
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 21 DE AGOSTO DE 2012.
BOLETIM GERAL Nº 155

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

1ª PARTE - SEVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 22 DE AGOSTO DE 2012 (QUARTA-FEIRA)
Superior de Dia
Supervisor de Área

TCEL BM HAYMAN
CAP BM NETO

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM GIRLENE
2º Turno: CAP BM ADRIANA

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM MARCELINO
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM COUTINHO
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM PABLO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – ATO DA DIRETORIA DE ENSINO E INSTRUÇÃO

PORTARIA Nº017 de 03 de agosto de 2012
O Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA, no uso de suas atribuições que lhe são 

conferidas no Art. 21 da Lei Estadual nº 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
Considerando a competência do Diretor de Ensino e Instrução CBMPA, 
Considerando a aprovação do projeto pedagógico do Curso de Perícia de Incêndio e 

Explosões/2012 -CPIE

RESOLVE:
Art.  1º  -  Aprovar o  Curso  de  Perícia  de  Incêndio  e  Explosões/2012  -CPIE,  a  ser 

realizado pela Diretoria de Ensino e instrução, obedecendo as seguintes orientações:
Carga horária total: 240 (duzentas E quarenta) horas aula.
Período de realização: maio a agosto/2012.
Funcionamento: Auditório do Comando Geral
Número de vagas: 34 (trinta e quatro) vagas.
Art. 2º – Designar o servidor, CAP QOBM Pablo cruz de Oliveira, para exercer a função 

de coordenador do referido curso;
Art.3º Revogam-se as disposições em contrário;
Art.5º Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Antonio Ulisses Lopes de Oliveira- Cel QOBM
Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA 

2-NOTA DE INSTRUÇÃO Nº 005/2012.
1 - FINALIDADE:
Especializar bombeiros no Curso de Perícia de Incêndio e Explosões, refletindo assim na 

boa prestação do serviço público, em nome da supremacia dos interesses da população paraense.
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2 – REFERÊNCIA:
2.1 - Constituição Estadual do Pará;
2.2 - Legislação de Ensino do CBMPA.

3 - OBJETIVOS:
3.1 – GERAL:
Preparar e habilitar Aspirantes-a-Oficiais e Oficiais Bombeiros Militares ao exercício do 

serviço de perícia com base nas normas técnicas vigentes na Corporação a fim de que possam exercer tal  
atividade no âmbito do CBMPA.

3.2 – ESPECÍFICOS:
O Curso de Perícia de Incêndios e Explosões visa capacitar e preparar os Aspirantes-a-

Oficiais e Oficiais subalternos do quadro de combatentes, para a execução perícias em locais sinistrados por 
Incêndios e explosões, bem como: 

- Agir conforme a ética e responsabilidades profissionais quando do ato das perícias;
-  Fornecer  aos  Aspirantes-a-Oficiais  e  Oficiais  subalternos  participantes  a  base  do 

conhecimento técnico específico da área de perícia;
-  Capacitar  aos  participantes  do  curso  o  levantamento  das  possíveis  causas  de 

incêndios.

4 – EXECUÇÃO:
4.1 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO CURSO:
CARGA HORÁRIA TOTAL: 240 h/a, sendo 40 h/a (creditadas do CAVT)
3.2 – INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO: março 2012
3.3 – PERÍODO DE REALIZAÇÃO: março a agosto/2012 em dois períodos
3.4 – FUNCIONAMENTO: Auditório do Quartel do Comando Geral do CBMPA 
3.5 – INFRA-ESTRUTURA: Diretoria de Ensino e Instrução do CBMPA
3.6  –  PÚBLICO ALVO:  O curso  destina-se  prioritariamente  a  habilitar  Aspirantes-a-

Oficiais e Oficiais Subalternos pertencentes ao quadro de combatentes possuidores do Curso de Vistoria  
Técnica ou o Curso de Análise e Vistoria Técnica, para o exercício de Atividades de Perícia de Incêndios e 
Explosões.

3.7-  DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS:  40 (quarenta)  vagas,  sendo 28  para  Aspirantes-a-
Oficiais e 12 para oficiais subalternos lotados nas diversas UBM’s, preferencialmente que trabalhem na 
atividade técnica.

3.8  –  SELEÇÃO:  O número  de  alunos  a  serem inclusos  nesta  edição  do  Curso,  é 
previsto  para  40  (quarenta)  vagas,  sendo  28  (vinte  e  oito)  Aspirantes-a-Oficiais  e  12  (doze)  Oficiais, 
relacionados  em  uma  única  turma,  respeitando  os  limites  mínimos  acessíveis  ao  processo  ensino-
aprendizagem. 

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE ENSINO APRENDIZAGEM
7.1. Avaliação do Docente
Será realizada por meio de questionários estruturados e propostos pelo IESP, de 

acordo com o estabelecido em Portaria nº 008/2003 - Avaliação de Desempenho de Docente.

7.2. Avaliação do Discente
Compreenderá dois momentos: 

i. Avaliação  do  que  será  ministrado  pelo  docente  durante  o  desenvolvimento  da 
disciplina em tela  (verificação diagnóstica, imediata, de estudo, corrente, especial e de verificação 
final);

ii. Avaliação  do  comportamento  durante  o  curso  (todo  e  qualquer  procedimento 
comportamental estabelecido pela doutrina bombeiro militar).

Os dois momentos serão realizados através de procedimentos e instrumentos avaliativos 
contínuos, paralelos e sistemáticos pelos docentes e pela Coordenação do CPIE/2012, que deverão levar 
em consideração o planejamento de suas disciplinas, considerando os objetivos e a determinação curricular 
do referido curso, os interesses e as características dos discentes.

No sistema de avaliação são necessários que fiquem explícitos os modos, os métodos, 
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as técnicas e os instrumentos que serão utilizados no processo avaliativo. O estágio supervisionado será  
avaliado por meio de relatório, e com a produção de um Programa de Trabalho, a ser apresentado no final 
do curso:

Seguindo estes princípios, para os métodos avaliativos deverão ser observados:
• Para disciplinas com carga horária até  20 h/a, será aplicada  01 (uma) verificação 

corrente;
a) Para  disciplinas  com  carga  horária  até  70  h/a,  serão  aplicadas  02  (duas) 

verificações correntes;
b) Para disciplinas com carga horária a partir  de  90 h/a,  serão aplicadas  03 (três) 

verificações correntes;
c) Disciplinas Bombeiros Militares, obrigatoriamente deverão ter 50% de prova teórica 

e 50% de prova prática, para cada verificação;
d)  A prova teórica compreende: parte escrita e /ou oral;
e)  A prova prática compreende: trabalhos em grupo e/ou individuais em classe ou não; 

atividades de laboratório, simulados e exercícios práticos; 
f)  A avaliação também compreenderá a participação em debates, palestras e outras 

atividades afins, bem como disciplina, frequência, pontualidade e assiduidade.

7.2.1 - Aproveitamento do Aluno
O aproveitamento do aluno será analisado através de notas e menções,  obtidas nas 

verificações correntes (VC’s), baseado nos seguintes critérios:
A) A avaliação em termo de notas será de 0, 000 (zero) a 10, 000 (dez).
B) A nota de cada disciplina será igual ou superior a 7, 000 (sete) com menção igual ou 

superior a “B” (Bom) e será calculada através da média aritmética simples das notas finais das respectivas  
disciplinas.

C) A média final será calculada através da média aritmética simples das notas obtidas 
nas disciplinas, com aproximação em milésimos.

D) Será considerado aprovado no curso o aluno que obtiver média igual ou superior a 
7, 000 (sete), com menção igual ou superior a “B” (Bom)

E) A nota 0, 000 (Zero) na media aritmética da VC, de qualquer disciplina reprovará o 
aluno.

F) O aluno que não obtiver média menor que 7,000 (sete) e maior que 0 000 (Zero) na 
média aritmética de qualquer disciplina, será submetido à Verificação Final (VF).

G) O aluno que não alcançar nota em VF será submetido a 2ª época e terá que obter 
média, pelo menos, igual a que precisava na VF.

H) A menção não alcançada em 2ª época reprovará o aluno.
I) A média final em VF ou em 2ª época, em cada disciplina, será igual ou superior a  

5,000 (cinco) e sempre inferior a 7,000 (sete).
J) O aluno que faltar a qualquer VC poderá solicitar 2ª chamada, com o devido amparo 

legal. 

7.2.1.1 - Quadro de Menções
MENÇÕES VARIAÇÃO DE NOTAS

MB De 10,000 a 8,000

B De 7,999 a 6,000

R De 5,999 a 5,000

I De 0,000 a 4,999

7.3- Do Desligamento do Curso:
– Desligamento  a  pedido: O  aluno  que  não  mais  desejar  frequentar  o  Curso 

procederá da seguinte forma:

-   O  Aluno  deverá  providenciar  o  preenchimento  de  um  requerimento  junto  à 
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Coordenação;
- O Aluno deverá prestar Termo de Declaração para a Coordenação;
- O Aluno será direcionado à Junta de Saúde para exame médico e apresentado a DEI, 

para as providências necessárias.
Desligamento por insuficiência de carga horária:
- O Aluno deverá frequentar no mínimo 75% da carga horária total do curso;
-  O Aluno deverá frequentar no mínimo 75% da carga horária de cada disciplina do 

curso;
Desligamento por insuficiência de notas: 
-  Aluno será desligado caso não obtenha a nota mínima após realizar as você, VF e 2ª 

VF;
Desligamento a bem da disciplina:
O  aluno  que  não  atender  as  prescrições  da  Norma  Reguladora  será  avaliado  pela 

Coordenação do Curso e pelo Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA, os quais emitirão um parecer de 
permanência ou desligamento do Curso.

7.4. Da Exclusão
Será excluído do Curso, o aluno que contrariar qualquer item da Norma Reguladora do 

curso, regulamentos e demais legislações que regem a disciplina Bombeiro Militar, conforme os trâmites 
previstos nas mesmas. 

9. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CURSO:
Coordenação Geral do Curso: Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA;
Coordenação Operacional do Curso: Capitão BM Pablo

10 - ATRIBUIÇÕES DIVERSAS:
10.1 - DIRETORIA DE ENSINO E INSTRUÇÃO:
Providenciar matrícula dos candidatos no curso.
10.2 – DAL:
Providenciar materiais de apoio ao curso;
Impressão de documentos;
Reprografia de Apostilas;
Pastas para arquivamento de documentos;
Apagador;
Pincel para quadro branco.
10.4 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO:
Providenciar divulgação do curso no site do CBMPA.
10.6 - AJUDÂNCIA GERAL:
Publicação em Boletim Geral.

11- PRESCRIÇÕES DIVERSAS:
11.1 - Documentos necessários para inscrição no curso:
I- Ficha de inscrição assinada pelo comandante da unidade;
II- Xérox da Identidade Funcional;
11-2  - A Coordenação  Geral  do  Curso  estará  sob  responsabilidade  da  Diretoria  de 

Ensino e Instrução do CBMPA.  
 Belém-PA, 07 de agosto de 2012.

Antonio Ulisses Lopes de Oliveira – Cel QOBM
Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA

3 - NOTA DE SERVIÇO E ORDEM DE SERVIÇO - APROVAÇÃO
Conforme Ofício nº 217/2012 - GMAF – Belém-PA, de 31JUL2012, remetido ao Gab. do 

Comando Operacional do CBMPA, , Nota de Serviço nº 020/2012, referente a estabelecer os procedimentos 
básicos, quanto ao serviço de prevenção aquática embarcada a ser executada pelo CBMPA representado 
pelos militares do GMAF nas ilhas de Cotijuba e Outeiro.
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Conforme Ofício nº 121/2012 - 1ª SBM- Infraero, de 05JUL2012, remetido ao Gab. do 
Comando Operacional do CBMPA, aprovo a Ordem  de Serviço nº 001/2012, referente a estabelecer os 
procedimentos básicos,  quanto ao serviço de prevenção de combate a incêndio e salvamento na Área 
Aeroportuária de Belém, a ser executado pelos militares da 1ª SBM/I  – Infraero do CBMPA, durante a  
realização da “ATUALIZAÇÃO TÉCNICA DE BOMBEIRO DE AERÓDROMO. 

Conforme Ofício nº 172/2012 - 9º SGBM/I – Cametá-PA, de 09AGO2012, remetido ao 
Gab. do Comando Operacional do CBMPA, aprovo a Ordem  de Serviço nº 024/2012, referente  a 
estabelecer os procedimentos básicos, quanto ao serviço de prevenção de acidentes, atuação no caso de 
incêndio, pânico, atendimento pré-hospitalar e guarda-vidas durante a festividade de São Benedito, no ano 
de 2012, a ser realizado pelo 9º SGBM/I proporcionando segurança e tranquilidade a todos os fieis.

Conforme Ofício nº 269/2012 - 12º SGBM/I – Bragança-PA, de 03AGO2012, remetido ao 
Gab. do Comando Operacional do CBMPA, aprovo a Nota de Serviço nº 003/2012, referente a regular e 
estabelecer os procedimentos básicos, quanto aos serviços de corte/poda de árvores que encontram-se em 
risco iminente de queda, a serem executados pelo CBMPA.

Conforme Ofício nº 269/2012 - 12º SGBM/I – Bragança-PA, de 03AGO2012, remetido ao 
Gab. do Comando Operacional do CBMPA, aprovo a Nota de Serviço nº 005/2012, referente  a regular e 
estabelecer os procedimentos básicos, quanto ao desenvolvimento de atividades alusivas a semana de 
prevenção do 12º SGBM/I,  em vista a ofertar a comunidade informações importantes quanto as nossas 
atividades fins, quanto aos meios de seguir  nossa carreira e como prevenir  e agir  mediantes acidentes 
domésticos e outros.

Conforme Ofício nº 269/2012 - 12º SGBM/I – Bragança-PA, de 03AGO2012, remetido ao 
Gab. do Comando Operacional do CBMPA, aprovo a Nota de Serviço nº 008/2012, referente  a regular e 
estabelecer os procedimentos básicos, quanto aos serviços de prevenção a serem executado pelo CBMPA 
em locais de grande concentração de público.

Conforme Ofício nº 269/2012 - 12º SGBM/I – Bragança-PA, de 03AGO2012, remetido ao 
Gab. do Comando Operacional do CBMPA, aprovo a Nota de Serviço nº 012/2012, referente  a regular e 
estabelecer  os  procedimentos  básicos,  quanto  aos  serviços  de  prevenção  a  serem  executados  pelo 
CBMPA.

Conforme Ofício nº 269/2012 - 12º SGBM/I – Bragança-PA, de 03AGO2012, remetido ao 
Gab. do Comando Operacional do CBMPA, aprovo a Nota de Serviço nº 015/2012, referente  a regular e 
estabelecer os procedimentos básicos,  quanto aos serviços de prevenção e atuação em tempo hábil  a 
serem executados pelo CBMPA.

Conforme Ofício nº 269/2012 - 12º SGBM/I – Bragança-PA, de 03AGO2012, remetido ao 
Gab. do Comando Operacional do CBMPA, aprovo a Nota de Serviço nº 016/2012, referente a regular e 
estabelecer os procedimentos básicos, quanto aos serviços de corte/poda de árvores que encontram-se em 
risco iminente de queda, a serem executados pelo CBMPA.

Conforme Ofício nº 224/2012 - GMAF – Belém- PA, de 03AGO2012, remetido ao Gab. 
do Comando Operacional do CBMPA, aprovo a Nota  de Serviço nº 029/2012, concernente a regular e 
estabelecer os procedimentos básicos, quanto ao serviço de prevenção aquática a  ser  executado pelo 
CBMPA representado pelos militares do GMAF na ilha de Cotijuba, praias do Farol e Vai-quem-quer.

Conforme Ofício nº 268/2012 - 12º SGBM – Bragança- PA, de 03AGO2012, remetido ao 
Gab. do Comando Operacional do CBMPA, aprovo a Nota  de Serviço nº 013/2012, concernente a 
regularizar e estabelecer os procedimentos básicos, quanto aos serviços de proteção balneária a serem 
executados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará,  durante os fins de semana do mês de julho do 
corrente ano no balneário de Anoirá, Município de Augusto corrêa / Pa.

Conforme Ofício nº 270/2012 - 12º SGBM – Bragança- PA, de 03AGO2012, remetido ao 
Gab. do Comando Operacional do CBMPA, aprovo a Nota  de Serviço nº 018/2012, concernente a 
regularizar e estabelecer os procedimentos básicos, quanto aos serviços de proteção balneária a serem 
executados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará, durante um fim de semana do mês de Agosto do 
corrente ano na praia de Ajuruteua, Município de Bragança-PA.

Conforme Ofício nº 212/2012 - 6º GBM – Barcarena- PA, de 08AGO2012, remetido ao 
Gab. do Comando Operacional do CBMPA, aprovo a Ordem de Serviço nº 024/2012, concernente a  regular 
e estabelecer os procedimentos básicos, quanto ao serviço de proteção balneária executado pelo Corpo de 
Bombeiros Militar do Pará, Município de Barcarena-PA.

Conforme Ofício nº 458/2012 - 2º GBM/I – Castanhal-PA, de 08AGO2012, remetido ao 
Gab. do Comando Operacional do CBMPA, aprovo a Ordem de Serviço nº 104/2012, referente a regular e 
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estabelecer os procedimentos básicos, quanto ao serviço de corte de árvore que encontram-se em risco 
iminente de queda, a serem executados pelo CBMPA.

Conforme Ofício nº 217/2012 - 1º SGBM – Marituba- PA, de 08AGO2012, remetido ao 
Gab.  do  Comando  Operacional  do  CBMPA,  aprovo  a  Ordem  de  Serviço  nº  012/2012,  concernente  a 
regularizar e estabelecer os procedimentos básicos, quanto ao serviço de prevenção de Guarda-Vidas em 
locais  de Grande concentração  de público a  ser  realizado  pelo  1º  SGBM- Marituba,  proporcionando a 
tranquilidade de todos os populares no local do evento.

Conforme Ofício nº 162/2012 - 8º GBM – Tucuruí- PA, de 05AGO2012, remetido ao Gab. 
do Comando Operacional do CBMPA, aprovo a Ordem de Serviço nº 019/2012, concernente a  regular e 
estabelecer os procedimentos básicos para a “1ª OLIMPÍADA INTERNA TÉCNICO PROFISSIONAL”, a ser 
realizada pelo 8º GBM, no período de 15 a 16 de agosto do corrente ano em comemoração alusiva a dois  
anos de atividades na região do lago do Rio Tocantins.

Conforme Ofício nº 175/2012 - 9º SGBM – Cametá- PA, de 09AGO2012, remetido ao 
Gab. do Comando Operacional do CBMPA, aprovo a Ordem de Serviço nº 025/2012, concernente a  regular 
e estabelecer os procedimentos básicos para a execução da solenidade de Formatura da 1ª turma do  
projeto Bombeiro vai a escola.

(Fonte: Nota nº 41/2012 – Comando Operacional)

4 - QUADRO DE TRABALHO SEMANAL – APROVAÇÃO
Conforme Ofício nº 538/2012 – 1º GBM – Belém-PA, de 06AGO2012, remetido ao Gab. 

do Comando Operacional do CBMPA, aprovo o Quadro de Trabalho Semanal nº 36, do 1º GBM , referente 
ao período de 06AGO2012 à 10AGO2012.

Aprovo o Quadro de Trabalho Semanal  nº  35,  do 3º GBM ,  referente ao período de 
30JUL2012 à 03AGO2012. 

(Fonte: Nota nº 41/2012 – Comando Operacional)

5  –  CONVOCAÇÃO  PARA  COMPOSIÇÃO  DO  EFETIVO  BM  DO 
BATALHÃO  DE  PRONTO  EMPREGO  2012-2013,  DA  FORÇA  NACIONAL  DE 
SEGURANÇA PÚBLICA – INSTRUÇÃO DE NIVELAMENTO DE CONHECIMENTO-INC.

– ficam convocados a realizarem a inspeção de saúde e teste de aptidão física para fins 
de frequentarem a Instrução de Nivelamento de Conhecimento da Força Nacional de Segurança Pública, os 
militares abaixo relacionados por terem obtidos as 1º colocações nos cursos de GV/2009, GV/2011 turma A,  
GV/2012 e CRAS/2011.

Nº POSTO NOME COMPLETO UNIDADE BM
01 2º TEN BM RENAN JOSÉ ALMEIDA AMARO GMAF
02 SD BM EMERSON LEÃO RIBEIRO GMAF
03 SD BM CLEDISON DO ESPIRITO SANTO P.GONÇALVES 1º GBS
04 SD BM HERNANE DE SOUZA LEITÃO 2º GBM

- DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS:
Há necessidade de que os militares selecionados atendam aos critérios constantes no 

anexo I, inclusive que  não tenham concluído a instrução de nivelamento de conhecimento da força 
nacional de segurança pública, sob pena de indeferimento da indicação. 

1-Não ter sido responsabilizado ou condenado pela prática de infração administrativa 
grave ou condenação penal pelos últimos 05 (cinco) anos.

2-não  esta  respondendo  a  processo  administrativo  (Conselho  de  Justificação  ou 
Disciplina) ou processo criminal na justiça comum ou militar.

3-Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”.
4-Possuir, no mínimo, 03 anos de experiência profissional na atividade operacional, não 

devendo estar afastado desta há mais de um ano.
5-Ser considerado “APTO” em inspeção de saúde.
6-Ser considerado “APTO” em teste de aptidão física, com a apresentação da respectiva 

ATA,submetendo-se a novo teste de aptidão a ser realizado pelo DFNSP,em que deverá, novamente, ser 
considerado “APTO”,conforme o conteúdo da portaria nº09/2010/DFNSP/SENASP/MJ-(Anexos V e VI).

7-Não possuir INC (Instrução de nivelamento de Conhecimento)
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8-Apresentar certidão negativa de Justiça Comum, Militar Estadual ou Corregedoria.
9-Possuir Carteira Nacional de habilitação, no mínimo na categoria B.

1.3- DA INSPEÇÃO DE SAÚDE:
Todos  os  militares  convocados  deverão  comparecer  para  inspeção  de  saúde,  na 

POLIBOM, no dia 21 de Agosto de 2012,às 8h00, munidos dos resultados recentes dos exames abaixo 
relacionados:

PARA TODAS AS IDADES
01 HEMOGRAMA COMPLETO
02 GLICEMIA
03 VDRL
04 TRIGLICERIDEOS
05 COLESTEROL E FRAÇÕES
06 TGO
07 TGP
08 URÉIA
09 CREATININA
10 PARASITOSCOPIA DE FEZES
11 URINA ROTINA
12 RAIO-X TÓRAX PA E PERFIL
13 TESTE ERGOMETRICO
14 PSA (SOMENTE A PARTIR DE 40 ANOS)
15 BETA HCG (SOMENTE AO SEXO FEMININO)

OBSERVAÇÕES:
g) Para  a  inspeção de saúde,  serão  validados os exames realizados até  06 (seis) 

meses contados até a data de apresentação na POLIBOM.
h) A critério da Junta de Saúde Especial, outros exames complementares poderão ser 

solicitados aos candidatos para melhor juízo de entendimento. 
i) As referidas ATAS deverão ser remetidas a Diretoria de Ensino e Instrução até o dia 

23 de Agosto de 2012.
 
1.4 – DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA:
1.4.1- Os candidatos aptos em inspeção de saúde deverão ser submetidos ao teste de 

aptidão física, que será realizado no Comando Geral do CBMPA no dia 27 de agosto de 2012 e IESP no dia  
28 de Agosto de 2012, as 08h00.

PROVAS

1º DIA

III- CORRIDA AERÓBICA DE 12 MIN.
IV- TRAÇÃO BARRA FIXA OU APOIO DE FRENTE SOBRE O 
SOLO
V- SHUTTLE RUN 

2º DIA
• DESLOCAMENTO 50MT
• FLUTUAÇÃO 10 MIN.
• FLEXÃO ABDOMINAL

OBSERVAÇÃO:
- As referidas ATAS deverão ser remetidas a Diretoria de Ensino e Instrução até o dia 29 

de Agosto de 2012.
(Fonte: Nota nº 71/2012 - DEI
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3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS GERAIS
A – ALTERAÇÃO DE OFICIAL

1 - SEGUIMENTO E REGRESSO
Conforme Ofício  nº  320/2012 7º  GBM- Itaituba-PA,  de  07AGO2012,  autorizo  o  MAJ 

QOBM NEY TITO DA SILVA AZEVEDO, para deslocar-se no período de 09 a 12 de agosto do corrente ano,  
ao Município de Santarém, a fim de realizar consulta, exames de rotina e tratamento com ortopedista.

(Fonte: Nota nº 41/2012 – Comando Operacional)

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 - TRANSFERÊNCIA SEM EFEITO

Torno sem efeito a publicação constante na 3ª parte do BG nº 114, de 21JUN2012, 
concernente a transferência do militar abaixo relacionado, exarado na nota nº 40, de 18JUN2012 – Diretória 
de Pessoal do CBMPA.

Do 2º SGBM/I - Icoaraci para o 6º GBM- Barcarena
SUBTEN BM CARLOS MARQUES DOS SANTOS JÚNIOR    MF:5211867-1
(Fonte: Nota nº 41/2012 – Comando Operacional)

2 - CLASSIFICAÇÃO
Na 4ª Seção do EMG do CBMPA.
2º SGT BM FÉLIX TRINDADE BARBOSA, do QCG.
(Fonte: Ofício nº 161/2012 - BM/4)

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

A) Analisando os Autos de Sindicância procedido por determinação deste Subcomando, 
por meio da  Portaria nº 171/2012 – Subcomando Geral, de 29 de junho de 2012, que foi publicado em 
Boletim Geral nº 128, de 12 de julho de 2012, tendo sido nomeado para ser encarregado da presente 
sindicância o 3º SGT BM JOSÉ DE OLIVEIRA MARQUES JUNIOR, que teve o intuito de apurar a conduta 
do SD BM RAIMUNDO ALMEIDA SAMPAIO, o qual “em tese” estaria realizando acusações supostamente 
falsas a respeitos das Srª MARIA DAS GRAÇAS FURTADO GUSMÃO e Srª RAIMUNDA DA ASSUNÇÃO 
OLIVEIRA COELHO, acarretando as mesmas ofensas morais;

RESOLVO:
1. Concordar com a solução dada pelo encarregado da sindicância, que em virtude das 

provas constante nos autos não há indícios de crime civil, Militar ou de Transgressão da Disciplina, 
por  parte  do  militar  sindicado,  uma  vez  que  as  denunciantes  não  apresentaram  provas  materiais  ou 
testemunhais  contundentes  sobre  a  incidência  de  crime  ou  transgressão  da  disciplina,  onde  ficou 
comprovado que o referido militar,  como condômino do conjunto  onde mora efetuou reivindicações de 
prestações de contas referentes à administração das mesmas à frente da Associação de moradores na  
assembléia do conjunto residencial Icuí-Guajará.

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, Cumpra-se.
Belém-PA, 17 de agosto de 2012.

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

B) Analisando os Autos de Sindicância procedido por determinação deste Subcomando, 
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por meio da Portaria nº 130/2007 – Subcomando Geral, de 05 de dezembro de 2007, que foi publicado em 
Boletim Geral nº 224, de 20 de dezembro de 2007, onde após Vistoria Técnica realizada, no dia 11JUL07 , 
pelos Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar – CBM, 1º TEN ANA PAULA e o 1º TEN HÉLIO DE ALMEIDA, 
no estabelecimento denominado BENEDITO MUTRAN & CIA LTDA, localizado à Av: Bernardo Sayão, nº 
4800,  que já  possui  projeto de combate a incêndio  aprovado pelo CBM e constataram que o referido  
estabelecimento não executou na sua totalidade o sistema de combate a incêncio de acordo com o projeto 
aprovado e mesmo assim foram emitidos os atestados de Vistoria Anual nos anos de 2003, 2004 e 2006,  
respectivamente, pelos Militares do CBM: SUBTEN BM  ALEXANDRE DE MELO, RG: 1782735; SUBTEN 
BM PALMESTON LOPES ALVES FILHO, RG: 1998693, e o SGT BM MARCO ANTONIO DA SILVA COSTA.

RESOLVO:
1. Concordar com a solução dada pelo encarregado da sindicância, que em virtude das 

provas constante nos autos  não há indícios de crime civil ou Militar,  mas pelas provas presentes nos 
autos há  indícios  de  Transgressão  da  Disciplina,  por  parte  dos  militares  sindicados,  SUBTEN BM 
ALEXANDRE DE  MELO,  vistoria  realizada  no  dia  02  Outubro  de  2003,  RG:  1782735; SUBTEN BM 
PALMESTON LOPES ALVES FILHO,  RG: 1998693, vistoria realizada no dia 20 de Dezembro de 2004, 
SGT BM MARCO ANTONIO DA SILVA COSTA, vistoria realizada no dia 12 de abril  de 2006, onde foi  
constatado  no  estabelecimento  denominado  BENEDITO  MUTRAN  &  CIA LTDA,  foram  realizadas  as 
vistorias nos anos de 2003, 2004 e 2006, pelos respectivos graduados, e foi constatado que o referido 
estabelecimento não executou em sua totalidade o sistema de combate a incêndio de acordo com o projeto 
aprovado, e mesmo assim foram emitidos os atestados de vistoria anual nos citados anos pelos militares, 
fato este constatado após Vistoria Técnica realizada, no dia 11 de julho de 2007 , pelos Oficiais do Corpo de 
Bombeiros Militar – CBM, 1º TEN ANA PAULA TAVARES PEREIRA e o 1º TEN HÉLIO DA SILVA ALMEIRA, 
com as suas condutas infringiram “em tese”, os incisos VII e IX do art. 18 e incisos XIX, XXIII, XXIV, XLVI e 
LVII, do art. 37 da Lei 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, podendo ser sancionados de acordo com art. 106,  
Parágrafo Único;

2.  Determinar a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, 
em  desfavor  dos  militares,  SUBTEN  BM ALEXANDRE DE  MELO,  RG:  1782735;  SUBTEN  BM 
PALMESTON LOPES ALVES FILHO,  RG: 1998693, e o  SGT BM MARCO ANTONIO DA SILVA COSTA, 
para apurar a conduta dos militares, a assistência do Subcomando para providências;

3.  Determinar  a  Instauração  de  Inquérito  Policia  Militar  (IPM), SUBTEN  BM 
ALEXANDRE DE MELO, RG: 1782735; SUBTEN BM PALMESTON LOPES ALVES FILHO, RG: 1998693, 
e o SGT BM MARCO ANTONIO DA SILVA COSTA, para apurar a conduta dos militares, pois há indícios 
que os referidos militares teriam prevaricado na concessão do Habite-se do referido estabelecimento, a 
assistência do Subcomando para providências;

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

5. Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Belém-PA, 17 de agosto de 2012.

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

C) Analisando os Autos de Sindicância procedido por determinação deste Subcomando 
Geral, por meio da Portaria nº 241/2011 – Subcomando Geral, de 22 de novembro de 2011,  tendo sido 
nomeado para ser encarregado da presente sindicância o 2° TEN QOBM ALUIZ PALHETA RODRIGUES, 
que teve o intuito de apurar os fatos ocorridos no dia 28 de setembro de 2011, por volta das 18h10min, na 
SN 3, próximo ao final da linha da Cidade Nova IV, houve uma colisão envolvendo o ônibus do Curuçambá 
UFPA (placa  JUE-9697)  e  a  VTR do  Corpo  de  Bombeiros  (placa  JVV-0806),  conduzido  pelo  SD BM 
WALTER OLIVEIRA DA SILVA FILHO,  o qual “em tese” teria agredido fisicamente o senhor Lucinei da 
Ponte Leite, e posteriormente empunhado uma arma de fogo contra a cabeça do referido cidadão, em via 
pública.

RESOLVO:
1. Concordar com a solução a que chegou o encarregado da sindicância, que em virtude 

das provas constante nos autos, não há indícios de crime de natureza Civil ou Militar,  bem como não 
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ficou  constatado, indícios  de  Transgressão  da  Disciplina,  por  parte  do militar  o  SD  BM WALTER 
OLIVEIRA DA SILVA FILHO, onde através das provas testemunhais às fls. 30, 47, 51, 53, confirmam que 
quando conduzido as partes a seccional os mesmos não apresentavam sinais de agressão, onde ficou 
comprovado que o referido denunciante desacatou, o SD FILHO, sendo dado voz de prisão e o mesmo 
oferecido resistência para ser encaminhado até a seccional, sendo solicitado apoio ao CIOP que deslocou a 
guarnição  da  PM  até  o  local,  que  conduziram  as  partes  até  a  delegacia  sendo  lavrado  o  TCO  nº 
004/2011.000276-3, em desfavor do denunciante, não havendo até o momento provas contundente que 
possa imputar ao sindicado crime ou transgressão da disciplina.

2. Publicar em Boletim Geral a presente de solução 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, Cumpra-se.
Belém-PA,  10 de agosto de 2012.

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

D) Analisando os Autos da Sindicância procedido por determinação deste Subcomando, 
por meio da portaria n° 034/2009 – Subcomando Geral,  de 13 de abril  de 2009, que foi publicado em 
Boletim Geral N° 068, de 14 de abril  de 2009, tendo sido nomeado para ser encarregado da presente  
sindicância o 1° TEN QOBM CARLOS AUGUSTO SILVA SOUTO, RG: 2300264, que teve como escopo 
apurar todas as circunstâncias ocorridas no mês de janeiro do ano de 2009, onde 2° SGT BM  HUGO 
ARMANDO LISBOA MOURA,  RG:  2262497,  à  disposição  do  IESP,  teria  representado  a  prefeitura  de 
Tracuateua/PA, em dois eventos sociais, porém o militar não exerce mais a função de Chefe de Gabinete  
do órgão,  bem como o graduado juntamente  com o  ex-prefeito  Sr.  Walter  Costa  estariam,  “em tese”, 
praticando atos de falsidade ideológica, indução a motim e vandalismo no referido munícipio.

RESOLVO:
1) Concordar com a solução  dada pelo encarregado da sindicância, que em virtude das 

provas constante nos autos não há indícios de crime civil, militar ou de Transgressão da Disciplina, por  
parte do 2° SGT BM HUGO ARMANDO LISBOA MOURA, RG: 2262497, uma vez que a denunciante não 
compareceu para ser inquirida nos autos de sindicância e viesse a confirmar os fatos narrados através dos  
ofícios n° 50/2009 e 084/2009, Prefeitura de Tracuateua, onde informa as condutas do militar, ressaltando  
que a denunciante não trouxe aos autos provas materiais ou os nomes das pessoas para ser inquiridas que  
comprovassem o alegado pela mesma, bem como não compareceu após 2 vezes notificada para prestar o 
termo de  declaração  para  elucidar  os  fatos  que  a  mesma alega,  temos por  bem arquivar  a  presente  
sindicância por insuficiência de provas do alegado

2) Publicar em Boletim Geral a presente solução da 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, 12 de julho de 2012. 

MARIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – CEL QOBM
CHEFE DO EMG E SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA

E) Analisando os Autos da Sindicância procedida por determinação deste Subcomando, 
por meio da portaria n° 092/2012 –Subcmd° Geral, de 04MAI2012, cujo encarregado foi o SUBTEN BM 
JAIR  DAS  CHAGAS  PALHETA,  que  teve  com  intuito  de  apurar  os  fatos  que  versam  sobre  o 
desentendimento  entre  o  SD BM ALCIONE DO  REGO  FARIAS,  a  Srª.  DARLENILCE DAS MERCES 
VELOSO e a Srª CRISTIANE ARAÚJO DE QUEIROZ

RESOLVO:
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1) Concordar com a conclusão a que chegou o encarregado da Sindicância de que em 
face dos fatos apurados  não há indícios de crime militar  e  comum, bem como a inexistência de 
transgressão da Disciplina Bombeiro Militar por parte do SD BM ALCIONE DO REGO FARIAS, pois de 
acordo com  o que consta nos autos, fls 28 e 29, o fato em questão tratou-se apenas de um mal entendido  
entre a Srª. DARLENILCE DAS MERCES VELOSO e a Srª CRISTIANE ARAÚJO DE QUEIROZ

2) Publicar em Boletim Geral a presente solução da 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) Registre-se e cumpra-se.
Belém-PA, 10 de julho de 2012. 

MARIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – CEL QOBM
CHEFE DO EMG E SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA

2- SINDICÂNCIA – PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Concedo ao 3º SGT BM JOSÉ DE OLIVEIRA MARQUES JUNIOR,  07 (sete) dias de 

prorrogação de prazo para conclusão da Sindicância, instaurada por meio da Portaria nº171 - Subcomando 
Geral, de 29 de junho de 2012, de acordo com os termos do art.98, da Lei Estadual nº 6.833, de 13 de  
fevereiro de 2006. Referência: Ofício nº004/2012-SIND.

(Fonte: Nota nº 35/2012 – Gab. Subcomando Geral)

3 - IPM – PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Concedo  ao  MAJ  QOBM ANDRÉ  LUIZ  NOBRE CAMPOS,  20 (vinte)  dias de 

prorrogação de prazo para conclusão do Inquérito Policial Militar - IPM, instaurado por meio da Portaria 
nº122 - Subcomando Geral, de 05 de junho de 2012, de acordo com os termos do § 1º do art. 20 do CPPM. 
Referência: Ofício nº006-IPM.

(Fonte: Nota nº 36/2012 – Gab. Subcomando Geral)

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

Confere com o Original:

HELIEL FRANKLIN MONTEIRO – TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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