
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 18 DE JULHO DE 2012.
BOLETIM GERAL Nº 132

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

1ª PARTE - SEVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 19 DE JULHO DE 2012 (QUINTA-FEIRA)

Superior de Dia TCEL BM LIMA

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM FLÁVIA
2º Turno: CAP BM MELENDEZ

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM JORGE MAX
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM CARVALHO
Perito de Incêndios e Explosões
Auxiliar do Perito de Incêndios e Explosões

TCEL BM CANTUÁRIA
ASP. OF. BM RENATA

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1  –  SECRETARIA DE ESTADO  DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA 
SOCIAL

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 410598
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, após análise da documentação e 

da proposta financeira contida nos autos do processo licitatório na modalidade Convite nº. 006/2012-FISP,  
que tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia civil para reforma 
do telhado do prédio central do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, resolve, 
ADJUDICAR o objeto desta licitação em favor da empresa TECBRÁS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-EPP, 
com valor global de R$ 133.200,17 (cento e trinta e três mil, duzentos reais e dezessete centavos).

Belém, 17 de julho de 2012.

SILVIA HELENA FERREIRA LEÃO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do FISP

ATO DE HOMOLOGAÇÃO
CONSIDERANDO: O resultado de julgamento das propostas financeiras realizada pela 

Comissão Permanente de Licitação do FISP, referente à licitação na modalidade Convite nº. 006/2012FISP, 
pelo critério de menor preço global, de acordo com a ata de análise de documentação e de propostas de 
preços;

RESOLVE:
HOMOLOGAR a  licitação  na  modalidade  Convite  nº.  006/2012FISP,  cujo  objeto  é  a 

Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia civil de reforma do telhado do prédio 
central do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, pelo critério de menor preço 
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global,  de  acordo  com  a  ata  de  análise  e  julgamento  de  propostas  financeiras,  a  empresa  abaixo 
identificada: - TECBRÁS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-EPP, com o valor global de R$ 133.200,17 (cento e 
trinta e três mil, duzentos reais e dezessete centavos).

Belém, 17 de julho de 2012.
HOMOLOGO: BELARMIRA FÁTIMA SOUZA PANTOJA
ORDENADORA DE DESPESA DO FISP
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32201 de 18/07/2012)

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

A) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 
determinação deste Subcomando por meio da Portaria nº 123/2008 – Subcmdº Geral, de 22 de setembro de 
2008, cujo o presidente foi o 1º TEN QOBM ALLE HEDEN TRINDADE DE SOUZA, e teve o intuito de apurar 
a denuncia formulada pelo Sr. ROBERTO RAMOS CORY, que relata que o CB BM JÉFERSON EVANDRO 
MARTINS MARINHO,  RG: 17574480,  pertencente atualmente ao quartel do 7º SGBM/I, teria assumido o 
compromisso de pagamento dos danos e prejuízos do veículo do declarante advindo de uma colisão deste  
veículo com a moto do referido militar,  ocorrida no dia 31 de julho de 2008, às 12h00, na Rua Antônio  
Barreto,  entre  Av:  Wandenkolk  e  Av.  Visconde  de  Souza  Franco,  porém  mesmo  assumindo  a 
responsabilidade não teria adimplido com a dívida esquivando-se da responsabilidade assumida.

RESOLVO:
1. Concordar com a conclusão a que chegou o presidente do processo administrativo 

disciplinar simplificado, onde através das provas constantes nos autos não há indícios de Crime Comum 
ou Militar. Bem como não ficou configurado a transgressão da disciplina bombeiro militar por parte do 
CB BM JÉFERSON EVANDRO MARTINS MARINHO, RG: 17574480, uma vez que o militar cumpriu com o 
acordo firmado pelo denunciante, ao qual o mesmo confirma através do termo de declaração às fls. 17 dos 
autos, não restando objeto material no respectivo procedimento para ser apurado, temos bom bem arquivar  
o presente processo por ter havido o adimplemento do acusado ao denunciante.

2. Publicar em Boletim Geral a presente solução do Processo Administrativo Disciplinar 
Simplificado. 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 CBM/PA

B) Analisando os Autos de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 
determinação deste Subcomando Geral, por meio da Portaria nº 105/2011 – Subcomando Geral, de 27 de 
maio 2011, cujo presidente foi  nomeado  2ºTEN QOABM ALEXANDRE CARLOS MONTEIRO COSTA, 
tendo o intuito de apurar a conduta do  SGT BM ANTÔNIO ESTANISLAU DIAS TAVARES, RG:8266, em 
razão do termo prestado pela nacional Srª. JOSIANE DOS SANTOS PEREIRA, onde “em tese”, foi agredida 
fisicamente pelo militar acima citado.

DA ANÁLISE DO PADS
1. Concordar em parte com a conclusão do Oficial encarregado pois os fatos apurados, e 

através das provas colhidas  e constantes nos autos não há indícios suficientes de crime Militar, porém 
há  indícios  de  Crime  Comum,  que  já  está  em  tramite  na  justiça  Comum  através  do  TCO.  Nº 
06/2011.007457-0,  bem como ficou configurado a transgressão da disciplina Bombeiro Militar, por 
parte do SGT BM ANTÔNIO ESTANISLAU DIAS TAVARES, RG:8266, onde no dia 15 de maio de 2011, por 
volta das 22:00h, teve uma discussão com sua companheira, lesionando-a, conforme consta no laudo nº 
21412/2011, às fls 43 dos autos, bem como as testemunhas fls, 29, 30, 31 e 33, confirmam que os mesmos  
travaram discussão e luta corporal,  onde o acusado veio a empurrar a ofendida,  caindo no chão e se 
lesionando, bem como o referido Militar não possibilitou meios de solucionar de forma harmoniosa e pacífica 
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o conflito  com sua companheira,  ferindo assim preceitos do bem estar  social  a harmonia do ambiente  
familiar, e o respeito à dignidade da pessoa humana;

RESOLVO:
1. PUNIR com 03 (TRÊS) dias de DETENÇÃO o SGT BM ANTÔNIO ESTANILAU DIAS 

TAVARES, RG:8266, pois infringiu com a sua conduta os artigo 17, inciso II e §4, art. 18, inciso XXXIII, e o  
art. 37, § 1º e 2º c/c com o art. 129, §9 do CPB Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1948, e art. 7º da Lei  
11.340 de 07 de agosto de 2006.. Com atenuantes no art. 35, incisos I, e agravantes, do artigo 36, inciso 
II,IV, X; transgressão de natureza “LEVE”, por incidir no no art. 31, §3º. Ao comandante do Militar para 
confeccionar nota de punição para aplicação da punição,  bem como em qual  comportamento o 
mesmo permanece. 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.

2.  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;

3. O militar deve cumprir a devida punição após transcurso o prazo recursal na unidade 
onde serve;

4. Publicar em Boletim Geral a presente solução. 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 QOCBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

C) Analisando os Autos de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 
determinação do Subcomando Geral a época, por meio da Portaria nº 112/2008 – Subcomando Geral, de 
25 de agosto de 2008, publicada no Boletim Geral nº 155 de 26/08/2008, cujo encarregado foi nomeado 
MAJ QOSBM CÁSSIO MURILO COELHO CORREA, RG: 439659, tendo o intuito de apurar a conduta do 
militar SUBTEN BM PAULO CÉSAR SANTOS TRINDADE, RG: 10919, pertencente ao 1º SGPA, que teria 
entregado o Atestado de Origem do SD BM JANILSON MATOS ALVES, com mais de 02 (dois) meses de 
atraso, causando transtornos ao serviço administrativo do quartel.

DA ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO
1. Concordar com a conclusão do oficial presidente, que através das provas colhidas e 

presentes nos autos não há indícios de crime comum ou Militar, porém pelas provas presente nos autos 
está configurado à transgressão da disciplina Bombeiro Militar, por parte do SUBTEN BM PAULO 
CÉSAR SANTOS TRINDADE, RG: 10919. Onde através da inquirição do acusado às fls. 35, 36 e 37 dos 
autos, o mesmo afirma que em virtude de problemas no quartel e extra quartel culminou com a demora da 
entrega do referido atestado de origem, o que atenua em parte sua conduta, mas as testemunhas às fls. 40,  
41, 45 e 46, dos autos, confirmam que o referido acusado foi notificado duas vezes para entrega o referido 
documento acarretando transtornos ao andamento do serviço, onde a referida missão foi entregue com dois 
meses  de  atraso  acarretando  transtornos  ao  andamento  do  serviço  e  atendimento  do  militar  que  se 
encontrava,  enfermo,  onde  o  mesmo não  atuou  com profissionalismo  quando  retardou  a  ordem legal 
recebida se justo motivo.

RESOLVO:
1. Pelos fatos relatados acima e para preservar a disciplina na Corporação, PUNIR, com 

REPREENSÃO o SUBTEN BM  PAULO  CÉSAR SANTOS TRINDADE, RG: 10919, pois infringiu com as 
suas condutas do art. 17, inciso, X, do art. 37, inciso, XX, com atenuantes do incisos I, V, do art. 35, sem 
incindir em agravantes do inciso Art. 36. Transgressão “LEVE”, por incindir no § 1º inciso I e II, do art. 31. 
Permanece no comportamento  “ÓTIMO”.  Todos os artigos e incisos da lei 6.833/06, Código de Ética e 
Disciplina da PM/PA ora em vigor no CBM/PA;.

2. Publicar em Boletim Geral a presente solução, A Ajudância Geral para providências;
3.Ao Comandante do Militar para providenciar a Nota de Punição para cumprir as demais 
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fases de execução da sanção disciplinar, em conformidade com o disposto no art.  48, parágrafo 1° do 
CEDPM, após o prazo recursal registrar nos assentamentos do militar a presente punição;

4. 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;

5. 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 - TERMO DE APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE DESERTOR
Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, nesta cidade de  

Belém, Estado do Pará, no quartel do 1º Grupamento Bombeiro Militar, na Travessa Padre Eitíquio nº 2806 – 
Cremação,  o  SD BM JEFFEROSN DOS SANTOS PINHEIRO, RG 2862163,  CPF 689.001.662-00,  não 
apresentou o título  de eleitor,  filho Jurandir  Nascimento Pinheiro  e Maria  da Conceição Rodrigues dos 
Santos,  nascido  em 16  de  abril  de  1979,  solteiro,  brasileiro,  paraense,  militar  do CBMPA,  residente  e  
domiciliado na Rua Augusto Corrêa nº 1168, bairro Guamá, Belém, Estado do Pará., onde por mim, 1º TEN 
QOBM NATANAEL BASTOS FERREIRA, chefe da 1ª Seção do 1º GBM, que lavrei este termo, na presença 
das testemunhas: o 2º TEN QOBM Antoniel Nascimento de Souza e 2º SGT BM Raimundo Amorim e das  
defensoras às Sras Larissa Santana da Silva Trindade, OAB 16827 e Samea Albuquerque da Costa Sare, 
OAB 12810-A, conforme procuração anexa, todos presentes na apresentação esponstânea, cientificado que 
NÃO se encontra preso, e tal termo digitado pelo mesmo ter apresentado-se espontaneamente devido ter 
cometido  crime  de  deserção,  previsto  no  Código  Penal  Militar,  sendo-lhe  informado  de  seus  direitos 
constitucionais,  dentre  os quais  de permanecer calado e de advogado que indicar.  Dada a palavra ao 
desertor , declarou que durante esse período estava de licença médica da suposta deserção mesmo tendo 
recebido alta médica continuava apresentar sintomas impedindo de retornar ao trabalho, e informar minha 
situação de saúde. Requeiro imediato encaminhamento a junta médica de inspeção de saúde para que seja  
deferido a licença médica conforme consta no estatuto da corporação. Passada a apalavra as defensoras 
que  ratifica  as  alegações  do  apresentando  e  requer  a  inclusão  das  seguintes  informações:  que  o 
apresentando estava sob tratamento de saúde e tomando medicamentos controlados por ordem médicas.  
Que  se  encontrava  residindo  só  na  residência  de  seus  genitores  nesse  intere,  pois  os  mesmos  se 
encontravam na  comarca  de Barcarena  a  serviço.  Que não  recebeu nenhuma visita  ou  vistoria  dessa 
corporação com vistas a confirmar o morivo de sua ausênica ao serviço apesar de não ter se ausentado do  
lar. Que necessita de forma urgente e imediata passar por perícia médica e que lhe seja deferido a licença 
médica  durante  o  período  necessário  a  sua  melhora  a  retorno  as  atividades  dessa  instituição.  Esta  
autoriadde que lavra este termo informa as defensoras que o DESERTOR será encaminhado a POLIBOM 
para  inspeção  de  saúde  e  avaliação  psicológica.  Nada  mais  havendo  a  declarar  e  nem  perguntado 
encerrou-se o presente termo que,  lido e achado conforme,  vai  devidamente assinado pela  autoridade 
bombeiro militar, pelas testemunhas, pelas defensoras e pleo desertor.

Natanael Bastos Ferreira – 1º TEN QOBM – RG 3747541
Autoridade que lavrou o Termo de Apresentação Esponstânea de Desertor

Jefferosn dos Santos Pinheiro – SD BM RG 2862163
Desertor

Antoniel Nascimento de Souza – 2º TEN QOBM
Testemunha

Larissa Santana da Silva Trindade, OAB 16827,
Defensora

Samea Albuquerque da Costa Sare, OAB 12810-A
Defensora
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3 - AVOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA
Analisando  os  Autos  de  Sindicância  procedido  por  determinação  do  Comando  do 

3ºGBM, e com fulcro no art. 66, § 1º, inciso, I, da lei 6.833, de 13 de fevereiro de 2006, resolvo; avocar a 
solução  dada pelo  Comandante  do  Militar  a  solução  de  Sindicância  instaurada  através  da  portaria  nº 
005/2012 3ºGBM, de 03 de abril de 2012, cujo encarregado foi nomeado 3º SGT BM EDSON CASTRO DA 
SILVA,  RG:  3315679, tendo o escopo de apurar  o  sumiço de material  operacional  individual  (capa de 
incêndio e bala- Clava) cautelado ao SD BM ROCHA, no serviço do dia 21JUN2011.

RESOLVO;
1. Discordar da solução dada pelo Comandante do 3º GBM e discordar da solução dada 

pelo encarregado da Sindicância,  pois através das provas presentes nos autos,  há indícios de Crime 
Militar,  de autoria incerta ao qual deverá ser instaurado o competente IPM para se chegar ao autor do 
delito, bem como o destino dado ao material da fazenda pública, não há indícios suficientes de Crime 
Comum, porém há indícios de transgressão da disciplina de autoria incerta até o momento,  onde 
deverá ser instaurado o competente IPM, para melhor ser explorado a autoria do furto ou destino diverso do 
material da fazenda pública;

2.  Instaurar Inquérito  Policial  Militar,  Para  apurar  o  possível  furto  ou  extravio  do 
material  operacional  individual,  da  fazenda  pública,  (capa  de  incêndio  e  balaclava),  ao  qual  estava 
cautelado ao SD BM ROCHA, ocorrido no serviço do dia 21JUN2011.

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

4. Ao comandante do 3º GBM, para ficar ciente da instauração do IPM e da solução 
dada nos autos da presente sindicância.

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

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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