
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 23 DE FEVEREIRO DE 2012.
BOLETIM GERAL Nº 034

Para conhecimento das UBM's subordinadas e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SEVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2012 (SEXTA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM FRANCÊS
Supervisor de Área CAP BM GÓES

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ARMANDO
2º Turno: CAP BM VIVIAN

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM C.CORRÊA
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM BARBOSA
Perito de Incêndios e Explosões TCEL BM MOISES

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - NOTA DE SERVIÇO – APROVAÇÃO

Aprovo a Nota de Serviço de nº 01/2012, referente aos procedimentos básicos quanto ao 
20º Aniversário da Academia Bombeiro Militar do Pará.

(Fonte: Nota nº 10/2012 – DEI)

2 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
PARECER Nº 15/2012-COJ.
INTERESSADO: Diretor de Pessoal.
ORIGEM: Gabinete do Comandante Geral.
ASSUNTO:  Manutenção de alunos com matrícula trancada na folha de pagamento.
ANEXO: Protocolo 725/11-Comando; Ofício  nº 1197/2011-DP; Cópia o Diário Oficial  nº 

31457 de 09/07/2009; cópia do Boletim Geral  nº 115 de 24JUN2009; Protocolo 92/11-Comando; Ofício  nº 
1105/2011-DP; Despacho do Cap QOBM Rabelo; Ofício s/ nº/2011, do Cel BM Hilberto; Cópia do Boletins  
Gerais  correspondentes  (BGs:  079/2008;  128/2008;  152/2008;  028/2009;  085/2009,  119/2009; 
125/2009;141/2009; 178/2009; 221/2009).

EMENTA: TRANCAMENTO  DE  MATRÍCULA.  MANUTENÇÃO  DOS  ALUNOS  NA 
FOLHA DE PAGAMENTO  DO CBMPA.SITUAÇÃO NÃO  PREVISTA ENTRE AS POSSIBILIDADES  DE 
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO AO SOLDO.ALUNOS DOS CURSOS DE FORMAÇÃO  TEM 
DIREITO  APENAS  AO  SOLDO.MILITAR  COM  MATRÍCULA  TRANCADA  NÃO  SE  ENQUADRA  NA 
DEFINIÇÃO LEGAL DE ALUNO.AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. 
IMPOSSIBILIDADE.

I – DA CONSULTA
O Exmo. Comandante Geral do CBMPA enviou a esta comissão de justiça os protocolos 

92/11 e 725/11, ambos do gabinete do Comando, para que seja confeccionado parecer jurídico acerca da 
manutenção de alunos com matrícula trancada nos cursos de formação na folha de pagamento.
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II - DOS FATOS
O  ilustríssimo  Diretor  de  Pessoal  informou  ao  Comandante  Geral  que  após  um 

levantamento  feito  na  folha  de  pagamento  do  CBMPA pelo  Cap  QOBM Rabelo,  Chefe  da  Seção  de 
Pagamento  de  Pessoal  do  CBMPA,  foi  encontrado  na  condição  de  Aluno  do  Curso  de  Formação  de 
Soldados BM, com contra-cheque ativo na folha de pagamento o AL CFSD BM Jonathas Souza da Penha, 
sendo que foi solicitado informações à Diretoria de Ensino e Instrução do CBMPA e o Diretor (Tcel Franklin) 
informou que o AL CFSD, encontra-se com matrícula trancada conforme portaria  nº 329 de 30JUN2009, 
publicado no Diário Oficial  do Estado nº 31.457 de 09JUL2009 e responde expediente normal naquela 
Diretoria.  

Em ato contínuo, por intermédio do ofício nº 1105/2011-DP, também foi informado ao 
Comandante Geral pelo Diretor de Pessoal que após levantamento na folha de pagamento, efetuado pelo  
Cap QOBM RABELO, constatou-se que o AL CFSD Joaquim de Barros Lima encontra-se com a matrícula 
trancada, assim como o AL CFSD BM Luis Estevão Monteiro Rodrigues, ambos recebendo normalmente.

III – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
Primeiramente é pertinente atentar para a Lei nº 4.491 de 28 de fevereiro de 2009, que 

institui novos valores de remuneração dos Policiais Militares, especificamente no tocante às possibilidades 
de suspensão temporária do direito ao soldo:

TÍTULO I
Conceituações Gerais
Art. 1° - Esta lei regula a remuneração dos policiais militares e compreende vencimentos 

ou proventos e indenizações, e dispõe ainda sobre outros direitos.
(...)
Art. 6° - Suspende-se temporariamente o direito do policial-militar ao soldo, quando:
1 - em licença para tratar de interesse particular;
2 - agregado para exercer atividades ou funções estranhas à Polícia Militar, estiver em 

efetivo exercício de cargo público civil temporário e não eletivo, ou em função de natureza civil, inclusive de 
administração indireta, respeitado o direito de opção:

3 - na situação de desertor
Porém, tomando por base a Lei nº 6.827 de 07 de fevereiro de 2006, que fixa os soldos 

dos efetivos das Corporações Militares do Estado do Pará e dá outras providências, encontramos preceitos 
relacionado à situação de aluno, diretamente em:

Art. 3° - Os alunos dos cursos de formação tem direito apenas ao soldo do círculo a que 
pertencem, sem prejuízo das vantagens percebidas pelos atuais alunos.

No tocante à nomenclatura aluno, em pesquisa feita nas legislações militares, podemos 
depreender do texto legal que institui o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará Corpo do  
Pará, ora aplicado ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará, por falta de legislação específica, o seguinte 
entendimento:

LEI Nº 6.833, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2006
Art. 156. O corpo discente compreende:
II - Aluno: é o oficial ou praça matriculado em curso de pós-graduação, aperfeiçoamento,
especialização ou extensão;
VII - Aluno CFSD: é a praça especial matriculada no curso de formação de soldados.
Vejamos o que dispõe o último edital para concurso público de admissão ao curso de 

formação de soldados bombeiros militares combatentes (CFSD BM – 2008):
EDITAL  N.º  02/2007  –  CBMPA/CFSD,  DE  26  DE  DEZEMBRO  DE  20073  DA 

REMUNERAÇÃO
3.1 A remuneração mensal para o nível de Aluno-Soldado é de R$ 380,00 (trezentos e 

oitenta reais). Após a conclusão do curso, o aluno será enquadrado como Soldado de 3.ª Classe e receberá 
a remuneração de R$ 1.140,00 (um mil cento e quarenta reais).

A polêmica gira em torno da lei nº 6.626, de 03 de fevereiro de  2004, que dispõe sobre o 
ingresso na Polícia Militar do Pará (PMPA) e dá outras providências, pois dispõe o seguinte preceito:

Art. 21. (...)
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§ 1º Para os candidatos que irão freqüentar o Curso de Formação Policial-Militar ou de 
Adaptação de Oficiais, possuidores de graduação superior, a posse se dará no ato da matrícula. 

Então, poderia surgir a dúvida acerca do vínculo do aluno com a instituição, haja vista 
que a lei trata de posse, que é o instrumento de provimento em cargo público.     

Assim,  faz  necessário  expor  que  cargo  público  é  o  conjunto  de  atribuições  e 
responsabilidades  previstas  na  estrutura  organizacional que  devem ser  cometidas  a  um militar,  sendo 
acessíveis a todos os brasileiros que cumpram os requisitos necessários e sejam aprovados em concurso 
público(Art. 37, II CF/88), sendo criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres 
públicos.

Ocorre que a lei n° 7.480, de 17 de novembro de 2010, estipula que o efetivo do Corpo 
de Bombeiros Militar do Pará é fixado em 4.984 (quatro mil novecentos e oitenta e quatro) Bombeiros  
Militares,  e não prevê a situação de aluno, pois a primeira graduação prevista em lei  é a de soldado, 
formado com aproveitamento no curso de formação.

Quanto à dúvida sobre cargo público na estrutura do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Pará,  a lei  de fixação de efetivo não vislumbra previsão de cargo para aluno, apenas o de 
soldado.

A  Administração  deve  manter-se  numa  posição  de  neutralidade  em  relação  aos 
administrados, ficando proibida de estabelecer discriminações gratuitas. Só pode fazer discriminações que 
se justifiquem em razão do interesse coletivo, pois as gratuitas caracterizam abuso de poder e desvio de  
finalidade, que são espécies do gênero ilegalidade. 

Desta forma, a Administração deve atuar com moralidade, isto é de acordo com a lei. 
Tendo em vista que tal princípio integra o conceito de legalidade, decorre a conclusão de que ato imoral é 
ato  ilegal,  ato  inconstitucional  e,  portanto,  o  ato  administrativo  estará  sujeito  a  um controle  do  Poder 
Judiciário.

Por fim, não deverá cumprir expediente em quartel na condição de “aluno”, pois diversas 
situações maléficas podem ocorrer para a instituição, e não é admissível   o ingresso livre nas seções do 
Comando, muito menos conhecimento e acesso a documentos que só podem ser vistos por quem já integra 
a corporação na condição de militar formado.

V – CONCLUSÃO
Ante  todo  exposto,  com fulcro  nas  legislações acima analisadas,  esta  Comissão  de 

Justiça  se  manifesta  no sentido  de que  o militar  com matrícula  trancada,  por  mais  que  tenha  direito 
garantido a uma vaga no próximo curso de formação de soldado,  não deverá continuar na folha de 
pagamento durante o período em que encontra-se em uma espécie de “sobre aviso” de curso, haja vista 
que não se enquadra na situação de aluno,e não é competente para estar desempenhando funções em 
quartel algum na medida em que nem farda deverá estar usando, pois  a finalidade da conclusão de um 
curso  de  formação é  justamente  moldar  o  indivíduo  aos  rigores  da disciplina  e  hierarquia  militar  .É o 
Parecer, salvo melhor juízo.

É o Parecer.
Quartel em Belém-PA, 01 de fevereiro de 2012.

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o parecer.

CLAUDIO 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.

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil
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3 - INSTITUTO MARAJOARA DE PESQUISA 
AVALIAÇÃO POPULAR E EVENTOS
DIPLOMA DE CONSAGRAÇÃO PÚBLICA
Outorga-se o presente Diploma como destaque do ano de 2010 na simpatia popular 

Corpo de Bombeiros – Breves por relevantes serviços prestados nesta cidade, no seguimento.
Breves (PA), 19 de dezembro de 2010.

José Augusto Vieira Lima
IMPAPE -CNPJ: 10.516.582/0001-17

3 - APROVAÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO
1 – Conforme remessa de documento encaminhado ao Comando Operacional, por meio 

do Ofício nº 19/2012 – 6º SGBM/I – Mosqueiro-PA, de 20JAN2012, aprovo a Ordem de Serviço nº 002/2012,  
que trata sobre o 1ºAQUATHLON 2012, a ser realizado na Ilha de Mosqueiro, na Praia do Farol e Chapéu 
Virado.

(Fonte: Nota nº 04/2012 - COP)

4 - APROVAÇÃO DE NOTA DE INSTRUÇÃO
1 –  Conforme remessa  de  documento  encaminhado ao  Comando  Operacional,  pelo 

GMAF – Belém-PA, aprovo a Nota de Instrução nº 01/2012, que trata sobre A ATIVIDADE DE MERGULHO 
COM EQUIPAMENTOS AUTÔNOMOS, se realizado no dia 15JAN2012, no município de Salinópolis-PA, no 
horário de 8h às 17h.

(Fonte: Nota nº 04/2012 – COP)

5 – CERTIFICADOS – PUBLICAÇÃO
1 – O SUB TEN BM Alberto Rodrigues Ribeiro apresentou o certificado de conclusão 

com aproveitamento do Curso de Fundamento de Tiro Policial, realizado na cidade de Abaetetuba-PA, no 
período  de  30  de  setembro  a  01  de  outubro  de  2011,  ofício  expedido  pelo  R.E.M.  CURSOS  E 
TREINAMENTOS.

2 – O CB BM CLÁUDIO NONATO BAIA apresentou o certificado de conclusão com 
aproveitamento  do  Curso  de  Fundamento  de  Tiro  Policial,  realizado  na  cidade  de  Abaetetuba-PA,  no 
período  de  30  de  setembro  a  01  de  outubro  de  2011,  ofício  expedido  pelo  R.E.M.  CURSOS  E 
TREINAMENTOS.

(Fonte: Nota nº 12/2012 – DEI)

3 – O Subten BM Arnaldo Sérgio Cardoso do Nascimento, apresentou a esta diretoria os 
seguintes certificados:

Emergencista  Pré-hospitalar,  psicologia  das  emergências,  Gerenciamento  de  Crises, 
Intervenção em Emergências com Produtos Perigosos, Crimes Ambientais, Formação de Formadores, todos 
promovidos pela Rede Nacional de Educação a Distancia para a Segurança Pública (SENASP).

Curso de Habilitação, manuseio e uso de armamento letal da policia civil
Prevenção de acidentes domésticos (IESP)
Curso de Fundamento de tiro policial (ACADEPOL).
(Fonte: Nota nº07/2012-DEI)

6  –  NOTA DE  SERVIÇO  DA SOLENIDADE  DE  ABERTURA DO  ANO 
LETIVO DE 2012 DO CBMPA E AULA INAUGURAL DOS CURSOS

2.1 – No próximo dia 13 de fevereiro de 2012 a Diretoria de Ensino e Instrução do 
CBMPA promoverá a Solenidade de Abertura do Ano letivo de 2012, assim como a Aula Inaugural dos 
Cursos BM, no auditório da Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves (Centur) como vai especificado na 
Nota de serviço abaixo:

(Fonte: Nota nº 12/2012 - DEI)
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3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS GERAIS
A - ALTERAÇÃO DE OFICIAL

1 - FÉRIAS – TRANSFERÊNCIA
Conforme solicitação feita por meio da Parte s/nº – QCG, de27JAN2012, a 1ª Seção do 

EMG,  concedo  ao  SUBTEN BM RAFAEL EXPEDITO COIMBRA PEREIRA LIMA JUNIOR,  do  QCG,  a 
sustação e transferência do período de férias regulamentar, referente ao ano de 2011, programada para o 
mês de JANEIRO/2012, para que possa ser gozada no mês de DEZEmbro/2012.

(Fonte: Nota nº04/2012-COP)

2 - AUTORIZAÇÃO
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso de suas atribuições e lhe são conferidas em legislação peculiar.

RESOLVE: 
AUTORIZAR o 1º SGT BM RAIMUNDO WILSON DE JESUS SILVA, MF: 5421012-1, 

pertencente ao CBMPA, para seguir viagem em gozo de núpcias à Lisboa-Portugal, em virtude de contrair  
matrimônio com a Srª Marinalva Ribeiro Farias, no período de 29/07/2012 à 06/08/2012, SEM ÔNUS PARA 
O ESTADO.

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
(Fonte: Nota nº 09/2012 - Gab Cmdº)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - SOLUÇÃO DE PADS

Analisando os Autos de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 
determinação deste Subcomando Geral,  por meio da Portaria  nº  172/2011 – Subcmdº Geral,  de 17 de 
agosto 2011, publicada no Boletim Geral nº 179 de 06/10/2011, cujo encarregado foi nomeado  2º TEN 
QOBM MARCO ROGÉRIO SCIENZA, e após conhecimento do documento em anexo, o qual versa sobre 
Inquérito Policial Militar portaria nº017/2011, de 09 fevereiro de 2011, tendo o intuito de apurar todos os  
fatos contidos na citada portaria, onde dá conhecimento dos documentos anexos referente à ausência do 3º 
SGT BM RONALD SILVA SOUZA, RG: 1648614, de suas atividades profissionais no período de 31 de 
março de 2009 a 28 de janeiro de 2011, em que circunstância o fato aconteceu, conforme documentação  
(parte nº 002 – DP, de 31JAN2011).

RESOLVO:
1. Concordar com a conclusão a que chegou o presidente do Processo Administrativo 

Disciplinar Simplificado, que em virtude das gravidades dos fatos e confirmação que o referido acusado 
ficou ausente de sua unidade de 31 de março de 2009 à 28 janeiro de 2011, não cumprindo sua função 
tanto no CSMV/MOP, bem como não se apresentou na Diretoria de Pessoal da corporação, e tampouco no 
11º GBM – Breves.  No entanto,  no período que esteve ausente recebeu seus proventos normalmente, 
causando prejuízo ao erário, uma vez que não exerceu sua função no período citado, com as condutas do 
3º SGT BM RONALD SILVA SOUZA, RG: 1648614, afetou os preceitos da ética, decorro de classe e a 
disciplina bombeiro militar, bem como ter procedido incorretamente no desempenho do cargo, violando o 
sentimento do dever no exercício de função ou de serviço bombeiro militar e apresenta fortes indícios de 
incompatibilidade  e  indignidade  para  com o  cargo,  mas  tendo  em vista  que  o  praça  acusado  já  tem 
estabilidade assegurada,  não podendo o mesmo ser  excluído a bem da disciplina da corporação pelo 
procedimento administrativo disciplinar simplificado, bem como este Subcomando não tem competência 
material para instaurar o competente conselho de disciplina, vem informar ao Comandante Geral do Corpo 
de Bombeiros Militar do Pará, da gravidade dos fatos e que seja instaurado o competente Conselho de 
Disciplina conforme preceitua o art. 26, inciso I, do CEDPM/PA, para julgar o acusado, salvo melhor juízo;

2.  Deixar  de  punir  o  referido  militar  no  respectivo  procedimento,  PADS  Portaria 
172/2011, de 17 de agosto de 2011, em virtude da gravidade dos fatos, para ser instaurado o competente  

 Boletim Geral nº 034 de 23FEV2012 – E-mail ajg@bombeiros.pa.gov.br Pág 5



Conselho de Disciplina;
3. Publicar em Boletim Geral a presente solução, A Ajudância geral para providencias;
4. Arquivar a 2ª via dos Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado na 2ª 

seção do EMG. A Assistência do Subcomando para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;
5. Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Belém-PA, 20 de janeiro de 2012.

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

2 - ATO DO 5º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR  
PORTARIA Nº 03, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2012
O Comandante do 5º GBM, no uso de suas atribuições legais, previstas no inciso VII do 

art. 26 da Lei nº. 6.833, de 13FEV2006, tendo tomado conhecimento dos documentos anexo, ond eno dia 
02 de fevereiro do corrente ano, por volta das 9h, no interior do quartel do 5ºGBM, mais precisamente no  
alojamento  de  Cabos e  Soldados,  quando em reunião  com o Cap QOBM Paulo  César,  a  respeito  da 
divisória do alojamento,  e que durante a explanação do assunto CB BM Osaias que se encontrava de 
serviço de cabo de dia, cogitou sobre o uso do televisor e que o mesmo não deveria estar ligada naquela 
hora, atitude está que o levou a desligá-lo, neste momento o SD BM Juvenal  Alves Montes que assistia 
sentado em uma cadeira, levantou-se com gestos truculentosreligou o televisor sem autorização e ao ser 
questionado por  este  escrevente  quanto  a  sua  forma desrespeitosa,  o  militar  saiu  do  alojamento  sem 
autorização do oficial que se encontrava presente, nem dos cabos que estavam ali, chamado para retornar o 
mesmo levantou a mão saindo ignorando a ordem emanada por este militar.  Fato este presenciado por 
outros militares: CB BM Ferreira, J. Monteiro entre outros, ferindo o acusado “em tese”, o art. 37 incisos XX,  
XXIV e XXXVI, da Lei nº 6.833, de 13 de fevereiro de 2006 (Código de Ética e Disciplina da PMPA).

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

( PADS) para apurar todas as circunstâncias dos fatos;
Art. 2º – Nomear a Cap QOBM Marcos Felipe Galúcio de Souza, como Presidente do 

PADS delegando-lhe as atribuições que me competem;
Art. 3º – O encarregado deverá observar as orientações formalizadas por meio do ofício 

nº 1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008,
Art. 4º – Estabelecer o prazo legal para a conclusão dos trabalhos, em conformidade 

coma legislação vigente;
Art. 5º – Publique-se em Boletim Interno, registre-se e cumpra-se.

Marcus Victor Lima Norat – TCEL QOBM
Comandante do 5ºGBM - Coordenador Regional de Defesa Civil

3 - SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA
Analisando os  autos  da Sindicância  procedida  por  determinação deste  Subcomando 

Geral, por meio da Portaria nº 116/2011 – Subcmd° Geral, de 02 de junho de 2011, que foi transcrita no BG 
nº 107, de 10 de junho de 2011, tendo como encarregado pela sindicância o 2º TEN QOABM ANTONIO 
CARLOS GOMES TAVARES, RG: 15513, tendo o intuito de apurar os fatos encaminhados pelo Chefe da 2ª 
Seção do EMG, através do oficio nº 121/2011, de 27 de maio de 2011, que versa sobre os termos de 
declarações da MAJ PM MARLEY DOS SANTOS ALMEIDA, CAP PM ANTÔNIA IRNACLEY SANTOS DE 
ALMEIDA e o Sr. RAIMUNDO ADAMOR DOS SANTOS, em desfavor do SUBTEN BM REGINALDO CRUZ 
DA COSTA, RG: 1532086.

RESOLVO:
1.  Concordar  em  parte  com  a  conclusão  a  que  chegou  o  oficial  encarregado  da 

Sindicância, de que em face dos fatos e pelas provas colhidas nos autos, não há indícios de Crime Comum  
ou  Militar,  porém está  configurado  “em tese”  transgressão  da disciplina  bombeiro  militar,  por  parte  do 
SUBTEN BM REGINALDO CRUZ DA COSTA, pois através dos fatos apurados na presente sindicância, há 
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fortes indícios de que o referido militar chegou a desrespeitar e desacatar superior hierárquico como consta 
nas declarações das oficias nas fls. 08, 11, 12, 13 e 14; 

2. Instaurar Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, para apurar a conduta 
do SUBTEN BM  REGINALDO CRUZ DA COSTA, o referido militar infringiu “em tese”, o Art. 16; art.17, 
incisos XVI e XVII; Art. 18, incisos V, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV; e art. 37, incisos CXII, CXV, CXVI, CXVII;  
podendo ser sancionado de acordo com o Parágrafo único do Art. 106. Todos os artigos e incisos da Lei  
6.833 de 13 de fevereiro de 2006, que institui o Código de ética da Policia Militar do Pará, Ora em vigor para  
o CBMPA;

3. Publicar em Boletim Geral a presente solução de Sindicância. A Ajudância Geral para 
providências;

4. Arquivar os autos da Sindicância na 2ª seção do EMG. A Assistência do Subcomando 
para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;

5. Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Belém - PA, 24 de janeiro 2012.

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

4 – REFERENCIA ELOGIOSA
O Maj OQBM Chefe do Centro de Atividades Técnicas – CAT, no uso da competência 

que lhe confere o § 1º do artigo 74 da Lei Estadual nº .6.833, de 13FEV2006, resolve:

ELOGIAR:
Aos militares: 1º TEN QOBM CARLOS HIROYUKI NAGANO NISHIDA e CB BM CLEBER 

MARTINS  LAGO,  por  terem  no  dia  31  de  janeiro  de  2012,  doado  sangue  voluntariamente  à  pessoa 
necessitada no banco de sangue no Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (HEMOPA). Ato de 
amor à vida que enobrece a Corporação. COLETIVO.

(Fonte: Nota nº01/2012- CAT)

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

Confere com o Original:

HELENO AUGUSTO RIBEIRO DE ANDRADE - TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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