
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 06 DE NOVEMBRO DE 2012.
“FALTAM 18 DIAS PARA O DIA DO BOMBEIRO PARAENSE”

“130 ANOS SALVANDO VIDAS”
BOLETIM GERAL Nº 205

Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2012 (QUARTA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM EDIVALDO
Supervisor de Área CAP BM SAMARA

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM CILÉA
2º Turno: CAP BM DINIZ

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM BARBOSA
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM F. ALVES
Perito de Incêndios e Explosões TEN BM KITARRARA

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

PORTARIA Nº025 DE 10 DE OUTUBRO 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.

RESOLVE:
Art.  1º  -  Promover  o  Curso  de  Salvamento  em Altura  /2012,  a  ser  realizado  pela 

Diretoria de Ensino e Instrução, obedecendo às seguintes orientações:
Carga horária total: 200 (duzentas) horas aula.
Período de realização: 29 outubro a 07 de dezembro/2012.
Funcionamento: Instituto de Ensino de Segurança do Pará-IESP.
Número de vagas: 35 (trinta e cinco)
Horário: 08h00min ás 12h00min e 14h00min ás 18h00min.
Art.  2º  – Designar  o  servidor,  Christian  Vieira  da  Costa,  para  exercer  a  função  de 

coordenador do referido curso;
Art.3º- Designar o servidor Toni Everton Mendonça da Silva, para exercer a função de 

supervisor do referido curso.
Art.4º Revogada às 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 

PORTARIA Nº026 DE 10 DE OUTUBRO 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.

RESOLVE:
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Art. 1º - Promover o Curso de Mergulho de Resgate para Segurança Pública/2012 , a 
ser realizado pela Diretoria de Ensino e Instrução, obedecendo às seguintes orientações:

Carga horária total: 230 (duzentas trinta) horas aula.
Período de realização: novembro a dezembro/2012.
Funcionamento: 4º Grupamento Bombeiro Militar/Santarém.
Número de vagas: 30 (vagas).
Horário: 08h00min ás 18h00min.
Art. 2º – Designar o servidor, TCel Cláudio Fernando Tavernard Trindade, para exercer a 

função de coordenador do referido curso.
Art.  3º - Designar o servidor, SUB Ten BM Luis Carlos da Silva Castro para exercer a 

função de Supervisor do referido curso.
Art.4º Revogada às 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 N°11/2012
1 - FINALIDADE:
Preparar  e  habilitar  Oficiais  e  Praças  Bombeiros  Militares  ao  exercício  do  serviço  de 

atividade técnica com base nas normas técnicas vigentes na Corporação a fim de que possam fiscalizar, com 
base técnica, os estabelecimentos previstos na legislação Estadual.

2 - REFERÊNCIA:
Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas;
Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará;
Lei Estadual nº 5.088 de 19 de setembro de 1983;

3 - OBJETIVOS:
GERAL:
Proporcionar  aos  Bombeiros  Militares  do  CBMPA instrução  e  aperfeiçoamento  para 

atuarem nas operações de resgate em locais elevados em áreas urbanas e rurais.

ESPECÍFICOS:
Formar e especializar o corpo discente, dando-lhe competência para:
1. Especializar os oficiais e praças visando com que os mesmos sejam multiplicadores nas 

unidades a que pertencem;
2. Atuar de forma coordenada e segura nas ocorrências em locais elevados;
3.  Desenvolver  suas  atividades  técnico-profissionais,  respeitando  o  dispositivo  legal-

administrativo, bem como o penal militar e penal comum, agindo conforme a ética profissional.

4 – EXECUÇÃO:
4.1 - ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO DO CURSO:
4.1.1 Carga horária total: 200 horas aula
4.1.2 Inscrições para a Seleção: Setembro de 2012
4.1.3 Período de realização: Outubro de 2012
4.1.4 Funcionamento: 
4.1.5 Números de vagas: 30 vagas (05 Oficiais e 20 praças 05 para coirmãs).
4.1.6 Distribuição da carga horária.

CARGA HORÁRIA
Carga horária diária (seg. a sex) 08 h/a 
Carga horária diária (sab) 05 h/a
Carga horária semanal (Seg. a sáb) 45h/a
Carga horária total 200h/a

Observações: 
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1 – O curso funcionará em um período matutino e vespertino com 8 (oito) horas aula dia 
de 50 minutos de segunda a sexta feira e com 5 (cinco) horas aula dia de 50 minutos aos sábados.

4.1.7. Público Alvo: Militares do CBMPA 
4.1.8. Distribuição das vagas: A cargo da DEI.
Exames
a) Exame Médico:  Conforme orientação da Diretoria de Saúde do CBMPA o candidato 

deverá  providenciar  os  seguintes  exames:  Hemograma,  uréia,  creatinina,  colesterol  total  e  frações, 
triglicerídeos. VDRL, glicemia, parasitoscopia das fezes (DFB), urina (EAS), TGO, TGP, RX do tórax (PA) com 
laudo e teste Ergométrico, PSA para os candidatos masculinos com mais de 40 anos, tomografia do crânio,  
Audiometria, Laudo otorrinolaringológico, raios-X seios da face, raios-X toracolombar e AP/PERFIL.

b) Exame Físico (conforme tabela de TAF do CBMPA)
Corrida 2.600 metros (masculino) / 2.200 metros (Feminino) no tempo de 12 minutos;
Flexão de Braço na Barra fixa (masculino/feminino) – 10 repetições
Flexão de Braço no solo (masculino) – 31 repetições / (feminino)– 25 repetições;
Abdominal 45º (masculino) – 40 repetições / (feminino) – 34 repetições;
Subida na corda: 06 m ambos os sexos;
Comando Craw (12 metros): 02’min.
Trave de equilíbrio (altura mínima. 2 metros): 15 mts em 30 seg.
c) Critério de desempate:
Para fins de desempate, será considerada a antiguidade.

4.2 - PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Outubro a novembro.
Observação: 
O curso funcionará no período matutino somando 30 horas/aula (Segunda a Sexta) no 

horário das 08h00min ás 12h00min.

4.3 - UNIFORME:
4.3.1 – Instrutores e Monitores: de acordo com o previsto pela coordenação.
4.3.2 – Instruendos: de acordo com o previsto pela coordenação.
4.3.2.1 - Para Instrução teórica: de acordo com o previsto pela coordenação.
4.3.2.2 – Para instruções práticas: de acordo com o previsto pela coordenação.

5 – DESENVOLVIMENTO:
5.1 - QUANTIDADE DE PARTICIPANTES:
O curso funcionará com 30 alunos militares (Oficiais/Praças).

6. INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO: 
Período de inscrição do curso 24 a 28 de setembro de 2012, a ser realizada na DEI;

7. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CURSO:
Coordenação Geral do Curso: Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA;

8 - ATRIBUIÇÕES DIVERSAS:
8.1 - DIRETORIA DE ENSINO E INSTRUÇÃO:
Providenciar matrícula dos candidatos no curso.
8.2 - DAL:
Providenciar materiais de apoio ao curso e combustível.
8.3 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO:
Providenciar divulgação do curso no site do CBMPA.
8.4 - AJUDÂNCIA GERAL:
Publicação em Boletim Geral.

9- PRESCRIÇÕES DIVERSAS:
9.1 - Documentos necessários para inscrição no curso:
Ficha de inscrição assinada pelo comandante da unidade;
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Xérox da Identidade Funcional;

Não será disponibilizado pagamento de diárias aos alunos no período do curso.
9.2 - A Coordenação Geral do Curso estará sob-responsabilidade da Diretoria de Ensino e 

Instrução do CBMPA.
Belém-PA, 23 de outubro de 2012.

Antônio Ulisses Lopes de Oliveira – CEL QOBM
Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA

3 - NOTA DE INSTRUÇÃO 012/2012
1 - FINALIDADE:
A formação dos profissionais da Segurança Pública é Instrumento fundamental  para a 

qualificação dos padrões de atendimento nas mais variadas situações próprias do contexto da Segurança e 
Defesa do Cidadão, conforme está proposto nas orientações estabelecidas nas diretrizes estabelecidas pelo 
Plano Nacional de Segurança Pública.

2 – REFERÊNCIA:
2.1 - Constituição Federativa do Brasil, Constituição do Estado do Pará, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, Lei de Organização Básica do CBMPA.

3 - OBJETIVOS:
3.1 – GERAL:
Habilitar  profissionais  em  condições  de  executar  trabalhos  hiperbáricos,  utilizando 

equipamentos autônomos de circuito aberto e equipamentos para mergulho dependente com habilitação em 
buscas e resgate de pessoas, animais e objetos, operações de salvatagem, inspeções e pequenos reparos, 
comunicação subaquática e resgate de mergulhador em emergência, tudo dentro dos limites de segurança 
que os equipamentos e as condições naturais permitem.

3.2 – ESPECÍFICOS:
O  curso  deverá  dar  condições  aos  respectivos  alunos  para  a  aprendizagem  de 

conhecimentos, que promovam a formação das habilidades pertinentes e especialização de mergulhador de 
resgate, com competência para:

Executar operações de busca, salvamento e resgate em geral;
Auxiliar na resolução de problemas de Defesa Civil em seu campo de atuação;
Agir conforme a ética e a responsabilidade profissional observando a legislação adminis-

trativa, penal militar e comum.

4 – EXECUÇÃO:
4.1 - CARGA HORÁRIA TOTAL: 230 h/a.
4.2 – INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO: Setembro de 2012.
4.3 – PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 05 de novembro a 21 de dezembro de 2012.
4.4 – FUNCIONAMENTO DO CURSO: 4º GBM - Santarém.
4.5 – INFRAESTRUTURA: Instalações físicas do 4º GBM - Santarém.
4.6 – PÚBLICO ALVO: Oficiais e praças do CBMPA.
4.7 – DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS: 30 vagas (05 Oficiais subalternos e 25 praças).

5. INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO: 
Período de inscrição de 24 a 05 outubro 2012, a ser realizada na DEI;

6. PROCESSO SELETIVO:
a) EXAME MÉDICO:
Conforme orientação da Diretoria de Saúde do CBMPA o candidato deverá providenciar os 

seguintes exames:  Hemograma, uréia, creatinina, colesterol total e frações, triglicerídeos. VDRL, glicemia, 
parasitoscopia das fezes (DFB), urina (EAS), TGO, TGP, RX do tórax (PA) com laudo e teste Ergométrico,  
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PSA para  os  candidatos  masculinos  com  mais  de  40  anos,  tomografia  do  crânio,  Audiometria,  Laudo 
otorrinolaringológico, raios-X seios da face, raios-X toracolombar e AP/PERFIL.

b) EXAME FÍSICO:
Para ser considerado apto, o candidato deverá realizar os seguintes exercícios, conforme 

TAF padrão do CBMPA:
Flexão horizontal de braço: 31 flexões para masculino (quatro pontos de apoio ao solo) 

e 25 flexões para feminino (seis pontos de apoio ao solo);
Flexão em barra horizontal: 10 flexões para ambos os sexos;
Abdominais: 40 abdominais para masculino e 34 abdominais para feminino;
Corrida de 12 minutos: 2400 m para masculino e 2000 m para feminino;
Natação 200 m estilo livre: máx. 6`00” para ambos os sexos;
Natação 1000 m (equipamento BÁSICO): máx. 30`00” para ambos os sexos;
Apnéia dinâmica horizontal: 25 m;
Apnéia dinâmica vertical: 5 m.

7. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CURSO:
Coordenação Geral do Curso: Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA;
Coordenação do Curso: Tenente Coronel Tavernard;
Supervisão de Curso: A supervisão geral do curso será exercida pela Diretoria de Ensino 

e Instrução do CBMPA.

8 - ATRIBUIÇÕES DIVERSAS:
8.1 - DIRETORIA DE ENSINO E INSTRUÇÃO:
Providenciar matrícula dos candidatos no curso.
8.2 – DAL:
Providenciar materiais de apoio ao curso conforme projeto.
Providenciar  passagens  aéreas  aos  instrutores  com  destinos  Belém/Santarém-

Santarém/Belém conforme projeto.
8.3 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO:
Providenciar divulgação do curso no site do CBMPA.
8.4 - POLIBOM:
Realizar inspeção de saúde nos candidatos conforme solicitação.
8.5 - AJUDÂNCIA GERAL:
Publicação em Boletim Geral.

9- PRESCRIÇÕES DIVERSAS:
9.1 - Documentos necessários para inscrição no curso:
Ficha de inscrição assinada pelo comandante da unidade;
Xérox da Identidade Funcional;
Não será disponibilizado pagamento de diárias aos alunos no período do curso.
9-2 - A Coordenação Geral do Curso estará sob responsabilidade da Diretoria de Ensino e 

Instrução do CBMPA.
Belém-PA, 16 de Outubro de 2012.

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

DO ENXOVAL DO ALUNO
Tendo  em  vista  o  biótipo  e  anatomia  diferentes  de  cada  militar,  os  alunos  deverão 

apresentar-se com seu próprio equipamento individual, constante de:
01 (um) par de nadadeiras fechada, na cor preta;
01 (uma) máscara preta e,
01 (um) snorkel sem válvula (respirador), na cor preta.

DO UNIFORME DO CURSO
-AULA PRÁTICA
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Sunga de banho preta;
Camisa regata branca;
Sandálias de borracha pretas com tiras pretas;
Toalha de banho;
Nadadeira fechada;
Máscara
Snorkel sem válvula (respirador)

AULA TEORIA
Short vermelho;
Camisa regata branca;
Gorro vermelho;
Tênis preto para Ed. Física;
Meia branca;
Obs:  Todos  os  Equipamentos  e  Uniformes  deverão  estar  identificados  com  a 

numeração do Aluno (Ex: AL CMRSP 01), padronização esta, a ser definida no dia da apresentação do 
Aluno.

Antônio Ulisses Lopes de Oliveira – CEL QOBM
Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA

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

1 – EXPEDIENTE - AUTORIZAÇÃO
Autorizo a cumprir expediente, durante o mês de novembro de 2012, no Quartel do 2º 

GBM – Castanhal, o SUBTEN BM JOSILDO ANTÔNIO DA SILVA, MF 5399289-1, concorrendo normalmente a 
escala de condutor da viatura ATP.

(Fonte: Nota nº 72/2012 – Gabinete do Comando Geral)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – ATO DESTE COMANDO

PORTARIA Nº 634 DE 31 DE OUTUBRO 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 e;
Considerando que o Art.  200 da Constituição do Estado do Pará,  institui  ao Corpo de 

Bombeiros Militar, entre outras atividades, a análise de projetos de proteção contra incêndio e pânico; 
Considerando que o Centro de Atividades Técnicas – CAT encontra-se com uma grande 

demanda de projetos de incêndio, tanto da região metropolitana quanto do interior do Estado, e o seu quadro 
efetivo de engenheiros é insuficiente para realizar análises dos projetos;

Considerando  que  dentre  as  diretrizes  administrativas  deste  comando  está  a 
descentralização  dos  serviços  de  análises  de  projetos  de  incêndio  para  outras  unidades  da  corporação 
sediadas no interior do Estado;

Considerando  que  durante  as  vistorias  iniciais  para  concessão  de  “habite-se”,  nos 
estabelecimentos com previsão de instalações fixas de equipamentos de combate a incêndio e nas áreas de 
riscos  com  carga  incêndio  superior  a  300  mega  joule,  deve-se  verificar  todas  as  medidas  preventivas 
definidas nos projetos, tanto com sistemas simples como complexos;

RESOLVE:
Art. 1º – Revogar a Portaria nº 415 de 12 de setembro de 2011.
Art. 2º - Que as vistorias para concessão de “habite-se”, em estabelecimentos abaixo de 

750m² e/ou área de risco com carga de incêndio de até 300 mega joule, deverão ser realizadas por 02(dois)  
vistoriantes, sendo preferencialmente oficiais; e em estabelecimentos acima de 750m² e/ou área de risco com 
carga de incêndio superior a 300 mega joule, obrigatoriamente, 01 (um) dos vistoriantes ser oficial.
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Art. 3º - Atribuir às Seções de Atividades Técnicas – SAT do    4º GBM–Santarém e 5º 
GBM–Marabá, como responsáveis pelas análises de projetos de proteção contra incêndio e pânico, cujas 
áreas  construídas  ou  a  serem construídas  não  ultrapassarem 10.000  m²  e  não  possuírem previsão  de 
instalação de sistema de chuveiros automáticos. 

Art.  4º  -  Definir  que  todas  as  Seções  de  Atividades  Técnicas  em funcionamento  nos 
Municípios do Estado, com exceção de Marabá e Santarém, de acordo com o estabelecido no artigo 3º, 
deverão remeter os processos para análise de projetos ao Centro de Atividades Técnicas – CAT em Belém.

Art.  5º -  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

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

A) Analisando os Autos da Sindicância procedida por determinação deste Comando 1ª 
SBM/I – INFRAERO, através da portaria nº 09/2011, de 06 de junho de 2011, do qual foi encarregado o 2º 
SGT BM IVALDO BORGES DE LIMA, que teve por escopo apurar todas as circunstâncias dos fatos narrados  
na cópia autêntica nº 14 do dia 16/02/2011 do livro do SGT de DIA da 1ª SBM/I-INFRAERO, registrado pelo 1º  
SGT BM P. BARBOSA  onde figura o possível extravio de uma roupa de aproximação completa pertencente à 
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO que estava na Seção 
Contra Incêndio do Aeroporto Internacional de Belém, sob a responsabilidade das guarnições de serviço.

RESOLVO:
Concordar  como  encarregado  no  que  tange  a  conclusão  de  que  há  indícios  de 

Trangressão da Disciplina Bombeiro Militar, outrossim entendemos também que há indícios de crime militar, 
com base nas provas indiciárias contidas nos autos no entanto de autoria incerta, tanto para a Trangressão  
Bombeiro Militar quanto a respeito do Crime Militar.

Solicitamos ao Ilmo Sr Subcomandante Geral, a instauração de INQUÉRITO POLICIAL 
MILITAR (IPM), com fulcro no artigo 10, alínea “f” do Código de Processo Penal Militar, em virtude de haver  
indícios de crime de natureza militar.

Encaminhar a 1ª via dos autos da sindicância ao Sr. CEL BM Subcomandante Geral, para 
fins de homologação e publicação em Boletim Geral da Corporação. Providencie o Subcomandante da 1ª  
SBM/INFRAERO.

ADALMILENA CAFÉ DUARTE DA COSTA – CAP QOBM
Comandante da 1ª SBM/I – Infraero

B)  Analisando  os  Autos  de  Sindicância  procedido  por  determinação  do  Comando 
Operacional, por meio da Portaria nº 02/2012 – COp, de 08 de maio de 2012, que foi publicado em Boletim 
Geral nº 096 de 24 de maio de 2012, tendo sido nomeado para ser encarregado da presente Sindicância o 2º 
TEN QOBM JOSÉ MARIA DA SILVA NETO, que teve o intuito de apurar após ter tomado conhecimento do 
registro realizado pelo CAP QOBM WAGNER ALIPIO ESPIRITO SANTO DA SILVA, no Livro Diário do Oficial 
Coordenador de Operações ao CBMPA, item B, da Parte nº 242 de 01 de maio de 2012, que versa sobre o 
fato do SD BM DEIVISON ANTONIO GOMES GUERREIRO de serviço na UR-33, e a enfermeira JANDIRA 
DE SOUZA DANTAS, do setor de acolhimento do PSM – Mário Pinotti, onde a enfermeira recusou a atender a 
vítima transportada pela  GU,  por  este  motivo foi  acionada uma guarnição da PM, sendo que a referida 
enfermeira desrespeitou a GU da VTR UR 33.

RESOLVO:
Concordar com a solução dada pelo  encarregado da Sindicância,  que em virtude das 

provas constantes nos autos, não há indícios de crime civil, militar ou de trangressão da disciplina, por parte 
do militar  sindicado,  uma vez que as denunciantes não apresentaram provas materiais  ou testemunhais 
contudentes sobra a incidência de crime ou transgressão da disciplina, onde ficou comprovado que o referido 
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miliatr em nenhum momento se reportou as funcionárias com a utilização de vocábulo desrespeitoso nem tão 
pouco houve agrssão física;

Que tome providências o Subcomandante Operacional do CBMPA, no sentido de remeter 
os Autos da presente Sindicância, para o Subcomando Geral do CBMPA para conhecimento e providências 
administrativas que o caso requer.

Cumpra-se.
Belém, 01 de outubro de 2012.

Manoel Silva de Freitas – CEL QOBM
Cmt Operacional do CBMPA

C) Analisando os autos da Sindicância procedida por determinação deste Subcomando 
Geral, através da Portaria nº 096/2012 SubCmdº Geral de 14 de maio de 2012, cujo encarregado foi o CAP 
QOBM ÁTILA DAS NEVES PORTILHO, que teve como escopo apurar todas as circunstâncias do acidente 
ocorrido entre a Viatura Resgate do CBMPA placa JVV-4724 com o veículo particular Honda Civic Placa DDO-
2562 no cruzamento da Av. Independência com a Rod. Augusto Montenegro no dia 28 de janeiro de 2012,  
onde supostamente o SGT BM OSVALDO ARAÚJO COSTA, condutor da Viatura Resgate citada acima, teria 
feito uma manobra proibida ocasionando o fato.

RESOLVO:
1 - Concordar com a conclusão a que chegou o Oficial encarregado da Sindicância, de que 

em face dos fatos apurados, não foi possível através dos autos confirmar a existência de crime militar nem tão 
pouco transgressão da disciplina bombeiro militar cometida pelo SGT BM OSVALDO ARAÚJO COSTA, pois 
as provas testemunhais e documentais contidas nos autos não apontaram nenhuma irregularidade na conduta 
do militar em tela;

2 – Ressalta-se ainda o conteúdo do Relatório de Registro de Ocorrência nº 837 constante 
na pág. 68 dos Autos em que no histórico está registrado que o “O VEÍCULO HONDA/CIVIC DE PLACA 
DDO2562 RETIROU-SE DO LOCAL DIFICULTANDO O TRABALHO”, relato este que contradiz o que o Sr. 
Wiverson Castro de Oliveira, proprietário do veículo citado, disse em termo de declarações constante nas 
págnas 09, 64 e 65 dos autos;

3 - Publicar em Boletim Geral a presente solução da Sindicância. À Ajudância Geral para 
providências;

4 - Arquivar os Autos da Sindicância na 2ª seção do EMG. À Assistência do Subcomando 
para providenciar a remessa dos autos ao Chefe da BM/2.

5 - Registre-se e cumpra-se.
Belém, 10 de outubro de 2012.

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

2 - SOLUÇÃO DE PADS
A)  Analisando  os  autos  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado  instaurado 

através da portaria nº 001/2012 de 04 de maio de 2012 – Subcomando do 4º SGBM, cujo o presidente do 
PADS foi o SUBTEN BM CARLOS ALBERTO VIEIRA COSTA, que teve o intuito de apurar o fato ocorrido no 
1º GMAF, no dia 20 de abril de 2012, por volta das 7h, onde SD BM MARCEL ELLAIN DOS SANTOS DIAS,  
matriculado no curso de Guarda Vidas, retirou-se do 1º GMF, local onde estava ocorrendo o curso, sem o 
consentimento do coordenador do Curso de Guarda vidas, o MAJ QOBM SILVAJÚNIOR nem tampouco do 
Diretor de Ensino, o TCEL FRANKLIN, deslocando-se, com isso, para o município de Salinópolis-PA.

RESOLVE:
1)  Concordar  com  a  conclusão  que  chegou  o  presidente  do  PADS  de  que  houve 

trangressão da disciplina por parte do SD BM MARCEL ELLAIN DOS SANTOS DIAS, haja vista que com 
base nas informações contidas nos autos do processo foi confirmado todos os atos imputados ao mesmo pela 
portaria instauradora, confirmados pelo próprio acusado em seu termo de qualificação e interrogatório (FLS 
17 e 18), assim como nos termos de inquirição de testemunhas (FLS 22, 23). Testemunhas estas que não 
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paresentaram qualquer contradição referente a narrativa do fato de que o sildado em tela ausentou-se da 
unidade sem qualquer autorização de seus superiores imediatos.

2) Punir com 07 (sete) dias de DETENÇÃO o SD BM MARCEL ELLAIN DOS SANTOS 
DIAS do 4º SGBM, por ter no dias 20 de abril  de 2012 ausentou-se do 1º GMAF sem a permissão do  
coordenador do Curso de Guarda Vidas, o MAJ QOBM SILVA JÚNIOR e quando dado o direito de ampla 
defesa e contraditório por meio de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS) instaurado através 
da portaria nº 01/2012 Subcomandante do 4º SGBM e não apresentou justificativas para os atos de sua 
conduta, infrigindo assim o disposto nos incisos LI, LV, LXI e LXXV do art. 37, da Lei 6.833, de 13 de fevereiro  
de 2006 da CEDPMPA, ora em vigor para o CBMPA, com o atenuante no art. 35, inciso I e II, nos dispositivos  
da mesma lei. Transgressão da disciplina Bombeiro Militar de natureza “GRAVE” de acordo com o art 31 § 2º 
incisos II e VI da referida Lei. Permanece no comportamento “BOM”.

3) Ao B/1 providenciar nota de punição para publicação em Boletim Interno e cumprimento 
das demais fases de execução da sanção disciplinar, em conformidade com o disposto no art. 48 § 1º do  
CEDPM;

4) Ao B/1 publicar em boletim interno a presente homologação de solução de PADS e 
providenciar o envio  de uma cópia ao Subcomandante Geral para publicação em BG;

5) Arquivar os Autos do PADS na 2ª Seção do EMG.
6) Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Salinópolis-PA, 25 de junho de 2012. 

LENILSON DA COSTA SILVA – 1º TEN QOBM
Subcomandante do 4º SGBM

B)  Analisando  os  autos  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado  (PADS) 
procedido por determinação deste Subcomando Geral, através da Portaria nº 002/2009 SubCmdº de 20 de 
janeiro de 2009, cujo encarregado foi o então 1º TEN QOBM PAULO CESAR VAZ JÚNIOR, que teve por 
escopo apurar os fatos ocorridos no dia 10 de dezembro de 2008, nas dependências do 5º GBM/Marabá,  
quando por determinação do Maj QOBM Francisco Cantuária Moutinho Júnior, Comandante do Grupamento, 
foram presos em flagrante e delito os militares: 2º SGT BM ANTÔNIO  ESTANISLAU DIAS TAVARES RG 
8266 e 3º SGT BM JOÃO  BATISTA PEREIRA DOS SANTOS FILHO RG 13723, pelos crimes de furto e 
peculato.       

RESOLVO:
1 – Concordar com a conclusão a que chegou o Presidente do PADS de que em face dos 

fatos apurados, ficou claro que o 2º SGT BM ANTÔNIO ESTANISLAU DIAS TAVARES e o 3º SGT BM JOÃO 
BATISTA PEREIRA DOS SANTOS FILHO subtraíram gêneros alimentícios e outras doações que estavam 
armazenadas no quartel do 5º GBM e que seriam destinadas às vítimas do desastre natural ocorrido no 
Estado  de  Santa  Catarina,  pois  as  provas  testemunhais  carreadas  no  Processo  Administrativo 
consubstanciaram a conduta irregular cometida pelos militares em tela;

2 - Punir com 30 (TRINTA) dias de PRISÃO o 2º SGT BM ANTÔNIO ESTANISLAU DIAS 
TAVARES e o 3º SGT BM JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS FILHO pelos fatos acima mencionados, 
pois infringiram o art. 17, incisos III e XV; art. 18, incisos IV, VII, XI, XVIII, XXXIII e XXXVI; art. 37, incisos 
XCVII, XCIX, CIV e CIX da Lei Estadual 6.833 de 13 de fevereiro de 2006 (Código de Ética e Disciplina da  
PMPA); 

3 – Cientificar o acusado e aguardar os prazos recursais, conforme art. 144 §2º; e art. 145  
§ 2º do CEDPM/PA, para após efetuar ou não o cumprimento da devida punição ao militar;

4 -  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;

5 -  Publicar em Boletim Geral a presente solução do Processo Administrativo Disciplinar 
Simplificado. À Ajudância Geral para providências

6 - Arquivar os Autos do PADS na 2ª seção do EMG. À Assistência do Subcomando para 
providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2.

7 - Registre-se e cumpra-se.

 Boletim Geral nº 205 de 06NOV2012 – E-mail Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág 9



Belém, 29 de outubro de 2012.

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

C)  Analisando  os  autos  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado  (PADS) 
procedido por determinação deste Subcomando Geral, através da Portaria nº 139/2009 SubCmdº de 14 de 
outubro de 2009, cujo encarregado foi o então 1º TEN QOBM JAIRO SILVA OLIVEIRA, que teve por escopo 
apurar o constante no Termo de Declarações da Srª Maria Elizabeth Nery Soares, onde relata que por volta  
das 01h00 do dia 14 de agosto de 2008, teria sido agredida fisicamente, em sua residência, pelo militar SGT 
BM IVANILDO SOUZA RIBEIRO, RG 2133920, pertencente, na época, ao quartel da 2ª SBM/I,  conforme 
Boletim de Ocorrência Policial nº 00008/2008.006570-0.

RESOLVO:
1 – Concordar com a conclusão a que chegou o Presidente do PADS de que em face dos 

fatos  apurados,  não  foi  possível  através  dos  autos  confirmar  a  existência  de  transgressão  da  disciplina  
bombeiro militar ou crime militar cometida pelo SGT BM IVANILDO SOUZA RIBEIRO, pois a impossibilidade 
em localizar a suposta vítima tornou inviável a busca real dos fatos e consequentemente não foi possível 
atribuir qualquer conduta antijurídica ao militar em tela.

2 -  Publicar em Boletim Geral a presente solução do Processo Administrativo Disciplinar 
Simplificado. À Ajudância Geral para providências;

3 - Arquivar os Autos do PADS na 2ª seção do EMG. À Assistência do Subcomando para 
providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2.

4 - Registre-se e cumpra-se.
Belém, 09 de outubro de 2012.

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

D)  Analisando  os  autos  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado  (PADS) 
procedido por determinação deste Subcomando Geral, através da Portaria nº 145/2009 SubCmdº de 21 de 
outubro de 2009, cujo encarregado foi o SUBTEN BM AMAURY DA SILVA SOARES, que teve por escopo 
apurar o fato relatado pela Sra. Maria Pereira da Silva, onde informa que o CB BM WALTER AUGUSTO 
FRANÇA RODRIGUES, RG 1369167, pertencente ao 11º SGBM/I, é locatário de um quarto de propriedade 
da declarante, porém o referido militar estaria inadimplente a quase dois meses e até o presente momento,  
não cumpriu com o contrato efetuando o pagamento, bem como vem causando transtornos com os outros 
inquilinos, pois solicita empréstimos financeiros aos mesmos e quando não atendido, responde com ameaças 
e intimidações as pessoas que se recusaram a efetivar o empréstimo. Contrapondo a estas informações, o 
militar nega os fatos relatados pela Sra. Maria Pereira e ressalta que não há pendências financeiras entre  
ambos.  

RESOLVO:
1 – Concordar com a conclusão a que chegou o Presidente do PADS de que em face dos 

fatos  apurados,  não  foi  possível  através  dos  autos  confirmar  a  existência  de  transgressão  da  disciplina  
bombeiro militar ou crime militar cometida pelo CB BM WALTER AUGUSTO FRANÇA RODRIGUES, pois no 
bojo do processo, não ficou comprovado a existência de dívida entre as partes bem como não foi possível 
atribuir ao militar em tela qualquer conduta que atentasse contra a disciplina bombeiro militar.

2 -  Publicar em Boletim Geral a presente solução do Processo Administrativo Disciplinar 
Simplificado. À Ajudância Geral para providências;

3 - Arquivar os Autos do PADS na 2ª seção do EMG. À Assistência do Subcomando para 
providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2.

4 - Registre-se e cumpra-se.
Belém, 29 de outubro de 2012.

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

E)  Analisando  os  autos  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado  (PADS) 
procedido por determinação deste Subcomando Geral, através da Portaria nº 218/2011 SubCmdº  de 18 de 
outubro de 2011, cujo encarregado foi o então 2º TEN QOBM RODRIGO DE ARAÚJO MONTEIRO, que teve 
por escopo apurar os fatos relatados no Ofício nº 1346/2011 do CIOP, que constam nos documentos em 
anexo onde o Dr. JOSÉ SÉRVULO CABRAL GALVÃO, Coordenador Geral de Operações do CIOP, informa as 
faltas de serviço do CB BM CARLOS BENTES TAVARES, RG: 15589, onde estava devidamente escalado 
nos dias 02 e 04 de julho de 2011, vindo a faltar nesses referidos dias, onde estava escalado na função de 
atendente à aquele Centro, bem como não comunicou a quem de direito em tempo hábil a impossibilidade de 
estar no serviço, onde também não apresentou justificativa plausível para a conduta de seus atos, trazendo 
transtorno para a administração bem como para ao bom andamento do serviço.

RESOLVO:
1 – Concordar com a conclusão a que chegou o Presidente do PADS de que em face dos 

fatos  apurados,  não  foi  possível  através  dos  autos  confirmar  a  existência  de  transgressão  da  disciplina  
bombeiro  militar  ou  crime  militar  cometida  pelo  CB  BM  CARLOS  BENTES  TAVARES,  pois  as  provas 
documentais  e  testemunhais  carreadas  nos  autos  do  processo  não  consubstanciaram qualquer  conduta 
antijurídica por parte do militar em tela.

2 -  Publicar em Boletim Geral a presente solução do Processo Administrativo Disciplinar 
Simplificado. À Ajudância Geral para providências;

3 - Arquivar os Autos do PADS na 2ª seção do EMG. À Assistência do Subcomando para 
providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2.

4 - Registre-se e cumpra-se.
Belém, 11 de outubro de 2012.

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

3 - SOLUÇÃO DE IPM
Analisando  os  autos do Inquérito  Policial  Militar procedido  por  determinação  deste 

Subcomando Geral, por meio da Portaria nº 169/2012 – Subcmdº Geral, de 29 de junho de 2012, transcrita 
no Boletim Geral n° 125, de 09 de julho de 2012, cujo oficial encarregado foi o CAP QOBM  JEFFERSON 
AUGUSTO DA RESSURREIÇÃO MATOS, que teve por escopo apurar a conduta do SD BM ALEXANDRE 
RAFAEL BRITO BEZERRA, pertencente ao quartel do 9° GBM – Altamira, o qual, teria , em tese, realizados  
as seguintes condutas: 

1 - teria ameaçado de morte o SD BM THIAGO GLYSTON DA SILVA CRISPIM, sendo que 
o militar ameaçado foi transferido para o 3° SBM/I – Infraero/Altamira;

2 – Teria realizado disparo de arma de fogo na sala da recepção do quartel do 9° GBM/I – 
Altamira;

3 – Teria realizado compras nos comércios de Altamira e não teria efetuado o pagamento 
das mesmas;

4 – Teria dormido quando de serviço de sentinela, em seu quarto de hora;
5 – Teria se ausentado, quando de serviço no 9° GBM, antes da passagem de serviço,  

sem permissão de quem de direito;
6 – Teria sido autuado em flagrante delito, no dia 16 de fevereiro de 2012, por volta das 

00h15mim, na delegacia de Polícia Civil de Altamira, sendo a vítima por tal autuação a Srª Elizete Alves Brito;
7 – Teria difamado a Srª Carla Maria Barbosa da Silva,  através de de mensagens de 

celular, fato registrado na DPC de Altamira, conforme BOP n° 00049/2012.002744-8;
8 – Teria se portado de maneira inconveniente para com o 2° SGT BM José de Ribamar 

Ferreira dos Santos, fato esse ocorrido no dia 20 de dezembro de 2011;

RESOLVO:
1. Concordar com a conclusão a que chegou o encarregado do Inquérito Policial Militar de 

que,  em  face  dos  fatos  apurados  nos  autos  (provas  documentais  e  testemunhais),  há  indícios  de 
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cometimento de crime militar, bem como, está configurado Transgressão da Disciplina  por parte do SD 
BM ALEXANDRE RAFAEL BRITO BEZERRA MF: 57218524/1, ao infringir, em tese, o art. 37, incisos XXIV, 
XXXI, LIII, LIV, LV, LVIII, LIX, LXI, CVIII, CXII, CXIII, CXIV, CXLII, CXLVII, CXLVIII e XCII, §§ 1° e 2° c/c art.6°,  
§ 1°, incisos V e VI; art. 17, incisos X, XVI e XVII; e art. 18, incisos VII, XVIII, XXVIII, XXX, XXXI, XXXIII,  
XXXIV e XXXV da Lei Estadual n° 6.833, de 13 de fevereiro de 2006 Código de Ética e Disciplina da PMPA, 
ora em vigor no CBMPA; como afere-se do relatório dos autos às folhas 126 à 133;

2.  Determinar  a  instauração  de  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado,  em 
desfavor do  SD BM ALEXANDRE RAFAEL BRITO BEZERRA MF: 57218524/1, a fim de apurar, em tese, as 
transgressões discriminadas nos art. 37, incisos XXIV, XXXI, LIII, LIV, LV, LVIII, LIX, LXI, CVIII, CXII, CXIII,  
CXIV, CXLII, CXLVII, CXLVIII e XCII, §§ 1° e 2° c/c art.6°, § 1°, incisos V e VI; art. 17, incisos X, XVI e XVII; e  
art. 18, incisos VII, XVIII, XXVIII, XXX, XXXI, XXXIII, XXXIV e XXXV da Lei Estadual n° 6.833, de 13 de  
fevereiro  de  2006  Código  de  Ética  e  Disciplina  da  PMPA,  ora  em  vigor  no  CBMPA.  A Assistência  do 
Subcomando Geral para as providências; 

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

4. Encaminhar a 1ª via dos autos do IPM à Justiça Militar Estadual do Pará, conforme 
preconiza o disposto no art. 23 do Código de Processo Penal Militar.  A Assistência do Subcomando Geral 
para as providências;

5. Arquivar a 2ª via dos autos do IPM na 2ª seção do EMG. A Assistência do Subcomando 
Geral para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.  
Belém-PA, 30 de outubro 2012.

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

4 - ATO DO 12º SUBGRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR
PORTARIA N° 04, DE 28 DE AGOSTO DE 2012.
ANEXOS:
Cópia  autêntica  nº  079/2012,  referente  à  Parte  nº  226,  de  13AGO2012,  extraída  do 

Livro de Partes nº 013, do 1º Sgt BM Wilson, graduado de dia ao 12º SGBM;
Cópia da Escala de Serviço Interno Nº 33, de 19 de agosto de 2012.
Mensagem Direta Nº 139/2012-BM/I, de 17 de agosto de 2012, respondida pelo SD BM 

Arlan.

O  Comandante  do  12°  SGBM,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  em 
legislação  peculiar  e  ao  tomar  conhecimento  dos  fatos  narrados  nos  documentos  anexos  acima 
especificados, onde o SD BM ANTÔNIO ARLAN DAS NEVES SILVA teria, em tese, faltado ao serviço de 
Componente da VTR ABT-04, no dia 13 de agosto de 2012, para o qual havia sido devidamente escalado.

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

para apurar todas as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares disponibilizadas nos 
incisos XX e XXVIII e L do art. 37; as possíveis atitudes desconformes aos preceitos éticos especificados nos  
incisos VII e XI do art. 18 e; a provável circunstância agravante especificada no inciso III do art. 36; todos  
estes artigos expressos na Lei nº 6.833/2006 (Código de Ética da Polícia Militar do Pará) ora em vigor no 
CBMPA, podendo ser sancionado de acordo com o art. 106, parágrafo único, da referida Lei;

Art. 2º -  Nomear o SUBTEN BM REGINALDO DA COSTA HERNANDES,  RG-2103759, 
pertencente ao 12° SGBM, como Presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º - O Presidente deverá observar as orientações formalizadas através do Ofício n° 
1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008;

Art. 4º - Encaminhar a presente portaria ao gabinete do Ilustríssimo Senhor Chefe do EMG 
e Subcomandante Geral do CBMPA, para fins de publicação em Boletim Geral;

Art. 5º - Estabelecer prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos, a  
contar da data de publicação em Boletim Geral do CBMPA, em conformidade com a legislação vigente;

Art. 6º - Cumpra-se.
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CARLOS ALBERTO SARMANHO DA COSTA – TCel QOBM
Comandante do 12º SGBM

PORTARIA N° 011, DE 11 DE OUTUBRO DE 2012.
ANEXOS:
Parte nº 08/2012, BM/1 - do 1º Ten QOBM F. Alves, de 05OUT2012;

O  Comandante  do  12°  SGBM,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  em 
legislação peculiar e ao tomar conhecimento do fato narrado no documento anexo acima especificado, onde 
o SD BM OSCAR DOS SANTOS FERREIRA JÚNIOR, RG 3544986, teria faltado à Formatura Geral deste 
12º SGBM no dia 28SET2012.

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

para apurar todas as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares disponibilizadas nos 
incisos XX, XXVIII e L do art. 37; as possíveis atitudes desconformes aos preceitos éticos especificados no 
incisos VII e XI do art. 18 e; a circunstância agravante expressa no inciso III do art. 36; todos estes artigos  
expressos na Lei nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará) ora em vigor ao 
CBMPA, podendo ser sancionado de acordo com o art. 106, parágrafo único, da mesma Lei;

Art.  2º  -  Nomear  o  3º  SGT  ALCIRLEI NASCIMENTO  DA  CUNHA,  RG  2331603, 
pertencente ao 12° SGBM, como Presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º  - O Presidente deverá observar as orientações formalizadas através do Ofício n° 
1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008;

Art.  4º  - Encaminhar a presente Portaria ao Gabinete do Ilustríssimo Senhor Chefe do 
EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, para fins de publicação em Boletim Geral;

Art. 5º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos, a 
contar da data de publicação em Boletim Geral do CBMPA, em conformidade com a legislação vigente;

Art. 6º - Cumpra-se.

Átila das Neves Portilho – Cap QOBM
Comandante do 12º SGBM

PORTARIA N° 010, DE 11 DE OUTUBRO DE 2012.
ANEXOS:
Parte nº 08/2012, BM/1 - do 1º Ten QOBM F. Alves, de 05OUT2012;

O  Comandante  do  12°  SGBM,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  em 
legislação peculiar e ao tomar conhecimento do fato narrado no documento anexo acima especificado, onde 
o  CB  BM  EDIVALDO  MELO  DE  OLIVEIRA teria  faltado  à  Formatura  Geral  deste  12º  SGBM  no  dia 
28SET2012.

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

para apurar todas as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares disponibilizadas nos 
incisos XX, XXVIII e L do art. 37; as possíveis atitudes desconformes aos preceitos éticos especificados nos 
incisos VII e XI do art. 18 e; a possível circunstância agravante expressa no inciso III do art. 36; todos estes 
artigos expressos na Lei nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará) ora em vigor  
ao CBMPA, podendo ser sancionado de acordo com o art. 106, parágrafo único, da mesma Lei;

Art.  2º  -  Nomear  o  1º  SGT  ROGÉRIO  LIMA BARBOSA ABRANTES,  RG  2305876, 
pertencente ao 12° SGBM, como Presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º  - O Presidente deverá observar as orientações formalizadas através do Ofício n° 
1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008;

Art.  4º  - Encaminhar a presente Portaria ao Gabinete do Ilustríssimo Senhor Chefe do 
EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, para fins de publicação em Boletim Geral;

Art. 5º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos, a 
contar da data de publicação em Boletim Geral do CBMPA, em conformidade com a legislação vigente;
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Art. 6º - Cumpra-se.

Átila das Neves Portilho – Cap QOBM
Comandante do 12º SGBM

5 - ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 173 DE 30 DE OUTUBRO 2012.
ANEXO:
Ofício nº 038/2012 - CD, de 22MAR12 do TEN CEL QOBM IDBAS.

O Comandante Geral  do CBMPA e Coordenador Estadual  de Defesa Civil,  atendendo 
solicitação disponibilizada por meio do ofício nº 038/2012 – CD, datado de 22 de março de 2012, do TEN CEL 
QOBM IDBAS FILHO DOS SANTOS RIBEIRO, no qual requisita DEFENSOR DATIVO para exercer a defesa 
do SD BM MÁRCIO DÊNNYS MACHADO RODRIGUES, no Conselho de Disciplina, instaurado através da 
Portaria n° 274/2009 – Cmdº Geral de 18 de agosto de 2009.

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear com fulcro no artigo 71 do CPPM e artigo 5° inciso LV da CF/88 o 1º TEN 

QOABM JAIR NAZARENO  BARBOSA DA SILVA, como Defensor  Dativo  do  acusado,  com o  intuito  de 
acompanhar  o  Processo,  apresentar  defesa  escrita  e  adotar  as  demais  providências  que  se  tornarem 
necessárias em favor do acusado  SD BM MÁRCIO DÊNNYS MACHADO RODRIGUES.

Art.  2º  - Esta  Portaria  entrará em vigor  na  data  de  sua  publicação  e  revogando  as 
disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

6 - ATO DO SUBCOMANDO DO 7º SGBM/I
PORTARIA Nº. 003, DE 09 DE OUTUBRO DE 2012.
ANEXO:
Memorando nº. 17/2012 de 30 de agosto de 2012.

O Comandante do 7º SGBM/I, no uso de suas atribuições legais e com intuito de apurar a 
falta de serviço do CB BM MARCELO OTÁVIO BARBOSA FERREIRA, no dia 25 de agosto de 2012, onde 
tinha permutado o serviço com o SD BM JAIMISON não avisando quem de direito nem tão pouco ligou para o 
quartel para justificar sua falta.

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

(PADS),  para  apurar  todas  as  circunstâncias  dos  fatos  e  as  possíveis  transgressões  disciplinares 
disponibilizadas no Art. 37, inciso XXIV e L, com agravantes no Art.36. Incisos III e VIII  e atenuantes no 
Art.35. inciso III  da Lei 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, Código de Ética e Disciplina da PMPA, ora em 
vigor no CBMPA, podendo ser sancionado de acordo com o art. 106, parágrafo único, da referida Lei.

Art.  2º-Nomear  o  SUBTEN  BM  Joherbet  Costa  Marques,  RG  2704082,  pertencente 
atualmente  ao  quartel  ao  7°  SGBM/I,  como  Presidente  do  PADS,  delegando-lhe  as  atribuições  que  me 
competem;

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

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

Art. 5º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.
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ANDRE LUIZ NOBRE CAMPOS - MAJ QOBM
SUBCOMANDANTE do 7° SGBM/I

7 - ATO DO Subcomando Geral do CBMPA
PORTARIA Nº 286, DE 30 DE OUTUBRO DE 2012.
ANEXO:
Ofício nº 002/2012- PADS, de 03AGO2012, do 3° SGT BM CARLOS

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas  em legislação  peculiar,  tendo  tomado  conhecimento  dos  fatos  narrados  no  Ofício  002/2012– 
PADS,  de  03  de  agosto  de  2012,  referente  à  solicitação  de  sobrestamento  do  Processo  Administrativo 
Disciplinar Simplificado, instaurado por meio da Portaria nº 130/2012 – Subcmdº Geral, de 07 de junho de 
2012, tendo como Presidente o 3° SGT BM ANTÔNIO CARLOS DO CARMO COSTA.

RESOLVE:
Art. 1º - Sobrestar, no período de 03AGO2012 a 20SET2012, com base no art. 265 inciso 

V  do  CPC,  o  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado,  instaurado  pela  Portaria  nº  130/2012  – 
Subcmdº Geral, de 07 de junho de 2012, para reabertura imediata no dia 21SET2012.

Art. 2º - 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

PORTARIA Nº 287, DE 30 DE OUTUBRO DE 2012.
ANEXOS:
Cópia dos autos de IPM com 134 fls,  ref. Port. n° 169/2012- Subcmdº Geral, de 29 de 

junho de 2012, e respectiva solução (02 laudas);

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais, 
e após conhecimento dos documentos anexos, que versam sobre os autos de IPM referente à Portaria n° 
169/2012- Subcmdº Geral, de 29 de junho de 2012, e respectiva solução, que versam sobre a conduta do SD 
BM ALEXANDRE RAFAEL BRITO BEZERRA, pertencente ao quartel do 9° GBM – Altamira, o qual, teria em 
tese, realizados as seguintes condutas: 

1 - teria ameaçado de morte o SD BM THIAGO GLYSTON DA SILVA CRISPIM, sendo que 
o militar ameaçado foi transferido para o 3° SGBM/I – Infraero/Altamira;

2 – Teria realizado disparo de arma de fogo na sala da recepção do quartel do  9° GBM/I – 
Altamira;

3 – Teria realizado compras nos comércios de Altamira e não teria efetuado o pagamento 
das mesmas;

4 – Teria dormido quando de serviço de sentinela, em seu quarto de hora;
5 – Teria se ausentado, quando de serviço no 9° GBM, antes da passagem de serviço, 

sem permissão de quem de direito;
6 – Teria difamado a Srª Carla Maria Barbosa da Silva, através de mensagens de celular,  

fato registrado na DPC de Altamira, conforme BOP n° 00049/2012.002744-8;
7 – Teria se portado de maneira inconveniente para com o 2° SGT BM José de Ribamar 

Ferreira dos Santos, fato esse ocorrido no dia 20 de dezembro de 2011;

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SIM-

PLIFICADO para apurar todas as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares por par-
te do SD BM ALEXANDRE RAFAEL BRITO BEZERRA MF: 57218524/1, por ter, em tese, infringindo os art. 
37, incisos XXIV, XXXI, LIII, LIV, LV, LVIII, LIX, LXI, CVIII, CXII, CXIII, CXIV, CXLII, CXLVII, CXLVIII e XCII, §§ 
1° e 2° c/c art.6°, § 1°, incisos V e VI; art. 17, incisos X, XVI e XVII; e art. 18, incisos VII, XVIII, XXVIII, XXX,  
XXXI, XXXIII, XXXIV e XXXV da Lei Estadual n° 6.833, de 13 de fevereiro de 2006 Código de Ética e Discipli -
na da PMPA, ora em vigor no CBMPA. O militar poderá ser sancionado de acordo com o parágrafo único do  
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art. 106 da Lei 6.833, de 13 de fevereiro de 2006.

Art. 2º – Nomear o 2° TEN QOBM CARLOS RANGEL VALOIS DA SILVA MF: 57218021/1, 
como Presidente do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, delegando-lhe as atribuições que me 
competem;

Art. 3º - O Presidente 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. 5º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

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

8 - AVOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE PADS
Analisando os autos do Procedimento Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 

determinação do Comandante do 7º GBM/I (Itaituba), por meio da Portaria nº 002 – 7º GBM/I (Itaituba), de 
09 de novembro de 2011, cujo Presidente foi nomeado o 3° SGT BM  ANIVALDO MORAES DE SOUSA, 
tendo o intuito de apurar as circunstâncias da conduta da SD BM IVANI DA ROSA PINHEIRO, por não ter 
apresentado em tempo hábil  o  relatório  estatístico  de acidente para fins de subsidiar  uma reunião pelo 
Promotoria de Justiça e demais Órgãos da Segurança Publica (PM, BM, PC, DETRAN, COMTRI e SAMU) no 
dia 27 de outubro de 2011.

RESOLVO:
1 –  ANULAR,  conforme Súmulas nº 346 e 473 STF, o PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR SIMPLIFICADO em tela, em virtude de apresentar vício insanável, uma vez que tal processo 
não observou e obedeceu os requisitos legais obrigatórios para validação em sua formação, ferindo dessa 
forma os ritos processuais da Lei 6.833/2006, Código de Ética e Disciplina da PMPA, bem como o art. 5º 
inciso LV da Constituição Federal.

2  –  Publicar em Boletim Geral a presente Avocação de Solução de PADS.  À Ajudância 
Geral para providências;

3  – Confeccionar  nova  Portaria  de  Instauração  de  PADS para  apurar  os  fatos  acima 
mencionados. Ao Comandante do 7º GBM/I (Itaituba) para providências;

4 - Registre-se e cumpra-se.
Belém, 09 de outubro de 2012.

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

9 – SINDICÂNCIA – PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Concedo a CAP QOBM ADRIANA MELENDEZ ALVES 07 (sete) dias de prorrogação de 

prazo para conclusão da Sindicância, instaurada por meio da Portaria nº 204/2012 – Subcmdo Geral, de 14 
de agosto de 2012, de acordo com os termos do Art.98, da Lei Estadual nº 6.833, de 13 de fevereiro de  
2006.Referencia: Ofício nº 006/2012 – SIND.

(Fonte: Nota nº 51/2012 – Subcomando Geral do CBMPA) 

10 - PUNIÇÃO DISCIPLINAR
O Subcomandante do 4º SGBM, no uso da competência que lhe confere o art. 26 inciso 

VII da Lei 6.833/06 CEDPM, ora em vigor para o CBMPA, resolve:

PUNIR: 
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Com 07 (sete) dias de detenção o SD BM MARCEL ELLAIN DOS SANTOS DIAS do 4º 
SGBM, por ter no dia 20 de abril de 2012 ausentado-se do 1º GMAF sem a permissão do Coordenador do 
Curso  de  Guarda  Vidas,  o  MAJ  QOBM  SILVA JUNIOR,  e  quando  dado  o  direito  de  ampla  defesa  e 
contraditório  por  meio do Processo Administrativo  Disciplinar  Simplificado (PADS)  instaurado através da 
portaria  01/2012  Subcomando  do  4º  SGBM  não  apresentou  justificativa  para  os  atos  de  sua  conduta,  
infringindo assim o disposto nos incisos LI, LV, LXI e LXXV do Art. 37 , da Lei 6.833, de 13 de fevereiro de 
2006 da CEDPMPA, ora em vigor para o CBMPA, com atenuantes no art. 35, incisos I e II, nos dispositivos da  
mesma lei. Transgressão da disciplina Bombeiro militar de natureza “GRAVE” de acordo com o art 31 § 2º  
incisos II e VI da referida Lei. Permanece no comportamento “BOM”.

O SD BM MARCEL ELLAIN DOS SANTOS DIAS deverá cumprir tal punição no quartel do 
4º SGBM com início logo após o térm   ino dos prazos recursais.

(Fonte: nota nº 01/2012 – 4º SGBM/I)

MÁRIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA, em exercício

Confere com o Original:

HELIEL FRANKLIN MONTEIRO – CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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