
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 09 DE JANEIRO DE 2012.
BOLETIM GERAL Nº 006

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 10 DE JANEIRO DE 2012 (TERÇA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM CHRISTIAN
Supervisor de Área CAP BM SAMARA

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ALYNE
2º Turno: CAP BM RICARDO

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

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
 

1 – NOTA DE SERVIÇO – APROVAÇÃO
1  .  Aprovo  a  Nota  de  Serviço  nº  156/2011,  do  COP,  referente  ao  “JOGO  DAS 

ESTRELAS”.
2 . Aprovo a Nota de Serviço nº 157/2011, do COP, referente a prevenção durante o  

evento “PAYSANDU x NACIONAL FUTEBOL CLUBE(AM)”.
3 . Aprovo a Nota de Serviço nº 158/2011, do COP, referente ao “REVEILLON 2012 DO 

ESTADO”.
4 . Aprovo a Nota de Serviço nº 157/2011, do COP, referente a prevenção durante o  

evento “ANIVERSÁRIO DE ANANINDEUA”.
(Fonte: Nota nº 41, de 29DEZ2011 – Comando Operacional)

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

1 – SEGUIMENTO E REGRESSO
Do CB BM JORGE JOSÉ GONÇALVES CORDEIRO, do QCG, a disposição da 

Seção Mobilizadora de Recursos Humanos da 8ª RM/8ª DE, conforme calendário de viagens para 
fins  de  atualização  do  Fichário  de  Mobilização  de  Pessoal  de  Recursos  Humanos  e 
Cadastramento  Eletrônico  (SERMILMOB),  controlados  pelo  Exército  Brasileiro,  do  CBMPA, 
atinente a 2012:

                      CALENDÁRIO DE VIAGENS
LOCAL MEIO DE TRANSPORTE PERÍODO

Trecho Belém-Cametá-Belém Rodoviário 23 a 28 JAN 2012

Trecho Belém-Capanema-Belém Rodoviário 20 a 25 FEV 2012

Trecho Belém-Bragança-Belém Rodoviário 26 a 31 MAR 2012
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Trecho Belém-Itaituba-Belém Aéreo 23 a 30 ABRIL 2012

Trecho Belém-Abaetetuba-Belém Rodoviário 21 a 26 MAIO 2012

Trecho Belém-Altamira-Belém Aéreo 25 a 30 JUN 2012

Trecho Belém-Parauapebas-Belém Rodoviário 26 a 31 AGO 2012

Trecho Belém-Santarém-Belém Aéreo 17 a 24 SET 2012

Trecho Belém-Marabá-Belém Rodoviário 22 a 27 OUT 2012

Trecho Belém-Paragominas-Belém Rodoviário 25 a 30 NOV 2012

Trecho Belém-Breves-Belém Fluvial 17 a 22 DEZ 2012

(Fonte: Ofício nº 160 – S1.1/8ª RM/8ª DE, de 30DEZ2011)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – DETERMINAÇÃO DO COMANDANTE GERAL

Visando a regularização imobiliária de todas as Unidades do CBMPA. Determino que 
todos os Comandantes de Unidades administrativas e operacionais deverão informar através de ofício a 
área total, área construida, se a edificação possui escritura pública e registro de imóvel em cartório de suas  
respectivas unidades. As respectivas respostas deverão ser encaminhadas num prazo máximo de 10 (dez) 
dias ao Diretor de Apoio Logístico, a contar da data de publicação em BG.

(Fonte: Memo Circular nº 001, de 04JAN2012 – Gab. do Comandante Geral)

2 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA UFPA - PRORROGAÇÃO
As  vítimas  de  violência  que  querem buscar  os  próprios  direitos  podem  obter  ajuda 

gratuita no programa de extensão da Faculdade de Direito do Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade 
Federal do Pará (UFPA), em Belém. O programa "Assistência Jurídica a Vítimas de Violência", que funciona 
desde  agosto  de  2010 e  seria  finalizado  em 2011,  acaba  de  ser  prorrogado  até  2013  pelo  Programa 
Integrado de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da Pró-Reitoria de Ensino e Graduação da UFPA. Até  
agora,  o  serviço  realizou  100  atendimentos,  dos  quais,  aproximadamente  70%  são  de  mulheres  que 
sofreram violência doméstica e familiar. 

A  coordenadora  do  programa,  professora  mestra  Luanna  Tomaz,  explicou  que  o 
atendimento abrange vários tipos de violência. Além dos casos de violência doméstica, outras demandas já 
atendidas pelo programa foram de violência contra crianças, homofóbica e religiosa. O trabalho é realizado  
por  duas  professoras  de  Direito  e  por  quatro  alunos  do  mesmo  curso.  "Oferecemos  um  atendimento  
diferenciado, preocupado com a qualidade",  destaca. O programa também promove palestras e distribui 
cartilhas de conscientização.

Entre os casos que mais chamaram a atenção, em 2011, está o de uma mãe pobre que 
perdeu a guarda da filha de dois anos para o pai médico. "O pai alegou apenas a questão financeira da mãe  
para tomar a guarda da criança. Essa mãe não teve uma boa assistência jurídica e por isso perdeu a causa.  
Assumimos o caso e estamos recorrendo da decisão.  Hoje,  essa mãe só pode ver  a filha em feriados  
alternados, ou seja, a cada dois meses, aproximadamente. Ela (mãe) não tem sequer contato telefônico com 
a criança", relata a coordenadora.

A professora argumenta que a questão financeira não inviabiliza a guarda e juridicamente 
é possível que ela seja compartilhada ou seja definido o pagamento de pensão, além de que, ficando a  
guarda com o pai, a legislação possibilita que a mãe veja a criança em finais de semana alternados. "A 
justiça criou uma situação de alienação parental, afastando a mãe do filho", diz Luanna Tomaz. 

Outro  caso  atendido  pelo  programa  é  de  uma  mulher  que  vive  um  relacionamento 
homoafetivo e foi discriminada pela família na divisão dos bens deixados pelo pai, que morreu. A mãe e os 
irmãos vivem da renda obtida com os bens deixados pelo pai, enquanto a mulher não tem emprego e vive de 
pequenos bicos.

Para  2012,  existe  a  expectativa  de  aliar  à  assistência  jurídica  os  atendimentos  de 
Enfermagem, Odontologia e Psicologia, de forma integrada. 

Serviço - O atendimento à população do programa "Assistência Jurídica a Vítimas de 
Violência" é feito todas as sextas-feiras, no Núcleo de Prática Jurídica da UFPA, em Belém, das 8 às 12 
horas.
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3 – DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
O Almoxarifado Geral do CBMPA, por ordem do Diretor de Apoio Logístico, entregou os 

referidos equipamentos de projeção para as referidas Unidades do CBMPA:

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE/SEÇÃO QUANTIDADE

01 Projetor  digital  multimídia  Benq,  serial  nº 
PDH5B01379000, RP 19183

Assessoria do Comando 01

02 Projetor  digital  multimídia  Benq,  serial  nº 
PDH5B01584000, RP 19192

2º GBM 01

03 Projetor  digital  multimídia  Benq,  serial  nº 
PDH5B01380000, RP 19182

DEI 01

04 Projetor  digital  multimídia  Benq,  serial  nº 
PDH5BB02019000,  PDH5B001340000M 
PDH5B01599000,  RP 19183, 19190, 19191

CFAE 03

05 Projetor  digital  multimídia  Benq,  serial  nº 
PDH5B01915000, PDH5B01946000, RP 19194, 19195

ABM 02

(Fonte: Nota nº 014, de 29DEZ2011 – Almoxarifado Geral do CBMPA)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – ATO DO COMANDANTE GERAL

PORTARIA Nº 007, DE 05 DE JANEIRO 2012.
Anexo:
Portaria nº 580 de 22 de dezembro de 2011;
Despacho do Protocolo do Gab Cmdº Geral nº 706/11 de 24NOV2011;
Despacho do Protocolo do Sub Cmdº Geral nº2193, de 08NOV2011;
Ofício nº 308/2011, de 24NOV2011, do MAJ QOBM MARCOS REIS;
Portaria nº 504 de 10 de novembro de 2011 e seus anexos (04folhas);
Cópia da Portaria nº 423/2011- Gab Cmdº, de 13SET2011 e seus anexos (03 folhas);
Portaria nº 304/2011 –Cmdº Geral, de 21 de julho de 2011;
Autos do Conselho de Disciplina, com 38 (trinta e oito) folhas.

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 113 da lei n° 6.833, de 13 de fevereiro de 2006, que institui o Código de 
Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, ora em vigor no CBMPA, e Considerando os autos do Inquérito 
Policial Militar (IPM) instaurado por meio da Portaria n° 116/09-CBMPA, que teve por finalidade apurar as 
circunstâncias dos fatos ocorridos no dia 23 de julho de 2009, por volta das 07h40, quando diversas pessoas 
apresentaram-se  de  forma  espontânea  no  Centro  de  Formação,  Aperfeiçoamento  e  Especialização  de 
Praças  (CFAE),  localizado  na  Cidade  Nova  VI,  em  Ananindeua-PA,  mencionando  que  tinham  sido 
convocados para frequentar o Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar/2008, mesmo não constando 
a suposta convocação em Diário Oficial do Estado decorrente de Concurso público e considerando;

FATO  1  - Que  durante  as  apurações  foram  diagnosticados  indícios  de  crimes  de 
natureza  militar  e  transgressão  da  disciplina  Bombeiro  Militar  de  natureza  grave  cometido  pelo 
SUBTENENTE BM EMANOEL NATALINO DE SOUZA JÚNIOR, tipificados nos termos do art. 251 C/C, 
art.  312,  315  e  53  do  CPM  (Código  Penal  Militar),  tendo  sido  identificado  como  um  dos  principais 
responsáveis pela promessa ilegal de inclusão no CFSDBM (Curso de Formação de Soldados Bombeiro 
Militar), e através de artifício com os demais envolvidos realizou a venda de vagas inexistentes para o CFSD 
BM, vagas estas que foram negociadas em valores que oscilaram segundo os autos de IPM entre R$ 
1.000,00  (um  mil  reais)  a  R$  16.000,00  (dezesseis  mil  reais),  onde  44  (quarenta  e  quatro)  pessoas 
declararam que pagaram ao militar em tela a quantia que totalizam R$ 220.500,00 (duzentos e vinte mil e 
quinhentos reais). 

FATO 2 – Que o militar falsificou comprovantes de inscrição para o CFSDBM da empresa 
Movens e ter entregado às pessoas induzidas e envolvidas nos atos ilegais. Assim como cometeu os crimes 
de Calúnia e Difamação,  art. 214 e art. 215 do CPM respectivamente, contra a pessoa do Comandante 
Geral do CBMPA CEL QOBM PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA, quando apresentou comprovantes 
de depósito do BANPARÁ falsos, da conta corrente que o mesmo possui naquele banco, além de criar 
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falsamente comprovante de depósito no Banco do Brasil, como ficou apurado nos autos de IPM. 
FATO 3 - Que durante as inquirições de Clayton Thell Vasconcelos de Oliveira e Waleska 

Monteiro  Penço,  os  mesmos  apresentaram  02  (duas)  notas  promissórias  preenchidas,  segundo  os 
declarantes, de próprio punho pelo SUBTENENTE BM EMANOEL NATALINO DE SOUZA JÚNIOR para dar 
garantia  pelos  valores  pagos pela  vaga  no  CFSDBM,  documentos  estes  encaminhados ao  Instituto  de 
Criminalística do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” para Exame Pericial Grafotécnico, sendo 
efetuada a coleta de material gráfico para confecção de Auto de Tomada de Padrões Gráficos e Assinaturas 
do militar, conforme Laudo 088/2009, os peritos Risalva Penha de Almeida, Perito Criminal -1 e Cordelier  
Santiago Alves,  Perito Criminal  -2,  concluíram no Laudo que:  “Consubstanciados no que foi  constatado 
durante os exames realizados, os Peritos concluem que os manuscritos do preenchimento e assinatura 
apostos nas Notas Promissórias, peças de exame procederam do punho escritor do fornecedor dos padrões 
gráficos,  Emanoel  Natalino  de  Souza  Júnior”,  o  que  corrobora  que  o  SUBTENENTE  BM  EMANOEL 
NATALINO DE SOUZA JÚNIOR foi um dos principais responsáveis pela indução das pessoas envolvidas 
com promessa de inclusão e venda de vaga para o CFSDBM, conforme as Fls n° 1.164 a 1.178 dos autos 
de IPM. 

FATO 4 – Que foram apresentados também, 05 (cinco) comprovantes de inscrição pelos 
declarantes Francinildo Braga da Gama, Thiago Libório Lima, Gledson George Vasconcelos de Oliveira, 
Tatiane Maciel  de Oliveira e Fábio Augusto dos Santos Figueiredo, que afirmam ter sido entregue pelo  
Subtenente BM EMANOEL NATALINO DE SOUZA JÚNIOR como possível  comprovante de inscrição no 
Concurso Público para o CFSDBM, sendo encaminhados os mesmos ao Instituto Movens para atestar se 
foram gerados através do site da empresa ou foram produzidos de maneira fraudulenta; como resposta o 
Instituto informou que: “na oportunidade, com relação à solicitação de informação acerca da autenticidade 
dos números de inscrição apresentados no ofício encaminhado por vossa senhoria, este Instituto informa 
que os números das inscrições apresentados foram gerados por esta instituição, mais tais números não 
correspondem aos candidatos relacionados e nem aos seus cadastros de pessoa física (CPF). Os números 
foram gerados por este Instituto para outros candidatos inscritos nos certames, conforme planilha anexa. Na 
oportunidade,  o  INSTITUTO  MOVENS  informa  que  os  nomes  dos  candidatos  constantes  do  ofício  n°  
170/2009 do IPM não foram sequer encontrados na base de dados, o que demonstra que essas pessoas 
nunca foram inscritas em nenhum Concurso Público realizado pelo Instituto, conforme as Fls n° 818 e 819  
dos autos de IPM instaurado por meio da Portaria n° 116 de 29 de julho de 2009;

E considerando que tais atos são infrações de natureza grave e transgridem a disciplina 
Bombeiro Militar, e ter procedido incorretamente no desempenho do cargo, violando o sentimento do dever  
no exercício de função ou de serviço bombeiro militar, bem como ter praticado ato de natureza grave que 
afete  a  honra pessoal,  a  ética e  o  pundonor bombeiro  militar  e  o  decoro de  classe,  com repercussão 
inclusive na imprensa, bem como apresenta fortes indícios de indignidade e incompatibilidade para com o 
cargo;

RESOLVE:

Art. 1° - Nomear para compor o Conselho de Disciplina os seguintes oficiais, nos termos 
do artigo 116, parágrafo único da Lei Estadual n° 6.833, de 13 de fevereiro de 2006;

a) TEN CEL QOBM MÁRCIO ALEXANDRE LIMA DO NASCIMENTO, Presidente;
b) CAP QOBM CELSO DOS SANTOS PIQUET JÚNIOR, como Interrogante e Relator; 
c) 1° TEN QOBM ÉDEN NERUDA ANTUNES, como escrivão.

Art.2º  -  Apurar as transgressões do SUBTEN BM  EMANOEL NATALINO DE SOUZA 
JÚNIOR, RG: 15197, pois  há indícios de indignidade ou incompatibilidade para com o cargo e função, 
afetando substancialmente os preceitos da ética,  da honra pessoal,  do pundonor e o decoro da classe  
Bombeiro Militar, infringindo o art. 18, incisos IV, IX, XV, XVI, XVIII, XXII, XXIV, XXXI, XXXIII, XXXV e XXXVI,  
art. 37, incisos XCIII, XCII (segunda parte), CI, CIV, CXII, CXV, CXVI, CXVIII, CXXIII e CXXIV, c/c os arts.  
112, 114, incisos I, III, e IV, da Lei N° 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, Código de Ética e Disciplina da  
Polícia  Militar  do  Pará,  ora  em  vigor  no  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Pará,  podendo  o  militar  ser 
sancionado de acordo com o art. 126 e incisos I, II, III e c/c com o art. 39, incisos, I, II, III, IV, VI, da referida 
Lei, estando elencado neste dispositivo a pena disciplinar, a reforma administrativa disciplinar ou exclusão a 
bem da disciplina. 
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Art.3° - O Presidente deverá observar as orientações formalizadas através do Ofício n° 
1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral n° 234, de 23 de dezembro de 2008;

Art.4°  - O  Presidente  deverá  instruir  o  Conselho  em consonância  com os  preceitos 
constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa previstos no art. 5°, incisos LIV e LV 
da Constituição Federal/88, e observar os ritos processuais previstos na Lei Estadual n° 6.833, de 13 de 
fevereiro de 2006;

Art.5° - O prazo para conclusão do presente procedimento é de 30 (trinta) dias, contados 
da publicação desta portaria, conforme art.123 da Lei n° 6.833, de 13 de fevereiro de 2006;

Art.6°  - Tornar  sem  efeito  a  Portaria  n°  027/2010  -  CMD°GERAL,  de  22/01/2010, 
publicada no Boletim Geral n° 018, de 27/01/2010;

Art.7º - Tornar sem efeito a  Portaria n° 304/2011 – CMD°GERAL, de 21 de julho de 
2011, publicada no Boletim Geral Reservado n°022, de 12/08/2011;

Art.8º - Tornar sem efeito a Portaria n°423/2011 – CMD°GERAL, de 13 de setembro de 
2011, publicada no Boletim Geral n°166, de 19/09/2011,;

Art.9º - Tornar sem efeito a Portaria n° 504/2011 – CMD°GERAL, de 09 de novembro de 
2011, publicada no Boletim Geral n°204, de 21/11/2011;

Art.10º - Tornar sem efeito a Portaria n° 580/2011 – CMD°GERAL, de 22 de dezembro 
de 2011, publicada no Boletim Geral n°229, de 28/12/2011;

Art.11° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art.12°- Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se;

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

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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