
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 09 DE NOVEMBRO DE 2011.
BOLETIM GERAL Nº 198

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011 (QUINTA-FEIRA)
Superior de Dia TCEL BM RIBAMAR
Supervisor de Área CAP BM NOBRE

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM GIRLENE
2º Turno: CAP BM JORGE LUIZ

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM DAVI
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM FARIAS

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

  
3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

I – ASSUNTOS GERAIS
A – ALTERAÇÃO DE OFICIAL

1 – MUDANÇA DE NOME DE GUERRA - AUTORIZAÇÃO
Autorizo  a  mudança  do  nome  de  guerra  do  TEN  BM  ZILVANDRO  PINHEIRO  DE 

MACÊDO, do QCG, de “MACÊDO” para “ZILVANDRO”.
(Fonte: Parte nº 02/2011 - DAL)

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – AUTORIZAÇÃO

Autorizo  o  deslocamento  dos  militares:  SUBTEN  BM  PAULO  MARCIO  MARTINS 
AMARAL, SGT BM JOSÉ MARIA MENEZES RABELO e SD BM JOSÉ ADRIANO NEVES GOMES, todos 
pertencentes  a  Banda  e  Música  do  CBMPA,  ao  Município  de  Ponta  de  Pedras/PA,  no  período  de 
09NOV2011 a 13NOV2011, a fim e participarem do evento PAINEL FUNARTE DE BANDA DE MÚSICA, 
sem ônus para o Estado.

(Fonte: Ofício nº 135/2011 – Banda de Música do CBMPA)

2 – LICENÇA SAÚDE - CONCESSÃO
Conforme parcer médco, concedi:
A contar do dia 08NOV2011.
Ao SD BM SÉRGIO DE JESUS CORRÊA,  da  AJG/QCG,  48  horas  de  dispensa  de 

serviço fora do aquartelameno. Apresentação: 10NOV2011.
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II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO  ELEIÇÃO  DO  TRABALHADOR  DE  SEGURANCA 
PÚBLICA

Número de Publicação: 302359
CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho Estadual de Segurança Pública –CONSEP, no uso de suas 

atribuições legais, e considerando o que dispõem os parágrafos 1º e 2º da Lei nº 5.944/96, com alterações 
introduzidas por Leis posteriores, o Regimento Interno/CONSEP, homologado  pelos Decreto nº 1.555/96 e 
Decreto  nº  0294/03,  respectivamente,  e  a  Resolução  nº  177/CONSEP,  de  06  de  Outubro  de  2011, 
CONVOCA os Presidentes das  entidades representativas a que alude o Art. 4º, parágrafo único da Lei nº 
5.944/96, ou seus prepostos legais, a participarem do certame, cujas regras se encontram no Anexo  a este 
Edital,  que  escolherá  pelo  voto  secreto  os  membros  titular  (policial-militar  ativo/inativo) e  suplente 
(bombeiro-militar  ativo/inativo) do CONSEP, representantes  dos policiais militares, bombeiros militares e 
policiais civis, no biênio 2011/2013, a ocorrer no dia 28/11/2011, com início às 16:00 horas, no Plenário do 
CONSEP, instalado na SEGUP, na Rua Arcipreste Manoel Teodoro, nº 305, bairro de Batista Campos, nesta 
cidade de Belém/PA, a ser coordenada pela Comissão Especial criada pela Resolução 164/11-CONSEP, de 
24/04/11, e alterações posteriores, sob a Presidência da Conselheira Sra.  Maria Luiza Carvalho Nunes  - 
Representante do CEDENPA.

Gabinete do Presidente do CONSEP – Belém/PA, 03 de novembro de 2011.

LUIZ FERNANDES ROCHA
Presidente do CONSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

ANEXO 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1.  O  presente  Processo  Seletivo  será  regido  por  este  Edital,  seu  Anexo  e 

principalmente pela Resolução nº 177/CONSEP, de 06 de Outubro de 2011.
1.1.1. As Associações não poderão alegar sob hipótese alguma o desconhecimento de 

referida Resolução, após publicação do Diário Oficial do Estado;

2. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO ELEITORAL
2.1. Período de credenciamento para participação no processo eletivo:  09/11/2011 e 

10/11/2011.
2.2.  Após deferido  o  credenciamento,  a  Associação,  poderá  ou não,  indicar  um dos 

membros efetivos de seu quadro para participação no pleito, observado os prazos previstos.
2.3. Prazo para a Comissão Especial verificar a regularidade de representação será de 

03 (três dias úteis), compreendidos entre 11/11/2011 e 15/11/2011.
2.3.1. Quanto a regularidade de representação será rigorosamente observado o disposto 

no Art. 6º, e incisos da Resolução 177/CONSEP, de 06/10/2011.
2.3.2  . Em  caso  de  irregularidade  de  representação  da  entidade,  a  inscrição  será 

indeferida.
2.4.  Divulgação  das  Associações  aptas  a  participar  da  Eleição:  16/11/2011,  as 

10:00h, através de Comunicado afixado na Secretaria do CONSEP.
2.5. Prazo para apresentação e indicação dos candidatos as vagas: 17/11/2011 a 

23/11/2011.
2.6. As inscrições para votação e apresentação de candidatos poderão ser realizadas na 

Secretaria do CONSEP, instalada na SEGUP, na Rua Arcipreste Manoel Teodoro, nº 305, bairro de 
Batista Campos, nesta cidade de Belém/PA, no horário compreendido das 09:00h às 16:00h.

2.7, A votação realizar-se-á no dia 28/11/2011

3. DO PROCEDIMENTO DE VOTAÇÃO.
3.1. O voto será  secreto.
3.2.  Somente terá direito a voto a Associação que se credenciarem dentro do prazo 
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estabelecido no item 2.1 deste Anexo, e tiverem sua inscrição deferida pela Comissão Especial.
3.3. No dia da votação, a Associação  regularmente habilitada, poderá votar, através de 

seu Presidente ou preposto,  desde que comprove com documentos originais  ou cópia  autenticada seu 
status de representante.

3.4.  No dia  da votação,  não se admitirá  a habilitação de nenhuma Associação para 
participar da votação, e muito menos, a apresentação de candidatos, os quais deverão ser feitos dentro do  
prazo estabelecido neste Edital.

4. DO RESULTADO DA ELEIÇÃO.
4.1.  Serão declarados eleitos como representantes dos policiais  militares,  bombeiros 

militares e policiais civis  no CONSEP, os candidatos que obtiverem o maior numero de votos entre os  
candidatos participantes do pleito eleitoral.

4.2. Havendo empate entre os candidatos, participantes do pleito eleitoral, os critérios de 
desempate serão os previstos no Art. 9º, parágrafo único,  da Resolução nº 177/CONSEP, de 06 de Outubro 
de 2011.

5. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO.
5.1. O ata da eleição será  apresentado em forma de Relatório pela Comissão Especial,  

para julgamento do Plenário do CONSEP, que homologará o resultado.
Plenário do CONSEP, 03 de  novembro de 2011.

LUIZ FERNANDES ROCHA
Presidente do CONSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32032 de 08/11/2011)

2 - DIÁRIAS
Número de Publicação: 302659
Portaria: 360/2010
Objetivo: REALIZA COMBATE A INCENDIO EM CONJUTO COM O IBAMA.
Fundamento Legal: Decreto Estadual nº 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria nº 419 

de 11 de julho de 2007.
Origem: MARABÁ/PA – BRASIL
Destino(s): 
SÃO GERAL/PA – Brasil
Servidor(es): 
33835981/ANTONIO ESTANISLAU DIAS TAVARES (SGT BM) / 7.0 diárias (Completa) /  

de 24/09/2010 a 01/10/2010
541852931/MANOELTON MOREIRA DOS SANTOS (SD BM) / 7.0 diárias (Completa) / 

de 24/09/2010 a 01/10/2010
58435021/PAULO CESAR VAZ JUNIOR (TEN QOBM)  /  2.0  diárias  (Completa)  /  de 

24/09/2010 a 26/09/2010
56073101/RAIMUNDO  NONATO  SORES  DOS  SANTOS  (CB  BM)  /  7.0  diárias 

(Completa) / de 24/09/2010 a 01/10/2010
5066311/WELTON WALLYS VIANA FLORES (SGT BM) /  7.0  diárias (Completa)  /  de 

24/09/2010 a 01/10/2010
Ordenador: Paulo Gerson Novaes de Almeida
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32032 de 08/11/2011)

Número de Publicação: 302602
Portaria: 118/2010
Objetivo: participar da reunião de fechamento do acadêmico do CFSD/2009.
Fundamento Legal: Decreto Estadual nº 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria nº 419 

de 11 de julho de 2007.
Origem: CASTANHAL/PA – BRASIL
Destino(s): 

 Boletim Geral nº 198 de 09NOV2011 – E-mail ajg@bombeiros.pa.gov.br Pág 3



BELÉM/PA – Brasil
Servidor(es): 
51855690/DINALDO SANTOS PALHETA (TEN QOBM) / 1.0 diárias (Alimentação) / de 

24/03/2010 a 24/03/2010
5210127/MARCIO LUIS COSTA MACEDO (SGT BM) /  1.0 diárias (Alimentação) /  de 

24/03/2010 a 24/03/2010
57174099/MARCOS  NAZARENO  SOUZA  LAMEIRA  (TEN  QOBM)  /  1.0  diárias 

(Alimentação) / de 24/03/2010 a 24/03/2010
Ordenador: Paulo Gerson Novaes de Almeida
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32032 de 08/11/2011)

Número de Publicação: 302627
Portaria: 251/2010
Objetivo:  VISTORIA TECNICA PARA HABTE-SE NO PROJETO ONÇA PINTADA - 

FERRO NIQUEL
Fundamento Legal: Decreto Estadual nº 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria nº 419 

de 11 de julho de 2007.
Origem: BELÉM/PA – BRASIL
Destino(s): 
OURILANDIA DO NORTE/PA – Brasil
Servidor(es): 
54189671/ALDINEY DO NASCIMENTO PINHEIRO (SD BM) / 1.0 diárias (Completa) / de 

29/09/2010 a 30/09/2010
54527321/RONALDO  CAMARA DA SILVA (SGT  BM)  /  1.0  diárias  (Completa)  /  de 

29/09/2010 a 30/09/2010
Ordenador: Paulo Gerson Novaes de Almeida
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32032 de 08/11/2011)

Número de Publicação: 302635
Portaria: 352/2010
Objetivo:  VISTORIA TECNICA PARA HABITE-SE NAS DEPENDENCIA DO POSTO 

SUL PARÁ.
Fundamento Legal: Decreto Estadual nº 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria nº 419 

de 11 de julho de 2007.
Origem: MARABÁ/PA – BRASIL
Destino(s): 
XINGUARA/PA – Brasil
Servidor(es): 
58435021/PAULO CESAR VAZ JUNIOR (TEN QOBM)  /  1.0  diárias  (Completa)  /  de 

13/10/2010 a 14/10/2010
53178801/ROGERIO FERNANDES DE ALMEIDA (SGT BM) / 1.0 diárias (Completa) / de 

13/10/2010 a 14/10/2010
Ordenador: Paulo Gerson Novaes de Almeida
(Fonte Diário Oficial Nº. 32032 de 08/11/2011)

Número de Publicação: 302645
Portaria: 355/2010
Objetivo:  REALIZAR ATIVIDADE DE DIVULGAÇÃO,  REFERENTE A DOAÇÃO DE 

LEITE HUMANO E CAMPANHA DE VIDROS, NA AMPRESA ALBRAS.
Fundamento Legal: Decreto Estadual nº 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria nº 419 

de 11 de julho de 2007.
Origem: BELÉM/PA – BRASIL
Destino(s): 
BARCARENA/PA – Brasil
Servidor(es): 
571892811/ANA PAULA ARAUJO DE SOUSA (SD BM) / 1.0 diárias (Alimentação) / de 
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15/09/2010 a 15/09/2010
571737011/CARLOS  ANDRE  PIEDADE  DOS  SANTOS  (SD  BM)  /  1.0  diárias 

(Alimentação) / de 15/09/2010 a 15/09/2010
Ordenador: Paulo Gerson Novaes de Almeida
(Fonte Diário Oficial Nº. 32032 de 08/11/2011)

3 - PROCURAORIA GERAL DO ESTADO
NOTA TÉCNICA Nº. 004/2011-PGE
PLEBISCITO
1.  Complementando  a  nota  Técnica  nº.  003/2011  referente  às  condutas  vedadas  aos 

agentes  públicos  em  período  anterior  ao  Plebiscito  e  estabelecidas  nas  normas  editadas  pelo  Tribunal 
Superior  Eleitoral  sobre  o  assunto,  convém  dar  ênfase,  neste  momento,  às  transferências  voluntárias 
realizadas pelo Estado aos Municípios.

2. Contudo, conforme destacado na Nota Técnica anterior, a Resolução nº. 23.354 do TSE 
que  Dispõe sobre a propaganda plebiscitária e as condutas ilícitas nos plebiscitos no Estado do Pará,  ao 
estabelecer no art.  41 condutas cedadas aos servidores  proíbem que qualquer valor,  bem, serviço ou 
agente público seja utilizado para outros fins que não os seus institucionais, especialmente para apoio 
às Frentes Partidárias envolvidas no processo, desde a data da publicação da resolução (18.08.2011) até a 
data do pleito.

3. Desta feita, muito embora a transferência voluntária genericamente considerada não seja 
conduta vedada na Resolução,  é certo afirmar que está expressamente vedada qualquer espécie de 
transferência que resulte em utilização total ou parcial dos seus recursos para subsidiar, financiar ou 
apoiar – direta ou indiretamente – atividades, serviços ou eventos vinculados a ideologia de qualquer 
das Frentes Partidárias relacionados ao Plebiscito.

4.  Convém  ainda  lembrar  que  é  obrigação  do  gestor  do  órgão  responsável  pela 
transferência ressaltar a vedação aqui exposta às entidades beneficiárias, controlando a utilização dos 
recursos  transferidos  e  cobrando  estrita  observância  às  limitações  acima  citadas,  sob  pena  de 
responder pessoalmente, nos moldes estabelecidos nos §§ 2º a 5º do art. 41 da Resolução nº. 23.354 do TSE,  
sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Caio de Azevedo Trindade
Procurador -Geral do Estado do Pará

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - RECURSO HIERÁRQUICO

Belém-PA, 04 de novembro 2011.
REQUERENTE: ELAINE LOURENÇO DA SILVA OAB/DF 30.670.
ASSUNTO: Requer  reconsideração  do  ato  administrativo  referente  a  Portaria  nº 

121/2010, publicada em Boletim Geral em 06/06/2011, que culminou com a punição do CB BM RAIMUNDO 
JOSÉ SANTOS DA SILVA, com 11 (onze) dias de DETENÇÃO.

I - FATOS
O Processo Administrativo teve o intuito de apurar a conduta do  CB BM RAIMUNDO 

JOSÉ SANTOS DA SILVA, onde no dia 08 de junho de 2010 estaria dirigindo um veículo com adulteração 
na documentação e numeração do chassi, na cidade de Luziânia/GO, o que culminou com sua prisão em 
flagrante delito na 33º Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, pela prática, dos crimes tipificados nos 
artigos 180, 304 e 311 do Código Penal Brasileiro.

E  que  após análises  das  provas  testemunhal  e  documental,  juntado  aos  autos  ,  foi 
punido o referido Militar com  11 (onze) dias de  DETENÇÃO por ter infringido os incisos VII, XV, XVIII e 
XXXIII  do art.  18,  CXVIII  do art.  37,  com agravantes do inciso II  do art.  36 da Lei  nº 6.833 de 13 de  
Fevereiro de 2006 - Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará,  ora em vigor  no CBMPA, 
publicado em Boletim Geral nº 103 em 06 de junho de 2011.

O advogado do recorrente entrou com pedido e Reconsideração de Ato Administrativo 
solicitando  “cancelamento  da  punição  imposta  e  concedendo  a  mobilização  na  Força  Nacional  de 
Segurança Pública visto não encontrar-se em situação que contraria o Acordo de Cooperação Federativa  
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firmado  entre  a  União  e  o  Estado  do  Pará”.  Sendo  mantida  a  punição  disciplinar  do  militar  pelo 
Subcomandante Geral a época CEL QOBM MÁRIO AVELINO WANZELER DE MATOS.

Apresentando  recurso  hierárquico  a  este  Comandante  Geral,  e  solicitando  que  seja 
“deferido o pedido de reconsideração de ato e a sua devida mobilização novamente a Força Nacional”.  

II – DO RECURSO
A Lei Estadual nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, Código de Ética e Disciplina da 

PM/PA ora em vigor no CBM/PA, prescreve em seu art. 141. e seguintes que regula o recurso na esfera  
desta corporação: 

Art.  141.  Os  recursos  disciplinares  constituem  os  procedimentos  administrativos 
interpostos pelos militares sancionados disciplinarmente, com o objetivo de modificar ou anular a sanção 
aplicada.

Pressupostos
Art. 142. O recurso, para ser conhecido, deve conter os seguintes pressupostos:
I - legitimidade para recorrer;
II - interesse (prejuízo);
III - tempestividade;
IV - adequabilidade;

Interposição de recursos
Art. 143. Interpor recurso disciplinar é o direito concedido ao policial militar que se julgue 

prejudicado  em  decisão  disciplinar  proferida  pela  autoridade  instauradora  do  processo  administrativo 
disciplinar.

Espécies de recursos
Parágrafo único. São recursos disciplinares:
I - reconsideração de ato;
II - recurso hierárquico.
Reconsideração de ato
Art.  144.  A reconsideração de ato é o recurso interposto mediante requerimento, por 

meio do qual o policial militar que se julgue prejudicado solicita à autoridade que proferiu a decisão 
disciplinar que reexamine sua decisão e reconsidere  seu anto.

Autoridade competente para decidir
§  1º O pedido  de  reconsideração  de  ato  deve  ser  encaminhado diretamente  à 

autoridade recorrida, por uma única vez.
Prazo para interposição
§ 2º O pedido de reconsideração de ato deve ser  apresentado no prazo máximo de 

cinco dias,  a  contar  da  data  em que o  policial  militar  tome conhecimento  oficialmente,  por  meio de 
publicação em boletim ou no Diário Oficial, da decisão que deseje ver reconsiderada . 

Recurso hierárquico
Art. 145. O recurso hierárquico, interposto por uma única vez, será redigido sob a 

forma de requerimento endereçado diretamente à autoridade imediatamente superior àquela que não 
reconsiderou o ato.

Cabimento
§  1º A  apresentação  do  recurso  hierárquico  só  é  cabível  após  o  pedido  de 

reconsideração de ato ter sido negado.
Prazo para interposição
§ 2º A interposição do recurso hierárquico deve ser feita dentro do prazo de cinco 

dias,  a  contar  da  data  em  que  o  policial  militar  tome conhecimento  oficialmente,  por  meio  de 
publicação em boletim ou no Diário Oficial.

Prova da alegação de impossibilidade de conhecer da decisão
Art. 146. Se houver lapso temporal entre a publicação do ato administrativo recorrido e a 

ciência do interessado, os recursos de que trata este capítulo deverão ser devidamente motivados e 
instruídos com a prova de que o recorrente esteve impossibilitado física e/ou juridicamente de tomar 
conhecimento do ato na data da publicação. “Grifos nosso”

Vemos  por  meio  da  solicitação  que  já  foi  julgada  o  reconsideração  de  ato  pelo 
Subcomandante Geral desta Corporação, que foi publicado em Boletim Geral nº 131 de 21/07/2011, onde 
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somente no dia 11/08/11, o recorrente deu entrada no Gabinete deste Comando Geral do referido recurso 
hierárquico, estando deste modo intempestivo o presente recurso, e por equivoco foi dado nomenclatura 
errada,  onde  veio  com  a  denominação  “RECONSIDERAÇÃO”  e  o  recurso  correto  é  “RECURSO 
HIERÁRQUICO” conforme preceitua a lei mencionada acima, não sendo trazido provas que o recorrente 
esteve impossibilitado física ou juridicamente para não tomar conhecimento da publicação.

Mas como o recurso foi protocolado perante este Comando, e preenchendo os requisitos 
da legitimidade para recorrer, do interesse ou prejuízo e a adequabilidade, reconheço a tempestividade para 
não trazer prejuizo ao sentenciado, e recebo como recurso hierárquico o presente recurso.

III– DO DIREITO
Compulsando os autos, bem como o pedido de reconsideração de ato interposto perante 

o Subcomandante Geral  e a decisão da reconsideração de ato,  vejo que esta em consonância com o  
Código de Ética e Disciplina da Policia Militar do Pará ora em vigor no Corpo de Bombeiros Militar do Pará,  
Lei nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, doravante (CEDPM), uma vez que preencheu todos os requisitos 
legais previsto no regulamento, pois estão vejamos o que diz o art. 23 da referida Lei:

Art. 23. A violação dos deveres éticos dos policiais militares acarretará responsabilidade 
administrativa, independente da penal e da civil “Grifo nosso”.

A decisão prolatada pelo Subcomandante Geral foi acertada, uma vez que não quis em 
nenhum momento entrar no mérito da ação penal que corre perante a Justiça Comum do Distrito Federal,  
Processo nº 4747-45.2010.8.07.010. e que ainda esta em andamento, sendo que na decisão do PADS,  
portaria nº 121/2010, não menciona o crime de roubo adulteração de documento e demais itens a qual foi 
apurada  no processo  criminal,  foi  somente punido por  não cumprir  a  Lei,  lembrando que  o mesmo é 
Bombeiro Militar, agente público e que o mesmo deve levar sua vida profissional dentro da legalidade e de  
forma ilibada.

Como cobrar do cidadão comum que haja dentro da ética e que cumpra  a lei, se nem 
mesmo os agentes públicos não observam ou tentam cumprir a lei, onde em um ato simples, o militar ter ido 
ao DENTRAN e solicitado a transferência do veículo, ensejaria saber das irregularidades do carro, haja 
vista fazer mais de 2 anos que estava de posse do mesmo, bem como, só sendo averiguado que o carro 
em que o mesmo dirigia era roubado, quando parado por uma “blits” da Policia Rodoviária Federal, onde 
com um simples  olhar  nos  documentos  e  itens  de  numeração do  carro  se  constatou  a  falsificação  e 
adulteração do documento, conforme consta no termo de declaração nos autos de PADS, onde feito a  
devida transferência também deixaria isento de responsabilidade por eventuais multas ou ônus do referido 
automóvel o proprietário a qual o nome ainda estava registrado, livrando também de ônus outras pessoas 
da sociedade, também infundada a tesse que o militar é leigo, uma vez que foi aprovado em concurso 
público e sendo detentor de Carteira Nacional de Habilitação:

vejamos os principais dispositivos infringidos pelo militar,  art. 18. do (CEDPM) e seus 
incisos:

Art. 18. O sentimento do dever, o pundonor policial militar e o decoro da classe impõem, 
a cada um dos integrantes da Polícia Militar, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância  
dos seguintes preceitos da ética policial militar:

VII -  cumprir  e  fazer  cumprir,  dentro  de  suas  atribuições  legalmente  definidas,  a 
Constituição,  as leis e as ordens legais das autoridades competentes,  exercendo suas atividades com 
responsabilidade, incutindo-a em seus subordinados;...

XV -  conduzir-se  de  modo não subserviente,  sem ferir  os  princípios de respeito  e 
decoro;

XXXIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular; “grifos nosso”
Estando assim a punição dentro dos precitos legais, lembrando também que o Art. 38 do 

referido diploma também elenca que;
Art. 38. A punição disciplinar possui caráter pedagógico, individual e coletivo e objetiva o 

fortalecimento da disciplina.
 Onde a  punição  visa  a  correção  de  atos  seja  do  próprio  militar  como dos  demais 

militares desta corporação, tendo mais zelo  pela  causa pública e dispositivos legais  vigente em nosso 
ordenamento jurídico, bem como a manutençao do estado democratico de direito, sendo cidadão de direitos 
e deveres.

Quanto a mobilização na Força Nacional deixo para decidir em momento oportuno.
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IV – CONCLUSÃO
• Mantenho a punição imposta ao CB BM RAIMUNDO JOSE SANTOS DA SILVA, de 

11 (ONZE) dias de DETENÇÃO:
• Publique-se em Boletim Geral a referida decisão;
• Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

HEGESIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBM/PA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

2 – ATO DA AJUDÂNCIA GERAL DO CBMPA
PORTARIA Nº 14, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2011.
ANEXO:
Ofício nº 11, de 04NOV2011- SUBTEN BM J. ALEXANDRE

O CEL QOBM Ajudante  Geral  do  CBMPA,  no uso  de suas  atribuições  que  lhe  são 
conferidas  em  legislação  peculiar,  tendo  tomado  conhecimento  do  fato  narrado  no  Ofício  nº  10,  de 
17OUT2011- PADS, referente a solicitação de sobrestamento de PADS, instaurado por meio da portaria nº 
07, de 09SET2011- AJG, tendo como encarregado o SUBTEN BM JOSÉ ALEXANDRE GOMES HOLANDA.

RESOLVE
Art. 1º – Sobrestar, a partir do dia 04 de novembro de 2011, com base no art. 265, inciso 

V do CPC, o Procedimento Administrativo Disciplinar Simplificado instaurado por meio da portaria nº 06, de 
09SET2011-AJG, em virtude de diligências não concluídas, conforme constam na documentação anexa, 
para abertura imediata no dia 14 de novembro de 2011.

Art. 5º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

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

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 – CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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