
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 23 DE JANEIRO DE 2012.
BOLETIM GERAL Nº 014

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 24 DE JANEIRO DE 2012 (TERÇA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM PALHETA
Supervisor de Área CAP BM SOUZA

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

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM ARRAES
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM BRUNO
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM SARQUIS

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE INSPEÇÃO DE SAÚDE

Ficam designados os oficiais abaixo relacionados, a fim de compor a Comissão que tem 
por objetivo realizar a INSPEÇÃO DE SAÚDE DOS OFICIAIS DO CBMPA com interstício completo para as 
promoções previstas para o dia 21 de abril de 2012, conforme relação publicada no Boletim Geral nº 009 de 
12 de janeiro de 2012.

Presidente: TCEL QOSBM Helton José Dias de Nóvoa;
Membro: TCEL QOSBM Roberto Antônio Figueira de Magalhães; e
Secretário: MAJ QOSPM  João Batista Carneiro Costa

DATA POSTO LOCAL HORÁRIO QUADRO
14/02/2012 TENENTES POLIBOM 8h00 TODOS
16/02/2012 TEN CEL, MAJ e CAP POLIBOM 8h00 TODOS

Para a realização das inspeções de saúde para promoção, os militares deverão entregar 
os seguintes exames na data discriminada a sua inspeção, de acordo com a publicação no Boletim Geral nº  
189 de 25 de outubro de 2011: 

1. Laboratoriais
a) Hemograma;
b) Urina (EAS);
c) Fezes (DFB);
d) Glicemia de jejum;
e) TGO e TGP;
f) Uréia;
g) Creatinina;
h) Colesterol total e frações;
i) Triglicerídios
j) Sorologia: HIV, Sífilis, doenças Chagas, Hepatite B e C;
k) Dosagem de carabinóides (sangue);
l) Dosagem de opiónides (sangue);
m) Dosagem de cocaína (sangue);
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n) BHCG (mulheres);
o) PCCU (mulheres);

2. Radiologia
a) Raio x Tórax: AP e Perfil Esquerdo;
b) Raio x dos seios da face;
c) Tomografia do crânio com laudo
d) Tomografia computadorizada

3. Outros exames
a)Eletroencefalograma
b) Teste ergométrico;
c) Ultrassom pélvico (mulheres);
d) Audiometria;
e) Canabióde
f) Opiáceos para cocaína

4. Laudos
a) Cardiologia: descrevendo a saúde cardiovascular do candidato;
b) Oftalmologia: descrevendo a saúde oftalmológica do candidato;
c) Otorrinolaringologia: descrevendo a saúde otorrinolaringológia do candidato;
d) Odontologia: descrevendo a saúde bucal do candidato;
e) Neurologia: descrevendo a saúde neurológica do candidato;
f) Psiquiatria: descrevendo a saúde mental do candidato;

Os militares que obtiveram apto em inspeção de saúde em um período igual ou inferior a 
01(um) ano deverão comparecer obrigatoriamente na POLIBOM no período acima estipulado com a cópia  
do Boletim Geral constando o resultado apto na inspeção de saúde para homologação. 

Determinações:
1: A Ata deverá ser encaminhada ao secretário da CPO 48h após o término da inspeção 

de saúde.
2:  Todos  os  Comandantes  deverão  informar  seus  comandados  para  cumprirem 

rigorosamente as datas da inspeção de saúde, apresentando os exames exigidos.
3:  Os  Comandantes  do  4º  GBM/Santarém,  5º  GBM/Marabá,  7°  GBM/Itaituba,  8º 

GBM/Tucuruí,  9°  GBM/Altamira,  10º  GBM/Redenção,  11º  GBM/Breves,  14º  GBM/Tailândia,  9º 
SGBM/Cametá e 10º SGBM/Parauapebas que tiverem oficiais subordinados com interstício completo para 
promoção deverão providenciar a inspeção de saúde dos mesmos e encaminhar a Ata correspondente 
diretamente ao secretário da Comissão de Promoção de Oficiais até a data de 20 de fevereiro de 2011,  
ressaltando que caso estes militares estejam na capital no período da inspeção de saúde poderão realizar a 
referida inspeção na POLIBOM sem ônus para o Estado.

(Fonte: Nota nº 04, de 19JAN2012 – Gabinete do Comandante Geral)

2 - DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE INSPEÇÃO DE SAÚDE
Ficam designados os Oficiais abaixo relacionados, a fim de comporem a Comissão que 

tem por Objetivo a realização da  INSPEÇÃO DE SAÚDE PARA OS OFICIAIS DO CBMPA que foram 
promovidos aos postos subsequentes, constando na inspeção de saúde à inaptidão física temporária, para 
que possa ser  providenciado o Teste de Aptidão Física com o intuito de regularização da situação das  
referidas promoções:

Presidente: TCEL QOSBM Helton José Dias de Nóvoa;
Membro: TCEL QOSBM Roberto Antônio Figueira de Magalhães; e
Secretário: MAJ QOSPM  João Batista Carneiro Costa

DATA POSTO LOCAL HORÁRIO QUADRO
14/02/2012 TENENTES POLIBOM 8h00 TODOS
16/02/2012 TEN CEL, MAJ e CAP POLIBOM 8h00 TODOS
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Os oficiais que se encontram nesta situação e que deverão ser inspecionados por esta 
Comissão:

I - TCEL BM HELENO AUGUSTO RIBEIRO DE ANDRADE
II - TCEL BM IDBAS FILHO DOS SANTOS RIBEIRO
III - TCEL BM ADIR GUIMARÃES DE FARIAS
IV - MAJ BM CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA RIBEIRO
V - MAJ BM CRISTHIAN VIEIRA COSTA
VI - MAJ JORGE EDÍSIO DE CASTRO TEIXEIRA
VII - CAP BM JAIRO SILVA OLIVEIRA
VIII - CAP BM FÁBIO CARDOSO DE MORAES
XI - CAP BM ANA PAULA TAVARES PEREIRA
X - CAP BM GIRLENE DA SILVA MELO
XI - CAP BM KAREN PAES DINIZ GEMAQUE
XII - CAP BM ALDEMAR BATISTA TAVARES DE SOUZA
XIII - 1º TEN BM GUILHERME DE LIMA TORRES

Para a realização das inspeções de saúde para promoção, os militares deverão entregar 
os seguintes exames na data discriminada a sua inspeção, de acordo com a publicação no Boletim Geral nº 
189 de 25 de outubro de 2011: 

1. Laboratoriais
a) Hemograma;
b) Urina (EAS);
c) Fezes (DFB);
d) Glicemia de jejum;
e) TGO e TGP;
f) Uréia;
g) Creatinina;
h) Colesterol total e frações;
i) Triglicerídios
j) Sorologia: HIV, Sífilis, doenças Chagas, Hepatite B e C;
k) Dosagem de carabinóides (sangue);
l) Dosagem de opiónides (sangue);
m) Dosagem de cocaína (sangue);
n) BHCG (mulheres);
o) PCCU (mulheres);

2. Radiologia
a) Raio x Tórax: AP e Perfil Esquerdo;
b) Raio x dos seios da face;
c) Tomografia do crânio com laudo
d) Tomografia computadorizada

3. Outros exames
a)Eletroencefalograma
b) Teste ergométrico;
c) Ultrassom pélvico (mulheres);
d) Audiometria;
e) Canabióde
f) Opiáceos para cocaína

4. Laudos
a) Cardiologia: descrevendo a saúde cardiovascular do candidato;
b) Oftalmologia: descrevendo a saúde oftalmológica do candidato;
c) Otorrinolaringologia: descrevendo a saúde otorrinolaringológia do candidato;
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d) Odontologia: descrevendo a saúde bucal do candidato;
e) Neurologia: descrevendo a saúde neurológica do candidato;
f) Psiquiatria: descrevendo a saúde mental do candidato;

A compilação da Ata de Inspeção de Saúde deverá ser  encaminhada a Diretoria de 
Pessoal e ao Presidente da Comissão de Aplicação do TAF em até 48 horas após o término da referida 
Inspeção.

(Fonte: Nota nº 05, de 19JAN2012 – Gabinete do Comandante Geral)

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

1 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 018 DE 17 DE JANEIRO DE 2012.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual 

de Defesa civil, no uso da competência que lhe confere a legislação peculiar:

CONSIDERANDO o Contrato nº 039/2011, firmado entre o Corpo de Bombeiros Militar 
do Pará e a empresa BRONTO SKYLIFT OY AB – Estabelecida na Finlândia, representada pela empresa 
ESCAPE  SOLUTIONS  E  REPRESENTAÇÃO  LTDA  –  que  versa  sobre  a  RECUPERAÇÃO, 
MODERNIZAÇÃO E CURSO DE MANUTENÇÃO SUPERVISIONADO DE 04 (quatro) PLATAFORMAS;

CONSIDERANDO  que  a  realização  dos  serviços  supracitados  ocorrerá  na  sede  da 
Empresa BRONTO SKYLIFT (Finlândia)  e que conforme o Contrato  039/2011 o CBMPA deverá enviar 
militares da Corporação, para realizar 02 (duas) VISITAS TÉCNICAS “in loco”.

RESOLVE:
Art. 1º - Designar os Oficiais abaixo relacionados para fiscalização, e acompanhamento
por  meio  de  VISITA TÉCNICA dos  serviços  supracitados  que  são  de  interesse  do 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ, pelo período vigência do Contrato:
CEL QOBM MANOEL SILVA DE FREITAS;
MAJ QOBM REGINALDO PINHEIRO DOS SANTOS.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a 

portaria nº 578, de 15 de dezembro de 2011, publicada no Boletim Geral nº 225, de 22 de dezembro de 
2011;

Art. 3º - Revogada às disposições em contrário;
Art. 4º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

2 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
PARECER Nº 003/2012 - COJ.
INTERESSADO: CEL. QOBM NAHUM FERNANDES DA SILVA.
ORIGEM: ASSESSORIA TÉCNICA DO CBMPA (ASSESSORIA DE RELAÇÃO COM A 

SOCIEDADE CIVIL).
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PARECER ACERCA DA NECESSIDADE DE CRIAÇÃO 

DE CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ PARA O PROJETO ESCOLA DA VIDA.
ANEXO: OFÍCIO Nº 015/2011 – ARSC, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011.

EMENTA: SOLICITAÇÃO DE PARECER ACERCA DA NECESSIDADE DE CRIAÇÃO 
DE CNPJ DIVERSO DO CBMPA PARA A EVENTUAL REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS PARA PROJETOS EXISTENTES NA CORPORAÇÃO.  OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA 
LEGALIDADE APLICÁVEL À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.  

I – INTRODUÇÃO:
DOS FATOS E DA CONSULTA

 Boletim Geral nº 014 de 23JAN2012 – E-mail ajg@bombeiros.pa.gov.br Pág 4



O Ilmo. Sr. Cel. QOBM Nahum Fernandes da Silva, Assessor Técnico do CBMPA solicita 
a esta Comissão de Justiça Parecer Jurídico a respeito da necessidade de criação de um Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica – CNPJ diverso do atualmente existente  no CBMPA, com a finalidade de eventual 
realização de convênios e captação de recursos para os projetos que existem na Corporação.

II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:
DO DIREITO
A  Administração  Pública  encontra-se  devidamente  orientada  pelos  princípios 

fundamentais. Dentre os princípios norteadores da atividade administrativa, temos aqueles expressos no 
caput do artigo 37 da Constituição Federal que dispõe:

“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 da legalidade,  
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

(...)”.
Em relação ao  Princípio da Legalidade, o Saudoso Hely Lopes Meirelles nos ensina 

que:
A legalidade, como princípio de administração (CF, art.37, caput), significa que o  

administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às  
exigências do bem comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido  
e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.

A ilustre Maria Sylvia Administrativistas Zanela Di Pietro afirma:
Segundo o princípio da legalidade, a Administração Pública só pode fazer o que a  

lei permite. 
A partir dessas considerações, o administrador não pode se afastar dos mandamentos 

da lei, pois não há liberdade nem vontade pessoal. O administrador público tem o dever de agir conforme a 
lei. 

Considerando ainda as informações contidas no site  www.receita.fazenda.gov.br,  estão 
obrigados a se inscrever no CNPJ:

“1  –  As  entidades  domiciliadas  no  Brasil,  inclusive  as  pessoas  jurídicas  por  
equiparação, estão obrigadas a inscrever no CNPJ todos os seus estabelecimentos localizados no  
Brasil ou no exterior, antes do início de suas atividades.

2 - São também obrigados a se inscrever no CNPJ:
I - órgãos públicos de qualquer dos Poderes  da União, dos Estados,  do Distrito 

Federal e dos Municípios, desde que se constituam em unidades gestoras de orçamento;
II - condomínios edilícios, conceituados pelo art. 1.332 da Lei nº 10.406, de 10 de  

janeiro de 2002 - Código Civil;
III - grupos e consórcios de sociedades, constituídos, respectivamente, na forma  

dos arts. 265 e 278 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
IV -  consórcios de empregadores,  constituídos na forma do art.  25-A da Lei nº  

8.212, de 24 de julho de 1991;
V  -  clubes  e  fundos  de  investimento,  constituídos  segundo  as  normas  da  

Comissão de Valores Mobiliários (CVM);
VI - representações diplomáticas estrangeiras no Brasil;
VII - representações diplomáticas do Estado brasileiro no exterior;
VIII  -  representações  permanentes  de  organizações  internacionais  ou  de  

instituições extraterritoriais, no Brasil;
IX - serviços notariais e de registro (cartórios), de que trata a Lei nº 8.935, de 18 de  

novembro de 1994, inclusive aqueles que ainda não foram objeto de delegação do Poder Público;
X - fundos públicos a que se refere o art. 71 da Lei nº 4.320, de 17 de março de  

1964;
XI - fundos privados;
XII  -  candidatos  a cargos políticos  eletivos  e  comitês  financeiros  dos partidos  

políticos, nos termos de legislação específica;
XIII - incorporação imobiliária objeto de opção pelo Regime Especial de Tributação  

(RET), de que trata o art. 1º da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004;
XIV  -  comissões  polinacionais,  criadas por  ato  internacional  celebrado entre  o  

 Boletim Geral nº 014 de 23JAN2012 – E-mail ajg@bombeiros.pa.gov.br Pág 5

http://www.receita.fazenda.gov.br/


Brasil e outro(s) país(es);
XV - entidades domiciliadas no exterior que, no País:
a) sejam titulares de direitos sobre:
1. imóveis;
2. veículos;
3. embarcações;
4. aeronaves;
5. contas-correntes bancárias;
6. aplicações no mercado financeiro;
7. aplicações no mercado de capitais;
8. participações societárias;
9. bens intangíveis com prazo de pagamento superior a 360 (trezentos e sessenta)  

dias; e
10. financiamentos;
b) realizem:
1. financiamento à importação;
2. arrendamento mercantil externo (leasing);
3. arrendamento simples, aluguel de equipamentos e afretamento de embarcações;
4.  importação  de  bens  sem  cobertura  cambial,  destinados  à  integralização  de  

capital de empresas brasileiras;
5. empréstimos em moeda concedidos a residentes no País;
6. investimentos;
7.  outras  operações  estabelecidas  pela  Coordenação-Geral  de  Gestão  de  

Cadastros (Cocad) da RFB;
XVI - instituições bancárias do exterior que realizem operações de compra e venda  

de moeda estrangeira com bancos no País, recebendo e entregando reais em espécie na liquidação  
de operações cambiais; e

XVII - outras entidades, no interesse da RFB ou dos convenentes”.
(GRIFOS NOSSOS)
O Código Civil em seus artigos 40 a 43 define quem são as pessoas jurídicas de direito 

público:

TÍTULO II
DAS PESSOAS JURÍDICAS
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
“Art.  40.  As pessoas jurídicas  são de direito  público,  interno ou externo,  e  de  

direito privado.
Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno:
I - a União;
II - os Estados, o Distrito Federal e os Territórios;
III - os Municípios;
IV - as autarquias;
IV - as autarquias, inclusive as associações públicas; (Redação dada pela Lei nº  

11.107, de 2005)
V - as demais entidades de caráter público criadas por lei.
Parágrafo único. Salvo disposição em contrário,  as pessoas jurídicas de direito  

público, a que se tenha dado estrutura de direito privado, regem-se, no que couber, quanto ao seu  
funcionamento, pelas normas deste Código.

(GRIFOS NOSSOS)
Dessa feita, entendemos que o Projeto Escola da Vida é uma iniciativa do Corpo de 

Bombeiros Militar do Pará, com o escopo de promover a inclusão social de crianças pertencentes a famílias 
de baixa renda. Assim, caso ocorra a necessidade de realização de convênios, bem como de captação de 
recursos, o mesmo deverá ser celebrado entre o CBMPA e a parte interessada, desde que seu objeto vise a  
realização de interesses comuns, sem fins lucrativos, atendendo assim, aos requisitos previstos em lei.
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A criação de novo CNPJ, enseja o surgimento de nova pessoa jurídica, possuidora de 
direitos e sujeita a deveres e obrigações no mundo jurídico. Além disso, conforme visto anteriormente, a  
legislação pátria é clara ao elencar as hipóteses que obrigam a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica – CNPJ, e considerando ainda que a Administração Pública somente pode fazer aquilo que a lei 
permite, entendemos não ser cabível o pleito do requerente. 

III – CONCLUSÃO:
DO PARECER
Ante o exposto, considerando que a Administração Pública somente pode fazer aquilo 

que a lei permite, aliado ao fato de não existir amparo legal ao pleito do requerente, esta Comissão de  
Justiça opina pelo indeferimento do mesmo. 

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 12 de janeiro de 2012.

CLÁUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI- TEN. CEL. QOBM
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA

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

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - OFÍCIO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO

OFÍCIO  Nº  208,  DE  21DEZ2011  –  DO  TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO  ESTADO  DO 
AMAZONAS

A Exma. Sra. Desembargadora RAIMUNDA DO CARMO GOMES NORONHA
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Senhora Presidente 
Ao  cumprimentá-la  cordialmente,  sirvo-me  do  ensejo  para,  sensibilizado,  externar 

sinceros agradecimentos a Vossa Excelência pelo tratamento dispensado ao Tenente Coronel PM Rubens 
de Sá, da Assistencia Militar deste Tribunal por ocasião da visita dessa Egrégia Corte de Justiça, no período  
de 05 a 11 de dezembro do corrente ano, solicitando que meus elogios sejam estendidos em forma de 
elogios ao militar abaixo relacionado, pertecente ao Quadro da Assistência Militar dessa Corte de Justiça, 
que, destacadamente prestarou todo apoio aos Subassistente Militar deste Tribunal, Ten Cel PM Rubens de 
Sá,  por  ocasião da entrega da Medalha Desembargador Hermano Rodrigues do Couto,  com a qual  o 
mesmo foi agraciado com o Grau Mérito.

Cap  QOBM JOHANN MAK DOUGLAS SALES DA SILVA –  Ajudante  de  Ordens  da 
Presidencia do TJ/PA.

Diante só exposto solicito a Vossa Excelência autorizar consignação dos assentamentos 
funcionais  do  Militar  supracitado  no  elogio  que  por  meio  deste  presto  ao  mesmo pela  colaboração  e 
profissionalismo destacado.

Cordialmente

Desembargador JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES
Presidente

2 - SOLUÇÃO DE CONSELHO DE DISCIPLINA
A)  Analisando  os  autos  de  Conselho  de  Disciplina  procedido  por  determinação  do 

Comandante Geral do CBM/PA, a época, por meio da  Portaria nº 359/2010 – Comando Geral, de 20 de 
outubro de 2010, publicada no Boletim Geral nº 190 de 20OUT2010, sendo nomeado como presidente CAP 
QOBM ALESSANDRO ZELL DE ARAÚJO, RG: 1500381, instaurado com o intuito de apurar o fato ocorrido 
no dia 09 de outubro de 2010, onde o  CB BM PAULINO  CARNEIRO  LOPES, mesmo estando de folga, 
adentrou o Quartel do Comando Geral, precisamente no alojamento de Cabos e Soldados, apresentando 
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sinais de embriaguez, ameaçando e lesionando o CB BM MANOEL BENEDITO DE FARIAS RODRIGUES, 
com arma branca (terçado) resultado em diversos hematomas, o que culminou com sua prisão em flagrante 
delito por ter cometido o crime de ameaça e lesão corporal leve, art. 223 e 209 do Código Penal Militar.

DA ANÁLISE DO CONSELHO DE DISCIPLINA
1) Concordar com a conclusão a que chegou o Conselho de Disciplina de que em face 

das  provas  constantes  nos  autos  o  CB  BM PAULINO  CARNEIRO  LOPES,  apresenta  condições  de 
permanecer nas fileiras da corporação, e que é culpado das acusações que lhe é imputada, havendo 
Transgressão da Disciplina Bombeiros Militar;

2) Onde ficou comprovado que o acusado cometeu lesão corporal leve por motivo fútil e 
torpe  vindo  a  agredir  o  seu  companheiro  de  caserna  o  CB  BM MANOEL  BENEDITO  DE  FARIAS 
RODRIGUES, conforme consta no laudo de perícia realizado no mesmo juntado aos autos nas fls. 47, onde 
o  acusado  adentrou  no  quartel  do  Comando  Geral  visivelmente  embriagado  conforme  relato  das 
testemunhas ás fls. 82, 88, 91, 93 e 114, dos autos, vindo a desafiar desacatar e agredir fisicamente o militar 
ofendido, nas dependências do alojamento dos Cabos e Soldados do 11º SGBM/I, sendo que o motivo pelo  
fato seria uma divida entre o acusado e o ofendido, onde o mesmo começou a discussão com o ofendido 
para cobrar a divida, e não satisfeito foi até uma viatura, e de posse de um “tesado” começou a agredir e  
desafiar o ofendido, onde foi apartado o agressor por militares que estavam de serviço no dia, que são as 
testemunhas do presente conselho, sendo dado voz de prisão ao mesmo e procedido com o devido auto de  
prisão em flagrante do militar, na inquirição das testemunhas são unânimes em afirmar que o acusado é um 
bom militar, cumpridor de seus deveres, e o mesmo tem bom comportamento;

3) Mas com as suas condutas foi indisciplinado, não se preocupou com a integridade 
física e psíquica de seu companheiro, não tentou manter o ambiente de harmonia e camaradagem dentro do 
quartel, estando fora de serviço e adentrando dentro do quartel para agredir seu companheiro, bem como 
concorreu para a discórdia e desarmonia entre seu camarada, bem como provocou ofendeu e desafiou seu 
igual, afetando assim preceitos da honra pessoal e do pundonor policia militar.

RESOLVO;
1) PUNIR o  CB BM PAULINO CARNEIRO LOPES, RG: 2367006-1, com 25 (VINTE E 

CINCO) dias, de PRISÃO, pois infringiu com suas condutas os Art. 17, incisos, XVII, Art. 18, incisos V, XIII, 
XXX, Art. 37, incisos, CXIII, CXVI, “§1 C/C art.  30, III, V, XII, XVI e XIX do art. 30 da Lei nº 5.251 de 31,  
Julho 1985, e art. 209 do Decreto Lei nº 1.001 de 21 de outubro de 1969, CPM” Com atenuantes do Art. 35, 
incisos, I, II, com agravantes do art. 36, incisos, II, VI, IX, transgressão “GRAVE”, por incidir no Art. 31, § 2º, 
III, V e VI. Permanece no Comportamento “BOM”, todos os artigos e incisos da Lei 6.833 de 13 de fevereiro 
de 2006, código de Ética e Disciplina, (CEDPM/PA);

2) A assessoria do subcomando para providenciar nota de punição para publicação em 
Boletim Geral e cumprimento das demais fases de execução da sanção disciplinar, de acordo com art. 48,  
parágrafo 1° do (CEDPM/PA);

3) Ao Comandante do militar a nota de punição para aplicação da sanção disciplinar;
4) Aguardar o prazo recursal, conforme art. 144 §2 do CEDPM/PA, para após aplicar a 

punição ao militar, a qual deverá ser cumprida nas dependências do quartel do Comando Geral; 
5) Publicar em Boletim Geral a presente solução de Conselho de Disciplina, A Ajudância 

Geral  para providências;
6) Arquivar os Autos do Conselho de Disciplina na 2ª seção do EMG. A Assistência do 

Subcomando para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;
7) Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.  
Belém-PA, 20 de janeiro de 2012.

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

B)  Analisando  os  autos  de  Conselho  de  Disciplina  procedido  por  determinação  do 
Comandante Geral do CBM/PA, a época, por meio da  Portaria nº 560/2007 – Comando Geral, de 26 de 
outubro de 2007, publicada no Boletim Geral nº 197 de 07NOV2007, sendo nomeado como presidente MAJ 
QOBM JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE ALMEIDA, RG: 1760996, instaurado com o intuito de apurar o fato 
ocorrido no dia 13 de julho de 2007, onde o SD BM Reformado OSTER LUIZ LEITE DE SOUZA, foi autuado 
em flagrante delito, por ter se utilizado indevidamente da posição de vistoriante técnico Bombeiro Militar, a 
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fim de tentar obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, abordando os proprietários dos estabelecimentos 
comerciais, Atacadão Maratá e Sucesso Magazine no município de Bragança/PA. Sendo que no momento  
da prisão o militar reformado encontrava-se com o Uniforme do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, porém 
com  a  divisa  de  “CABO”,  que  não  tem  direito.  Sendo  autuado  em  flagrante  delito  pelos  crimes  de 
“Estelionato” e “Uso indevido de Uniforme, Distintivo ou insígnia Militar”, tipificados nos artigos 251 e 172,  
respectivamente, do Código Penal Militar.

DA ANÁLISE DO CONSELHO DE DISCIPLINA
1) Concordar com a conclusão a que chegou o Conselho de Disciplina de que em face 

das provas constantes nos autos o  SD BM Reformado OSTER LUIZ LEITE DE SOUZA, RG: 1608776, é 
culpado das acusações que lhe é imputada, havendo Crime Militar bem como Transgressão da Disciplina  
Bombeiros Militar;

2) Onde ficou comprovado que o acusado cometeu crime de natureza militar, por estar 
utilizando uniforme,  insignia  e  divisas  de  cabo,  quando não  tinha  direito,  uma vez  que,  foi  reformado 
podendo prover seus meios de sua subsistência, na mesma graduação, ou seja Soldado BM, além do crime 
praticado o militar denegriu a imagem da corporação, bem como o decoro da classe e o pundonor militar,  
estando deste modo respondendo procedimento na Justiça Militar, pelo crime ora imputado ao mesmo.

3) Mas tomando por base a Súmula nº 56 do STF que assim menciona “militar reformado 
não está sujeito à pena disciplinar”, tomando por base a jurisprudência da suprema corte temos por bem 
deixar  de  punir  o  referido  militar,  para  não  trazer  maiores  prejuízos  ao  acusado,  onde  o  mesmo  irá  
responder pelos crimes imputados na Justiça Militar.

RESOLVO;
1) Deixar de Punir o referido Militar por com base na SÚMULA nº 56 da Suprema Corte, 

(STF).
2) Publicar em Boletim Geral a presente solução de Conselho de Disciplina, A Ajudância 

Geral para providências;
3) Arquivar os Autos do Conselho de Disciplina na 2ª seção do EMG. A Assistência do 

Subcomando para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;
4) Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.  
Belém-PA, 20 de janeiro de 2012.

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

3 - SOLUÇÃO DE PADS
A) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, procedido 

por determinação do Comandante do GMAF, por meio da Portaria nº 001/2010 – GMAF, de 17 de março de 
2010, cujo Presidente foi  2º  SGT BM GENILSON CHAVES  QUARESMA,  e teve como intuito apurar  a 
conduta do CB BM MARINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, RG 1970169, pertencente ao GMAF, onde teria 
faltado serviço de mergulhador no dia 02 de janeiro de 2010, o qual foi devidamente escalado  para compor  
a guarnição de serviço daquele dia.

RESOLVO:
1) Concordar com a conclusão a que chegou a Presidente do PADS de que em face dos 

fatos apurados, não houve crime de natureza militar ou comum e nem transgressão da disciplina bombeiro  
militar por parte do CB BM MARINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, já que não foram encontrados indícios 
que atribua a conduta ilícita ao referido militar;

2)  Remeter  a  solução  de  PADS bem como a  1ª  via  dos  autos  do  processo  ao  Sr. 
Subcomandante  Geral  do  CBMPA para  homologação  da  presente  solução,  ao  B/1  do  GMAF  para 
providências; 

3) Arquivar a 2ª via dos autos do PADS, ao B/1 do GMAF para providências;
4) Cumpra-se.
Belém-Pa, 04 de agosto de 2010. 

JOSÉ RIBAMAR SILVA DE FREITAS – MAJ QOBM
Comandante do GMAF –RG 1497921
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B)  Das  averiguações  policiais  militares  mandadas  proceder  por  este  comando,  por 
intermédio do SUBTEN BM JERRY EMERSON MENEZES ARRAIS através de PADS, portaria n° 001/2011 
do 3° GBM, de 27 de janeiro de 2011, com o escopo de apurar fatos referentes à conduta do SD BM 
JEFFERSON  WASHINGTON BARROS  DO  NASCIMENTO,  que  no  dia  19  de  novembro  de  2010, 
supostamente teria se afastado do serviço para o qual foi designado sem a devida autorização, do oficial  
que o designou a qual estava diretamente subordinado, conforme a informação na parte s/n, em anexo, do  
2° TEN QOBM RUBEM DOS NAVEGANTES JUNIOR.  

RESOLVO:
1)  Discordar  da  conclusão  do  encarregado  quanto  a  não  existência  de  indícios  de 

transgressão da disciplina bombeiro militar, tendo em vista que o acusado sabia que era o único digitador 
disponível no SAT para cumprir a determinação do TEN BM RUBEM, já que o outro digitador do SAT, o SD 
BM PAIVA, estava de serviço no dia, não cabendo ao SD BM PAIVA o cumprimento da determinação do  
TEN BM RUBEM,  já  que  o  militar  quando escalado  para  o  plantão  do  serviço  operacional  deve  está 
totalmente disponível para tal atividade nesse dia. Portanto o SD BM WASHINGTON cometeu transgressão 
da disciplina bombeiro militar ao ter se omitido em seu dever, deixando de cumprir, sem um justo motivo, a  
execução de tarefa dada pelo oficial a que estava diretamente subordinado, infringindo o inciso XX do Art.  
37 da Lei n° 6833/2006 (CEDPMPA);

2)  Punir  o  SD  BM JEFFERSON  WASHINGTON BARROS  DO  NASCIMENTO,  com 
REPREENSÃO, em virtude dos fatos acima mencionados, o qual infringiu com seus atos o inciso XX do Art.  
37  da  Lei  n°  6833/2006  (CEDPMPA),  constituindo-se  transgressão  da  disciplina  bombeiro  militar  de 
natureza ‘LEVE ““.Providencie o chefe da B/2 do 3°GBM, o enquadramento do militar;

3) Remeter a 1ª via dos autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, ao Sr.  
CEL QOBM Subcomandante Geral do CBMPA, para homologação;

4) Publicar a presente solução no Boletim Interno do 3° GBM. Providencie o B/1 do 
3°GBM;

5) Arquivar a 2ª via dos autos deste processo na B/2 do 3°GBM;
6) Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Quartel em Ananindeua, 27 de maio de 2011. 

HELIEL FRANKLIN MONTEIRO – TEN CEL QOBM
Comandante do 3° GBM.

4 – PADS – PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Concedo  ao  SUBTEN  BM  CILAS SOUSA  DO  NASCIMENTO, 07  (sete)  dias de 

prorrogação  de  prazo  para  conclusão  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado  –  PADS, 
instaurado por meio da Portaria nº 231/2011 – Subcmdo Geral de 18 de novembro de 2011, de acordo com 
os termos do Art.110, da Lei Estadual nº 6.833, de 13 de fevereiro de 2006. Referencia: Ofício nº 004/2012 – 
PADS.

(Fonte: Nota nº 01/2012 – Gab. Subcomando Geral)

5 - OFÍCIO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO
OFÍCIO  Nº  578/2011  –  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO/COORDENAÇÃO  POLO 

NORDESTE I.

Senhor Comandante,

Cum,primnentando-o, sirvo-me do presente expediente para oficialmente ELOGIAR o 
CB BM ANTONIO CARLOS FERRREIRA DAS NEVES SILVA, RG 15802, MF 5402123-1, que desempenha 
suas atividades no âmbito do Ministério Publico local, em decorrência e seu exclente e eficaz desempenho, 
expressando qualidades como: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa e prevenção de conflitos,  
interesse em melhor quialificar-se com participação ativa em cursos de aperfeçoamento profissional, assim 
dignificando a fada dessa Corporaçao Militar.
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Outrossim, solicitamos as providências cabíveis no sentido de que o presente elogio seja 
registrado em sua ficha funcional para fins de direito.

No ensejo, renovo votos de apreço e consideração. 
Atenciosamente,

LIZETE DE LIMA NASCIMENTO
Coord. do Polo Administrativo- 3ª Promotora de Justiça Criminal de Castanhal

6 – PUNIÇÃO DISCIPLINAR:
O Comandante do 3º GBM, no uso da competência que lhe confere o art. 26, inciso VII  

da Lei nº 6883/06 CEDPM, ora em vigor para o CBMPA, resolve:

PUNIR:
Com  REPREENSÃO  o  SD  BM  JEFFERSON  WASHINGTON BARROS  DO 

NASCIMENTO deste 3º GBM, por ter se omitido em seu dever, deixando de cumprir, sem justo motivo, a 
execução da tarefa dada pelo oficial a que estava diretamente subordinado, e quando dado o direito de  
ampla defesa e contraditório  por meio de Processo Administrativo  Disciplinar  Simplificado (PADS),  não 
apresentou justificativa para os atos de sua conduta, infringindo assim o disposto no inciso XX, do Art. 37, 
com atenuante no Art. 35, inciso II, dispositivos da Lei nº 6883/06 (Código de Ética da PMPA), ora em vigor  
para  o  CBMPA,  transgressão  da  disciplina  bombeiro  militar  de  natureza  “LEVE”,  permanece  no 
comportamento “BOM”.

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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