
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 28 DE NOVEMBRO DE 2011.
BOLETIM GERAL Nº 208

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2011 (TERÇA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM EDUARDO CELSO
Supervisor de Área CAP BM RABELO

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM DINIZ 
2º Turno: CAP BM CILÉA

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM DA SILVA
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL
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 PRAÇA

1 – AUTORIZAÇÃO
Autorizo o SD BM SÉRGIO JOSÉ LACERDA FAÇANHA, da AJG/QCG, a deslocar-se ao 

Estado do Amazonas, no período de 06DEZ2011 a 06JAN2012, em gozo de férias regulamentares, sem 
ônus para o Estado. Referência: Ofício nº 469/2011 – AJG.

NOTA:  Republicado  po  ter  saído  com  incorreção  na  3ª  Parte  do  BG  nº  206,  de 
23NOV2011.

2 – LICENÇA SAUDE - CONCESSÃO
Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 10NOV2011.
Ao SD BM WELLINGTON DOUGLAS CORRÊA DO VALE, da AJG/QCG, 48 horas de 

dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 12NOV2011.

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - CONTRATO

Número de Públicação: 308400
Contrato: 38-11
Exercício: 2011
Classificação do Objeto: Obra/Serviço Engenharia
Objeto:  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  SERVIÇO  DE 

ENGENHARIA PARA REFORMA DO QUARTEL DO 4º GBM – SANTARÉM/PA.
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Valor Total: 142.928,35
Data Assinatura: 22/11/2011
Vigência: 22/11/2011 a 20/01/2012
Convite: 7/2011
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso    Origem do Recurso
06182118426040000    449051              0101000000          Estadual
Contratado: VM ENGENHARIA LTDA
Endereço: R Ó de Almeida, 1425
CEP. 66017-050 - Belém/PATelefone: 9140050011 
Ordenador: HEGESIPO DONATO TEIXEIRA JUNIOR
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32041 de 23/11/2011)

2 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
A) Diária
Número de Publicação: 309959
Portaria: 871/2011-DG
Objetivo: Participar de reunião no município.
Fundamento Legal: Decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 419/2007-SEAD.
Origem: BELÉM/PA – BRASIL
Destino(s): 
Concórdia do Pará/PA – Brasil
Servidor(es): 
50643841/Hailton Santos de Lima (CB/BM) / 1.0 diárias (Alimentação) / de 25/09/2011 a 

25/09/2011
Ordenador: Cláudio Jorge da Costa Lima
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32042 de 24/11/2011)

Número de Publicação: 309946
Portaria: 869/2011-DG
Objetivo: Participar do 2º Seminário PPCAAM/PA.
Fundamento Legal: Decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 419/2007-SEAD.
Origem: BELÉM/PA – BRASIL
Destino(s): 
Tucuruí/PA – Brasil
Servidor(es): 
5399491/Charles de Jesus Sousa (CB/BM) / 4.0 diárias (Alimentação) / de 21/09/2011 a 

24/09/2011
5399491/Charles de Jesus Sousa (CB/BM) /  3.0 diárias (Pousada) /  de 21/09/2011 a 

24/09/2011
Ordenador: Cláudio Jorge da Costa Lima
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32042 de 24/11/2011)

Número de Publicação: 309994
Portaria: 874/2011-DG
Objetivo:  Levantar  dados  de  interesse  da  Secretaria  de  Segurança  Pública  e 

Defesa Social.
Fundamento Legal: Decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 419/2007-SEAD.
Origem: BELÉM/PA – BRASIL
Destino(s): 
Santa Maria do Pará/PA – Brasil
Servidor(es): 
57189311/Renata Helena Gonçalves Martins (SD/BM) /  4.0 diárias (Alimentação) /  de 

23/09/2011 a 26/09/2011
57189311/Renata  Helena  Gonçalves  Martins  (SD/BM)  /  3.0  diárias  (Pousada)  /  de 
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23/09/2011 a 26/09/2011
Ordenador: Cláudio Jorge da Costa Lima
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32042 de 24/11/2011)

B) Aviso de Licitação
Número de Publicação: 309296
Modalidade: Pregão Eletrônico
Número: 18/2011
Objeto: Aquisição de Centrais de ar tipo split, com serviços de instalação e fornecimento 

de material, para atender as necessidades das Unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, conforme 
especificações contidas no Termo de Referência, anexo I, do Edital.

Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br
Observação: Horário oficial de Brasília/DF
Responsável pelo certame: Silvia Leão
Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br
Data da Abertura: 06/12/2011
Hora da Abertura: 09:30
Orçamento:
Programa de Trabalho    Natureza da Despesa    Fonte do Recurso    Origem do Recurso
06182120644280000             449052                       0141000000              Estadual
06182120644280000             339039                       0141000000              Estadual
Ordenador: BELARMIRA FÁTIMA SOUZA PANTOJA
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32042 de 24/11/2011)

3 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Número de Publicação: 309944
Inexigibilidade: 1/2011
Data: 18/11/2011
Valor: 1.929.696,00
Objeto: Recuperação e modernização das superestruturas de 04 (quatro) veículos de 

plataforma da marca BRONTO SKYLIFT que serão executadas nas instalações da fabricante no país da 
Finlândia.

Fundamento Legal: Art. 25, Inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.
Data de Ratificação: 23/11/2011
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso    Origem do Recurso
06182118426050000    339039              0101000000          Estadual
Contratado(s): 
Nome: ESCAPE SOLUTINS CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
Endereço: R Vsc de Pirajá, Bairro: Ipanema, 704
CEP. 22410-003 - Rio de Janeiro/RJ
Telefone: 0000000000 
Ordenador: HEGESIPO DONATO TEIXEIRA JUNIOR
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32042 de 24/11/2011)

4 - OFÍCIO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO
OFÍCIO  Nº  84/2011  –  DO  INSTITUTO  CHICO  MENDES  DE  CONSERVAÇÃO  DA 

BIODIVERSIDADE.
Nós do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Autarquia 

Federal do Ministério do Meio Ambiente, responsável pela gestão de unidades de conservação federais, 
manifestamos  por  meio  deste  documento  nossa  apreciação  pelo  excelente  trabalho  executando  pelo 
Senhor Subtenente Douglas Janio  de Moraes, no período de 21 a 26/10/2011, no Combate ao Incêndio 
Florestal da Estação Ecológica de Taiamã, unidade de conservação federal de 11.200 hectares localizada 
no Bioma Pantanal, Estado do Mato Grosso.

Subtenente de Moraes participou brilhantemente como fiel do helicóptero, pilotado pelo 
Comandante Cruz (Empresa Helisul,  a serviço do Núcleo de Operações Aéreas-NOA/IBAMA),  sendo a 
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aeronave  utilizada  tanto  na  logística  de  transporte  de  45  brigadistas,  assim  como  no  transporte  de 
equipamentos (motobombas, mangueiras e acessórios) e ferramentas (enxada, enxadão, Mc Load, foice e 
outros).

Seus conhecimentos técnicos de embarque e desembarque de areonaves, sua instrução 
aos brigadistas, inteligência e disciplina ajudaram notavelmente para que o combate ao incêndio florestal de  
desenvolvesse com segurança e eficiência.

Queira, por gentileza, trasmitir-lhe nossos cumprimentos e agradecimentos.
De  antemão  reiteramos  a  nossa  disposição  em  colaborar  com  as  atividades  do 

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará que nos forem solicitadas.
Agradecemos  a  atenção  e  esperamos  contar  novamente  com  Corpo  de  Bombeiros 

Militar do Estado do Pará em futuros sinistros ambientais.

MARCELO LEANDRO FEITOSA DE ANDRADE
Matrícula ICMBio/MMA 1715739
Analista Ambiental do ICMBio
Gerente do Fogo da Estação Ecológica de Taiamã
(Portaria de Fiscalização nº 473, de 05 de novembro de 2009).

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - RECONSIDERAÇÃO DE ATO

PEDIDO RECONSIDERAÇÃO DE ATO - BELÉM-PA, 03 DE NOVEMBRO DE 2011.
REQUERENTE: KARINA VALENTE BARBOSA OAB/PA 13.740.
ASSUNTO: Requer  reconsideração  do  ato  administrativo  referente  a  Portaria  nº 

157/2010, publicada em Boletim Geral nº163 em 17/09/2010, que culminou com a punição do SUBTEN BM 
MÁRIO WANDER MARINHO BERNARDO DA CRUZ, com 11 (onze) dias de DETENÇÃO.

I - FATOS
O Processo Administrativo teve o intuito de apurar a conduta do  SUBTEN BM MÁRIO 

WANDER MARINHO  BERNARDO DA CRUZ, por ter praticado suposta irregularidade funcional no que 
tange a realização de vistoria e transferência de propriedade e mudança de jurisdição do veículo placa LIL 
5985/PA, Mercedes Bens, caminhão, cor verde, quando exercia a função de vistoriador do Detran/PA,

E que após análises das provas testemunhais  e documentais,  juntado aos autos,  foi 
punido o referido militar com 11 (onze) dias de DETENÇÃO por ter infringido os incisos XXI e CVII do art. 
37,  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 135 em 28 de julho de 2011.

O advogado do recorrente entrou com pedido e Reconsideração de Ato Administrativo 
solicitando  “a  absolvição  do  recorrente,  pela  apresentação  dos  motivos  plenamente  plauíveis,  
descaracterizando, por conseguinte, a prática de trangressão de disciplina”.

II – DIREITO:
Reconhece  a  tempestividade  do  presente  recurso,  por  amor  as  argumentações  do 

recorrente.
O art. 37, do Código de Ética e Disciplina da PM/PA ora em vigor do CBM/PA, (CEDPM) 

inciso XXI prescreve: 
Art. 37. São transgressões disciplinares todas as ações ou omissões contrárias à 

disciplina policial-militar, especificadas a seguir:
XXI -  deixar  de  assumir  a  responsabilidade  de  seus  atos  ou  pelos  praticados  por 

subordinados que agirem em cumprimento de sua ordem;
CVII - subtrair, extraviar, danificar, falsificar, desviar ou inutilizar documentos de interesse 

da Administração Pública ou de terceiros;
O militar fui punido pelo dispositivos acima exposto haja vista que no procedimento nas 

fls, 424 e 425 do PADS, o próprio acusado afirma ao ser ouvido que negligênciou ao preencher o mapa de  
controle de vistoria do veículo, pois assim  esta nas respectivas folhas:

 “PERGUNTADO: se para o veiculo LIL5985/PA, Mercedez Bens caminhão, cor verde o 
declarante  executou alguma vistoria  externa? RESPONDEU:  que não,  “grifo  nosso”  sendo que  não 
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especificou no mapa de controle, haja vista que era comum este tipo de situação, “grifo nosso” pois era 
uma área com muito tumulto devido ao grande número de carros e pessoas. Ainda no mesmo termo foi  
PERGUNTADO: se no dia 30/05/2005 ao preencher o documento, mapa de controle de vistoria de veículos 
– DETRAN, não atentou para o preenchimento correspondente ao campo responsável e RG, conforme 
cópia  autenticada  da  sindicância  nº  2006/326119  DETRAN?  RESPONDEU:  que  após  a  conclusão  da 
vistoria do veículo em questão, foi chamado com pressa para fazer a vistoria de cinco carros oficiais,  e 
devido a presa esqueceu de preencher totalmente os referidos campos” grifo nosso.

Deste  modo  ficou  caracterizado  a  trangressão,  uma  vez  que  não  observou  normas 
básica para o preenchimento do mapa de controle, não sendo aceito o argumento de esquecimento, uma 
vez que os documentos tem fé pública e devem ser preenchidos corretamente e observados as normas 
básica para a vistoria,  agindo desta  forma com culpa ao ser  negligente na não observãncia  dos itens 
básicos quando efetuou a referida vistoria.

Lembrando que o militar afirma chegou a verificar o chassi e as demais numerações do 
veículo, e constatou a remarcação, não encaminhando o referido veículo para o IML, somente se baseando 
em vistoria passadas, mas vale ressaltar que a vistoria serve exatamente para isso - verificar se há alguma 
adulteração ou remarcação sem o devido procedimento correto - como o militar iria verificar se ouve ou não 
irregularidades no veículo  se nem chegou encaminhar   veículo  para a  pericia,  bem como infundada a 
argumentação do mesmo ao afirmar que havia muito tumulto.

Urge lembrar que a verificação do itens de segurança os de marcação do veículo  bem 
como o preenchimento do mapa correto e o APTO pelo vistoriador, no caso em tela pelo  SUBTEN BM 
MÁRIO WANDER MARINHO  BERNARDO DA CRUZ, é o que carracteriza a liberação do veículo para 
retornar a circulação, tendo validade e fé pública,  não valendo a tese de que já teria sido feito várias  
verificações anos anteriores, uma vez que a lei que regula as verificações anuais é clara quantos aos itens 
a serem vistoriados bem como o procedimento correto a ser adotado,  caso não fosse necessário  não 
haveria o referido procedimento de vistoria anual, bem como também não haveria a necessidade de ser  
feito o preenchimento do mapa de vistoria e verificado os itens conforme a Lei prescreve, bem como ficou  
comprovado através das provas colhidas no procedimento que o mesmo inseriu dados falsos no banco de  
dados daquela instituição, após não observar as normas básicas no devido preenchimento do mapa de 
vistoria e observancia as normas de segurança quanto a liberação do referido veículo.

III – DA PUNIÇÃO IMPOSTA:
Quanto a punição imposta esta prevista no art. 31 da Lei 6.833, de 13 de fevereiro de  

2006, CEDPM, prescreve:
Art. 31. As transgressões disciplinares serão classificadas observando-se o seguinte:
§ 1º ...
§ 2º De natureza “grave”, quando constituírem atos que:
I...
II ...
III...
IV...
V - gerem grande transtorno ao andamento do serviço;
VI - também sejam definidos como crime;
VII ...
A punição imposta de 11 dias de Detenção é a mais branda possível  pois o art.  50 

CEDPM, também prescreve:
Art. 50. A aplicação da punição deve obedecer às seguintes normas:
I - a punição deve ser proporcional à gravidade da transgressão, dentro dos seguintes 

limites:
A) ...
B) ...
de onze dias de prisão até reforma administrativa disciplinar, licenciamento,exclusão 

a bem da disciplina ou demissão, para transgressão grave, “grifo nosso”.

Estando assim dentro dos preceitos legais, não sendo possível por força legal aplicar 
uma punição mais branda haja vista a trangressão em tela, bem como a ilustre advogada em seu arrazoado 
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alega que a punição disciplinar visa segundo CEDPM, Art. 38:
Art. 38. A punição disciplinar possui caráter pedagógico, individual e coletivo e objetiva o 

fortalecimento da disciplina.
Bem como não foi trazido fatos novos ou relevantes para ser reconsiderado a devida 

punição  ora  imposta ao militar,  não  sendo punido  pela  falcificação  ou adulteração  do referido  veículo, 
somente  por  não  observar  as  normas  básicas  no  preenchimento  da  mapa de  controle  de  vistoria  de 
veículos, que culminou com a inserção de dados falsos no banco de dados daquele órgão.

III – CONCLUSÃO
• Indefiro o pedido de reconsideração de ato, e mantenho a punição do referido Militar;
• Notifique-se o defensor do recorrente da decisão;
• Publique-se em boletim geral a referida decisão;
• Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

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

2 - SOLUÇÃO DE PADS
Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 

determinação deste SubComando Geral, através da Portaria nº 003/2010 – Subcmdº Geral, de 13 de janeiro 
de 2010, publicado no BGº 018 de 26 de janeiro de 2011, cujo presidente do PADS foi nomeado o 3º SGT 
BM HUMBERTO ALVES DOS REIS, instaurado com o intuito de apurar os fatos ocorridos no 11º SGBM/I, a 
respeito da conduta do SD BM MÁRCIO DENNYS MACHADO RODRIGUES, informado através do ofício nº 
397-2010-SGBM/I, onde o 1º TEN QOBM LUIZ ROAN RODRIGUES MONTEIRO, cita que o referido militar 
faltou expediente no dia 13 de dezembro de 2010, e se tornou ausente a sua Unidade Operacional às  
00h00min do dia 15 de dezembro de 2010.

RESOLVO:
1.  Discordar  com  a  conclusão  a  que  chegou  o  presidente  do  PADS,  pelo  material 

probante, não há crime de natureza comum, porém pela provas presentes nos autos, está configurado o 
crime Militar, que já está em tramite o processo de deserção do acusado, publicado em Boletim Geral nº 
015  de 21 de janeiro  de 2011,  bem como também,  está configurado a Transgressão da Disciplina 
Bombeiro  Militar,  onde  o  mesmo deveria  responder  expediente  no  quartel  em virtude  de  não  haver 
demonstrado interesse em se tratar pela JIS/BM, bem como o próprio médico do acusado informou que 
após o período de licença o militar fosse reintegrado em atividades internas como medida terapêutica de 
reabilitação que incluía além do uso de medicamentos, a ocupação útil (laborterapias produtivas), conforme 
ofício recebido da JIS/BM fls. 98 e 99 dos autos, não estando a disposição da JIS/BM conforme alega o 
defensor do acusado nas fls. (94 e 95), onde foi considerado apto há cumprir expediente a partir do dia 17 
de novembro de 2010, onde faltou o expediente tornando-se ausente às 00h00 do dia 15 de dezembro de 
2010, ficou latente nos autos que o militar não agiu com profissionalismo, bem como sendo indisciplinado, 
faltando aos expedientes e tornando-se ausente deliberadamente.

2. PUNIR com 11 (ONZE) dias de PRISÃO  o SD BM MÁRCIO DENNYS  MACHADO 
RODRIGUES RG: por ter infringindo o Art. 17 incisos X, XVII e Art. 37 incisos L, LX, com atenuante do Art. 
35 inciso VI, e  agravantes do art. 36 incisos I, II, III. Transgressão “GRAVE” por incidir no art. 31, §2º, 
incisos V e VI. Todos os artigos e incisos da Lei. nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006. Código de Ética e  
Disciplina da PM/PA ora em vigor no CBM/PA.

3. Ao Departamento de Pessoal 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, parágrafo 1º do CEDPMPA;

4. Arquivar  os  Autos  do  PADS.  A Assistência  do  Subcomando  para  providenciar  a 
remessa dos autos ao chefe da BM/2;

5.  Publicar  em Boletim Geral  a  presente Solução  do PADS. A Ajudância  Geral  para 
providências;

6. Publique-se, Registre-se e cumpra-se.
Belém-PA, 10 de novembro de 2011.
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FERNANDO AUGUSTO CORRÊA DE MIRANDA – CEL QOCBM
CHEFE DO EMG E SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA

3 - SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA Nº 001/2011 –GSE
Das  averiguações  mandadas  proceder  por  este  Comando,  através  da  Portaria  nº 

002/2011 – Gabinete do Comando, de 16 de agosto de 2011, cujo encarregado foi a CAP QOBM CILÉA 
SILVA MESQUITA, que teve como escopo de apurar a denúncia narrada em parte s/nº de 10 de agosto de 
2011 pelo SD BM JORGE ALBERTO CHAVES FERREIRA FLEXA THO, onde o SUBTEN BM FRANCISCO 
NAZARENO PANTOJA BAIA, teria em tese no dia 23 de julho de 2011, quanto de serviço na Operação 
Veraneio no município de Santa Bárbara agido de forma desrespeitosa com o SD BM THO, na frente de 
outros membros das Guarnições de serviço do 2º GBS/GSE, Policia Militar do Pará e civis que prestavam 
serviço no local. 

RESOLVO:
1) Concordar com a sindicante de que o fato apurado apresenta indícios de crime militar 

por parte do SUBTEN BM FRANCISCO NAZARENO PANTOJA BAIA.
2) Concordar com a sindicante de que o fato apurado apresenta indícios de transgressão 

da disciplina por  parte  do SUBTEN BM FRANCISCO NAZARENO  PANTOJA BAIA,  por  portar-se sem 
compostura  em  lugar  público;  procurar  desacreditar  seu  superior,  igual  ou  subordinado  hierárquico; 
concorrer  para a discórdia  ou desarmonia ou cultivar  inimizade entre  camaradas,  ofender,  provocar ou 
desafiar superior, igual ou subordinado e ofender a moral por atos, gestos ou palavras; infringindo em tese 
os itens XCII, CXII, CXIII, CXV e CXVI, dispositivo do Código de Ética e Disciplina.

3) Remeter a 1ª e 2ª vias dos autos e a solução da Sindicância ao Subcomando Geral do 
CBMPA para homologação e posterior publicação em Boletim Geral desta Corporação, para abertura de 
IPM em virtude de ter indícios de crime militar previsto no código Penal Militar, assim como abertura do 
Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado  (PADS)  a  fim  de  apurar  a  conduta  do  SUBTEN  BM 
FRANCISCO NAZARENO PANTOJA BAIA descrita no item anterior (item 2).

4) Publicar a presente solução em BI e arquivar à 3ª via dos Autos de Sindicância na 2ª 
Seção do 2º GBS/GSE.

5)Providencie o chefe da 1ª seção do 2º GBS/GSE.   
Belém-PA, 07 de outubro de 2011.

WALBER JOSÉ RODRIGUES PEREIRA – MAJ QOBM
Comandante do 2º GBS/GSE

4 – ATO DO SUBCOMANDO GERAL
PORTARIA Nº 247, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2011.
ANEXOS:
Portaria n° 214/2011 - Subcmd° Geral, de 28SET2011 e seus anexos;
Ofício s/n° - 2011, de 03NOV2011, do 2°TEN E.BARROS e seus anexos.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais, 
com o intuito de apurar os fatos relatados no ofício nº 1346/2011 do CIOP, que constam nos documentos em 
anexo onde o Dr. JOSÉ SÉRVULO CABRAL GALVÃO, Coordenador Geral de Operações do CIOP, informa 
a falta ao serviço do  SD BM DANIEL COSTA DE CARVALHO, RG: 4286910, onde estava devidamente 
escalado no dia 13  julho de 2011, vindo a faltar nesse referido dia, onde estava escalado na função de 
atendente à aquele Centro, bem como não comunicou a quem de direito em tempo hábil a impossibilidade 
de estar no serviço, informa que estava doente no referido dia mas não entregou a quem de direito atestado 
médico  para  comprovar  suas  alegações,  trazendo  transtorno  para  a  administração  bem  como  ao 
andamento do serviço.

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de  Processo Administrativo Disciplinar Simplificado 

para apurar todas as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares por parte do SD 
BM DANIEL COSTA DE CARVALHO, RG: 4286910, decorrentes da violação “em tese” dos art. 17, incisos 
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X e XVII, art. 18, incisos, V e VII, art. 35, incisos, XXVIII, L e LVI, da Lei n° 6.833, de 13 de fevereiro de 
2006, O militar poderá ser sancionado de acordo com o parágrafo único do art. 106 da Lei 6.833, de 13 de  
fevereiro de 2006.

Art. 2º – Substituir o 2° TEN QOABM EDNALDO BARROS MARTINS, como Presidente 
do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, instaurado através da portaria n° 214/2011, de 28 de 
setembro de 2011;

Art.  3º –  Nomear  o  1°  TEN  QOABM  MARCELINO PEREIRA DE  SOUZA,  como 
Presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art.  4º - O Presidente 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 

PORTARIA Nº 248, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2011.
ANEXOS:
Despacho do protocolo do Subcomando Geral n° 2838, de 09DEZ2010;
Ofício n° 231/2010 –DAL04,de 07DEZ2010;
Ofício n° 226/2010 –DAL -CBMPA, de 29NOV2010;
Ofício n° 262/2010 –4°SGBM/I,de 11NOV2010;
Cópia do laudo de Inspeção e vistoria veicular n° 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 n° 006/0/8 – CSMV/MOP, de 07JAN2007;
Portaria n° 228/2010 – Subcmd° Geral, de 10DEZ2010.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais 
e tendo tomado conhecimento dos documentos em anexo, e com o 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 veículo.

RESOLVE
Art. 1º - Determinar a Instauração de Sindicância para apurar todas as circunstancias 

dos fatos;
Art. 2º - Substituir o CAP QOBM JACOB CRISTOVÃO MACIEIRA, como encarregado 

da Sindicância, instaurada através da portaria n° 228/2010 –SubCmd° Geral de 10 de Dezembro de 2010; 
Art.  3º -  Nomear  o  CAP  QOBM  MICHEL NUNES  REIS,  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

Obs: Retificado por ter saído com incorreção no BG nº 027 de 10FEV2011.
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PORTARIA Nº 238, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011.
ANEXOS:
Protocolo nº 1898- do Subcomando Geral, de 19 de outubro de 2011;
Ofício nº 264/2011 – BM/2 – 19 de outubro de 2011 ;
Termo de Declaração do SD BM ALDINEY DO NASCIMENTO PINHEIRO;
Protocolo nº 1482 - Subcmdº Geral – 29 de agosto de 2011;
Ofício nº 283/2011 – CAT – 29 de agosto de 2011;
Notificação de cumprimento (cópia) –DST;
Requerimento (cópia) –CAT -19 de julho de 2010;
2ª via de certificação (cópia) – CAT -03 de dezembro de 2010;
Transcrição da notificação de cumprimento nº 4688/2011 -29 de agosto de 2011;
Despacho do Subcmdº  - protocolo nº 1805, de 05 de outubro de 2011;
Ofício nº 309/2011 – DST, de 04 de outubro de 2011;
Ofício nº 305/2011 – CAT, de 23 de setembro de 2011;
Parte 04/2011 – CAT, de 20 de setembro de 2011;
2ª via de certificado de vistoria anual (cópia) – CBMPA, de 06 de dezembro de 2010.

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 a liberação do  
Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, pelo vistoriante, SD BM ALDINEY DO NASCIMENTO PINHEIRO, 
sem ser observado todos os critérios de segurança do Supermercado Nazaré, da Av. Duque de Caxias,  
situado em Belém.

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

fatos
Art.   2º-  Nomear  o  SUBTEN BM CONSTANTINO DA COSTA PAES  JÚNIOR, como 

encarregado de sindicância, delegando-lhe as atribuições que me competem;
Art.  3º - O Encarregado deverá observar as 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.

FERNANDO AUGUSTO CORRÊA DE MIRANDA – CEL QOCBM
CHEFE DO EMG E SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA 

PORTARIA Nº 237, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.
ANEXOS:
Protocolo n° 1866/1647 – Subcmd° Geral – 17 de outubro de 2011;
Ofício n° 259/11 – BM/2 – 14 de outubro  de 2011;
Termo de declaração do Sr. Raimundo N.N. Boga Filho - 14 de outubro 2011;
Protocolo n° 1647 – Subcmd° Geral – 19 de setembro de 2011;
Ofício n° 242/2011 –  BM/2 – 19 de setembro de 2011;
Termo de Declaração  do Sr. Luiz C. S. Da Silva Nascimento– 19 de setembro de 2011;

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 a declaração 
prestada  pelo  Sr.  Cristóvão  Socorro  da  Silva  Nascimento,  em desfavor  do  SUBTEN BM RAIMUNDO 
NONATO NEVES BOGA FILHO.

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

dos fatos;
Art. 2º – Nomear o 1° TEN QOBM NATANAEL BASTOS FERREIRA, como encarregado 

da sindicância, delegando-lhe as atribuições que me competem;
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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 CORRÊA DE MIRANDA – CEL QOCBM
CHEFE DO EMG E SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA

PORTARIA Nº 229, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2011.
ANEXOS:
Despacho Subcmdº Geral – protocolo nº 17778 – de 17 de outubro de 2011;
Ofício nº 963/11 – DP -07 de setembro de 2011;
Autos de Deserção (Contendo 33 folhas) do CB BM FIALHO – 07 de setembro de 2011.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais 
e após conhecimento dos documentos em anexos, que versam sobre os Autos de Processo de Deserção, 
em desfavor do CB BM ROGÉRIO FIALHO DA SILVA, com intuito de apurar a ausência  do mesmo, desde 
às 00:00h, do dia 30 de agosto de 2011, pois o referido militar faltou o expediente, no dia 29 de agosto de  
2011 e transcorreu o prazo legal de oito dias, sem que o ausente se apresentasse espontaneamente ou 
fosse localizado.

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar a abertura de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado para 

apurar todas as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares por parte do CB BM 
ROGÉRIO FIALHO DA SILVA, decorrentes da violação do art.17, incisos X, XI, XXV; art. 18, VII, XI, XII, 
XVIII, XXXVII; art. 37, incisos XXIV, XXVIII, L, LX da Lei N° 6.833 de 13 de fevereiro de 2006 (Código de 
Ética e Disciplina da PMPA). O militar poderá ser sancionado de acordo com o art. 106, parágrafo único da 
referida lei.

Art. 2º - Nomear o SUBTEN BM LUIZ OTAVIO BENTES CAMPOS, como Presidente do 
Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º - O Presidente 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 CORRÊA DE MIRANDA – CEL QOCBM
CHEFE DO EMG E SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA

PORTARIA Nº 231, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.
ANEXOS:
Despacho Subcmd° Geral – protocolo n° 1631/1599 – de 20 de setembro de 2011;
Termo de apresentação espontânea de Desertor – de 17 de outubro de 2011;
Homologação de Termo de Deserção  – 14 de setembro de 2011;
Ofício n° 30/2011 – AJG – 09 de setembro de 2011;
Autos de Processo de Deserção – 09 de setembro de 2011.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais, 
e após conhecimento dos documentos em anexos, que versam sobre os Autos de Processo de Deserção, 
em desfavor do  SD BM THIAGO BRUNO DA SILVA DE JESUS, com o intuito de apurar a ausência do 
mesmo, desde às 00:00h, do dia 30 de agosto de 2011, pois o referido militar faltou o expediente, no dia 29  
de  agosto  de  2011  e  transcorreu  o  prazo  legal  de  oito  dias,  sem  que  o  ausente  se  apresentasse 
espontaneamente ou fosse localizado.

RESOLVE:
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Art. 1º - Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado 
para apurar todas as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares por parte do SD 
BM THIAGO BRUNO DA SILVA DE JESUS, decorrentes da violação do art. 17, incisos X, XI, XXV ; art.18,  
VII, XI, XII, XVIII, XXXVII; Art. 37, incisos XXIV, XXVIII, L, LX  da Lei 6.833 de 13 de fevereiro de 2006 
(Código de ética e disciplina da PMPA). O militar poderá ser sancionado de acordo com o parágrafo único 
do art. 106 da referida lei.

Art. 2º – Nomear o SUBTEN BM CILAS SOUZA DO NASCIMENTO, como presidente do 
processo administrativo disciplinar simplificado, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º - O Presidente 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 CORRÊA DE MIRANDA – CEL QOCBM
CHEFE DO EMG E SUBCOMANDANTE 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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