
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 17 DE MAIO DE 2012.
BOLETIM GERAL Nº 091

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

1ª PARTE - SEVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 18 DE MAIO DE 2012 (SEXTA-FEIRA)
Superior de Dia TCEL BM CAVALCANTI
Supervisor de Área CAP BM ADALMILENA

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ERIVALDO
2º Turno: CAP BM ANA PAULA

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG CAP BM ANTÔNIO
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM ZILVANDRO
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM MOISÉS

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

1- Conforme remessa de documento remetido ao Comando Operacional, por meio de Ofí-
cio nº 078/2012 – 14º GBM – Tailândia-PA, de 02MAI2012, aprovo a Nota Serviço nº 002/2012 -14º GBM, re -
ferente ao 24º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA, a ser realizada no período de 07 a 13 de 
maio de 2012.

2- Conforme remessa de documento remetido ao Comando Operacional, por meio de Ofí-
cio nº 144/2012 – 5º GBM – Marabá-PA, de 20ABR2012, aprovo a Nota Serviço nº 015/2012 - 5º GBM, refe-
rente ao JOGO DE FUTEBOL ENTRE REMO X ÁGUIA, a ser realizado no dia 22ABR2012, às 14h, no Está -
dio Municipal Zinho Oliveira, naquele município.

3- Conforme remessa de documento remetido ao Comando Operacional, por meio de Ofí-
cio nº 069/2012 – 2º SGBM/I – Icoaraci-PA, de 20ABR2012, aprovo a Nota Serviço nº 022/2012 – 2º SGBM/I,  
referente ao SERVIÇO DE CORTE DE VEGETAL/2012, , a ser realizado nos dias 20,23,24 e 25 de Abril de 
2012, naquele distrito de Belém-PA.

4- Conforme remessa de documento remetido ao Comando Operacional, por meio de Ofí-
cio nº  069/2012 – 2º SGBM/I  – Icoaraci-PA,  de 20ABR2012, aprovo a Nota Serviço nº 023/2012  – 2º  
SGBM/I, referente ao SERVIÇO DE PREVENÇÃO NO ESTÁDIO DO PINHEIRENSE, a ser realizado no dia 
21ªABR2012, naquele distrito de Belém-PA.

(Fonte: Nota nº 24/2012 - COP)

2 - QUADRO INSTRUÇÃO SEMANAL – APROVAÇÃO
1-  Conforme  documento  remetido  ao  Comando  Operacional,  por  meio  de  Ofício  nº 

236/2012 – 1º GBM – Belém-PA, de 20ABR2012, aprovo o Quadro de Instrução Semanal nº 22 do 1º GBM, 
referente ao período 23ABR2012 à 27ABR2012. 

(Fonte: Nota nº 24/2012 - COP)
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3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS GERAIS
A – ALTERAÇÃO DE OFICIAL

1 – LICENÇA SAÚIDE – CONCESSÃO
Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 30ABR202.
Ao  TEN  CEL  QOBM  HELIEL  FRANKLIN  MONTEIRO,  do  QCG,  10  (dez)  dias  de 

dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 10MAIO2012.

A contar do dia 15MAIO2012.
Ao CEL QOBM HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR, do QCG, 15 (quinze) dias de 

dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 30MAIO2012.

2 - ASSUNÇÃO DE FUNÇÃO
Passa a responder interinamente pelo Comando do 1º GBS- Miramar,  o MAJ QOBM 

CHRISTIAN VIEIRA COSTA, a contar de  04MAI20012, acumulativamente com as funções que já exerce, 
em razão do titular da referida função, MAJ QOBM JOSÉ CARLOS DA SILVA FARIAS, encontrar-se no 
gozo de suas férias, referente ao ano de 2011, no período de  04MAI2012 a  03JUN2012.  Outrossim, o 
referido Oficial Superior deverá reapresentar-se a sua unidade de origem no dia 04JUN2012, pronto para 
expediente e serviço.

(Fonte: Nota nº 25/2012 - COP)

3 - APRESENTAÇÃO DE OFICIAL
Apresentou-se no dia 28ABR2012, no Comando Operacional do CBMPA, o MAJ QOBM 

JOSÉ RAIMUNDO  LÉLIS POJO,  por  ter  sido  exonerado  da  função  de  Comandante  do  4º  SGBM/I  – 
Salinópolis-PA, conforme publicação feita em  Boletim Geral nº 071, de 18ABR2012

Apresentou-se no dia 28ABR2012, no Comando Operacional do CBMPA, o CAP QOBM 
WAGNER ALÍPIO ESPÍRITO SANTO DA SILVA, por ter sido exonerado da função de Subcomandante do 4º 
SGBM/I – Salinópolis-PA, conforme publicação feita em  Boletim Geral nº 071, de 18ABR2012

(Fonte: Nota nº 24/2012 - COP)

4 -TRÂNSITO – CONCESSÃO
Conforme preceitua  a  Lei  Estadual  nº  5.251/85,  art.  67,  inciso  IV,  concedo  ao  MAJ 

QOBM  JOSÉ  RAIMUNDO  LÉLIS POJO,  15  (quinze)  dias  de  Trânsito,  a  ser  gozada  no  período  de 
08MAI2012 a 22MAI2012. Sendo 10 (dez) dias referente a exoneração da função de Subcomandante do 8º  
GBM – Tucuruí-PA e posterior nomeação no 4º SGBM/I – Salinópolis-PA, conforme publicação feita em 
Boletim Geral nº 027, de 09FEV2012. E os 05 (cinco) dias restante, referente a exoneração da função de 
Comandante  do  4º  SGBM/I  –  Salinópolis-PA,  conforme publicação feita  em  Boletim Geral  nº  071,  de 
18ABR2012. Outrossim, o referido oficial superior deve apresentar-se na BM/1 do COP dia 23MAI2012, 
pronto para o expediente e serviço.

 Conforme preceitua a Lei Estadual nº 5.251/85, art. 67, inciso IV, inciso IV,  concedo ao 
CAP QOBM WAGNER ALÍPIO ESPÍRITO SANTO DA SILVA, 05 (cinco) dias de Trânsito, a ser gozada  no 
período de 03MAI2012 a 07MAI2012, por ter sido exonerado da função de Subcomandante do 4º SGBM/I –  
Salinópolis-PA, conforme publicação feita em  Boletim Geral nº 071, de 18ABR2012. Outrossim, o referido 
oficial intermediário deve apresentar-se na BM/1 do COP no dia 08MAI2012, pronto para o expediente e  
serviço.

(Fonte: Nota nº 24/2012 - COP)

5 - CLASSIFICAÇÃO
Fica classificado no quartel  do 1º GBM – Belém-PA, a  partir  de 23MAI2012,  o MAJ 

QOBM JOSÉ RAIMUNDO LÉLIS POJO, após ter sido exonerado da função de Comandante do 4º SGBM/I 
– Salinópolis-PA
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Fica  classificado  na  Academia  Bombeiro  Militar  do  Pará  (ABM-PA),  a  partir  do  dia 
08MAI2012, o CAP QOBM  WAGNER ALÍPIO ESPÍRITO SANTO DA SILVA, após ter sido exonerado da 
função de Subcomandante do 4º SGBM/I – Salinópolis-PA.

(Fonte: Nota nº 24/2012 - COP)

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 - APRESENTAÇÃO

Conforme Ofício nº 057/2012 – 2º SGBM/I – Icoaraci-PA, de 10ABR2012,  apresentou-se 
ao Comando Operacional do CBMPA, o CB BM ODAISON AFONSO CARDOSO DO NASCIMENTO, por ter 
passado  à  disposição  da  1ª  SBM –  Infraero-  Belém-PA,  até  deliberação  ulterior.  Outrossim,  o  referido 
graduado foi apresentado àquela UBM no dia 23ABR2012.

(Fonte: Nota nº 24/2012 - COP)

2 – LICENÇA SAÚDE - CONCESSÃO
Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 04MAIO2012.
Ao CB BM JOSÉ MESSIAS FERNANDES DA SILVA, do QCG, 10 (dez) dias de dispensa 

de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 14MAIO2012.

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - CONTRATO

NÚMERO DE PÚBLICAÇÃO: 379543
ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 324714
Contrato: 2-11
Exercício: 2011
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: A contratada por força deste instrumento obriga-se a fornecer 02( duas) Viaturas 

Auto Bomba Tanque de 5.000 litros para o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, conforme especificações  
técnicas constantes neste contrato.

Valor Total: 689.997,96
Data Assinatura: 02/12/2011
Vigência: 02/12/2011 a 30/12/2012
Registro de Preços: 2/11
Orçamento: Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
06182134226040000 449052 0106002616 - Federal
Contratado: LCL INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Endereço: Av Ângelo Caleffi , KM 01
CEP. 99740-000 - Barão de Cotegipe/RSTelefone: 5435231484
Ordenador: HEGESIPO DONATO TEIXEIRA JUNIOR

CONTRATO
NÚMERO DE PÚBLICAÇÃO: 379570
Contrato: 6
Exercício: 2012
Classificação do Objeto: Outros
Objeto:  Constitui  objeto  do  presente  contrato,  o  registro  de  preços  para  aquisição 

eventual  de  VEÍCULOS  TIPO  FURGÃO  ADAPTADOS  PARA ATENDIMENTO  DE  EMERGÊNCIAS  E 
RESGATE,  para o Corpo de Bombeiros Militar  de acordo com as condições e especificações técnicas 
constantes no Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 026/2011-SEGUP e seus anexos.

Valor Total: 1.060.800,00
Data Assinatura: 18/04/2012
Vigência: 18/04/2012 a 18/04/2013
Pregão Eletrônico: 26/2011
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Orçamento: Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
06182134226040000 449052 0106002616 Federal
06182134226040000 449052 0306002616 Federal
Contratado:  ECS  CONSTRUTORA  COMÉRCIO  E  SERV.  DE  LOCAÇÃO  DE 

EQUIP.LTDA-ME
Endereço: R Dq de Caxias, 450
CEP. 38400-142 - Uberlândia/MGTelefone: 3432161070
Ordenador: HEGESIPO DONATO TEIXEIRA JUNIOR
(Fonte: Diário Oficial nº . 32158 de 16/05/2012)

2 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
PARECER Nº 034/2012 - COJ.
INTERESSADO: 1º TEN. QOBM THIAGO SANTHIAELLE DE CARVALHO.
ORIGEM: GABINETE DO COMANDO GERAL DO CBMPA.
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO.
ANEXO: PROTOCOLO Nº 173/03, DE 09 DE MARÇO DE 2012 E SEUS ANEXOS EM 

07 FLS.; JUNTADA CERTIDÃO DO CHEFE DA 1ª SEÇÃO DO EMG DO CBMPA E SEUS ANEXOS EM 11 
FLS. (TOTAL 18 FLS.).

EMENTA: SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO 
PERÍODO DE 09 DE JUNHO DE 2009 A 30 DE DEZEMBRO DE 2009. NECESSÁRIA NOMEAÇÃO PELA 
AUTORIDADE COMPETENTE. ARTIGO 22, PARÁGRAFO ÚNICO, 23 E 26, CAPUT, DA LEI Nº 5.251, DE 
31 DE JULHO DE 1985, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA PMPA. POSSIBILIDADE.

I – INTRODUÇÃO:
DOS FATOS E DA CONSULTA
O Exmo. Sr. Comandante Geral do CBMPA solicita a esta comissão de justiça análise e 

Parecer acerca do pedido de indenização de representação pleiteado pelo 1º Ten. QOBM Thiago Santhiaelle  
de Carvalho.

O militar alega que foi nomeado Comandante da SCI – Infraero, conforme Portaria nº 
023/2099 – 5º GBM, de 05 de maio de 2009, do Comandante do 5º GBM, à época, o Maj. QOBM Francisco 
Cantuária Moutinho Junior. Ressalta que naquela época a Seção era ligada ao 5º GBM - Marabá.

Ressalta ainda que o Boletim geral nº 108, de 15 de junho de 2009, publicou a Portaria nº 
281, de 09 de junho de 2009, onde o Comandante Geral do CBMPA, à época, resolveu mudar de endereço  
a 2ª Seção Bombeiro Militar Independente - 2º SBM/I da Rua Maravalho Belo, nº 69, Bairro da Marambaia, 
para a Rodovia Transamazônica, Km 01, Bairro da Cidade Nova, Cidade de Marabá – Pará, onde está 
localizada a SCI – Infraero e que a Portaria nº 278, de junho de 2009, publicada no Boletim Geral nº 105, de 
09 de junho de 2009 exonerou o 1º Ten. QOBM Ricardo Leno Anaissi Pereira da função de Comandante da  
2º Seção Bombeiro Militar.

Alega ainda que, após a transferência da 2º SBM/I para Marabá, onde localizava-se a 
SCI – INFRAERO, no período de 09 de junho de 2009 a 30 de dezembro de 2009 exerceu a função de  
Comandante da 2º Seção Bombeiro Militar Independente – 2º SBM/I, mesmo sem a designação do Exmo. 
Sr. Comandante Geral do CBMPA, sendo que somente foi nomeado para exercer efetivamente a função em 
30 de dezembro de 2009, através da Portaria nº 521, de 30 de dezembro de 2009, republicada no Boletim  
Geral nº 007, de 12 de janeiro de 2010, sem retroatividade. 

Assim, o militar assevera que faz jus à função gratificada correspondente ao período em 
que exerceu a função, sem ter sido nomeado para tal. 

Para efeito de comprovação do pleito fez juntada ainda de certidão emitida pelo Chefe da 
1ª Seção do EMG do CBMPA que atesta para os devidos fins que a SCI – INFRAERO - Marabá, através da 
Portaria nº 281, de 09 de junho de 2009, publicada no Boletim Geral nº 108, de 15 de junho de 2009, passou 
a ser designada 2ª Seção Bombeiro Militar Independente – 2ª SBM/I, além de demais cópias de documentos 
que comprovam que o militar encontrava-se no desempenho da função durante aquele período.  
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II – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:
DO DIREITO
De acordo com a Lei Estadual n° 4.491, de 28 de novembro de 1973, que institui novos 

valores de remuneração dos Policiais Militares, podemos extrair o seguinte conceito acerca de Indenização 
de Representação:

SEÇÃO V
Da Representação
(...)
Art.  50 -  O direito  à  Indenização de Representação,  é  devido ao policial-militar  

desde  o  dia  em que  assume o  cargo  ou  comissão  e  cessa  quando  dele  se  afasta  em  caráter  
definitivo ou por prazo superior a trinta (30) dias, o direito à Indenização de Representação é devido,  
a partir desse limite, apenas ao policial-militar substituto.

Concomitante a este dispositivo legal acima mencionado, encontramos ratificação na Lei 
Estadual nº 5.251, de 31 de julho de 1985, que dispõe sobre o Estatuto dos militares da PMPA, que aduz:

CAPÍTULO IV - DO CARGO E DA FUNÇÃO POLICIAL-MILITAR
(...)
ART. 22 - Os cargos Policiais-Militares são providos com pessoal que satisfaça aos  

requisitos de grau hierárquico e de qualificação exigidos para o seu desempenho.
Parágrafo  Único  -  O  provimento  de  cargo  Policial-Militar  se  faz  por  ato  de  

nomeação, de designação ou determinação expressa de autoridade competente.
ART. 23 - O cargo de Policial-Militar é considerado vago partir de sua criação ou  

desde  o  momento  em  que  o  Policial-Militar,  exonerado,  dispensado  ou  que  tenha  recebido 
determinação  expressa  de  autoridade  competente,  o  deixe  e  até  que  outro  Policial-Militar  tome  
posse, de acordo com a norma de provimento prevista no parágrafo único do artigo 22.

(...)
ART. 24 - Função Policial-Militar é o exercício das atribuições inerentes aos cargos  

Policial-Militar, exercida por oficiais e praça da Polícia Militar, com a finalidade de preservar, manter e  
estabelecer a ordem pública e segurança interna, através das várias ações policiais ou militares, em  
todo o território do Estado.

ART.  25  -  Dentro  de  uma  mesma  Organização  Policial-Militar,  a  seqüência  de  
substituições para assumir cargos ou responder por funções, bem como as normas, atribuições e  
responsabilidades relativas, são estabelecidas na legislação específica, respeitadas a precedência e  
a qualificação exigidas para o cargo ou para o exercício da função.

ART.  26  -  O  Policial-Militar,  ocupante  de  cargo  provido  em  caráter  efetivo  ou  
interino, de acordo com o parágrafo único do artigo 22, faz jus aos direitos correspondentes ao  
cargo, conforme previsto em Lei.

ART. 27 - As atribuições que, pela generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou  
natureza, não são catalogadas como posições tituladas em Quadros de Organização ou dispositivo  
legal  são  cumpridas  como encargos,  comissão,  incumbência  ou  atividade  Policial-Militar,  ou de  
natureza Policial-Militar.

Parágrafo Único - Aplica-se, no que couber, a encargos, incumbência, comissão,  
serviço ou atividade Policial-Militar, ou de natureza Policial-Militar, o disposto neste capítulo para o  
cargo Policial-Militar.

Tratando especificamente do Regulamento Interno e dos Serviços GERAIS – R-1 (RISG), 
podemos auferir o seguinte entendimento:

CAPÍTULO II
DAS SUBSTITUIÇÕES TEMPORÁRIAS
Seção I
Das Normas Gerais para Substituições Temporárias
Art.  376.   Substituição temporária é a realizada pelo militar quando, em caráter  

transitório, exerce cargo ou responde por função ou encargo atribuídos privativamente a militar de  
grau hierárquico superior ou igual ao seu, sendo-lhe atribuídas todas as responsabilidades inerentes  
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ao cargo.
Art. 377.  O cargo militar é considerado vago a partir de sua criação até que um  

militar  dele  tome  posse  efetivamente,  voltando  a  estar  vago  quando  o  militar  que  o  exerce  
efetivamente seja exonerado ou o deixe por ordem expressa de autoridade competente.

Art.  378.   Aplicam-se  às  substituições  subseqüentes  as  mesmas  prescrições  
referentes à substituição inicial que as motivou.

Art.  379.   Respeitado  o  disposto  nos  arts.  386  e  390  deste  Regulamento,  as  
substituições temporárias ocorrem por motivo de:

I - cargo vago;
II - afastamento do cargo, do ocupante efetivo ou interino, por prazo superior a  

trinta dias; ou
III  -  afastamento do cargo, do ocupante efetivo ou interino, por prazo inferior a  

trinta dias ou por férias.
§  1º  Nos  casos  dos  incisos  I  e  II deste  artigo,  o  substituto  assume o  cargo 

interinamente.
§ 2º No caso do inciso III deste artigo, o substituto responde pela função.
Por sua vez, temos ainda as disposições do Decreto Estadual nº 4.559, de 27 de março 

de 2001, que estabelece as condições e valores da Indenização de Representação instituída pelo artigo 48 
da Lei nº 4.491, de 28 de novembro de 1973, revoga o Decreto nº 1.916, de 25 de setembro de 1993, e dá  
outras providências.

Art. 1º A Indenização de Representação é devida aos integrantes da Polícia Militar  
do Pará nos valores e funções a seguir especificados:

(...)
IV  -  Comandantes  de  Subunidades  Operacionais  Autônomas,  Comandantes  de  

Zonas de Policiamento,  Subcomandantes de Unidades Operacionais,  Subdiretores de Órgãos de  
Direção Setorial,  Assistente do Subcomandante-Geral,  Chefe do CITEL,  Ajudantes de Ordens do  
Comando-Geral, Membros das Comissões Permanentes - 80% do cargo DAS-3;

Esta comissão de justiça já se manifestou anteriormente através do Parecer Nº 122/01 – 
COJ, onde foi firmado o entendimento, com base nas leis acima mencionadas, de que o procedimento legal 
a  ser  seguido pela  Administração Pública seria  efetuar  a publicação em boletim geral  da nomeação e  
exoneração  do  oficial  em tela,  com data  retroativa,  para  que  o  direito  do  militar  fosse  reconhecido,  e 
efetuado o pagamento da gratificação correspondente.

Observamos ainda que durante o período mencionado pelo militar, este desempenhava 
as funções de maneira cumulativa, fazendo jus, dessa forma, a indenização de representação prevista nos 
textos legais supramencionados.

III – DA CONCLUSÃO:
Diante do exposto,  esta  Comissão de Justiça se manifesta  no sentido de que  é ato 

discricionário do Comandante Geral do CBMPA, gestor máximo da instituição castrense, a autorização para 
o pagamento da indenização de representação, pelos motivos de fato e de direito demonstrados, sendo 
necessária a publicação prévia da nomeação e exoneração do oficial, para formalizar o período em que o 
mesmo substituiu  o cargo interinamente.  Desta forma, data vênia,  é isso que se pode depreender dos 
dispositivos legais em análise.

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 08 de maio de 2012.

THAIS MINA KUSAKARI – CAP. QOCBM 
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o Parecer.

CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVANCANTI – TEN CEL QOBM
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA
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DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer.
2. Publique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral do CBMPA.
3. A DP para conhecimento e providências.

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

PARECER Nº 42/2012-COJ.
INTERESSADO: Diretoria de Pessoal.
ORIGEM: Gabinete do Comandante Geral.
ASSUNTO: Solicitação de ajuda de custo.
ANEXO: Ofício nº 186/2012-DP e seus anexos.

EMENTA:  SOLICITAÇÃO  DE  AJUDA  DE  CUSTO.  TRANSFERÊNCIA  POR 
INTERESSE PRÓPRIO. LEI N° 4.491/73. IMPOSSIBILIDADE.

I – DA CONSULTA
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar encaminhou para análise e parecer 

desta Comissão de Justiça o ofício nº 186/2012 – DP para que seja analisada a legalidade quanto ao  
pagamento de ajuda de custo aos aspirantes requerentes.

II - DOS FATOS
O  Diretor  de  Pessoal  remeteu  ao  Comandante  Geral  do  CBM/PA   07  (sete) 

requerimentos de aspirantes a oficiais, onde os mesmos solicitam o pagamento de  ajuda de custo. Foi 
informado  também que antes  de  ingressarem no  Curso  de  Formação  de  Oficiais  –  2009 os  referidos 
aspirantes já ocupavam graduação de soldados bombeiro militar.  De forma padronizada os requerentes 
alegam que foram matriculados no Curso de Formação de Oficiais no ano de 2009, ocorrendo as suas 
mudanças de domicílio, bem como de seus dependentes, para Marituba (Academia Bombeiro Militar),  e 
solicitam a ajuda de custo com fulcro nos artigos 38, 39 e 40, inciso I da Lei Estadual nº 4.491/93.

III – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
O pleito dos aspirantes do corpo de bombeiros deve ser analisado à luz da Lei n° 4.491  

de 28 de novembro de 1973, que é o dispositivo legal  que institui  novos valores de remuneração dos  
Policiais Militares, ora aplicável a todos militares estaduais do Estado do Pará. Vejamos especificamente:

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.

SEÇÃO III 
Da Ajuda de Custo 
Art. 38 - Ajuda de Custo é a indenização para custeio de despesas de viagem, mudança 

e instalação, exceto as de transporte, paga adiantadamente ao policial-militar, salvo interesse do mesmo em 
recebê-la no destino. 

Art. 39 - O Policial-Militar terá direito à ajuda de Custo; 
1  - Quando  movimentado  para  cargo  ou  comissão  cujo  desempenho  importe  em 

mudança  de  sede  concomitantemente  com desligamento  da  organização  onde  exerce  suas  atividades 
policiais-militares, obedecido o disposto no art. 40. 

§ 1° - O policial-militar movimentado para comissão superior a três (3) meses e inferior a 
seis (6) meses cujo desempenho importe em mudança de sede, sem desligamento de sua OPM, receberá 
na ida, os valores previstos no Art. 40 e, na volta, a metade daqueles valores. 

§ 2° - O policial-militar movimentado para comissão inferior ou igual a três (3) meses cujo 
desempenho importe em mudança de sede sem transporte de dependente e sem desligamento de sua 
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OPM, receberá a metade dos valores previstos no art. 40, na ida e na volta. 
§ 3° - Fará jus também à Ajuda de Custo o policial-militar que tenha sido transferido de 

sede, obedecido o disposto no art. 40. 
Art. 40 - A Ajuda de Custo devida ao policial-militar será igual: 
1  - ao  valor  correspondente  ao  soldo  do  posto  ou  graduação  quando  não  possuir 

dependente; 
2 - a duas vezes o valor do soldo do posto ou graduação quando possuir dependente 

expressamente declarado, que efetivamente o acompanhar ao novo domicílio. 
§ 1° - O policial-militar quando transferido para uma localidade especial e de acordo com 

a classificação da mesma, fará jus, como Ajuda de Custo, além daquela a que tem direito, nos termos deste 
artigo, a uma indenização calculada percentualmente com base no respectivo soldo. 

§ 2° - Aplica-se o disposto no § anterior, ao policial-militar transferido de uma localidade 
especial para qualquer outra organização policial-militar. 

§ 3° - O Poder Executivo, em Decreto, regulará os valores percentuais da indenização 
prevista nos parágrafos deste artigo.

Art. 41 - Não terá direito à Ajuda de Custo o policial-militar:
1 - movimentado por interesse próprio ou em operações de manutenção de ordem 

pública;
2 - desligado de curso ou escola por falta de aproveitamento ou trancamento voluntário 

de matrícula, ainda que preencha os requisitos do Art. 39 desta Lei. 
A ajuda de custo  tem característica  indenizatória,  ou seja,  refere-se à compensação 

devida  a  alguém de  maneira  a  anular  ou  reduzir  um dano,  geralmente  material.  Os  argumentos  dos 
requerentes é de que houve mudança de domicílio para que os mesmos pudessem frequentar o Curso de 
Formação de Oficiais 2009 na Academia Bombeiro Militar que se localiza em Marituba, o que ocasionou 
mudança de domicílio para os mesmos.

Ocorre  que  os  aspirantes  estão  pleiteando  tal  direito  por  já  pertencerem  à  fileiras 
militares estaduais, ou seja, terem ingressado na Corporação em tempo pretérito como soldados e estarem 
frequentando o curso recebendo seus soldos com base nesta graduação.

Para melhorar o entendimento do caso em tela, é necessário tomar por base o parecer  
nº 41/2009, confeccionado por esta Comissão de Justiça, onde, em resumo, foi exposto o seguinte:

“Porém, em sentido contrário a lei específica que fixa os soldos dos efetivos militares 
paraenses, aborda com clareza os valores gerais a serem percebidos pelos alunos de curso de formação 
(art.3º) e estipula sua exceção (art.3º,§ único):

L E I Nº 6.827, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2006.
Fixa os soldos dos efetivos das Corporações Militares do Estado do Pará e dá outras 

providências.
Art. 3º Os alunos dos cursos de formação têm direito apenas ao soldo do círculo a que 

pertencem, sem prejuízo das vantagens percebidas pelos atuais alunos.
Parágrafo único. Fica assegurado o direito de opção de remuneração aos alunos 

de curso de formação já integrantes de uma das Corporações Militares do Estado do Pará.
Art.  4º Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação desta Lei retroagirão a 1º de 

outubro de 2005.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.”
(…)

V – CONCLUSÃO
Diante do exposto, esta Comissão de Justiça se manifesta expondo que é possível o 

direito de opção de remuneração aos alunos de curso de formação já integrantes de uma das Corporações 
Militares do Estado do Pará visto este direito estar assegurado em lei cronologicamente mais atual, quando 
colocada em aparente  conflito  à  lei  de  Ingresso  da  PM/PA,  e  por  também possuir  a  característica  da 
especialidade, motivo que, obedecendo a Lei  de Introdução do Código Civil  a coloca como aplicável à  
situação em tela (...). 

Ocorre  que  na  legislação  que  regula  a  remuneração  dos  militares  estaduais,  citada 
anteriormente,  existe  a previsão de que não terá  direito  à Ajuda de Custo o militar  movimentado por 
interesse próprio (art.  40, 1 da Lei 4.491/73) e é importante lembrar que para frequentar o Curso de 
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Formação de Oficiais, o candidato estudou para ser aprovado na prova objetiva do concurso público, se 
preparou  fisicamente  para  ser  apto  no  teste  de  aptidão  física,  apresentou  todos  os  exames  médicos 
solicitados no certame e enfrentou o exame psicológico, sendo todos de maneira voluntária, em momento 
algum a administração pública o obrigando para feitura de algum dos atos elencados. 

O  único  direito  assegurado  seria  do  cadete,  que  possui  uma  bolsa  de  estudo 
extremamente baixa, poder receber como soldado por já pertencer à fileira estadual militar, como forma de 
privilegiá-lo por tal condição, porém a atitude de mudar de carreira, de praça para oficial foi tomada única e  
exclusivamente por interesse dos requerentes, não podendo os mesmos alegarem direito a indenização, 
haja vista que a administração não os obrigou a nada, e nem sequer os transferiu ex-officio.

Vejamos o que dispõe o edital n.º 01/2007 – CBMPA/CFO, de 26 de dezembro de 2007,  
onde percebe-se claramente a voluntariedade do candidato de se submeter a todas as normas do certame 
no momento de sua inscrição, feita por livre e espontânea vontade:

13 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A inscrição do candidato  implicará a  aceitação das normas para o  concurso público 

contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados.

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

Justiça se manifesta no sentido de que o caso em tela enquadra-se no artigo art. 40, 1 da Lei 4.491/73, não 
tendo os requerentes direito à concessão de ajuda de custo. É o Parecer, salvo melhor juízo.

É o Parecer.
Quartel em Belém-PA, 30 de abril de 2012.

Paulo Sérgio Martins Costa - CAP QOCBM
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer.

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

4ª PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – ATO DO SUBCOMANDO GERAL DO CBMPA

PORTARIA Nº 089, DE 04 DE MAIO DE 2012.
ANEXOS: 
Despacho SUBCMD° Geral – Protocolo n° 872, de 16 de abril de 2012;
Ofício nº 0047/2012 – 11º Grupamento de Bombeiro Militar, de 12 de abril de 2012;

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais, 
tendo tomado conhecimento dos fatos contidos no documento anexo, que versam sobre a não devolução de 
materiais cautelados pelos militares SUBTEN BM EDSON DAVID CUNHA DOS SANTOS, CB BM EDSON 
SOUSA DA SILVA e SD BM TIAGO MARTINS DOURADO, na época, pertencentes ao 11º GBM – Breves.

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

dos fatos
Art. 2º - Nomear a CAP QOBM KAREN PAES DINIZ GEMAQUE, como encarregada da 

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

n° 1000/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 128, de 14 de julho de 2008;
Art. 4º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos, 

em conformidade com a legislação vigente;
Art. 5º - O encarregado deverá implementar diligências para localizar o material para 
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devolução dos mesmos ao 11º GBM – Breves, assim como deverá apurar as responsabilidades de todos os 
militares, inclusive do Comandante e Subcomandante, ou outro militar responsável pelo bem público do 11º 
GBM – Breves, na época.

Art. 6º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

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

2 – ATO DO COMANDO DO 8º GBM - TUCURUI
PORTARIA Nº 003, DE 02 DE ABRIL DE 2012.
ANEXOS: 
Escala extraordinária de carnaval do dia 21 de fevereiro de 2012;
Cópia do livro de Fiscal de Dia e cmt do SOS;
Memorando n° 025/2012.

O Comandante do 8° GBM/ Tucuruí, no uso de suas atribuições legais e com intuito de 
apurar  a  conduta  do  SD  BM  NAILTON BAIA BELO,  MF  57190068/1,  pertencente  ao  quartel  do  8° 
Grupamento Bombeiro Militar e que estando de serviço de escala extraordinária na operação carnaval no 
dia 21 de fevereiro e de serviço como 2° socorrista nos dias 23,24 e 25 de fevereiro de 2012, faltou a todos 
os dias da escala não comunicando em tempo hábil a sua UBM os motivos de suas faltas para que fosse  
efetuada eventual substituição por outro militar assim como não apresentou  documentação que justificasse 
sua falta após sua apresentação. Fato estes tipificados nos artigos 37 da lei n° 6.883 de 13 de fevereiro de  
2006.

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

(PADS),  para  apurar  todas  as  circunstâncias  dos  fatos  e  as  possíveis  transgressões  disciplinares 
disponibilizadas no art.37, incisos XX, XXIV, XXVIII, XXX, XLV e L da Lei n° 6.833 de fevereiro de 2006; 
Código de Ética e Disciplina da  PMPA, ora em vigor no CBMPA, podendo ser sancionado de acordo com o  
art. 106, parágrafo único da referida lei;

Art. 2º – Nomear o SUBTEN BM NELSON JARDIM DA SILVA, pertencente atualmente 
ao quartel do 8° GBM, como presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º - O Presidente deverá observar às orientações formalizadas por meio do ofício n° 
1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008, bem como oferecer o  
contraditório e a ampla defesa ao acusado, de acordo com o art. 5º LV CF/88;

Art. 4º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos, 
em conformidade com a legislação vigente;

Art. 5º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA RIBEIRO – MAJ QOBM
Comandante do 8° GBM/ Tucuruí

PORTARIA Nº 004, DE 02 DE ABRIL DE 2012.
ANEXOS:
Escala extraordinária de carnaval do dia 20 de fevereiro de 2012;
Cópia do livro de Fiscal de Dia e cmt do SOS;
Memorando n° 022/2012.

O Comandante do 8° GBM/ Tucuruí, no uso de suas atribuições legais e com intuito de 
apurar a conduta do SD BM PEDRO MAX GONÇALVES  NOGUEIRA,  MF 57189350/1,  pertencente ao 
quartel do 8° Grupamento Bombeiro Militar e que estando de serviço de escala extraordinária na operação 
carnaval no dia 20 de fevereiro de 2012, e que faltou o dia da escala não comunicando a sua UBM os  
motivos de sua falta, assim como não apresentou documentação em tempo hábil para que fosse efetuada  
eventual substituição por outro militar da unidade. Fato estes tipificados nos artigos 37 da lei n° 6.883 de 13 
de fevereiro de 2006.
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RESOLVE:
Art.  1º -  Determinar  a  abertura  de  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado 

(PADS),  para  apurar  todas  as  circunstâncias  dos  fatos  e  as  possíveis  transgressões  disciplinares 
disponibilizadas no art.37, incisos XX, XXIV, XXVIII, XXX, XLV e L da Lei n° 6.833 de fevereiro de 2006; 
Código de Ética e Disciplina da  PMPA, ora em vigor no CBMPA, podendo ser sancionado de acordo com o  
art. 106, parágrafo único da referida lei;

Art.  2º –  Nomear  o  SUBTEN BM RONALDO RUBIM PAIVA DA SILVEIRA  FRADE, 
pertencente atualmente ao quartel do 8° GBM, como presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições que 
me competem;

Art. 3º - O Presidente deverá observar às orientações formalizadas por meio do ofício n° 
1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008, bem como oferecer o  
contraditório e a ampla defesa ao acusado, de acordo com o art. 5º LV CF/88

Art. 4º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos, 
em conformidade com a legislação vigente;

Art. 5º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA RIBEIRO – MAJ QOBM
Comandante do 8° GBM/ Tucuruí

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

Geral, por meio da Portaria nº 202/2011 – Subcmd° Geral, de 20 de setembro de 2011, que foi transcrita no 
Boletim Geral nº 175, de 30 de setembro de 2011, tendo como encarregado o  1º TEN QOBM  ELILDO 
ANDRADE FERREIRA, e tendo como objetivo, a apuração de todas as circunstancias dos fatos que versam 
sobre o termo de declaração prestado pelo Sr. AGUINALDO DE SOUSA SAMPAIO, informando que no dia 
01 de setembro de 2011, por volta das 02h00 da manhã, na avenida Senador Lemos, houve um acidente 
envolvendo a VTR UR 16 conduzida pelo 3°SGT BM SANDRO JOSÉ DE SOUZA CORRÊA e uma moto 
conduzida pelo declarante. Ante ao exposto;

RESOLVO:
1. Concordar 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 Militar ou Comum, bem  
como não está  configurado transgressão da disciplina bombeiro  militar,  por  parte  dos militares  2° TEN 
QOBM JOSÉ MARIA DA SILVA NETO RG: 3862666 e 3°SGT BM SANDRO JOSÉ DE SOUZA CORRÊA 
RG: 2593500, pois por meio dos fatos apurados na presente sindicância, há informações (folhas n° 18, 19,  
20, 21, 22,  23,  24,  25, 26, 27,28 2 29 dos autos) de que os militares estavam em deslocamento para 
Hospital Metropolitano de Belém com os sinais visuais e sonoros da VTR Resgate 16 acionados, a fim de 
abrir caminho em via pública, uma vez que, encontravam-se com um paciente com suspeita de Traumatismo 
Crânio Encefálico (TCE) em estado grave, momento em que, mesmo observando a viatura Resgate 16, o 
Sr. Aguinaldo não teve o bom senso de dar passagem ao veículo de socorro, ocasionando dessa forma o 
incidente envolvendo o declarante, que atendido pelo 2°Ten. Neto, constatou-se que não houve qualquer 
dano material ou lesão ao mesmo;

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

3. 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;

4. Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Belém - PA, 11 de maio 2012.

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

4 - AVOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA
Analisando os Autos da Sindicância  procedido por  determinação do Comando do 1° 

GBM, por  meio da portaria  n°  014/2011,  de 07 de junho de 2011,  do qual  foi  encarregado o  2°  TEN 
MARCOS  JOSÉ  LEÃO DA COSTA, que teve por escopo apurar os fatos expostos na petição interposta 
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pelo Sr. Rômulo de Souza Dias, advogado do SD BM FÁBIO COSTA DE PAULA, onde relata a conduta do 
3° SGT BM MACIEL PEIXOTO DA SILVA, que teria, em tese, praticado  abuso de autoridade. Dessa forma, 
baseando-se no art.66 (avocação), §1°, I, da Lei n° 6.833, de 13 de fevereiro de 2006, que institui o Código 
de ética e Disciplina na PMPA, ora em vigor para o CBMPA, e nos princípios da legalidade, segurança 
jurídica e boa fé.

RESOLVO:
1. Concordar com a conclusão do encarregado da sindicância de que não há indícios de 

crime de natureza militar ou comum, entretanto, há Transgressão da Disciplina Bombeiro Militar por parte do  
3° SGT BM MACIEL PEIXOTO DA SILVA, uma vez que consta nos autos, depoimentos de testemunhas que 
afirmam que o referido Soldado executou a ordem dada pelo SGT Maciel, porém, não obteve pleno êxito, o  
que veio a desencadear o “desentendimento” entre os dois militares, fazendo com que o SGT BM MACIEL, 
agisse de maneira ofensiva e ríspida para com o  SD BM FÁBIO COSTA DE PAULA..

2. Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, 
em consequência de haver indícios de transgressão da disciplina Bombeiro Militar por parte do 3° SGT BM 
MACIEL PEIXOTO DA SILVA, que teria, em tese, infringido os Art.18, incisos V, VI, XIII ,  XXXVIII; Art. 37, 
incisos, CXIII e CXV da Lei n° 6.833, de 13 de fevereiro de 2006 (Código de ética e Disciplina da PMPA, ora  
em vigor no CBMPA).

3. Arquivar a 2° via dos Autos da sindicância  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, 19 de abril de 2012. 

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

5  -  AVOCAÇÃO  DE  RETIFICAÇÃO  DE  AGRAVAÇÃO  DE  PUNIÇÃO 
DISCIPLINAR.

O chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais, 
após conhecimento das informações contidas no ofício n° 2171/2011/JME, de 08 de setembro de 2011, e 
após solicitação por meio do ofício nº 226 – Gab. Subcmd° Geral, de 15 de setembro de 2011) ao Sr. CEL 
QOBM  JOÃO  HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO, para que procedesse a devida motivação do ato 
administrativo de agravação de pena do SD BM ARTUR DIEGO DIAS, publicada no BG n° 085, de 11 de 
maio de 2011, tendo em vista que à época exercia a função de Comando Operacional do CBMPA.

A devida motivação foi realizada conforme o ofício s/n°, de 29 de setembro de 2011, do 
Sr. CEL QOBM HILBERTO com as seguintes textuais:

“Em resposta ao ofício n° 226 – Gab. Subcmd°, de 15 de setembro de 2011, que tem 
como teor o pedido de informação quanto a motivação do ato administrativo  de agravação da punição 
disciplinar imposta ao SD BM ARTUR DIEGO DIAS SOARES, pertencente ao 2° GBS/GSE. Este oficial BM 
presta as seguintes informações:

1 – Este oficial quando no exercício da função de comandante operacional do CBMPA, 
ao tomar conhecimento por intermédio do Boletim Geral n° 082, de 06 de maio de 2011, que o CAP BM 
FRANCÊS após dar solução do processo administrativo disciplinar (PADS) em desfavor do SD BM ARTUR 
DIEGO DIAS SOARES, que visava apurar as faltas do expediente nos dias 09, 10, 11, 12, 13, e 17 de 
agosto de 2010, e também não ter atualizado o seu endereço na UBM em que serve, resolveu punir o 
referido soldado com apenas 02 (dois) dias de detenção, classificando como transgressão LEVE, mesmo 
não apresentando justificativa quando dado o direito da ampla defesa e do contraditório;

2-  Ao  analisar  o  PADS  em epígrafe  e  ouvir  as  explicações  do  Comandante  do  2° 
GBS/GSE, resolvi agravar a punição disciplinar  imposta ao SD BM DIEGO de 02 (dois) dias para 11 (onze) 
dias de detenção, em consequência da transgressão cometida, isto é, ter faltado 06 (seis) dias consecutivos 
e não ter atualizado o seu domicílio, ser no mínimo considerada transgressão MÉDIA, e não LEVE como 
equivocadamente foi enquadrado anteriormente, conforme Boletim Geral n° 085, de 11 de maio de 2011;

3- Como a transgressão cometida, e sem justificativa, pelo Soldado Diego constituiu ato 
que por suas consequências resultaram em transtornos tanto para o serviço bombeiro militar, como para a 
administração  pública.  Situação  que  oratoriamente  é  considerada  transgressão  de  natureza 
MÉDIA,conforme art.31, §3° da Lei Estadual n° 6.833/2006. Por este motivo apliquei a punição mais branda 
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para este tipo de classificação, em obediência ao art. 50, inciso I, alínea b do retromencionado diploma 
legal.

Caso não procedesse dessa forma, isto é, deixado de agravar a punição do bombeiro 
militar após ter tomado conhecimento, poderia está incorrendo em crime de prevaricação capitulado no art.  
319 do Código Penal Militar.”

Ante o exposto, RESOLVO:
Publicar em Boletim Geral a presente avocação de retificação de agravação de punição 

disciplinar. A Ajudância Geral para providências;
Ao  Comandante  do  militar,  para  providenciar  nota  de  punição  para  publicação  em 

Boletim Geral e cumprimento das demais fases de execução da sanção disciplinar, conforme o disposto no 
art. 48, § 1° do CEDPM;

Ao Comandante do militar para cientificar o acusado e aguardar os prazos recursais, 
conforme art. 144, § 2° e art. 145, § 2° do CEDPM/PA, para após aplicar a punição ao militar;

A Assistência do Subcomando para providenciar a remessa da realização desse ato a 
JME, em resposta ao ofício n° 2171/2011/JME, de 08 de setembro de 2011;

Arquivar  o  presente  ato  na  2°  seção  do  EMG.  A Assistência  do  Subcomando  para 
providenciar a remessa do ato ao chefe da BM/2;

Publique-se, registre-se e cumpra-se

FERNANDO AUGUSTO CORRÊA DE MIRANDA – CEL QOCBM
CHEFE DO EMG E SUBCOMANDANTE EGRAL DO CBMPA
(Fonte: Nota nº 19/2012 – Subcomando Geral)

6 - ATO DO COMANDO OPRACIONAL DO CBMPA 
PORTARIA Nº 01, DE 01 DE MAIO DE 2012
O Comandante Operacional  do Corpo de Bombeiros Militar do Pará,  no uso de suas 

atribuições que lhe são conferidas pelo Excelentíssimo Comandante Geral do CBMPA, e após ter tomado 
conhecimento do Registro realizado pela CAP QOBM  ADRIANA MELENDEZ ALVES, no Livro Diário do 
Oficial Supervisor de Área ao CBMPA, item “C” da Parte nº 113 de 24 de abril de 2012, que versa sobre o  
acidente automobilístico ocorrido no KM 18 da Alça Viária envolvendo um Micro Ônibus e um Caminhão 
Mercedes-Benz,  onde o motorista  do micro-ônibus  se  apresentou  como sendo o  2º  SGT BM CARLOS 
ALBERTO LOUREIRO DA SILVA, RG 15902, lotado no Quartel do 14º GBM – Tailândia, bem como, tendo 
sido registrado como funcionário da Prefeitura Municipal de Tailândia-PA.

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

do fatos;
Art.  2º  -  Nomear  o  CAP  QOBM  CARLOS  AUGUSTO  DA  SILVA  SOUTO,  como 

encarregado da Sindicância, delegando-lhe para esse fim, as atribuições policiais que me competem;
Art. 3º - O encarregado deverá observar as orientações formalizadas por meio do Ofício 

nº 1000/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 128,de 14 de Julho de 2008;
Art. 4° - Estabelecer o prazo legal de 20 (vinte) dias para a conclusão dos trabalhos, em 

conformidade com a legislação vigente;
Art. 5° - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

MÁRIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – CEL QOBM
Comandante Operacional do CBMPA
(Fonte: Nota nº 24/2012 - COP)

7 – ATO DA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
PORTARIA Nº 01, DE 08 DE MAIO DE 2012.
ANEXOS:
Memorando nº 01 de 30/04/2012 � CEDEC
Justificativa do SD BM Leal
Duas (02) escalas de serviços da CEDEC

Boletim Geral nº 091 de 17MAIO2012 – E-mail ajg@bombeiros.pa.gov.br Pág 13



O Coordenador Adjunto da Defesa Civil,  no uso de suas atribuições legais,  e com o 
intuito de apurar a conduta do SD BM Fábio da Silva Leal, da CEDEC por ter faltado ao serviço, no dia 28 
de abril de 2012, para o qual encontrava-se devidamente escalado.

RESOLVE:
Art. 1º � Determinar a abertura de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS) 

para apurar todas as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares disponibilizadas no 
art 17 incisos X e XVII e art 37 incisos L 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 Corpo de Bombeiros Militar do Pará, podendo o militar 
ser sancionado de acordo com o art. 106, parágrafo único da referida Lei.

Art. 2º � Nomear o Subten BM Aelson Francelino de Souza, da CEDEC, como presidente 
do PADS, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º � O Presidente deverá observar às orientações formalizadas por meio do ofício nº 
1671/2008 da JME, transcrito do Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008;

Art. 4º � Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos em 
conformidade com a legislação vigente;

Art. 5º � Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

Jose Augusto Farias Almeida � Ten Cel QOBM
Coordenador Adjunto da CEDEC

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

Confere com o Original:

JOSÉ ORLANDO DE SOUZA SILVA - TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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