueiro. PARECER: 

Incapaz Temporariamente ao trabalho bombeiro militar. Necessita de 138 (cento de trinta e oito) dias de 
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PRÓPRIA, a partir de 22SET2011 até 06FEV2011.

2º  SGT  BM  ANTONIO  CARLOS  BARBOSA  NASCIMENTO,  da  Ajudancia  Geral. 
PARECER: Incapaz Temporariamente ao trabalho bombeiro militar. Necessita de mais 20 (vinte) dias de 
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PRÓPRIA, a partir de 22SET2011 até 11OUT2011.

SD  BM  LOZUEL  LEMOS  TAVARES,  do  1º  SGBM/Marituba.  PARECER:  Incapaz 
Temporariamente ao trabalho bombeiro militar. Necessita de mais 28 (vinte e oito) dias de LICENÇA PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE PRÓPRIA, a partir de 22SET2011 até 19OUT2011.

CONCLUSÃO DE LICENÇA
2º  SGT  BM  ANTONIO  CARLOS  BARBOSA  NASCIMENTO,  da  Ajudancia  Geral. 

PARECER: Apto ao trabalho bombeiro militar sem restrições. Deverá se apresentar no seu QUARTEL de 
origem no dia 12OUT2011, pronto para desenvover suas atividades LABORATIVAS BOMBEIRO MILITAR 
(OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS).

SD BM MADSON DE JESUS CORREA AZEVEDO, do 6º GBM-Barcarena. PARECER: 
Apto ao trabalho bombeiro militar sem restrições. Deverá se apresentar no seu QUARTEL de origem no dia  
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22SET2011,  pronto  para  desenvover  suas  atividades  LABORATIVAS  BOMBEIRO  MILITAR 
(OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS).

SD BM ADRIANO DA SILVA MOURA, do 4º GBM/I-Salinas. PARECER: Apto ao trabalho 
bombeiro militar sem restrições. Deverá se apresentar no seu QUARTEL de origem no dia 22SET2011, 
pronto  para  desenvover  suas  atividades  LABORATIVAS  BOMBEIRO  MILITAR  (OPERACIONAIS  E 
ADMINISTRATIVAS).

PRORROGAÇÃO DE PRAZO
SD BM MAX MAYCO ANDRADE REIS, do QCG. PARECER: Apto ao trabalho bombeiro 

militar com restrições temporarias. Dispensado de esforço físico e serviço por mais 28 (vinte e oito) dias a  
partir de 25AGO2011 até 21SET2011. Responde expediente no quartel.

CONCLUSÃO DE DISPENSA
SD BM MAX MAYCO ANDRADE REIS, do QCG. PARECER: Apto ao trabalho bombeiro 

militar sem restrições. Deverá se apresentar no seu QUARTEL de origem no dia 22SET2011, pronto para 
desenvolver  suas  atividades  LABORATIVAS  BOMBEIRO  MILITAR  (OPERACIONAIS  E 
ADMINISTRATIVAS).

(Fonte: Ofício nº 301/2011 – Diretoria de Saúde do CBMPA)

4 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 449, DE 27 DE SETEMBRO DE 2011.
O Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil, no uso de 

suas atribuições legais  que lhe são conferidas por  lei,  e considerando atender as exigências das Leis 
Federal nº 8.666/93, nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Lei Estadual nº 6.474/2002, de 06 de agosto 
de 2002, regulamentadas pelo Decreto nº 199/2003, de 09 de junho de 2003.

RESOLVE:
Art.  1º – Designar como pregoeiro do CBMPA, o servidor ANANIAS ALBUQUERQUE 

AMARAL – Maj QOBM – CPF 255.147.412-49 e Membros da Equipe de Apoio, os servidores: SAMARA 
CRISTINA ROMARIZ DE CARVALHO – Cap QOBM – CPF 511.193.742-00 e VIVIAN ROSA MACHADO - 
CAP QOBM – CPF 686.219.062-87, pelo período de 01 ano.

Art. 2º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

5 - OFÍCIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO
OFICIO Nº 1723/2011 – DA SUSIPE
Conforme  as  normas  do  Corpo  de  Bombeiros  e  da  Direção  desta  Unidade  Penal, 

comunico aos visitantes dos internos, que só será permitido a visita nos seguintes dias e horários: TERÇA e 
SEXTA-FEIRA, de 15h00 às 18h00.

JOSÉ HILTON JUNIOR
VICE DIRETOR/CT-CN/SUSIPE

DESPACHO:
Que tome  conhecimento  o  CAP QOABM JÂNIO chefe  da  Seção  de  Segurança  do 

Quartel o Comando Geral do CBMPA e providencie a respeito.

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

PORTARIA Nº 497 DE 27 DE SETEMBRO 2011.
ANEXOS:

 Boletim Geral nº 175 de 30SET2011 – E-mail ajg@bombeiros.pa.gov.br Pág 8



Despacho do Protocolo do Sub Cmdº Geral nº 1398 de 09SET2011;
Despacho do Protocolo do Cmdº Geral nº 338/08 de 19AGO2011;
Ofício n° 009/2011 – CE, de 04AGO2011 da CAP QOBM VIVIAN. 

O Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar e tendo tomado conhecimento dos fatos 
narrados no ofício 009/2011 – CE datado de 04 de agosto de 2011, referente à solicitação de sobrestamento 
do Conselho Especial instaurado por meio da portaria n° 139/2011- Cmd° Geral de 07 de abril de 2011, 
tendo como presidente o MAJ QOBM LUÍS ALBERTO PAMPLONA DA CUNHA.

RESOLVE:
Art. 1º - Sobrestar, com base no art.265 inciso V do CPC, no período de 27SET2011 a 

27OUT2011, o Conselho Especial instaurado pela portaria n° 139/2011 – Comando Geral, de 07 de abril de 
2011, para reabertura imediata no dia 28OUT2011;

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

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

2 – ATO DO SUBCOMANDO GERAL
PORTARIA Nº 202, DE 20 DE SETEMBRO DE 2011.
ANEXOS: 
Protocolo n° 1550 –Subcmd° Geral – 09 de setembro de 2011;
Ofício n° 235/2011 – BM/2 – 06 de setembro de 2011;
Termo de declaração BM/2 – Sr. AGUINALDO DE SOUZA SAMPAIO – 06 setembro de 

2011;
Intimação – IPL – 02 setembro de 2011.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais, 
com intuito de apurar os fatos que constam nos documentos em anexo, que versam sobre o termo de  
declaração prestado pelo Sr. AGUINALDO DE SOUZA SAMPAIO, informando que no dia 01 de setembro de 
2011, por volta das 02h:00 da manhã, na Av. Senador Lemos, houve um acidente envolvendo a VTR UR-16 
conduzida pelo SGT BM SANDRO JOSÉ DE SOUZA CORRÊA e uma moto conduzida pelo declarante. 

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

dos fatos.
Art. 2º - Nomear o 1º TEN QOBM ELILDO ANDRADE FERREIRA, como Encarregado 

da Sindicância, delegando-lhe as atribuições que me competem;
Art. 3º - O Encarregado 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. 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.

FERNANDO AUGUSTO CORREA DE MIRANDA – CEL QOcBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA 

PORTARIA Nº 203, DE 22 DE SETEMBRO DE 2011.
ANEXOS:
Protocolo n° 1439 - Despacho Subcmd° Geral, de 25 de agosto de 2011;
Ofício n° 220/11 – B/2, de 25 de agosto de 2011;
Termo de declaração do SGT BM George Levy Lima Mendes – 04 de agosto de 2011;
01  (uma)  Cópia  (com  03  páginas)  do  Inquérito  por  portaria  da  Unidade  Policial  

441Atalaia – Polícia Civil do Estado do Pará, de 23 de agosto de 2011;
01 (uma) cópia do receituário médico, de 07 de agosto de 2011;
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01 (uma) cópia do Boletim Geral n° 058, de 29 de março de 2010;
Protocolo n° 1261 – Despacho Subcmd° Geral, de 24 de agosto de 2011;
Ofício n° 190/11 – BM/2, de 02 de agosto de 2011;
Termo de declaração do Sr. Sebastião Ferreira Lima;
Protocolo n° 1266 – Despacho do Subcmd° Geral, de 24 de agosto de 2011;
Protocolo n° 31/08 – Despacho do Cmd° Geral, de 02 de agosto de 2011;
Petição do SGT BM George Levy Lima Mendes, de 01 de agosto de 2011;
Requisição de resultado de perícia – Marambaia – Seccional 6 – 31 de julho de 2011;
Boletim de ocorrência relatado por George Levy Lima Mendes – 31 de julho de 2011;
Boletim de ocorrência (  02 páginas) relatado por George Levy Lima Mendes - 21 de 

dezembro de 2009;
Termo de compromisso ( 03 páginas ) entre ofendido e indiciado;
Boletim de ocorrência relato por George Levy Lima Mendes – 21 de dezembro de 2009;
Requisição/resultado de perícia – 30 de novembro de 2009;
Ofício 191/11 – BM/2 – 03 de agosto de 2011;
Termo de declaração à 2° Seção do EMG do SGT BM George Levy Lima Mendes
Protocolo n° 1591 – Despacho do Subcmd° Geral, de 14 de setembro de 2011;
Parte s/ n° de 13 de setembro de 2011, do 2° TEN QOBM XAVIER.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais, 
com o intuito de apurar os fatos que constam nos documentos em anexo que versam sobre as constantes 
discussões entre o SGT BM GEORGE LEVY LIMA MENDES e o Sr. Sebastião Ferreira Lima, que veio a 
resultar em agressão física pelo cidadão contra o referido militar do CBMPA, e que “em tese”, o militar teria 
feito ameaças de morte ao cidadão em tela.

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

dos fatos;
Art. 2º – Substituir o 2° TEN QOBM ABEDOLINS CORRÊA XAVIER , como encarregado 

da sindicância, instaurado através da portaria nº 194/2011- Subcmdº Geral de 05 de setembro de 2011;
Art. 3º -  Nomear o 2° TEN QOBM MARCUS PAULO CARTAGENES  VELOSO, como 

encarregado da Sindicância, delegando-lhe as atribuições que me competem;
Art. 4º - O Encarregado 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 - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos, 

em conformidade com a legislação vigente;
Art. 6º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

FERNANDO AUGUSTO CORRÊA DE MIRANDA – CEL QOCBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA 

2 - SOLUÇÃO DE PADS
A) Analisando os autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado instaurada 

por  meio  da  Portaria  nº  182/2010  de  15  de  outubro  de  2010,  procedida  por  determinação  do 
Subcomandante Geral do CBMPA, cujo o presidente foi o 1º TEN QOBM ORLANDO FARIAS PINHEIRO 
RG 2965640, que teve o objetivo de apurar a conduta do 3º SGT BM  WALTENIR COSTA ARAUJO RG 
1341703, pertencente ao 11º GBM/Breves, por ter “em tese” tratado de assuntos administrativos do referido 
Grupamento  e  de  ordem  pessoal  junto  a  autoridade  do  Município  de  Breves  sem  autorização  do 
Comandante do 11º GBM, e ainda demonstrado falta de companheirismo e descomprometimento com o 
serviço de condutor e operador de viatura da respectiva unidade militar.

RESOLVO:
1)  Concordar  em  parte  com  a  conclusão  a  que  chegou  o  presidente  do  Processo 

Administrativo  Disciplinar  Simplificado de que não foi  possível  diagnosticar  indícios de transgressão do 
militar o que tange a primeira parte das acusações, pois não foram apresentadas provas suficientes sobre a 
interferência do SGT BM WALTENIR COSTA ARAÚJO em assunto administrativos e de ordem pessoal junto 
a  autoridade  de  Breves.  Porém,  discordamos  quanto  a  não  incidência  de  transgressão  do  SGT  BM 
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WALTENIR no que tange ao descomprometimento com o serviço de condutor e operador de viatura do 11º 
GBM/Breves, pois existem três termos de inquirição no processo, fls 23, 25 e 27, que evidenciam provas 
indiciarias de transgressão do militar, inclusive, colocando em risco a vida de uma criança que veio a subir  
na parte de trás da viatura, onde de acordo com o relato proferiu manobra sinuosas as quais a testemunha  
descreve com os textuais denominado coloquialmente como “zig zag”, assumindo assim riscos de afetação 
da integridade física do menor, da guarnição e de possível danos ao patrimônio, pois há testemunhais nos 
autos que a referida atitude causou danos ao radiador da viatura, fls. 23, assumindo risco inaceitável e com 
inobservância das ações de direção defensiva. E quando oportunizado para apresentar as alegações finais 
de defesa, folhas 43 a 57, o defensor legal do militar mencionou na defesa do mesmo vários fragmentos dos  
termos de inquirição de testemunhas,  mais não mencionou nenhuma informação quanto aos fatos das 
folhas  23,  25  e  27,  deixando  de  implementar  comentários  em defesa  sobre  as  provas  indiciarias  de 
transgressão do 3º SGT BM WALTENIR COSTA ARAÚJO, e durante a oitiva do acusado, o referido militar 
fez uso de permanecer calado, não se pronunciando de forma clara sobre os fatos alegados na portaria de 
instauração do processo.

2) Punir o 3º SGT BM WALTENIR COSTA ARAÚJO, do 11º GBM/Breves, com 02 (dois) 
dias de DETENÇÃO, conforme art. 17, inciso X, XVII, art. 18, inciso XXXVII do Código de Ética e Disciplina 
da PMPA, por haver correlação de partes do fatos contidas na portaria do processo, assim como provas 
indiciarias de incidência de transgressão do militar, conforme fls. 23,25 e 27 dos autos, demonstrando assim 
descomprometimento com o serviço de condutor e segurança de terceiros e da guarnição de serviço do 11º 
GB/Breves.

3)  Ao Comandante do Militar  para providenciar nota de punição para publicação em 
Boletim Geral e cumprimento das demais fases de execução da sanção disciplinar, em conformidade com o 
disposto no Art. 48 § 1° do CEDPM; 

4) Publicar  em Boletim Geral  a  presente solução do PADS.  A Ajudância  Geral  para 
providências;

5) Arquivar os Autos do PADS na 2ª seção do EMG. A Assistência do Subcomando para 
providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;

6) Registre-se e cumpra-se.

FERNANDO AUGUSTO CORRÊA DE MIRANDA – CEL QOCBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

B) Analisando os autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, procedido 
por determinação do Subcomandante Geral do CBMPA, através da portaria n° 041/2008 – Sub Cmd° Geral,  
de 04 de abril de 2008, cujo Oficial Presidente foi o CAP QOBM ÁTILA DAS NEVES PORTILHO, que teve 
por escopo apurar todas as circunstâncias da conduta do então AL CFSD BM ALESSANDRO SOARES 
AMOEDO, que foi autuado em flagrante delito pelos crimes de agressão física e ameaça contra o AL CFSD 
BM  MARCUS  VARELA DE  LIMA,  nas  dependências  do  estande  de  tiros  do  Instituto  de  Ensino  de 
Segurança do Pará (IESP).

RESOLVE:
1) Concordar em parte com a conclusão a que chegou o presidente do PADS, de que em 

face dos fatos apurados, não foi possível comprovar  através das diligências realizadas a existência de 
crime de natureza civil ou militar. No entanto, conforme conta na Fl 50 dos autos, verifica-se que o então AL 
CFSD BM ALESSANDRO SOARES AMOEDO atentou contra a Disciplina Bombeiro Militar ao desrespeitar 
o  AL CFSD BM MARCUS  VARELA DE  LIMA,  concorrendo assim para  desarmonia  entre  seus  pares, 
infringindo os incisos XVII do art. 17, incisos V, XIII, XXX do art. 18 e incisos CXIII, CXV e CXVI do art.37 da  
Lei n° 6.883 de 13 de fevereiro de 2006 (Código de ética e Disciplina da PMPA).

2)  Punir  com  REPREENSÃO o  SD  BM  ALESSANDRO  SOARES  AMOEDO, hoje 
pertencente ao QCG/AJG;

3) Ao Comandante do Militar para que seja providenciada nota de punição;
4)  Publicar  em Boletim Geral  a  presente  solução  do  PADS.  A Ajudância  Geral  para 

providências;
5) A Assistência do Subcomando para providenciar o arquivamento dos autos do PADS 

na BM/2;
6) Registre-se e cumpra-se
Belém-PA, 20 de setembro de 2011.
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FERNANDO AUGUSTO CORRÊA DE MIRANDA – CEL QOCBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

3 - HOMOLOGAÇÃO DE TERMO DE DESERÇÃO
Tendo em vista o Termo de Deserção presidido pelo TCEL QOBM Antônio Ulisses Lopes 

de Oliveira, Ajudante Geral do CBMPA, em que figura como Desertor o SD BM THIAGO BRUNO DA SILVA 
DE JESUS.

RESOLVO:
1.  Homologar  o  Termo  de  Deserção  formalizado  em  desfavor  do  SD  BM  THIAGO 

BRUNO DA SILVA DE JESUS, da Ajudância Geral do QCG do CBMPA, lavrado pelo TCEL QOBM Antônio 
Ulisses Lopes de Oliveira, em razão de ter transcorrido os dias de ausência para configuração do crime de  
Deserção, de que trata o art. 187 do CPM;

2.  Suspender a remuneração do SD BM THIAGO BRUNO DA SILVA DE JESUS, da 
Ajudância Geral do QCG do CBMPA, até eventual apresentação espontânea do incriminado ou eventual  
prisão  por  motivo  diverso  daquele  que  ensejou  a  lavratura  do  termo que  ora  se  cuida.  Providêncie  a 
Diretoria de Pessoal;

3.  Instaurar  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado  em desfavor  do  SD BM 
THIAGO BRUNO DA SILVA DE JESUS, da Ajudância Geral do QCG do CBMPA, com escopo de aferir a 
conduta  do  militar  no  tocante  à  ausência  por  mais  de  08  (oito)  dias  de  sua  unidade,  ausência  esta 
aparentemente injustificada, por conseguinte, a viabilidade ou não de aplicação a sanção disciplinar a que 
alude o § 1º do art. 45 da lei nº 6833/06. Providencie o Ajudante Geral do CBMPA encaminhar uma cópia da  
portaria ao gabinete do Subcomandante Geral para controle;

4. Determinar a publicação da presente Homologação em Boletim Geral da Corporação. 
Providencie a Ajudância Geral;

5. Remeter a 1ª via dos autos à Justiça Militar do Estado, de acordo com o que preceitua 
o Art. 454 § 2º do CPPM, após a publicação da presente Homologação. Providencie o Subcomandante  
Geral;

6. Determinar o arquivamento da 2ª via dos autos do presente Termo de Deserção na 2ª  
Seção do EMG. Providencie o Chefe da 2ª Seção do EMG;

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Belém, PA, 14 de setembro de 2011.

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

4 – SINDICÂNCIA – PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Concedo ao SUBTEN BM  CLAUDIO EDGAR RODRIGUES DOS SANTOS,  07 (sete) 

dias de prorrogação de prazo para conclusão da Sindicância instaurada por meio da Portaria nº 143/2011 – 
Subcmdo Geral de 11 de julho de 2011, de acordo com o Art.98, da Lei Estadual nº 6.833, de 13 de fevereiro 
de 2006. Referência: Ofício nº 005/2011-SIND.

(Fonte: Nota nº 73/2011 – Subcomando Geral)

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

Confere com o Original:

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