
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 17 DE JULHO DE 2012.
BOLETIM GERAL Nº 131

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

1ª PARTE - SEVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 18 DE JULHO DE 2012 (QUARTA-FEIRA)
Superior de Dia TCEL BM CAJANGO

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

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM BARBOSA
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM ADOLFO LUIS
Perito de Incêndios e Explosões
Auxiliar do Perito de Incêndios e Explosões

CAP BM PABLO
TEN BM RUBEM

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 - FÉRIAS – CONCESSÃO
Concedi a contar do dia 16JUL2012, ao MAJ QOBM SAULO LODI PEDREIRA, chefe da 

2ª Seção do EMG, 10 (dez) dias do período de férias regulamentar relativo ao ano de 2011. Apresentação: 
26JUL2012, pronto para o expediente e serviço.

Em consequência, passa a responder interinamente pela função de chefe da 2ª Seção 
do EMG do CBMPA, no período de 16JUL a 25JUL2012, o MAJ QOBM ARISTIDES PEREIRA FURTADO, 
do QCG, acumulativamente com a função que já exerce.

(Fonte: Nota nº 53/2012 – Gabinete do Comando Geral do CBMPA)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – ATO DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 455, DE 27 DE JUNHO DE 2012
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 410257
Abre  no  Orçamento  Fiscal  e  da  Seguridade  Social,  em  favor  do(s)  órgão(s)  da 

Administração Pública Estadual, crédito suplementar por REMANEJAMENTO, no valor de R$ 9.691.002,95 
para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe confere o 
art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da Constituição Estadual, combinando com o 
art. 6º, inciso II, alínea “a” da Lei Orçamentária nº 7.597, de 30 de dezembro de 2011;
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DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 

da  Administração  Pública  Estadual  a  seguir  especificado(s),  o  crédito  suplementar  no  valor  de  R$ 
9.691.002,95 (Nove Milhões, Seiscentos e Noventa e Um Mil, Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos),  
para atender à programação abaixo:

CÓDIGO FONTE NATUREZA DA DESPESA VALOR - R$
311020624413426720 - Enc. CBM 0106 339030 2.338.700,00

311020624413426720 - Enc. CBM 0106 339039 659.600,00
2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 27 de junho de 2012.

SIMÃO JATENE
Governador do Estado

SÉRGIO ROBERTO BACURY DE LIRA
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32200 de 17/07/2012)

2  –  SECRETARIA DE ESTADO  DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA 
SOCIAL

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 410301
PORTARIA: 935/12-SAGA
Objetivo: Participar da Operação Veraneio/2012.
Fundamento Legal: Decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 0419/2007-SEAD.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Mosqueiro/PA - Brasil<br
Servidor(es):
5620910/JONNY  LIMA  DE  CARVALHO  (CB/BM)  /  4.0  diárias  (Alimentação)  /  de 

05/07/2012 a 08/07/2012
5620910/JONNY LIMA DE CARVALHO (CB/BM) / 3.0 diárias (Pousada) / de 05/07/2012 

a 08/07/2012<br
Ordenador: Cláudio Jorge da Costa Lima
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32200 de 17/07/2012)

4ª PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - AVOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE PADS

A) Analisando os Autos de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 
determinação do Comando do 1º GBM, e com fulcro no art. 66, § 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 6.833, de 13 
de fevereiro de 2006, resolvo; avocar a solução dada pelo Comandante do Militar, conforme  Portaria nº 
022/2009 1ºGBM,  de 15 de maio de 2009, cujo presidente foi  nomeada a ASP OF BM  PATRÍCIA DO 
SOCORRO FONSECA DOS SANTOS, tendo como escopo apurar a conduta do SD BM GÊNESIS CORREA 
DOS SANTOS, onde no dia 22 de abril de 2009, por volta das 10h30, quando durante a prática de educação 
física,  onde retirou-se da Unidade informando ao 1º TEN QOBM  HUGO CARDOSO FERREIRA, que o 
SUBTEN PAULO DE  TARSO DA SILVA FERREIRA, o havia liberado e quando perguntado ao referido 
subtenente, o mesmo desconhecia tal liberação, bem como não teria liberado o referido militar.

RESOLVO;
1. Concordar com a solução dada pelo Presidente do Processo Administrativo Disciplinar 

Simplificado e discordar em parte da solução dada pelo Comandante do 1º GBM, onde por meio das provas 
presentes nos autos, não há indícios de Crime Militar ou Comum, mas pelas provas presentes nos autos, 
está configurada a Transgressão da Disciplina, por parte do SD BM GÊNESIS CORREA DOS SANTOS, 
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RG: 5022559, quando faltou com a verdade ao  1º TEN QOBM HUGO CARDOSO FERREIRA, quando 
informou que tinha sido liberado pelo SUBTEN PAULO DE  TARSO DA SILVA FERREIRA, fato este não 
confirmado pelo militar conforme fl. 21, dos autos, tudo isto presenciado pela testemunha conforme fl. 17 
dos autos, que afirma que o militar não teria liberado o mesmo do expediente,  com a sua conduta foi  
indisciplinado e quando omitiu a verdade e se ausentando-se da unidade sem ter a devida permissão;

2. Para preservar a hierarquia e a disciplina no CBM/PA,  PUNIR o  SD BM GÊNESIS 
CORREA DOS SANTOS, RG: 5022559, com REPREENSÃO, pois infringiu com sua conduta o artigo, art. 
37, inciso, CXVIII; Com atenuante no art. 35, inciso, I. Com agravante, Art. 36, inciso, V. Transgressão de 
natureza “LEVE”, por incidir no Art. 31, § 1º, incisos, I, II, todos da Lei Estadual nº 6.833 de 13 de fevereiro 
de  2006.  Ao  Comandante  do  militar  para  confecção  da  Nota  de  punição  bem  como  em  qual  o  
comportamento o mesmo permanece.

3.  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;

4. Publicar em Boletim Geral  a presente solução de (PADS),  A Ajudância Geral  para 
providências;

5. Arquivar os 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;

6. Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Belém-PA, 12 de julho de 2012.

MÁRIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

2 - SOLUÇÃO DE PADS
A) Analisando os Autos de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido 

por determinação do Subcomando Geral a época, por meio da Portaria nº 007/2008 – Subcomando Geral, 
de 16 de janeiro de 2008, publicada no Boletim Geral nº 015 de 22/01/2008, cujo encarregado foi nomeado 
CAP QOBM REGINALDO  PINHEIRO DOS SANTOS, tendo tomado conhecimento dos documentos em 
anexo, onde CB BM EVANDRO ARAÚJO OLIVEIRA, pertencente ao efetivo do 7º SGBM/I, vem faltando 
constantemente aos serviços operacionais e expedientes do Quartel, e tais faltas já estão sendo apuradas 
pelo Comando do 7º SGBM/I; e que no dia 17DEZ07, a alteração mais recente, faltou ao serviço para o qual  
estava devidamente escalado causando grande transtorno à rotina operacional da UBM.

DA ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO
1. Concordar em parte com a conclusão a que chegou o Presidente do PADS de que 

não houve crime de natureza militar ou comum,  bem como  não há transgressão da disciplina, por 
parte do CB BM EVANDRO ARAÚJO DE OLIVEIRA, pois o mesmo apresentou causa de justificação para 
sua falta ao serviço, apresentando o atestado médico às fls. 25, dos autos ao qual foi emitido pelo Centro 
Médico de Abaetetuba (CEMA) do Plano de Assistência à Saúde – PAS, rubricado pelo Dr. Edilson M. De 
Souza.

2. Publicar em Boletim Geral a presente solução, A Ajudância Geral para providências;
3. Arquivar os 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;
4. Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Belém-PA,  12 de julho de 2012.

MÁRIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

B) Analisando os Autos de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 
determinação deste Subcomando Geral, por meio da Portaria nº 005/2009 – Subcomando Geral, de 20 de 
janeiro 2009, publicada no Boletim Geral nº 012 de 20/01/2009, cujo presidente foi nomeado 2º TEN QOBM 
DINALDO SANTOS  PALHETA,  com  o  intuito  de  apurar  a  conduta  do  CB  BM EDIVAN MODESTO 
ANDRADE, onde no dia  14  de julho de 2006,  onde teria se comportado de maneira  inconveniente  no 
município  de São Domingos do Capim/PA, na presença de uma guarnição da Policia Civil,  quando foi 
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solicitado  ao  militar  para  que  reduzisse  o  volume  do  som de  seu  veículo  que  se  encontrava  na  orla 
marítima.

RESOLVO:
1. Concordar com a conclusão a que chegou o presidente do PADS, de que em virtude 

das provas constantes nos autos não houve crime de natureza militar, porém houve crime de natureza 
comum que já esta sendo apurado através do TCO nº 2006.2.000208-6, onde foi efetuado a transação 
penal pelo juízo comum, conforme fls.  68, dos autos,  está também caracterizada a transgressão da 
disciplina bombeiro militar por parte do CB BM EDIVAN MODESTO ANDRADE, quando portou-se sem 
compostura em local público, vindo a perturbar a tranquilidade urbana, bem como o militar não apresentou 
justificativa plausível que justificasse seus atos, sendo o mesmo agente público, devendo zelar pelo bom 
nome da corporação e ser cumpridor das leis de nosso ordenamento jurídico, zelando pela paz pública e  
dando exemplos positivos para a sociedade.

2. PUNIR com 03 (TRÊS) dias de DETENÇÃO pois infringiu com sua conduta o inciso, 
XCII, do Art. 37; com atenuante do inciso I do art. 35,  e agravante do inciso, X, do Art. 36; transgressão 
LEVE por incidir no Art. 31, § 1º II; Permanece no comportamento “ÓTIMO” todos os artigos e incisos da 
Lei nº 6.833, de 13 de Fevereiro de 2006, Código de Ética e Disciplina.

3.  Ao  comandante do militar  para  providenciar  nota  de punição para  publicação  em 
Boletim Geral e cumprimento das demais fases de execução  da sanção disciplinar, em conformidade com o 
disposto no art. 48, parágrafo 1° do CEDPM;

4. Aguardar o prazo recursal, para após aplicar a devida punição ao Militar.
5. Publicar em Boletim Geral a presente solução, A Ajudância Geral para providências;
6. Arquivar os 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;
7. Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Belém-PA, 12 de julho de 2012.

MÁRIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

C) Analisando os Autos de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 
determinação deste Subcomando Geral,  por meio da  Portaria nº 024/2012 – Subcmdº Geral,  de 30 de 
janeiro de 2012, publicada no Boletim Geral nº 028 de 10FEV2012, cujo Presidente foi nomeado 2º TEN 
QOABM VALTER OLIVEIRA SANTOS, RG: 153350, tendo o intuito de apurar os fatos em desfavor do  SD 
BM  CRISTOVÃO LUCIANO NOGUEIRA, RG: 5211476-7, que ficou ausente de sua unidade, desde às 
00:00h, do dia 02 de maio de 2011, pois o referido militar não compareceu ao quartel desde o dia 01 de 
maio de 2011, o qual deveria apresentar-se por motivo de término de férias, ficando ausente de sua unidade 
por 12 dias, tendo configurado o delito de deserção.

RESOLVO:
1. Concordar em parte com a conclusão a que chegou o presidente do (PADS), de que 

em face dos fatos e pelas provas colhidas nos autos  não há indícios de crime comum,  porém pelas 
provas presentes nos autos ficou configurado Crime Militar,  que já está em tramite perante a JME/PA, 
Processo  nº  200.2011.2.000351-6. onde  também  está  configurado  a  transgressão  da  disciplinar 
Bombeiro Militar, por parte do SD BM CRISTOVÃO LUCIANO NOGUEIRA, RG: 5211476-7, pois conforme 
consta nos autos, segundo provas testemunhal do próprio acusado ás fls. 42,  confessa ter ficado ausente 
de sua unidade por 12 dias, ao qual devia ter se apresentando após o gozo de suas férias regulamentares 
no dia 01 de maio de 2011, não o fazendo, foi considerado ausente às 00:00, do dia 02 de maio de 2011, 
onde consumou o delito de deserção às 00:00, do dia 10 de maio 2011, vindo a se apresentar em sua 
unidade somente no dia 13 de maio de 2011, às 12:00 horas, ficando ausente de dua unidade por 12 dias, 
sem conduto apresentar  justificativa para seus atos,  causando transtornos ao andamento do serviço e 
demais integrantes da OBM onde serve, onde as testemunhas às fls, 51 e 53, confirmam que o mesmo é  
um bom militar e cumpridor  de suas obrigações,  mas não entrou em contato para justificar a sua não 
apresentação  na data  prevista  bem como a  impossibilidade  de comparecer  na  unidade,  com as  suas 
condutas, não agiu com profissionalismo foi  indisciplinado quando não participou a tempo à autoridade 
imediatamente superior a impossibilidade de comparecer à OBM ou a qualquer ato de serviço, bem como 
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passou deliberadamente a condição de ausente e consumou o crime de deserção, capitulado no art. 187 do 
CPM.

2.  PUNIR o  SD  BM  CRISTOVÃO LUCIANO  NOGUEIRA,  RG:  5211476-7,  com  12 
(DOZE) dias de PRISÃO, pois infringiu com suas condutas os, Art. 17 incisos, X, XVII, Art. 37 incisos, XXVIII 
e LX, Com atenuantes do Art. 35, incisos, I, com agravantes, do Art. 36. inciso, II, transgressão “GRAVE”, 
por incidir no Art. 31, § 2º, incisos, V e VI.  Permanece no comportamento “BOM”, o referido militar deve 
cumprir a devida punição no quartel onde serve.  Todos os artigos e incisos da Lei 6.833 de 13 de 
fevereiro de 2006;

3. A assistência do subcomando para confecção da nota de punição para publicação em 
Boletim Geral e cumprimento das demais fases e execução da sanção disciplinar, em conformidade com o  
disposto no art. 48, parágrafo 1° do CEDPM;

4. Encaminhar a nota de punição ao comandante do militar para aplicação da punição 
disciplinar após transcurso o prazo recursal.

5.  Publicar em Boletim Geral  a presente solução de (PADS),  A Ajudância Geral  para 
providências;

6. Arquivar os 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;

7. Publique-se, registre-se, cumpra-se.  
Belém-PA, 12 de julho de 2012.

MARIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

D) Analisando os Autos de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 
determinação deste Subcomando Geral,  por meio da  Portaria nº 035/2012 – Subcmdº Geral,  de 06 de 
março de 2012, publicada no Boletim Geral nº 052 de 20MAR2012, cujo Presidente foi nomeado SUBTEN 
QOBM JOSÉ  AFONSO MARTINS RODRIGUES, tendo o intuito  de apurar  a conduta do SUBTEN BM 
MANOEL EUFRÁSIO GOULART NETO, RG: 31981310, os fatos ocorridos no dia 02 de setembro de 2011, 
por volta das 15h15min, no Auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bragança, teria agido de 
maneira inconveniente e sem compostura, durante a reunião do Conselho Comunitário de Segurança de 
Bragança, causando com sua atitude uma má impressão perante a sociedade;

RESOLVO:
1. Concordar em parte com a conclusão a que chegou o presidente do (PADS), de que 

em face dos fatos e pelas provas colhidas nos autos não há indícios de crime comum ou Militar,  mas 
pelas provas presentes nos autos, está configurado a transgressão da disciplinar Bombeiro Militar, por 
parte do SUB TEN BM MANOEL EUFRÁSIO GOULART NETO, RG: 31981310, pois conforme consta nos 
autos, segundo as provas das testemunhas fls. 54 e 56 dos autos, confirmam que o militar portou-se sem 
compostura durante a reunião,  questionando a não presença dos demais órgão de segurança pública, 
trazendo constrangimento para os diretores e os demais que ali  estavam presentes,  para tentar  trazer 
melhorias na prestação dos serviços públicos naquela localidade, onde o mesmo estava ali  para tentar 
solucionar  os  problemas que  a  sociedade estava  expondo  e  não  questionar  a  atuação do  CONSEG-
BRAGANÇA, com a sua conduta não procurou manter boas relações com outras categorias e entidades  
representativas da sociedade em geral, feriu preceitos básicos do militarismo e da disciplina, quando se 
portou  sem compostura  em local  público,  não  atuando com profissionalismo  sendo indiscreto  em sua 
linguagem e não observou as normas de boa educação quando veio a desacreditar a atuação do conselho 
em questão; 

2. PUNIR o SUB TEN BM MANOEL EUFRÁSIO GOULART NETO, RG: 31981310, com 
REPREENSÃO,  pois  infringiu  com suas condutas os,  Art.  17 incisos,  X,  XVII,  Art.18,  incisos,  X,  XXXI, 
XXXIV. Art. 37 incisos, CXII, Com atenuantes do Art. 35, incisos, I, com agravantes, do Art. 36. inciso, II, V 
e X,  transgressão “LEVE”,  por incidir  no Art.  31, § 1º, incisos,  I  e II.   Permanece no  comportamento 
“BOM”. Todos os artigos e incisos da Lei Estadual nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, CEDPM;

3. Ao comandante do militar confecção da nota de punição para publicação em Boletim 
Geral e cumprimento das demais fases e execução da sanção disciplinar, em conformidade com o disposto  
no art. 48, parágrafo 1° do CEDPM;
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4.  Publicar em Boletim Geral  a presente solução de (PADS),  A Ajudância Geral  para 
providências;

5. Arquivar os 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;

6. Publique-se, registre-se, cumpra-se.  
Belém-PA, 12 de julho de 2012.

MARIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

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

Confere com o Original:

JOSÉ RAIMUNDO LÉLIS POJO - MAJ QOBM
Ajudante Geral do CBMPA, em exercício
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