
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 28 DE MARÇO DE 2012.
BOLETIM GERAL Nº 058

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

1ª PARTE - SEVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 29 DE MARÇO DE 2012 (QUINTA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM ADAILTON
Supervisor de Área CAP BM MARQUES

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

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM C. CORRÊA
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM DONZA
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM MOISÉS

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - CERTIFICADO – APRESENTAÇÃO

O 1º TEN BM OSWALDO BATISTA DO CARMO JUNIOR, apresentou o Diploma da 
Medalha  Mérito  Marinheiro,  concedido  pela  Marinha  do  Brasil,  por  dedicação  em  operação  no  mar, 
novembro/2005.

O 1º TEN BM HERMAN OLIVEIRA GAIA, apresentou o Diploma da Medalha de Serviço 
Amazonico, concedido pelo Exército Brasileiro, pelos relevantes serviços prestados, outubro/2006.

(Fonte: Nota nº 23/2012 – DEI)

2 - NOTA DE SERVIÇO N°045/2012
OPERAÇÃO “SEMANA SANTA/ESTRADA/2012”
I. FINALIDADES:
Regular  o  desenvolvimento  da  OPERAÇÃO  SEMANA  SANTA/2012,  quanto  aos 

Serviços de Prevenção, Salvamento, Resgate, Atendimento Pré-hospitalar e Proteção Balneária (Guarda-
vidas e Operação Estrada), realizados pelo CBMPA, no Estado.

II. REFERÊNCIAS: 
Constituições Federal e Estadual;
Lei nº 5.731/92: Organização Básica do Corpo de Bombeiros Militar/PA;
Plano de emprego do CBMPA;
Diretrizes do Comando Operacional;
Protocolo de Atendimento Pré-Hospitalar.

III. OBJETIVOS:
Definir as atribuições das UBM’s empregadas na Operação;
Definir a responsabilidade de cada Unidade, Seção e Diretoria do CBMPA, de forma que 

o evento seja desenvolvido de maneira eficaz;
Definir  as  atribuições  das  viaturas  empregadas  e  nos  postos  avançados  e  suas 

guarnições;
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Regular  a  execução  do  serviço  de  prevenção  balneária,  prevenção  nas  estradas, 
controle de pânico, combate a incêndio e do atendimento pré-hospitalar;

Montar  serviço  de  prevenção  em  Atendimento  Pré  Hospitalar  nas  estradas  e 
balneários, por ocasião desta Operação, nos pontos:

Barreira de Ananindeua 
Barreira de Marituba.
Barreira de Santa Maria do Pará (BR 316);
Nos Balneários de Salinas, Mosqueiro e Outeiro.

IV. COMANDANTE DA OPERAÇÃO: CEL QOBM  MÁRIO DA CONCEIÇÃO  MORAIS 
FILHO

V. COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO: 
MAJ QOBM CLEBER ALCIR TAVARES BAIA; 
MAJ QOBM MARCUS FABIANO DA COSTA SARQUIS. 
a) COMANDOS DAS UBM’S ENVOLVIDAS:

UBM LOCALIDADE POSTO NOME TELEFONE
4° SGBM/I Salinas MAJ LELIS 8814-1877
6° SGBM/I Mosqueiro MAJ VALTENCIR 8847-0836
12° SGBM/I Ajuruteua TCEL SARMANHO 8814-4623
9° SGBM/I Aldeia MAJ QUARESMA 8814-4639
11° GBM Portel CAP PAULO COSTA 8814-5565
8º GBM Breu Branco MAJ AUGUSTO 8262-1409

12° SGBM/I

Caraparu

TCEL CANTUÁRIA 8883-1032
Stª Rosa

Colares

6° GBM
Sirituba

MAJ MARCOS REIS 8802-9201Vila do Conde
Caripi

15° GBM Beja MAJ MARCOS 8814-1876

2° SGBM/I
Outeiro

CAP ADRIANA 8814-5583Icoaraci
Cotijuba

5°SGBM
S. João de Pirabas 

MAJ BRITO 8814-2042Peixe Boi
Ourém 

2°GBM

Crispim

TCEL ZANELLI 8883-1012S. Miguel do Guamá
Marudá 
Algodoal

VI. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:
a) PERÍODO DA OPERAÇÃO: 05 a 09 de abril de 2012;

DATA ATIVIDADE HORARIO

05 de abril (quinta-feira)** Deslocamento (ida) A partir das 14h

06 a 08 de abril Início e desenvolvimento da Operação De 08h às 18h

09 de abril (segunda-feira)** Retorno da Operação A partir das 08h

** Especificamente para algumas localidades pode variar esse horário, ficando à critério 
do Comandante local com a devida aquiescência do Comandante da Operação – CEL QOBM MORAIS.

b) EFETIVO: O efetivo empregado na proteção balneária por Guarda-vidas, assim como 
o efetivo de reforço, e o efetivo empregado na Operação Estradas, será conforme o Anexo “A”, desta Nota.

c) UNIFORME: 9ª – A (Guarda Vidas) e 4ª – A (Prontidão Completo).
d) MATERIAL E EQUIPAMENTOS: Conforme Anexo B;
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e) DOCUMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA OPERAÇÃO:
1. Relatório da Operação: (em anexo); 
2. Ficha de Controle de Ocorrências de Guarda Vidas (em anexo); 
3. Ficha de Controle de Ocorrências de APH: (a ser elaborada pelo GSE); 
4. Mapa estatístico de atendimentos do CBMPA no período da Semana Santa. 

f) CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:
Missão Período de Execução Responsável

Apresentação da Nota de Serviço ao COP 20 de março de 2012 BM/3

Apresentação da Nota de Serviço ao Cmt Geral do CBMPA 20 de março de 2012 Cmt do COP

Reunião preliminar da Operação (Auditório do QCG) 28 de março de 2012 Horário: 
09 h Cmt do COP

Disponibilização de recursos materiais para a Operação aos 
Cmt’s de GV

A partir do dia 29 de março 
de 2012 até o dia 03 de abril 

de 2012

DAL;  Almoxarifado  central;  2º 
GBS/GSE e BM4 do COP

Inicio da Operação Semana Santa (Estrada e GV) 05 de abril de 2012 COP

Término da Operação Semana Santa (Estrada e GV) 09 de abril de 2012 COP

Entrega  dos  relatórios  sucintos  informando  as 
Ocorrências.

DIARIAMENTE até às 
21h30min**

Militar mais antigo de cada 
localidade

Entrega dos relatórios gerais da Operação pelos supervisores 
regionais  e  pelos  Comandantes  de  Praias  ao  Comando 
Operacional

Até o dia 13 de abril de 2012 Supervisores Cmts de Guarda Vidas

Entrega  do  Relatório  Final  da  Operação  ao  Cmt  Geral  do 
CBMPA 16 de abril de 2012 BM/3

IMPORTANTE:
** Contatos para envio dos relatórios  DIARIAMENTE:  prazo limite para envio até às 

21h30.
Horário de funcionamento da sala de estatística: BM/3 – 4006-8303  -   17h30 às 21h30 

horas
MAJ SARQUIS – 8883-1019 - Tempo Integral (via mensagem SMS)
bm3cop@gmail.com -  Tempo Integral

VII. ATRIBUIÇÕES:
a) COMANDANTE DA OPERAÇÃO:
Cobrar dos Oficiais e Praças envolvidas nas operações, o cumprimento de suas funções 

e manter a disciplina durante a mesma;

b) COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO:
O Comandante deverá fiscalizar o fiel cumprimento da Nota de Serviço e resolver os 

problemas em suas áreas de comando.
Cobrar dos Comandantes de cada localidade o envio em tempo hábil das ocorrências 

atendidas.
Deverá manter intercambio com os comandantes das Unidades Sedes onde ocorrerão as 

operações;
Deverá  fiscalizar  o  maior  número  possível  de locais  onde a  operação  estiver  sendo 

desenvolvida;
Manter contato diariamente com o Comandante Operacional para receber ou repassar 

informações sobre a operação.

c) COMANDANTES DE UBM’s:
Deverão escalar,  de  preferência,  os  militares que possuem o Curso de  Guarda 

Vidas;
Remeter ao COp até o dia 23 de março de 2012 (sexta-feira), as escalas nominais de 
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seus efetivos com MF e CPF, afim de que seja confeccionada a planilha geral da operação;
Os Cmt’s de UBM’s e de Guarda Vidas deverão fiscalizar o fiel cumprimento desta Nota 

de Serviço, com relação ao efetivo empregado em suas áreas de atuação;
Requerer junto ao Almoxarifado Geral e BM/4 do COP todos os materiais necessários 

para o bom desempenho da Operação, com antecedência de 48h;
Caso necessitem de barracas deverão solicitar a CEDEC e BM/4, com antecedência de 

48h;
Informar imediatamente o Comandante da Operação sobre toda e qualquer ocorrência 

com vitimas fatais;
Deverá reunir com o efetivo empregado, a fim de orientá-lo, passando todas as diretrizes 

do serviço, assim como, todas as recomendações repassadas pelo Comando Operacional do CBMPA;

d) CMT DO 2º GBS/GSE:
A coordenação da Operação Estradas ficará a cargo do Comando do 2° GBS/GSE que 

ficará encarregado em realizar toda a supervisão dos postos onde as equipes montarão base, observando 
as condições do serviço, a reposição de materiais básicos, Atendimento Pré-hospitalar, gestão dos serviços 
de APH, prevenção e proteção de incêndio veicular.

Deverá deslocar 01 (uma) Vtr Resgate com guarnição (02 condutores e 04 socorristas) e 
também 02 (duas) motos resgate com 04 (quatro) motociclista socorrista a fim dar apoio a Operação do 6º 
SGBM/I – Mosqueiro;

Deverá escalar socorristas para os Balneários de Mosqueiro, Outeiro e Salinas;
Deverá  providenciar  os  kits  de  primeiros  socorros  para  as  UBM  s  envolvidas  na 

Operação conforme Anexo B (Quadro de Distribuição de Materiais e Equipamentos a ser empregado por 
localidade);

Deverá providenciar junto ao COp o desencarcerador e demais materiais de salvamento 
para equipar a VTR da supervisão do 2° GBS/GSE, bem como os trajes de combate a incêndio veicular e  
capacete.

Deverá providenciar junto a Telemática 04 (quatro) celulares funcionais com carregador 
para serem utilizados pela Supervisão e pelas Bases.

Os Cmt’s das bases deverão providenciar os materiais adequados junto ao almoxarifado 
do 2° GBS/GSE, para equipar as viaturas empregadas na Operação.

Na hipótese do 2°  GBS/GSE não dispor  de uma viatura  traçada para a Supervisão, 
solicitar ao COp a liberação da viatura do Superior de Dia.

As guarnições empregadas nas Resgates e Moto-Resgates deverão fazer a troca de 
turno a cada 12h, para que os militares possam ter um período de descanso durante o serviço.

e)   O CMT DO GMAF  :
Deverá  colocar  a  disposição  dos  comandantes  de  UBM,  Tubos  de  Resgates  e 

Nadadeiras se caso forem necessários;
Deverá  disponibilizar  02  (duas)  lanchas  para  auxiliar  no  serviço  de  prevenção  ao 

banhista em Mosqueiro e Outeiro.

f) COMANDANTES DE GUARDA-VIDAS:
Os Comandantes  de  Guarda-vidas  deverão  remeter,  impreterivelmente,  ao  Comando 

Operacional as informações das Ocorrências Diárias, dos dias 06, 07 e 08 de março de 2012 (sexta, sábado  
e domingo) respectivamente até às 21h30min de cada dia, através do fone (fax) 4006-8303/8883-1019 ou  
pelo e-mail bm3cop@gmail.com, a fim de ser confeccionado o relatório preliminar para apresentação ao 
Exmo. Sr. Cel BM Cmt Geral do CBMPA;

Deverão informar até o dia 23 de março de 2012, todos os seus telefones para contato 
durante a operação;

Deverão retirar na BM/4 até o dia 30 de março de 2012, todos os materiais que serão 
necessários para a operação;

Orientar  os  Guarda  vidas  quanto  às  peculiaridades  do  balneário,  pontos  críticos  de 
atuação e se possível, fazer intercâmbios junto às prefeituras para firmar parcerias;

Analisar as situações apresentadas nos balneários e distribuir o efetivo para prestar o 
serviço conforme as necessidades observadas;
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Gerenciar as eventualidades imprevistas nesta Nota de Serviço quanto às atribuições do 
efetivo, da missão operacional e se necessário, encaminhar ao Coordenador da Operação e Comandante 
Operacional para as providencias cabíveis;

Os Comandantes  de  Praias  deverão  fazer  contato  com as  Unidades  de  Saúde dos 
respectivos balneários, no intuito de promover parceria quanto à reposição de material de APH (consumo) e  
apoio técnico.

Informar imediatamente ao Comandante da Operação, sobre toda e qualquer ocorrência 
com vitima(s) fatal(is) ou casos de relevâncias.

g) BM/1:
Confeccionar planilha de diária dos militares envolvidos na referida Operação, a fim de 

ser remetida a Diretoria de pessoal.

h) BM/2: 
Fazer cumprir o código de ética utilizado pela instituição, fazer levantamento das áreas 

de risco.

i) BM/3:
Escalar um militar diariamente durante a Operação para receber os dados dos relatórios 

enviados pelos Oficiais e Praças envolvidos na operação, no horário de 17h30 até 21h30;
Distribuir a presente Nota de Serviço para as Unidades;
Confeccionar Relatório Geral da Operação.

j) BM/4:
Deverá disponibilizar:
01 (uma) VTR, com condutor, para dar apoio ao Coordenador da Operação remetendo a 

BM/1 o nome do mesmo com seu respectivo CPF;
01 (uma) VAN da ABM, com condutor, para dar apoio em Mosqueiro;
01 (uma) VTR Ônibus do COp, com condutor, para dar apoio aos balneários de Salinas 

remetendo a BM/1 o nome do mesmo com seu respectivo CPF;
01 (uma) VTR Ônibus do 2º SGBM/I, com condutor, para dar apoio aos balneários de 

Outeiro, remetendo a BM/1 o nome do mesmo com seu respectivo CPF;
Providenciar junto a Telemática, Rádios transceptores para os Comandantes de GV;
Providenciar junto a DAL combustível para a Operação.

k) BM/5:
Providenciar  junto  aos  meios  de  comunicação  a  divulgação  da  operação,  dados 

estatísticos e cobertura fotográfica, bem como, outras atividades atinentes à sua atribuição.
Providenciar  pulseiras  de identificação  para  serem distribuídas  aos  Comandantes  de 

Balneários .

l) ALMOXARIFADO CENTRAL:
ü Providenciar  os  materiais  necessários  para  as  UBM’s  empregadas  na  Operação, 

conforme mapa do anexo B, na sua íntegra.

m) DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO:
Deverá Providenciar:
As Cotas extras de combustível (gasolina, óleo diesel e óleo 2T) para as viaturas, bote e  

Jet Sky envolvidos nas Operações;
Reprodução da presente Nota de Serviço a fim de ser distribuída as UBM’s;
Providenciar aquisição e remessa a BM/4 de protetores solar, antecipadamente, para ser 

distribuídos ao efetivo empregado na referida operação;
Disponibilizar um caminhão para transporte de materiais, caso necessário.

n) AJUDÂNCIA GERAL:
Providenciar publicação em Boletim Geral da aprovação da presente Nota de serviço;
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o) TELEMÁTICA:
Disponibilizar rádios para localidades onde haverá prevenção balneária de acordo com 

as necessidades dos Cmt’s de praia;
Providenciar o funcionamento da linha telefônica disponibilizada para receber os dados 

da operação, bem como o perfeito funcionamento dos pontos de internet localizados na BM/3;

VIII. PRESCRIÇÕES DIVERSAS:
Os  Relatório  Geral  da  área  de  atuação  de  cada  UBM,  deverão  remeter  ao 

COMANDANTE OPERACIONAL, até 48 horas após o término da Operação, para avaliação e analise a fim 
de confecção do Relatório Geral da Operação;

Os modelos de Relatórios para preenchimento das ocorrências durante a Operação no 
serviço de GV são os que estão no Anexo “C” da presente Nota de Serviço.

Os  Comandantes  de  Unidades  BM  deverão  cumprir  rigorosamente  a  escalação  da 
quantidade de efetivo que prescreve a referida Nota de Serviço;

A  CEDEC  deverá  dispor  de  barracas  para  aqueles  Comandantes  de  praias  que 
necessitarem para apoio ao serviço de Guarda-vidas na Operação Semana Santa/2012;

Os  casos  não  previstos  na  presente  Nota  serão  resolvidos  pelo  Comandante  da 
Operação.

Belém-Pa, 20 de março de 2012.

Marcio Elias Francês Brito – MAJ QOBM
Chefe da 3ª Seção do COp

NOTA: Republicado por ter saído com incorrreção na 2ª parte do BG nº 57, de 27 de 
março de 2012.

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

1 – LICENÇA SAÚDE – CONCESSÃO
Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 23MAR2012.
Ao SD BM ADRIANO DE SOUZA PINHEIRO, da AJG/QCG, 15 (quinze) dias de dispensa 

de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 07ABR2012.
(Fonte: ofício nº 82/2012 – Diretoria de Saúde do CBMPA)

II – ASSUNTOS ADMNISTRATIVOS
1  –  SECRETARIA DE  ESTADO  DE SEGURANÇA PÚBLICA E  DEFESA 

SOCIAL
PORTARIA Nº 001/2012-GAB/CIOP BELÉM/PA,
16 DE MARÇO DE 2012
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 358622
Dispõe sobre nomeação de servidores do Centro Integrado de Operações – CIOP, para 

realizarem o levantamento dos Patrimônios pertencentes à SEGUP e à disposição do CIOP.
O Diretor do Centro Integrado de Operações-CIOP, no uso de suas atribuições legais e, 

considerando os Poderes Administrativos que lhe competem;
CONSIDERANDO a necessidade de se realizar o levantamento dos bens pertencentes à 

Secretaria  de  Estado  de  Segurança  Pública  e  Defesa  Social,  ora  à  disposição  deste  CIOP,  para  que 
possamos ter o devido controle desses bens,  isto é,  se estão neste Centro ou à disposição de outros  
órgãos;  documentos  que  autorizaram  essa  movimentação;  condições  de  funcionamento  e  estado  de 
conservação, dentre outros;

CONSIDERANDO  ainda  a  necessidade  da  elaboração  da  relação  completa  com  a 
descrição e especifi cação dos patrimônios que se encontram à disposição deste órgão e o local em que se  
encontram, objetivando, com essas medidas subsidiar o Setor de Patrimônio da Secretaria de Estado de  
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Segurança  Pública  e  Defesa  Social,  mediante  a  conferência  de  todo  o  material  e,  após  a  referida 
conferência seja concretizado o recebimento da carga, para que, além dos motivos supra expostos, possa 
viabilizar  o  conhecimento  da  destinação  até  então  dada  a  esses  materiais  e  posterior  tomada  de 
providências;

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear a Comissão composta pelos servidores, MAJ QOPM RG 18295 PAULO 

DE JESUS GARCIA REIS, CAP QOPM RG 19737 VIRGÍLIA SANTARÉM SARMENTO, CAP QOPM RG 
26305 JANDIR RIBEIRO LEÃO, SUB TEN PM RG 12027 ANTÕNIO FAVACHO DE ARAÚJO, 1º SGT BM 
DYEMES HAROLDO JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, 3º SGT BM RG 2005417 ROBERTO RIVELINO 
DE OLIVEIRA VILHENA, CB BM RG 1761680 ÉLCIO DOS SANTOS AMARAL e FLADERNY MARQUES 
DOS SANTOS, para, sob a presidência do primeiro, adotar todas as medidas referentes ao levantamento 
dos bens pertencentes à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, ora à disposição 
deste CIOP, visando o efetivo controle e a destinação dos materiais, conforme consta da exposição acima.

Art. 2º - O prazo para a conclusão dos referidos trabalhos é de 30 (trinta) dias a contar da 
publicação da presente portaria, podendo ser prorrogado, conforme necessidade.

Art.  3º  -  Esta  Portaria  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as 
disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA – CEL QOPM
Diretor do CIOP
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32126 de 28/03/2012)

2 - CLUBE DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ – 
AVISO

Informos aos associados do Clube de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Pará 
que às festividades no COCB, localizado em Outeiro/PA, estão suspensas, visto que o clube encontra-se 
fechado para serviços de manutenção.

Informamos sobre o retorno da atividades tão logo sejam finalizados tais serviços.
Belém/PA, 26 de março de 2012,

NAHUM FERNANDES DA SILVA – CEL QOBM
Presidente do COCB

4ª PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - PEDIDO RECONSIDERAÇÃO DE ATO

 Belém-Pa, 24 de fevereiro de 2012.
REQUERENTE: NELIAN APARECIDA ROSSAFA OAB/SP 2227031.
ASSUNTO: Requer  reconsideração  do  ato  administrativo  referente  a  Portaria  nº 

191/2008, publicada em Boletim Geral nº231 em 18DEZ2008, que culminou com a punição do SUBTEN BM 
MÁRIO AUGUSTO BARROSO DOS SANTOS, RG 1719261, com REPREENSÃO.

I – DOS FATOS
O Processo Administrativo  teve o intuito de apurar  a conduta por  parte dos militares 

SUBTEN  BM JOSÉ GERMANO  NASCIMENTO  LOURINHO,  RG:  1341528  e  SUBTEN  BM MÁRIO 
AUGUSTO  BARROSO DOS  SANTOS,  RG:  1719261,  ambos  pertencentes  ao  QCG,  encontravam-se 
durante a Solenidade Militar  alusiva ao dia do Bombeiro Militar  com uniforme desapropriado ao evento 
conforme  nota  de  serviço,  em  contra  partida  os  referidos  praças  alegam  que  não  tinham  ciência  da 
respectiva nota. Ato continuo os aludidos militares teriam permanecido no local, mesmo após a solicitação 
da saída deles do ambiente, efetuada por um oficial superior da Corporação.

E que após análises das provas testemunhal e documental, juntado aos autos, foram 
punidos os acusados com  REPREENSÃO,  por terem infringido os Art.  17,  incisos,  XVI e XVII,  art.  37, 
incisos, XX, LXXXIV e LXXXV. 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 no Boletim Geral nº 027, de 09 de fevereiro de  
2012.
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A advogada do recorrente entrou com pedido e Reconsideração de Ato Administrativo 
solicitando que “seja o mesmo analisado e ao final deferido o pedido vindo a proceder a extinção da sanção  
imposta ao recorrente” em virtude do cerceamento da defesa do acusado, bem como extrapolação do prazo 
para conclusão dos trabalhos do PADS, havendo causa de exclusão da culpabilidade do acusado, em 
virtude  de  haverem  excludente  de  ilicitude  do  fato,  bem como  não  ter  sido  respeitado  o  princípio  da 
razoabilidade e proporcionalidade no respectivo procedimento.

II – DO DIREITO E FUNDAMENTAÇÃO:
Reconhece a tempestividade do presente recurso;
O art. 37, do Código de Ética e Disciplina da PM/PA ora em vigor do CBM/PA, (CEDPM) 

prescreve: 
Art.  17  .  São  atributos  inerentes  à  conduta  do  policial  militar,  que  se 

consubstanciam em valores policiais militares:
XVI - o respeito à hierarquia;
XVII - a disciplina;
Art. 37. São transgressões disciplinares todas as ações ou omissões contrárias à 

disciplina policial-militar, especificadas a seguir:
XX - não cumprir ou retardar, sem justo motivo, a execução de qualquer ordem legal 

recebida;
LXXXIV -  comparecer  o  policial  militar  a  qualquer  festividade  ou  reunião  social  com 

uniforme diferente do marcado;
LXXXV - apresentar-se desuniformizado, quando o uso do uniforme for obrigatório, mal 

uniformizado ou com o uniforme alterado; 
O militar foi punido pelo dispositivos acima exposto haja vista que no procedimento nas 

fls, 27 à testemunha e os próprios acusados fls. 15, 22 confirmam que estavam no local com o uniforme em  
desacordo com a nota de serviço, publicado em Boletim Geral  nº144 de 18 de junho de 2008, onde o 
acusado encontrava-se de prontidão, onde para o evento a nota de serviço solicitava “Túnica” sendo punido 
conforme  prescreve  o  regulamento,  o  recorrente  alega  em  sua  defesa  que  não  eram  os  únicos  em 
desconformidade com a nota de serviço presentes na solenidade, mas que foram os únicos punidos, e  
conforme preceitua o art. 27 do CEDPM/PA;

Art.  27.  Todo policial  militar  que tiver  conhecimento de um fato  contrário  à  disciplina 
deverá participá-lo ao seu chefe imediato, por escrito ou verbalmente. Neste último caso, deve confirmar a  
participação, por escrito, no prazo máximo de três dias. Artigo da Lei Estadual nº 6.833 de fevereiro de 2006.

Devendo  desta  forma  o  referido  graduado  informar  a  este  subcomando  os  demais 
militares presentes em desalinho na presente solenidade, bem como rol de testemunhas, para a abertura de  
procedimentos  aos  transgressores  da  disciplina,  haja  vista  não  ter  chegado  a  conhecimento  deste 
subcomando os demais acusados para abertura dos respectivos procedimentos.

O recorrente alega ainda em sua defesa, que foi cerceado sua defesa, quando não foi 
inquirido a testemunha Coronel Paulo Gérson Novaes de Almeida, nas fls. 20 dos autos, mas o referido 
acusado foi citado, para apresentar razões prévias de defesa e exercitar o direito do contraditório e ampla 
defesa dentro do respectivo procedimento,  onde deveria neste momento apresentar o rol de testemunhas a 
serem inquiridas, ato este que não o fez, bem como no próprio termo de interrogação do acusado, às fls. 21  
dos autos poderia ter solicitado a inquirição das testemunhas, coisa que não o fez novamente, como o 
código de Processo Penal preceitua, sendo o mesmo fonte subsidiária do Código de Ética Disciplina do 
CBM/PA, que assim prescrevem; 

Art. 175. Aplicam-se a este Código, subsidiariamente, as normas do Código de Processo 
Penal Militar. Artigo da Lei Estadual nº 6.833 de fevereiro de 2006.

E assim preceitua os artigos seguintes do Código de Processo Penal Militar;
Art. 501. Nenhuma das partes poderá argüir a nulidade a que tenha dado causa ou 

para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interessa.
Da Nulidade não declarada
Art. 502. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído 

na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. “grifo nosso” Artigos estes do  decreto-lei 
nº 1.002, de 21 de outubro de 1969.

Sendo assim o militar acusado deveria suscitar a inquirição da testemunha, para poder 
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arguir a referida nulidade por cerceamento de defesa, coisa que não o fez, bem como por lógica o referido  
Comandante Geral do CBM/PA foi quem aprovou a referida nota de serviço publicada em Boletim Geral, ou 
seja,  tem  aplicação  para  todos  da  Corporação,  onde  se  acredita  que  de  forma  alguma  o  referido 
Comandante  iria  tratar  de  forma  desigual  os  acusados  em  detrimentos  dos  demais  participantes  da 
solenidade, pois assim estaria  ferindo o princípio da igualdade perante seus subordinados,  cobrando o 
cumprimento da nota de serviço da maioria, e privilegiando os acusados, que poderiam permanecer no 
recinto com uniforme desalinhado, estando deste modo caracterizado a transgressão da disciplina e punidos 
os referidos praças, conforme preceitua o regulamento.

Onde a punição imposta foi a mais branda possível, preenchendo assim os princípios da 
proporcionalidade e igualdade,  onde ambos foram punidos com repreensão,  bem como a punição tem 
caráter pedagógico, conforme dispõe os artigos abaixo;

Art. 38. A punição disciplinar possui caráter pedagógico, individual e coletivo e objetiva o 
fortalecimento da disciplina. 

Art. 40. Repreensão é a punição mais branda que, publicada em boletim e lançada nos 
assentamentos, não priva o punido da liberdade. 

Artigos da Lei Estadual nº 6.833 de fevereiro de 2006.
Em relação a não observância para conclusão dos trabalhos, foi constatado um lapso 

desproporcional entre a instauração e a conclusão dos trabalhos, mas temos que lembrar que esse prazo 
para conclusão dos trabalhos é muito exíguo, o que dificulta a conclusão dos trabalhos, mas no presente 
momento  em  virtude  da  carência  de  efetivo  fica  quase  inviável  cumprir  essa  máxima  que  o  código 
prescreve, onde buscamos a todo  momento chegar a essa excelência do procedimento, mas em virtude de 
a pouco tempo que estou neste subcomando ainda não conseguimos chegar a essa perfeição, em virtude  
do grande volume de procedimentos bem como a acumulação de várias outras funções,  onde já estão 
sendo tomadas as medidas cabíveis para aqueles presidentes nomeados que extrapolam os prazos legais 
para as conclusões dos trabalhos nos procedimentos aos quais são nomeados, mas vale ressaltar que em 
nenhum momento a demora da conclusão dos trabalhos acarretou prejuízos ao acusado, onde o mesmo 
diploma legal em seu artigo 111, preceitua;

Art. 111. Não haverá mais prorrogação além da prevista no art. 110, salvo dificuldade 
insuperável,  a  juízo  da  autoridade  instauradora.  “grifo  nosso”.  Artigo  da  Lei  Estadual  nº  6.833  de 
fevereiro de 2006.

Sendo esta  uma das dificuldades insuperáveis  no momento para a  extrapolação dos 
trabalhos e conclusão do referido procedimento,  preenchendo assim os requisitos legais vigentes até o 
momento,  onde a punição  imposta  tem caráter  educativo  para  os  acusados bem como os  demais  da 
corporação que infringiram a norma e que chegam a conhecimento deste subcomando;

III – DA CONCLUSÃO;
• Indefiro o pedido de reconsideração de ato, e mantenho as punições dos referidos 

Militares;
• 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

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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