
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 27 DE AGOSTO DE 2012.
BOLETIM GERAL Nº 159

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

1ª PARTE - SEVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 28 DE AGOSTO DE 2012 (TERÇA-FEIRA)

Superior de Dia
Supervisor de Área

TCEL BM CAJANGO
CAP BM NETO

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

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG CAP BM ALDIRLEY
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM CAMPOS
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM LELIS

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - QUADRO DE INSTRUÇÃO SEMANAL.

Aprovo o Quadro de Instrução Semanal do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos 
BM/2012, Cursos de Formação de Sargentos BM Combatentes ( 1º,2º e 3º pelotões) e Cursos de Formação 
de  Sargentos  Condutores  e  Operadores  de  Viaturas/2012  (1º  e  2º  pelotões)  no  período  de  28/05  a 
03/06/2012, 18/06 a 24/06/2012, 25/06 a 01/07/2012, 23/07 a 29/07/0212, 30/07 a 05/08/2012 e  06/08 a 
12/08/2012. 

(Fonte: Nota nº 73/2012 - DEI)

2 - APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO.
2.1- O 1º Sgt BM Pedro Alexys Espíndola Farias pertencente ao 5º SGBM/I , apresentou 

a esta Diretoria de Ensino e Instrução os seguintes Certificados:
-Certificado do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS BM com carga horaria de 

340h/a realizada no período de 15/04 a 02/09/2009- IESP/CFAE.
-Certificado do Curso de Vistoria Técnica com carga horaria de 315h/a,  realizada no 

período de 20/09/2010 a 10/03/2011 – IESP.
-Certificado do Curso de Sistema de Comando de Incidente com carga horaria de 60h/a, 

realizado no período de 10/09/2010 a 28/10/2010 - SENASP.
-Certificado  do Curso  de  Licitações e  Contratos  com carga  horaria  de  60h/a,  realizado  no  período  de 
28/02/2012 a 18/04/2012 – SENASP.

-Certificado do Curso de Crimes Ambientais com carga horaria de 60h/a, realizado no 
período de 25/02  a 14/04/2010 – SENASP.

-Certificado  do  Curso  de  Emergência  Pré-hospitalar  1  com  carga  horaria  de  60h/a, 
realizado no período de 26/02 a 13/04/2009 – SENASP.
-Certificado do Curso de Emergência Pré-hospitalar 2 com carga horaria de 60h/a, realizado no período de  
26/02 a 13/04/2009.

-2.2-  O CB BM Marinaldo  de Lima Brito  pertencente ao CFAE,  apresentou a esta 
Diretoria de Ensino e Instrução o seguinte certificado:

- Certificado de Direitos Humanos com carga horaria de 100h/a, realizado no período 
de 10/09 a 20/10/2010 e 12/06 a 31/07/2012 – SENASP.

(Fonte: Nota nº 73/2012 – DEI)
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3 - NOTA DE SERVIÇO
Fica aprovada a Nota de Serviço nº 006 referente a Solenidade de Encerramento do 

Curso de Perícia de Incêndio e explosões/2012.
(Fonte: Nota nº 73/2012 - DEI)

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

1 – LICENÇA SAÚDE - CONCESSÃO
Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 11AGO2012.
Ao SD BM ANTONIO CARLOS MONTEIRO AMORAS JUNIOR, da AJG/QCG, 24 horas 

de dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 12AGO2012.

A contar do dia 16AGO2012.
Ao SUBTEN BM JOCTÃ PAULA DA COSTA, da AJG/QCG, 15 (quinze) dias de dispensa 

de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 31AGO2012.

2 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 457 DE 08 DE AGOSTO DE 2012.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
Considerando o que preceitua o Art. 70, § 1º, Alínea “a”, Art. 71, § 1º e Art. 73, da Lei  

Estadual nº 5.251 de 31JUL85 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA), ora em vigor para o CBMPA.

RESOLVE:
Art. 1º - Revogar a Portaria Nº 312 de 05 de junho de 2012, publicada no BG Nº 113 de 

20JUN2012, referente à concessão do período de 03 (três) meses de Licença Especial ao  3º SGT BM 
RAIMUNDO JORGE SILVA DA PEDRA, do QCG/CAT, conforme Súmula do STF nº 473 de 03DEZ1969.

Art. 2º – Conceder o período de 03 (três) meses de Licença Especial, ao Militar abaixo 
mencionado,  no  período  de 01/10/2012 a  01/01/2013.  Apresentação no dia  02/01/2013,  pronto  para  o 
expediente e serviço.

I – 3º SGT BM RAIMUNDO JORGE SILVA DA PEDRA   / MF 5210305-1, do QCG/CAT, 
referente ao decênio de 01/10/2001 a 01/10/2011 (2ª Licença).

Art. 3º - Ao Chefe do Centro de Atividades Técnicas - CAT, fazer a apresentação do 
militar na Diretoria de Pessoal do CBMPA, para os trâmites regulamentares à Licença.

Art.  4º -  Esta  portaria  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogada  as 
disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

PORTARIA Nº 475 DE 20 DE AGOSTO DE 2012.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
Considerando o que preceitua o Art. 70, § 1º, Alínea “a” e Art. 71, § 1º, da Lei Estadual nº 

5.251 de 31JUL85 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA), ora em vigor para o CBMPA.
 
RESOLVE:
Art. 1º – Conceder o período de 02 (dois) meses de Licença Especial, ao Militar abaixo 

mencionado,  no  período  de 03/08/2012 a  03/10/2012.  Apresentação no dia  04/10/2012,  pronto  para  o 
expediente e serviço.
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I  -  2º  SGT  BM JODEMIR  GUILHERME MARTINS  DA SILVA  /  MF  5162750-1,  do 
QCG/DAL – Belém, referente ao decênio de 05/11/2000 a 05/11/2010 (2ª Licença).

Art. 2º - Ao Ajudante Geral, fazer a apresentação do militar na Diretoria de Pessoal do 
CBMPA, para os trâmites regulamentares à Licença.

Art.  3º -  Os  efeitos  desta  portaria  retroagem  ao  dia  03AGO2012,  revogada  as 
disposições em contrario.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

PORTARIA Nº 476 DE 20 DE AGOSTO DE 2012.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
Considerando o que preceitua o Art. 70, § 1º, Alínea “a” e Art. 71, § 1º, da Lei Estadual nº 

5.251 de 31JUL85 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA), ora em vigor para o CBMPA.

RESOLVE:
Art. 1º – Conceder o período de 03(três) meses de Licença Especial, ao Militar abaixo 

mencionado,  no  período  de  08/08/2012  a  08/11/2012.  Apresentação  no  dia  09/11/2012,  pronto  para  o 
expediente e serviço.

I –  2º  SGT BM  MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA LUZ  AVIZ MACEDO /  MF 
5598265-1,  da  Diretoria  de  Saúde  do  CBMPA,  referente  ao  decênio  de  01/02/1994  a  01/02/2004  (1ª 
Licença). 

Art. 2º - Ao Diretor de Saúde do CBMPA, fazer a apresentação do militar na Diretoria de 
Pessoal do CBMPA, para os trâmites regulamentares à Licença.

Art.  3º -  Os  efeitos  desta  portaria  retroagem  ao  dia  08AGO2012,  revogada  as 
disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
 
PORTARIA Nº 477 DE 20 DE AGOSTO DE 2012.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
Considerando o que preceitua o Art. 70, § 1º, Alínea “a” e Art. 71, § 1º, da Lei Estadual nº 

5.251 de 31JUL85 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA), ora em vigor para o CBMPA.
 
RESOLVE:
 
Art. 1º – Conceder o período de 02 (dois) meses de Licença Especial, ao Militar abaixo 

mencionado,  no  período  de 15/08/2012 a  15/10/2012.  Apresentação no dia  16/10/2012,  pronto  para  o 
expediente e serviço.

I – SUBTEN BM JOSÉ DELIVAL SOUZA DE CARVALHO / MF 5005647-1, do 4º GBM – 
Santarém, referente ao decênio de 01/07/1997 a 01/07/2007 (2ª Licença).

Art.  2º -  Ao  Comandante  do  4º  GBM –  Santarém,  fazer  o  controle  regulamentar  a 
Licença, informando o término através de documento a Diretoria de Pessoal, conforme Portaria nº 417 de 
28 de setembro de 2011, publicada no BG Nº 185 de 18OUT2011.

Art.  3º -  Os  efeitos  desta  portaria  retroagem  ao  dia  15AGO2012,  revogada  as 
disposições em contrario.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
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II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – ATO DESTE COMADO

PORTARIA Nº 056, DE 21 DE AGOSTO DE 2012; 
REPUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 043, DE 26 DE JANEIRO DE 1999.
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução.  Publico o seguinte:
 O Comandante Geral do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Pará e Coordenador 

Estadual de Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar, e, 
CONSIDERANDO, que as viaturas e materiais operacionais do CBMPA, ao longo dos 

anos,  não têm sofrido o devido controle e fiscalização por  parte  do setor  de competente,  ocasionando 
avarias, danos, extravios, sem que sejam tomadas as devidas providências para apuração das respectivas 
responsabilidade e reposição de bens; 

CONSIDERANDO,  que  a  deficiência  administrativa  para  aquele  mister  tem 
comprometido decisivamente a qualidade de serviço operacional e o sucesso da missão, prejudicando o 
atendimento das comunidades; 

CONSIDERANDO, finalmente, que não é mais possível persistir nesta situação, sem a 
devida  apuração  dos  responsáveis,  favorecendo  o  verdadeiro  descaso  para  com  os  equipamentos 
operacionais,  principalmente  pelas  ausências  de  normas  claras  e  rígidas  que  não  deixem margens  e 
lacunas, e que os responsáveis sejam punidos com rigor na cadeia hierarquia da corporação.

RESOLVE:
Art. 1º - Instituir no CBMPA, a escala do encarregado de inquérito técnico, organizada, 

coordenada e fiscalização pela diretoria de apoio logístico (DAL), para vigorar nas áreas operacionais das 
unidades BM da capital e do interior.

§ 1º - Inquérito técnico instrumento competente do CBMPA, sob a forma de processo 
administrativo, pelo qual oficial encarregado apura as causas, efeitos, responsabilidade, avarias e danos 
materiais ocorridos nas viaturas e materiais operacionais em uso do CBMPA.

§ 2º - Os materiais operacionais são utilizados nas operações BM de combate incêndio, 
busca,  salvamento,  resgate,  emergência  médica,  serviços  de  guarda-  vidas,  pericia  de  incêndio  e 
prevenções, inclusive os acessórios de viaturas rádio comunicação.

Art. 2º - Adotar-se-ão escala de encarregado de inquérito técnicas distintas à: 
I - Área operacional nº 01 – região metropolitana de Belém – D.A.L;
II - Área operacional nº 02 – castanhal – comando; 
III - Área operacional nº 03 – Abaetetuba – comando;
IV - Área operacional nº 04 – Santarém – comando;
V - Área operacional nº 05 – marabá – comando.
Art. 3º - Concorrerão à Escala de Encarregado de Inquérito Técnico, TODOS os Oficiais 

Intermediários e Subalternos do CBMPA, nas suas respectivas áreas operacionais.
Art. 4º - Os procedimentos para abertura do inquérito técnico são os seguintes:
I – Ocorrência ou constatação da avaria ou dano em viaturas ou em material operacional 

em acidente ou não;
II – Acionamento dos encarregados, pelo coordenador de operações BM do Ciop, por 

solicitação do agente responsável;
III – Realização dos procedimentos periciais;
IV – Conclusão e remessa dos autos e autoridade que determinou a sua instauração;
V – Publicação da solução e homologação do inquérito  técnico dar-se-á em Boletim 

Geral;
VI  – Cumprimento dos despachos exarados da solução  e homologação do inquérito 

técnico pelos setores competentes;
§  1º  - O  agente  responsável  é  o  servidor  do  Corpo  de  Bombeiro,  sob  cuja 

responsabilidade está um ou mais bens existentes na unidade, subunidade, seção, almoxarifado, depósito, 
setor, área e viaturas.

§ 2º - O agente responsável é o chefe, diretor ou comandante da localidade onde se 
encontra um determinado bem.

§ 3º - Na ausência do agente responsável, o Comandante da OBM, Oficial BM de dia, 
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Comandante  do  Socorro  se  incumbirá  do  acionamento  do  encarregado  de  Inquérito  Técnico,  junto  ao 
coordenador de operações BM do Ciop.

§ 4º - Para o caso de acidentes com viaturas, o coordenador de operações BM do Ciop, 
acionará  a  policia  técnica,  para  realização  da  perícia,  sem que  a  mesma seja  deslocada  do  local  do 
acidente, sob qualquer hipótese.

Art. 5º - Serão necessários os seguintes documentos para a instauração de Inquérito 
Técnico, os quais deverão constar nos autos:

I – Cópia do Boletim Geral com escala do encarregado do Inquérito Técnico;
II – Documento expositivo da ocorrência, assinada pelo agente responsável;
III – Laudos períciais;
IV – Três orçamentos para recuperação do bem.
Art.  6º - O oficial  coordenador BM do Ciop,  manterá uma ficha controle de Inquérito 

Técnico atualizada contendo as seguintes informações:
I – Tipo de ocorrência;
II – Especificação da viatura ou material operacional;
III – Localidade da ocorrência;
IV - Data e hora da ocorrência;
V – Data e hora do acionamento dos encarregados;
VI – Nome dos Oficiais Encarregados.
Art. 7º - O encarregado  terá um prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do publicação 

da portaria, para concluir e remeter os autos do Inquérito Técnico, podendo ser prorrogado, a critério da 
autoridade que determinou a instalação e por solicitação daquele, uma única vez por 10 (dez) dias.

Parágrafo Único – O Oficial  Bm/2 manterá um livro de controle de Inquérito Técnico 
atualizado, com as informações necessárias para o controle dos prazos.                 

Art.  8º - A solução e homologação do inquérito técnico serão publicadas em Boletim 
Geral da corporação.

Art. 9 º - A solução de Inquérito Técnico, quando for o caso, conterá:
I – O(s) Nome(s) Responsável(eis) pela avaria ou dano;
II – O valor monetário do dano ou avaria;
III  – Parcelas  de  descontos,  observando  o  percentual  máximo  permitido  sobre  os 

vencimentos do(s) servidor(es);
IV – Pena disciplinar;
V – Determinação de abertura de Inquérito Técnico Policial Militar;
VI – Despacho da diretoria pessoal para execução desconto;
VII – Despacho a Diretoria de Apoio Logístico para a recuperação imediata do bem.
Art. 10º - Compete também ao chefe da BM/4:
I  – Fiscalizar,  no  âmbito  do  CBMPA,  o  cumprimento  das  normas  desta  portaria, 

estabelecendo  controle,  sugerindo  medidas  de  modo  a  torná-la  o  principal  instrumento  de  controle  e 
fiscalização das condições das viaturas e materiais da instituição;

II  – Manter  atualizada  a  carga  de  viaturas  e  material  operacional  por  OBM  e  por 
localidade da UBM, na forma de manual de procedimento de controle patrimonial, de modo a classificar, 
SEM MARGEM DE DÚVIDA a destinação de cada bem e o agente responsável por sua guarda;

III  – Manter  duas  relações  –  Carga  Plastificada  no  interior  de  cada  viatura  com  a 
identificação e quantidade dos materiais operacionais nela carregada, sendo um afixada em local visível e  
outra para manuseio e conferência;  

IV – Tomar todas as medidas necessárias no sentido de evitar que as relações – carga 
das viaturas sejam fraudadas, rasuradas ou substituídas;

V  – Fiscalizar se  a  localização  física  do  bem  corresponde  com  a  localização 
administrativa;

VI – Providenciar para que todos os materiais operacionais sejam identificados com o 
nome e o código da viatura na qual estão carregadas.

§ 1º  - Em nenhuma hipótese  poderá  ser  alterada  a  localização  física  na  qual  está 
encarregado uma viatura ou material  operacional,  sem que haja o competente Processo Administrativo, 
mesmo que ele se encontre sem condições de uso ou inservível para o fim, a que se destina.

§ 2º - A relação – carga incluirá os acessórios da viatura  e os materiais  de rádio  e 
comunicação.

Boletim Geral nº 159, de 27AGO2012 – E-mail ajg@bombeiros.pa.gov.br Pág 5



Art. 11º - Os materiais operacionais só poderão ser retirados das viaturas nas seguintes 
situações: 

I – Quando for utilizada em ocorrência ou serviço;
II – Quando for para manutenção ou recuperação;
III – Quando da baixa da viatura ao CEMAN;
IV – Quando da carga do material do patrimônio do CBMPA ou transferência da carga em 

Processo Administrativo;
§ 1º - É vedada a utilização de quaisquer materiais operacionais das viaturas como de 

uso individual pelo serviço BM.
§ 2º - No caso inciso III, todas as vezes que uma viatura baixada CEMAN, for substituída 

por uma reserva, todos os materiais operacionais da primeira serão transferidos para a segunda, juntamente 
com as relações – carga.

§ 3º - Não ocorrendo à substituição da viatura baixada, os materiais operacionais serão 
transferidos para o Almoxarifado da UBM e retornarão quando a situação se normalizar,  atestando pelo 
competente termo de responsabilidade sobre os bens móveis.

Art.  12º  - É  obrigatória  a  conferência  quantitativa  e  qualitativa  dos  materiais 
operacionais:

I – Das viaturas com a supervisão do comandante do socorro e oficial de dia:
a – No término e local da ocorrência;
b – Na rendição de serviço, pela guarnição que entra de serviço;
c – Quando for transferido para o almoxarifado da UBM;
d – Quando for transferido para viatura reserva;
e – Quando retornar para a viatura recuperada.
II – Do almoxarifado e depósito, com a supervisão de almoxarife ou responsável;
a – Nas mudanças de chefias;
b – A cada 6 (seis) meses;
III – Acondicionados nos pátios, áreas de estacionamento das UBMs, com a supervisão 

do Comandante do Socorro e Oficial de Dia;
a – Na rendição de serviço, pela guarnição que entra de serviço.
IV – Nas situações de carga e transferência de bem, a supervisão da DAL e BM/4;
V -  Nas guardas temporárias, com a supervisão de almoxarifes ou BM/4, conforme o 

material pertença a carga do almoxarifado ou das viaturas.
Parágrafo  Único  - Não  ocorrendo  à  conferência  dos  materiais  operacionais,  as 

alterações que por ventura venham a ser detectadas posteriormente, serão de RESPONSABILIDADE DO 
AGENTE que as recebeu por último e não participou o fato,  na condição em que o Inquérito Técnico,  
Sindicância ou Inquérito Policial Militar que vão identificar os verdadeiros responsáveis.

Art. 13 – É obrigatória a vistoria das viaturas;
I  – Na rendição do serviço,  pelo condutor  e operador da VTR com a supervisão do 

Comandante do Socorro e Oficial de Dia;
II – No recebimento de viatura reserva do  CEMAN, pelo condutor e operador da VTR 

com a supervisão do Comandante do Socorro e Oficial de Dia;
III  – No  recebimento  da  viatura  baixada  pelo  mecânico  de  dia  do  CEMAN,  com  a 

Supervisão do Comandante do CEMAN;
IV – No recebimento da viatura recuperada pelo CEMAN, pelo condutor e operador de 

VTR com a supervisão do Comandante de Socorro e Oficial de Dia;
V – Nas situações de carga e transferência de bem, com supervisão do BM/4;
VI – Na guarda temporária com a supervisão do BM/4 da OBM de origem.
§ 1º - Não ocorrendo vistoria  da VTR, as alterações que por ventura venham a ser 

detectadas  posteriormente,  serão  de  responsabilidade do  agente  que  as  recebeu  por  último  e  não 
participou, na condição em que o Inquérito Técnico, Sindicância, Inquérito Policial Militar  que vão identificar 
os verdadeiros responsáveis.

§ 2º - A vistoria  da VTR incluirá  obrigatoriamente a verificação por  memorizada das 
condições  da lataria,  mecânica,  sistema elétrico,  sistema de alimentação,  refrigeração,  freio,  hidráulico, 
corpo de bombas, painéis de acionamento com motor ligado, com a VTR parada e em deslocamento.
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§ 3º - Após a vistoria será lavrado um termo de vistoria em viatura que conterá o “sem 
alteração” ou relação das alterações encontradas.

§ 4º - No caso de vistoria “com alteração”, será providencia pelo agente responsável, o 
competente Inquérito Técnico, para apurar as responsabilidades.

Art. 14º - A guarda temporária de qualquer VTR ou material operacional será certificado 
pelo  competente  termo de  responsabilidade  sobre  bens móveis,  assinado pelos  detentores  definitivo  e 
temporário da carga.

§ 1º - Termo responsabilidade sobre bens móveis especificará o bem principal, os bens 
agregados e os acessórios.

§ 2º - Sempre que a situação assim exigir, em virtude da insegurança do local, os bens 
agregados e acessórios serão recolhidos no almoxarifado da OBM, certificado pelo competente termo de 
responsabilidade sobre bens móveis.

§ 3º - Estabelecendo-se a situação na qual retorna ao detentor definitivo da carga se 
lavrará novo termo de responsabilidade sobre bens móveis.

Art. 15º - Os comandantes das UBMs adotarão sistema de guarda vinte e quatro horas, 
através de  Rodantes, Sentinelas E Plantões,  para as viaturas e materiais operacionais que estiverem 
acondicionados em locais considerados inseguros.

Art. 16º - Os documentos de controle de movimentação de material operacional e vistoria 
de viaturas são os especificados no Anexo Último a esta portaria.

Art. 17º - Resguardando o direito de ampla defesa, a não apuração em Inquérito Técnico 
do(s) nome(s) do(s) servidor(es) responsável(eis) pela avaria ou dano em viatura ou material operacional,  
determinará a aplicação de pena pecuniária, na forma do Art. 9º desta portaria.

Parágrafo  Único  – A  pena  pecuniária  não  exime  os  infratores  das  imputações 
disciplinares e penal militar cabível.

Art. 18º - Resguardando o direito de ampla defesa, a não apuração em Inquérito Técnico 
do(s) nome(s) do(s) servidor(es) responsável(eis) pela avaria ou dano em viatura ou material operacional e a 
comprovação de que houve omissão de algum nível do escalão hierárquico ( funcional, responsável pelo 
comprimento das normas desta portaria) determinará a aplicação de pena pecuniária, na forma do Art. 9º de 
acordo com nível decrescente de responsabilidade, aos seguintes representantes do escalão  hierárquico:

I – Comandante da UBM;
II – BM/4 da UBM;
III – Oficial de Dia/Comandante do Socorro;
IV – Sargento Adjunto/Comandante de Guarnição/Cond. Op. de VTR/Rodante:
V – Cabos/Soldados de Guarnições, Sentinelas e Plantões.
Parágrafo Único – O relatório  do Inquérito  Técnico será  conclusivo  quanto  a  quem 

caberão as responsabilidades em virtude das omissões, inclusive definindo o percentual de desconto em 
cada nível,  sendo tanto  maior  quanto  mais  alto  for  a  posição  do  servidor  BM na  cadeia  hierárquica  -  
funcional.

Art. 19º - Após a conclusão do inquérito técnico, comprovado a ocorrência de indicio de 
crime militar, determinar-se-á a abertura de inquérito policial militar na forma do Art. 9º desta portaria.

Art. 20º - Os prazos para cumprimento das normas constantes desta portaria serão os 
seguintes, a contar da data se sua assinatura:

I – Para organização e publicação da escala de encarregado de inquérito técnico, pelo 
ajudante geral: 30(trinta) dias;

II – Para organização e realização de reuniões de orientação e esclarecimentos com os 
Comandantes de Oficiais Intermediários e Subalternos, Sargentos, Cabos e Soldados, pelo Subcomandante 
Geral do CBMPA e Diretor de Finanças: 30(trinta) dias;

III – Para confecção, impressão e distribuição dos documentos de controle de viaturas e 
material operacional e outros referidos nesta portaria,  pelo BM/4: 30(trinta) dias;  Inquérito Técnico, pelo 
BM/2 e Chefe da Seção de Justiça e Disciplina da D.P., Coordenada pelo primeiro: 30(trinta) dias;

V – Para vigência de todas as normas desta portaria: 30(trinta) dias.
Art. 21º - O BM/4 remeterá ao Comandante Geral do CBMPA, a cada 60 (sessenta) 

dias, a contar da data de assinatura desta portaria, por um período de doze meses, um relatório analítico, 
contendo uma descrição pormenorizada sobre o andamento das ações,  objetivando o cumprimento das 
normas desta portaria, seus efeitos, dificuldades encontradas e medidas corretivas.
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Art.  22º  - Os  danos e avarias  atuais  em viaturas e  materiais  operacionais  que não 
originaram apurações no sentido de identificar as causas e responsabilidades deverão originar a abertura 
imediata de Inquérito Técnico.

Parágrafo Único –  A DAL e a Bm /4 coordenarão e fiscalizarão o cumprimento deste 
Artigo,  distribuindo os Inquérito pela escala de serviços.

Art. 23º - A realização do Inquérito Técnico independente da dimensão do dano ou avaria 
na viatura ou equipamento operacional.

Art. 24º - Não será permitido ao servidor sanar por conta própria o dano ou avaria por ele 
causado, antes da solução do Inquérito Técnico.

Art. 25º - Nos acidentes coviaturas envolvendo terceiros, a possibilidade de acordo para 
recuperação  do dano,  só será  possível  depois  da publicação e homologação do Inquérito  Técnico  em 
Boletim Geral.

Art. 26º - É proibido o empréstimo a terceiros, de material operacional pertencente à 
carga da viaturas.

Art.  27º  - Esta  portaria  entrará  em vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as 
disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

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

Analisando os Autos de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 
determinação do Comando do 6ºSGBM/I-MOSQUEIRO, 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 PADS 
da Portaria nº 003/2009 6ºSGBM/I, de 09 de outubro de 2009, cujo presidente foi nomeado SUBTEN BM 
RAX JAIRO BARROS DA COSTA, tendo o escopo de apurar a conduta do CB BM MARCELO DE ASSIS 
DA SILVA, por ter faltado serviço no dia 25SET2009, como componente da guarnição, para a qual estava 
devidamente escalado, bem como não comunicou em tempo hábil a quem de direito o motivo de não poder  
desempenhar o referido serviço, conforme cópia autênticas nº 006, de 29SET2009, anexa;

RESOLVO;
1.  Discordar  da  solução  dada pelo  Comandante  do  6º  SGBM/I,  e  concordar  com a 

solução dada pelo presidente do PADS, que através 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 CB BM MARCELO DE ASSIS DA SILVA, quando faltou ao serviço de componente 
da guarnição no dia 25 de setembro de 2009, onde o mesmo alega que apresentava problemas de saúde,  
mas o  mesmo não  apresentou  documentos  comprobatórios  que  passava  por  tratamento  de  saúde ou 
acompanhamento médico, onde também não justifica faltar a serviço sem dar conhecimento a quem de 
direito,  alegando estar  passando por  problemas de saúde,  sem contudo  comprovar  através  de provas 
documentais o tratamento a qual se encontra e em qual instituição está passando por tratamento, onde o 
mesmo  deveria  ter  comunicado  seu  comandante  para  ser  encaminhado  a  POLIBOM  para  ter 
acompanhamento Médico e Psicológico, por membros do CBM/PA, com a sua conduta foi indisciplinado 
ferindo assim preceitos éticos do militarismo, dentre os quais a disciplina, quando deixou de participar a  
autoridade superior, a impossibilidade de comparecer à OPM ou a qualquer ato de serviço, bem como faltou 
a serviço a qual estava devidamente escalado;

2. Para preservar a hierarquia e a disciplina no CBM/PA,  PUNIR o CB BM MARCELO 
DE ASSIS DA SILVA, com 04 (QUATRO) dias de DETENÇÃO, pois infringiu com suas condutas os artigos, 
art. 37, incisos, XXVIII, L; Com atenuantes nos art. 35, inciso, I. Com agravantes, Art. 36, inciso, II, c/c 
com art. 23, Parágrafo Único.  Transgressão de natureza “LEVE”, por incidir no Art. 31, § 1º, incisos, I e II. 
Todos  os  artigos  e  incisos  da  Lei  6.833  de  13  de  fevereiro  de  2006,  Código  de  Ética  e  Disciplina.  
Permanece no comportamento  “ÓTIMO”,  o  militar  deve cumprir  a  devida punição no quartel  onde 
serve.
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3. Ao Comandante do militar para tomar conhecimento da avocação e 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. O Comandante do militar deve encaminhar nota de punição a ajudância Geral do 
CBM/PA, para publicação em Boletim Geral da corporação, para após  transcurso o prazo recursal, aplicar a  
devida punição;

5. O Comandante do Militar deve encaminhar o mesmo a Junta de Inspeção Saúde do 
CBM/PA, para que os médicos e psicólogos,  avaliem se o mesmo necessita  de acompanhamento por 
membros do CBM/PA.

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

7. 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;

8. Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Belém-PA, 22 de agosto de 2012.

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

2 - SUBCOMANDO GERAL DO CBMPA
PORTARIA Nº 203, DE 14 DE AGOSTO DE 2012.
ANEXOS:
Despacho Subcmd° Geral – Protocolo n° 1580, de 02 de julho de 2012;
Ofício n° 151/2012 – BM/2, de 29 de junho de 2012;
Termo de Declaração que presta  o AL CFS BM MARCELO LOBO DE ARAÚJO, de 

27/06/2012;
Cópia com 02 (duas) laudas do B.O.P. n° 00006/2012.010544-7; relator: AL CFS BM 

MARCELO LOBO DE ARAÚJO, de 06/05/2012;
Cópia  com 01 (uma)  lauda do B.O.P.  n°  00006/2012.010567-0;  relator:  AL CFS BM 

MARCELO LOBO DE ARAÚJO, de 06/05/2012;
Cópia de 1° Intimação – Polícia Civil – seccional Urbana da Marambaia, de 08/05/2012;
Cópia do resultado de Perícia do BOP n°6/2012.010544-7;
Cópia do resultado de Perícia do BOP n°6/2012.67-0;
Cópia do Laudo de exame de Corpo de Delito n° 26430/2012, de 06/05/2012;
Ofício n° 094/2012 – BM/2, de 20 de junho de 2012;
Cópia Ofício n° 463/2012 – Cmdº CFAE, de 26 de junho de 2012;
Cópia do Ofício n° 094/2012 – BM/2, de 20 de junho de 2012;
Cópia Despacho cmd° Geral – ref. Of. n° 094, de 25 de junho de 2012;
Ofício n° 90/2012 – BM/2, de 10 de maio de 2012;
Despacho Subcmd° Geral – Protocolo n° 1069, de 11 de maio de 2012;
Termo de Declaração que presta a Srª LUZILENA LOBO DE ARAÚJO, de 10/05/2012;
Cópia do ofício n° 184/2012/MP/1PJ-DHCEAP, de 08/05/2012;
Cópia com 01 (uma) lauda do B.O.P. n° 00035/2012.004556-0; relator: LUZILENA LOBO 

DE ARAÚJO, de 06/05/2012.

O Chefe  do  EMG e  Subcomandante  Geral  do  CBMPA,  no uso  de  suas  atribuições 
legais, tendo tomado conhecimento dos fatos contidos nos documentos em anexo, que versam sobre os 
fatos ocorridos no dia 06 de maio de 2012, por volta das 09:00hrs, no conjunto. Satélite, Tv. WE-9, n°375,  
Belém/Pa, em que, em tese, o AL CFS BM MARCELO LOBO DE ARAÚJO teria, juntamente com seus 
filhos, sofrido agressões por parte da Srª LUZILENA LOBO DE ARAÚJO,

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

dos fatos;
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Art.  2º -  Nomear  a  SGT  BM  MARIA DO  PERPETUO  SOCORRO  DA LUZ  AVIZ 
MACÊDO  MF;  5598265/1,  como  encarregada  da  sindicância,  delegando-lhe  as  atribuições  que  me 
competem;

Art. 3º - A Encarregada deverá observar as orientações formalizadas através 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. 6º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

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

3 - PEDIDO RECONSIDERAÇÃO DE ATO
Belém-Pa, 17 de agosto de 2011.
REQUERENTE: ANTÔNIO ESTANISLAU DIAS TAVARES – SGT BM.
ADVOGADA: ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA,  OAB/PA 13372.

ASSUNTO: Requer  reconsideração  do  ato  administrativo  referente  a  Portaria  nº 
105/2011, publicada em Boletim Geral em 18/07/2012, que culminou com a punição do SGT BM ANTÔNIO 
ESTANISLAU DIAS TAVARES, com 03 (TRÊS) dias de DETENÇÃO.

I - FATOS
O Processo Administrativo teve 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.

E que após análises  das provas testemunhal  e  documental,  juntado  aos  autos ,  foi 
punido o referido Militar  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. Todos os artigos e incisos da Lei 
Estadual nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006.

O advogado do recorrente entrou com pedido e Reconsideração de Ato Administrativo 
solicitando “que receba o presente Recurso de Reconsideração de Ato, solicitando que seja juntada aos 
autos o presente recurso. Que seja acolhidas as preliminares, declarando-se nulo de pleno direito o PADS 
em tela, por cerceado o direito a defesa do ora recorrente, haja vista as presentes nulidades serem de 
natureza absoluta, salvo melhor entendimento de V.Sª. Que em caso diverso, a absolvição do recorrente, 
pela apresentação dos motivos plenamente plausíveis, descaracterizando, por conseguinte, a prática de 
transgressão de disciplina”.

II - DIREITO
Reconhece a tempestividade do presente recurso.
Sendo o Decreto Lei nº 1.002 de 21 de outubro de 1969, Código de Processo Penal 

Militar (CPPM) é fonte subsidiária da Lei 6.833 de 13 de Fevereiro de 2006, Código de Ética da PM/PA ora 
em vigor no CBM/PA e em seu Art. 175 prescreve que:

Art. 175. Aplicam-se a este Código, subsidiariamente, as normas do Código de Processo 
Penal Militar. 

E os artigos seguintes do Decreto Lei nº 1.002 de 21 de outubro de 1969, Código de 
Processo Penal Militar (CPPM).

Art. 501. Nenhuma das partes poderá argüir a nulidade a que tenha dado causa ou 
para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interessa.

Art. 502. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído 
na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. (negrito nosso)
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Observando as alegações da defensora do acusado, que solicita a anulação dos atos 
processuais pela falta de contraditório e ampla defesa do acusado, desde a habilitação dos mesmos às 
folhas 14, foi constatado que o acusado apresentou alegações prévias de defesa nas folhas juntada às 
folhas 18 dos autos, também foi constatado nas folhas 25 dos autos, que um dos defensores do acusado, 
habilitado às folhas 14 dos autos, foi devidamente notificado para comparecer à inquirição das testemunhas 
às 29, 31 e 33, para acompanhar a inquirição das mesmas, não comparecendo a nenhuma das inquirições  
das testemunhas apesar de devidamente notificado do local e hora que as mesmas seriam inquiridas, não 
podendo alegar nulidade por sua própria omissão em não comparecer a ato processual bem como solicita a 
referida nulidade, a qual deu causa. 

Onde também foi notificado o acusado às folhas 24 dos autos, sobre a inquirição das 
mesmas testemunhas, onde o acusado compareceu somente às inquirição da testemunha às folhas 29 e 
30, no caso da inquirição da ofendida, onde nenhum dos advogados habilitados às folhas 14 dos autos 
compareceu apesar de ser devidamente notificada às folhas 25 dos autos, para não trazer prejuízo para o  
acusado foi nomeado defensor “ad-hoc”, conforme prescreve o  § Único do Art. 104 da Lei Estadual 6.833, 
de 13 de fevereiro de 2006;

Art.  104.  Não  tendo  o  acusado  apresentado  sua  auto-defesa  e  nem  constituído 
defensor, ser-lhe-á nomeado defensor dativo pelo presidente do processo administrativo disciplinar para o 
exercício da defesa do acusado. (Negrito nosso).

Art.  104.  Parágrafo  único. No caso de  ausência  simultânea  do  acusado e  seu 
defensor  ao  ato  de  que  foram regularmente  notificados  ou  intimados,  o  presidente  do  processo 
administrativo disciplinar nomeará defensor ad hoc para o exercício da defesa do acusado durante o ato. 
(negrito nosso)

Mas o presidente do presente PADS, não observou os requisitos do Art. 104, caput, que 
informa que caso o defensor já esteja habilitado nos autos, o mesmo deve notificar o defensor do acusado e 
o  acusado para apresentar  alegações finais  de defesa,  caso o defensor ou o acusado não apresente  
alegações finais de defesa, apesar de devidamente notificados, o presidente deve fazer o relatório final e  
encaminhar a este subcomando para julgamento. Onde será observado  o artigo 501 do Decreto Lei nº 
1.002 de 21 de outubro de 1969, Código de Processo Penal Militar (CPPM), para julgamento do processo.

Lembrando ao presidente que a sanção disciplinar independe da ação penal ou civil 
proposta  pela  ofendida,  onde  a  representação  da  ofendida  é  mera  comunicação  da  transgressão  da 
disciplina,  onde  deverá  o  comandante  ou  presidente  do  PADS,  averiguar  a  veracidade  dos  fatos  e 
constatado  a  transgressão  da  disciplina  aplicar  a  punição  ao  referido  militar,  não  cabendo  após 
comunicação do fato a desistência da ofendida para prosseguimento do referido procedimento, conforme 
preceitua o art. 23 e 29, da Lei Estadual 6.833, de 13 de fevereiro de 2006

Art. 23. A violação dos deveres éticos dos policiais militares acarretará responsabilidade 
administrativa, independente da penal e da civil.

Art.  29. Transgressão  disciplinar  é  qualquer  violação  dos  princípios  da  ética,  dos 
deveres e das obrigações policiais militares, na sua manifestação elementar e simples, e qualquer omissão 
ou  ação  contrária  aos  preceitos  estatuídos  em leis,  regulamentos,  normas  ou  disposições,  ainda  que 
constituam crime, cominando ao infrator as sanções previstas neste código.

Tendo em vista que a recorrente se vê prejudicada pelo cerceamento de defesa ora 
constatado  no  referido  PADS,  pela  não  apresentação  das  alegações  finais  de  defesa  por  parte  dos 
defensores  nomeados  às  folhas  14  dos  autos,  e  sim  por  defensor  dativo  nomeado  nos  autos,  onde 
reconheço a nulidade dos atos processuais após às folhas 44 dos autos, devendo ás respectivas peças  
serem desentranhadas dos autos e sejam refeitas para julgamento, para que não haja prejuízo a parte ré. 

E com base na Súmula 473 do STF que prescreve que “A administração pode anular 
seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; 
ou  revogá-los,  por  motivo  de  conveniência  ou  oportunidade,  respeitados  os  direitos  adquiridos,  e 
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. 

III – CONCLUSÃO
Defiro parcialmente o pedido da recorrente e com base na Súmula 473 do STF, seja 

refeito  os  atos  processuais  à  partir  das  folhas  44  dos  autos,  devendo as  folhas  subseqüentes  serem 
desentranhadas dos autos e que seja dado o contraditório  pelos defensores habilitados às fls.  14 dos  
autos, devendo os mesmos serem notificados para apresentarem alegações finais de defesa e posterior  
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confecção do respectivo relatório e remessa a este subcomando, para julgamento.
Encaminhar o respectivo procedimento ao Presidente do PADS, para que seja refeitos 

os atos processuais e juntada de novas provas que achar convenientes e seja observado os requisitos do 
art. 83, §3 e §4 e art. 104 Lei Estadual 6.833, de 13 de fevereiro de 2006. A Assessoria do Subcomando 
para remessa ao presidente;

Dá-se do prazo de 14 dias para novas diligências;
Publique-se em Boletim Geral a referida reconsideração;
Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

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

4 - SOLUÇÃO DE PADS
A)  Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado instaurado 

por  meio da Portaria  nº  161/2010 -SubCmdº Geral,  de 24SET2010,  procedido por  determinação deste 
Subcomando  Geral,  cujo  o  presidente  foi  o  SUBTEN  BM  EMÍLIO SEBASTIÃO  BRABO  DA SILVA, 
instaurado  com  o  intuito  de  apurar  as  circunstâncias  referentes  ao  suposto  abandono  de  serviço  de 
condutor  e  operador  de  viaturas  operacionais  do  quartel  do  9º  SGBM/I,  cometido  pelo  2º  SGT  BM 
LUCIVALDO LIMA MOREIRA FONTES para o qual se encontrava devidamente escalado.

RESOLVO:
1. Discordar com a conclusão a que chegou o Presidente do Processo Administrativo 

Disciplinar Simplificado de que em face dos fatos apurados não foi constatado indícios de crime de natureza 
militar, pois de acordo com as fls 29 e 35, foi constatado abandono de serviço por parte do 2º SGT BM 
LUCIVALDO LIMA MOREIRA FONTES, verificando-se assim a existência de Crime Militar;

2. Concordar com existência de transgressão da disciplina Bombeiro Militar por parte do 
militar 2º SGT BM LUCIVALDO LIMA MOREIRA FONTES, pois consta no bojo do processo declarações de 
militares que se encontravam de serviço juntamente com o referido militar conforme fls. 29 e 35;

3. Determinar instauração de Inquérito Policial Militar para apurar a conduta do 2º SGT 
BM LUCIVALDO LIMA MOREIRA FONTES, pois há indícios de que o referido militar teria abandonado, sem 
ordem superior, o lugar de serviço antes de terminá-lo. A assistência do Subcomando para as providências;

4.  Punir  com  09  (nove) dias  de  PRISÃO o  militar  2º  SGT BM LUCIVALDO  LIMA 
MOREIRA FONTES, da 5º SBM/I-Mangueirão, por ter abandonado, mesmo que temporariamente, o serviço 
de condutor e operador de viaturas operacionais do quartel do 9º SGBM/I no dia 30MAR2010 para o qual  
encontrava-se devidamente escalado, sem ordem ou autorização de superior hierárquico, infringido com 
seu ato o disposto nos artigos 17 inciso X e XVI e art. 37 inciso XXIV e LV , com atenuantes do art. 35 inciso 
I e II e agravante do art. 36 inciso V, do Código de Ética e Disciplina da PMPA, ora em vigor no CBMPA;

5. 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 § 1° do CEDPM; 

6. Publicar em Boletim Geral a presente solução de PADS. A Ajudância Geral para as 
providências;

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

8. Registre-se e cumpra-se.
Belém-PA, 20 de agosto de 2012.

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

B) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido 
por determinação deste Subcomando Geral, por meio da Portaria nº 144/2009 – Subcmdº Geral, de 15 de 
outubro de 2009, cujo Presidente foi nomeado o CAP QOBM  PAULO VINICIUS DA COSTA SARQUIS, 
tendo o intuito de apurar a conduta do 3º SGT BM MACIEL PEIXOTO DA SILVA, pertencentes ao quartel do 
1º GBM, relacionado ao fato relatado pelo Sra Edilamar Peixoto da Silva, a qual informou que o militar teria 
“em tese”, agredido fisicamente seu filho de 05 anos de idade. O fato foi registrado na Delegacia de Polícia 
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através do Boletim de Ocorrência nº 000255/2009.001724-1.

RESOLVO:
1. Concordar com a conclusão a que chegou o presidente do Processo Administrativo 

Disciplinar Simplificado, de que em face dos fatos e pelas provas colhidas nos autos, o 3º SGT BM MACIEL 
PEIXOTO DA SILVA, não cometeu crime militar ou comum, tão pouco transgressão da disciplina Bombeiro 
Militar, haja vista consta no bojo do processo a declaração prestada pela Sra. Edilamar Peixoto da Silva,  
onde a mesma retira as acusações ora feitas no Comando Operacional do CBMPA, contra o referido militar 
(Fl 017);

2. 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;

3.  Publique-se, registre-se, cumpra-se.  
Belém-PA, 19 de junho de 2012.

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

5 - SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA
Analisando os Autos da Sindicância procedida por determinação deste Subcomando, por 

meio da Portaria nº 118/2012 – Subcmdº Geral,  de 30MAI2012, cujo encarregado foi  o 1º TEN QOBM 
CARLOS HIROYUKI NAGANO  NISHIDA, que teve  com intuito  apurar  as circunstâncias dos fatos  que 
versam sobre os pareceres de vistoria dos edifícios residenciais Malmo e Lille, os quais foram concedidos 
os habite-se nº 0012273 e 0016839, respectivamente, ambos de 25 de outubro de 2011, os quais estariam 
em desconformidade com a legislação técnica, para análise e providências que o caso julgar conveniente.

 
RESOLVO
1. Concordar com a conclusão a que chegou o encarregado da Sindicância, de que em 

face dos fatos apurados há indícios de crime de natureza militar previsto no art. 324 do Código Penal Militar, 
crime de natureza comum previsto nos art. 13 §2º item “c” e art. 18 inciso II do decreto lei 2.848/1940, assim  
como indícios  de existência  de  transgressão  da disciplina  Bombeiro  Militar  por  parte  do SUBTEN BM 
MÁRCIO MARTINS DA SILVA, por ter no dia 25 de fevereiro de 2011 (fl 44) durante a execução da vistoria 
do Edifício Residencial Multifamiliar Lille, aprovado o mesmo e emitido o Habite-se série AA nº 0016839 (fl 
026) mas no entanto o referido empreendimento apresentava pendências que colocavam em risco a vida de 
seus habitantes devido ao sistema de detecção e alarme estarem inoperantes; o sistema de proteção de  
descargas atmosféricas não estar instalado; bem como a não energização do sistema de pressurização de 
escada (fls 024 e 025), sendo que certas pendências podem ter sido causadas por por falta de manutenção 
mas nada justifica a falta de equipamento de combate a incêndio verificado no Parecer de Vistoria 02/2011 
de 25 de outubro de 2011 (fls 024 e 025);

2. Concordar com a conclusão a que chegou o encarregado da Sindicância, de que em 
face dos fatos apurados há indícios de crime de natureza militar previsto no art. 324 do Código Penal Militar, 
crime de natureza comum previsto nos art. 13 §2º item “c” e art. 18 inciso II do decreto lei 2.848/1940, assim  
como indícios de existência de transgressão da disciplina Bombeiro Militar por parte do SD BM KÁSSIO 
WILLEN MOREIRA DE OLIVEIRA, por ter no dia 30 de junho de 2010 (fl 37) durante a execução da vistoria  
do Edifício Residencial Multifamiliar Malmo, aprovado o mesmo e emitido o Habite-se série AA nº 0012273  
(fl 023), mas no entanto o referido empreendimento apresentava pendências que colocavam em risco a vida 
de seus habitantes dentre estas podem-se citar como sendo as mais graves que os corredores possuem 
largura variando entre 01 (uma) unidade de passagem ou inferior, conforme normatiza a NBR9077, o que 
está abaixo da largura em projeto arquitetônico; a descarga de gases do moto gerador está muito próxima 
da tomada de ar do sistema de escada pressurizada uma vez que poderá vir a desligar tal sistema devido  
ao circuito inverso para não insuflar fumaça na escada; fora verificado o não funcionamento do sistema de  
acionamento automático da bomba de combate a incêndio assim como a ausência de painel elétrico com 
avisador sonoro e visual. (fls 021 e 022), sendo que certas pendências podem ter sido causadas por por 
falta de manutenção mas nada justifica a falta de equipamento de combate a incêndio verificado no Parecer 
de Vistoria 01/2011 de 25 de outubro de 2011 (fls 021 e 022);
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3.  Determinar  a  Instauração  de  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado,  em 
desfavor do SUBTEN BM MÁRCIO MARTINS DA SILVA, CAT para apurar o disposto no art. 17 incisos X, 
XIII, XV art. 18 incisos XVIII e art. 37 incisos XXIV e LVIII, da Lei nº 6.833,  ora em vigor no CBMPA. A 
Assistência do Subcomando Geral para as providências;

4.  Determinar  a  Instauração  de  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado,  em 
desfavor do  SD BM KÁSSIO  WILLEN MOREIRA DE OLIVEIRA, CAT para apurar o disposto no art. 17 
incisos X, XIII, XV art. 18 incisos XVIII e art. 37 incisos XXIV e LVIII, da Lei nº 6.833, ora em vigor no  
CBMPA. A Assistência do Subcomando Geral para as providências;

5. Determinar instauração de Inquérito Policial Militar para apurar a conduta do SUBTEN 
BM MÁRCIO MARTINS DA SILVA, pois há indícios de que o referido militar teria prevaricado na concessão 
do Habite-se do Edifício Residencial Multifamiliar Lille. A assistência do Subcomando para as providências;

6. Determinar instauração de Inquérito Policial Militar para apurar a conduta do SD BM 
KÁSSIO WILLEN MOREIRA DE OLIVEIRA, pois há indícios de que o referido militar teria prevaricado na 
concessão do Habite-se do Edifício Residencial Multifamiliar Malmo. A assistência do Subcomando para as 
providências;

7. Publicar em Boletim Geral a presente solução da Sindicância. A Ajudância Geral para 
providências;

8. 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;

Registre-se e cumpra-se.
Belém-PA, 20 de agosto 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:

HELIEL FRANKLIN MONTEIRO – TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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