
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 27 DE DEZEMBRO DE 2012.
CORPO DE BOMBEIROS MLIITAR DO PARÁ

“130 ANOS SALVANDO VIDAS”
BOLETIM GERAL Nº 237

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2012 (SEXTA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM FRANCÊS
Supervisor de Área CAP BM MÔNICA

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

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG CAP BM ALDIRLEY
Encarregado de Inquérito Técnico CAP BM GABRIELA
Perito de Incêndios e Explosões TEN BM SANDRO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - ORDEM E NOTA DE SERVIÇO – APROVAÇÕES
Aprovo  a NOTA DE SERVIÇO Nº  204/2012,  da BM/3,  referente  à  prevenção e apoio  do 

CBMPA durante o “EVENTO SOCIAL ESPORTIVO JOGO DAS ESTRELAS”;
Aprovo  NOTA DE  INSTRUÇÃO  nº  001/2013,  do  4º  SGBMI-SALINÓPOLIS,  referente  ao 

“TREINAMENTO  DE  GUARDA-VIDAS  AOS  MILITARES  DO  4º  SGBM/I  DURANTE  O  PRIMEIRO 
SEMESTRE, VISANDO A OPERAÇÃO VERANEIO NO MÊS DE JULHO DE 2013”;

Aprovo ORDEM DE SERVIÇO Nº 035/2012. Do 9º SGBM-CAMETÁ, referente à prevenção e 
apoio do CBMPA durante a  “PREVENÇÃO BALNEÁRIA POR GUARDA VIDAS NA PRAIA DA ALDEIA-
CAMETÁ, DURANTE OS FERIADOS PROLONGADOS DE NATAL E ANO NOVO”;

Aprovo ORDEM DE SERVIÇO Nº 071/201, do 4º GBM-SANTARÉM, referente à prevenção e 
apoio do CBMPA durante os “SERVIÇOS DE GUARDA-VIDAS NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO”;

Aprovo  a  NOTA  DE  SERVIÇO  Nº  013/2012,  do  4º  GBM-SANTARÉM,  referente  a 
“CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL E CANTATA – PROJETO ESCOLA DA VIDA”

(Fonte: Nota nº 031/2012 – COP – CBMPA)

Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 01/2012 – 6º SGBM/I, concernente aos  SERVIÇOS DE 
VISTORIAS TÉCNICAS NO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA, a serem executados durante o período de 
03 a 07 de dezembro de 2012, com o objetivo de realizar a operações ostensivas com caráter preventivo, no 
intuito  de  minimizar  o  risco  de  sinistro  nos  estabelecimentos comerciais,  industriais  e  multifalimentares, 
visando contribuir para a incolumidade dos bens patrimoniais e da vida da sociedade belenense, buscando 
orientar seus responsáveis, quanto aos procedimentos de segurança contra incêndios e controle de pânico, 
com vista a se fazer cumprir as normas de segurança de acordo com a legislação vigente.

(Fonte:Ofício nº 191/2012 – 6º SGBM/I, de 13NOV2012)

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

1- SEGUIMENTO E REGRESSO
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Seguiu no dia 11NOV12 (domingo), e retornou no dia 11DEZ2012 (terça-feira), da cidade 
de Luziânia (Goiás), o Major QOBM WALBER JOSÉ RODRIGUES PEREIRA, por estar participando da 48º 
INC (Instrução de Nivelamento e Conhecimento) da Força Nacional de Segurança Pública, no Batalhão de 
Pronto Emprego (BEPE), na Função de Supervisor da referida INC.

(Fonte: Nota nº 031/2012 – COP - CBMPA)

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – FÉRIAS – SUSTAÇÃO:
Fica sustada por necessidade do serviço, o período de férias regulamentares referente 

ao ano de 2011, prevista para o mês de janeiro de 2012, do 1º SGT BM GENILSON CHAVES QUARESMA, 
DO GMAF, devendo exercer tal direito em momento oportuno.

(Fonte: Ofício nº 376/2012 – GMAF)

2 - LUTO – CONCESSÃO
Concedí a contar do dia 26DEZ2012, ao SUBTEN BM ELILSON DE MORAIS CASTRO, 

do QCG – Belém, 08 (oito) dias de luto, em consequência do falecimento de sua avó, conforme o Art. 67, 
Inciso II e 69 da Lei Estadual nº 5.251/85. Apresentação no dia 1ºDEZ2012.

(Fonte: Certidão de óbito nº 00420001552012400061016001931327)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - OFÍCIOS RECEBIDOS - TRANSCRIÇÃO
A – MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Oficio nº 429/12/MP-PJDHCEAP Belem, 05 de dezembro de 2012

A Sua Senhoria, o Senhor.
CEL. João Hilberto Sousa de Figueiredo
Comandante-Geral do corpo de Bombeiro Militar do Estado do Pará.
Nesta

Senhor Comandante-Geral,
O Ministério Público do Estado Do Pará, por seus  representantes abaixo-assinados, no 

uso de suas atribuições conferidas pelos Arts.127 e 129, inciso VII, da CF/88 e art. 52, IX da Lei complementar 
Estadual nº 057, de 06 de julho de 2006, encaminha a vossa Excelência da cópia da Recomendação nº  
001/2012- PJDHCEAP, expedida em 29 de novembro de 2012 para conhecimento e providências cabíveis à 
espécie.

Na oportunidade, renovo a vossa Excelência protestos de consideração.

ALCENILDO RIBEIRO SILVA
1º Promotor de Justiça de Direitos Humanos e controle Externo da Atividade Policial da 

Capital e 4º Promotor de Justiça de Direitos Humanos e Controle Externo da atividade Policial, em exercício

ALDIR JORGE VIANA DA SILVA

2º Promotor de Justiça de Direitos Humanos e controle Externo da Atividade Policial da 
Capital e 3º Promotor de Justiça de Direitos Humanos e Controle Externo da atividade Policial, em exercício

a) RECOMENDAÇÃO Nº 001/2012-PJDHCEAP
O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por intermédio da promotoria de justiça 

de Direitos Humanos e Controle Externo da atividade Policial de Belém, no uso das atribuições conferidas nos 
Arts.127 e 129, inciso VII, da Carta Magna e Art. 52 IX da Lei complementar estadual nº 057, de 06 de julho de  
2006. além de outras normas aplicáveis à espécie;

CONSIDERANDO  os  termos  da  portaria  interministerial  nº  4.226  do  MJ/SENDH,  que 
estabelce as regras e diretrizes para a utilização da força por agentes do Estado.

CONSIDERANDO as orientações contidas na resolução nº173/2011, do conselho Estadual 
da Segurança Pública CONSEP, homologada pelo  Governador do Estado do Pará,  por meio do Decreto 
nº212, de 21 de Setembro de 2011, que estabelece procedimentos dos servidores do sistema de Segurança 
Pública quando recorrem ao uso da  força, armas  de fogo ou instrumentos de menor potencial ofencivo que 
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causem lesões ou morte de  cidadãos investigados.
CONSIDERANDO  que  nas  hipóteses  de  confronto  armado  com  resultado  letal  com 

cidadãos acusados da prática de crime, a autoridade policial não exige e os agentes do sistema de segurança  
pública não elaboram realatório individual circunstanciado, assim como não promovem isolamentos do local 
do crime, não acionam o serviço de atendimento de urgência – SAMU, não apreendem as armas dos agentes 
afim de  submete-las a perícia técnica e ao confronto balístico, em franca violação a  resolução do CONSEP;

CONSIDERANDO  que  cabe  ao  Ministério  Público  o  exercício  do  controle  externo  da 
atividade policial nos termos do art. 129, VII da constituição federal c/c art. 52, inciso XII da Lei complementar  
Estadual  nº  057/2006 c/c  a  Resolução nº  20/2007,  do conselho Nacional  do Ministério  Público –  CNMP, 
resolução nº11/2009 do colégio de Proucuradores do Ministério Público do Estado do Pará;

CONSIDERANDO que às promotorias de  justiça de Direitos Humanos e Controle Externo 
ds Atividade Policial está reservado o papel de prevenir, corrigir ilegalidades ou abuso de poder relacionados à 
investigação criminal;

MINISTERIO PUBLICO
RESOLVE na  forma do art. 55, parágrafo único, IV, da lei complementar Estadual nº: 057, 

de 06 de julho de 2006
RECOMENDAR  aos  excelentissimos   senhores  Delegado  Geral  de  Policia  Civil, 

Comandante-Geral da Policia Militar, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar e Diretor do Centro de 
Perícias  Científicas Renato Chaves:

Que  determinem  aos  servidores  de  seus  respectivos  órgãos  no  sentido  de  dar 
cumprimento e efetividade a Resolução nº 173/2011 do Conselho Estadual de Segurança Píblica – CONSEP, 
homologado pelo decreto nº 212/2011, subscrito pelo Governador do Estado do Pará;

Publique-se
Belém, 29 de novembro de 2012

ALCENILDO RIBEIRO SILVA
1º Promotor de Justiça de Direitos Humanos e controle Externo da Atividade Policial da 

Capital e 4º Promotor de Justiça de Direitos Humanos e Controle Externo da atividade Policial, em exercício

ALDIR JORGE VIANA DA SILVA
2º Promotor de Justiça de Direitos Humanos e controle Externo da Atividade Policial da 

Capital e 3º Promotor de Justiça de Direitos Humanos e Controle Externo da atividade Policial, em exercício

B) OFÍCIO CIRCULAR Nº 104/2012/GAB/SENASP-MJ
Ao Coronel JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar-PA
Assunto: Participação dos Corpo de Bombeiros Militares na integração de licenciamento 

empresarial.
Como é de conhecimento de Vossa Senhoria, uma das atribuições da Secretaria Nacional 

de Segurança Pública é a elaboração de propostas de regulamentação em assunto de segurança pública, 
referentes ao setor público e ao setor privado.

Com a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, foi criado o Comitê para a  
Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e a Legalização de Empresa e negócios (CGSIM),  
vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

Compete ao CGSIM regulamentar à inscrição, cadastro, abertura, alvará, arquivamento, 
licenças, permissão, autorização, registros e demais itens relativos à abertura legalização e funcionamento de 
empresários e de pessoas jurídicas  de qualquer porte, atividade econômica ou composição societária.

Em seguida, a Lei nº 11.598, de 03 de dezembro de 2007, criou a Rede Nacional para a 
Simplificação do Registro e Legalização de Empresa e Negócios (REDESIM) e estabeleceu as diretrizes e 
procedimentos para a simplificação e integração do processo de registro  e legalizaçao de enpresários e 
pessoas jurídicas.

Nesse  contexto,  os  Corpo  de  Bombeiros  Militares  Estaduais  são  as  insituições 
responsáveis pelo licenciamento dos empreendimentos quanto aos requisitos de segurança contra incêndios 
e pânico.

Considerando a pertinência  do  tema,  a  Secretaria  Nacional  de  Segurança  Pública  do 
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Ministério da Justiça e a Secretária de Comércio e Serviços do MDIC, com apoio do Sebrae, promoveram a 
discussão do tema com técnicos dos Corpos de Bombeiros Militares das cinco regiões do país.

O resultado desses debates deu origem à Resolução CGSIM nº 29, assinada no dia 29 de 
novembro  de  2012,  durante  o  1º  Simpósio  Brasileiro  de  Política  Públicas  para   Comércio  e  Serviços 
(SIMBRACS).

Nessa resolução são apresentadas recomendações, em relação às medidas de segurança 
contra incêndios e pânico, que visam simplificar, racionalizar e uniformizar o processo de licenciamento em 
todo o Brasil, em atendimento ao disposto na Lei  Complementar nº 123/06 e na Lei  nº 11.598/07.

Diante de todo o exposto, espero que essa Resolução possa servir como referência para a 
elaboração  de  normas  estaduais  de  segurança  contra  incêndios  e  pânico,  integradas  a  alinhadas  aos 
conceitos da REDESIM, contribuindo, dessa forma, para o aumento da segurança e competitividades do país.

Melhores esclarecimentos sobre o tema, se necessários, podem ser obtidos diretamente 
na Assessória Técnica de Bombeiros do Departamento de Políticas Programas e Projetos, pelos telefones 
(61) 2025-7953/2025-3168 ou e-mail:rodrigo.quintino@mj.gov.br e rui.felix@mj.gov.br.

Certa  de  seu  entedimento,  esclareço  que  documentação  semelhante  foi  remetida  à 
Secretaria de Segurança Pública de seu Estado.         

REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI
Secretária Nacional de Segurança Pública

SECRETARIA  DE  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  COMITÊ  PARA  GESTÃO  DA  REDE 
NACIONAL PARA A SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS 
RESOLUÇÃO No - 29, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2012 Dispõe sobre recomendação da adoção de diretrizes  
para integração do processo de licenciamento pelos Corpos de Bombeiros Militares pertinente à prevenção 
contra incêndios e pânico à Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e 
Negócios - REDESIM e dá outras providências.

O  COMITÊ  PARA  GESTÃO  DA  REDE  NACIONAL  PARA  A  SIMPLIFICAÇÃO  DO 
REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS - CGSIM, consoante deliberação tomada 
em reunião ordinária de 27 de junho de 2012 e no uso das competências que lhe conferem o § 7º, do art. 2º 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, o parágrafo único do art. 2º, da Lei nº 11.598, de 3  
de dezembro de 2007, e incisos I e VII  do art.  2º do Decreto nº 6.884, de 25 de junho de 2009, com a  
finalidade de recomendar a adoção de diretrizes nacionais para integrar os processos de licenciamento dos 
Corpos de Bombeiros Militares no que tange a prevenção contra incêndios e pânico à Rede Nacional para a 
Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM, e 

CONSIDERANDO a solicitação de Corpos de Bombeiros Militares no sentido de que haja 
sugestão de diretrizes a serem seguidas na elaboração de normas de sua competência;

CONSIDERANDO a necessidade de promover,  na perspectiva  do usuário,  a  entrada 
única  de  dados  cadastrais  e  documentos,  a  linearidade  do  processo  e  a  execução  de  procedimentos 
essencialmente  declaratórios,  nos  termos  do  caput  do  art.  4º,  da  Lei  Complementar  nº  123,  de  14  de 
dezembro  de  2006,  e  nos  artigos  3º,  4º  e  5º,  da  Lei  nº  11.598,  de  3  de  dezembro  de  2007,  resolve 
recomendar:

Aos  Corpos  de  Bombeiros  Militares  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal  aderentes  à 
REDESIM, quando da elaboração de normas de sua competência pertinentes ao processo de licenciamento 
de empresários e pessoas jurídicas relativamente à prevenção contra incêndios e pânico, o atendimento às 
orientações constantes desta Resolução, em especial suas definições, classificação de risco, procedimentos e 
às seguintes premissas:

I  -  racionalizar,  simplificar  e  uniformizar  procedimentos  e  os  requisitos  de  prevenção 
contra incêndios e pânico;

II - estimular e promover a integração dos processos, procedimentos e dados aos demais 
órgãos e entidades que compõem a Redesim; 

III - não adotar a duplicidade de exigências;
IV - promover a linearidade do processo de registro e legalização de empresas, sob a 

perspectiva do usuário;
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V - promover a entrada única de dados cadastrais e documentos;
VI - manter à disposição dos usuários, de forma presencial e eletrônica, informações, 

orientações e instrumentos que permitam conhecer, previamente, o processo e todos os requisitos a serem 
cumpridos para obtenção do licenciamento, segundo a natureza da atividade pretendida, o porte, o grau de 
risco e a localização;

VII - estabelecer mecanismos para que as atividades econômicas classificadas como de 
baixo risco tenham procedimentos para licenciamento essencialmente declaratórios;

VIII  -  não  realizar  exigência  de  natureza  documental  ou  formal,  restritiva  ou 
condicionante, que exceda o estrito limite dos requisitos pertinentes à essência do ato de licenciamento;

IX - reduzir o tempo necessário para o licenciamento empresarial junto aos Corpos de 
Bombeiros Militares nas unidades federativas;

X - promover as condições mínimas exigíveis para a segurança da vida das pessoas, do 
meio ambiente e da propriedade, diante dos riscos de incêndio e explosão nos locais onde estão inseridas as 
atividades econômicas; e

XI - definir as atividades econômicas cujo grau de risco seja considerado alto.

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES
Art.  1º  Para  os  fins  de  licenciamento  de  empresários  e  pessoas  jurídicas  junto  aos 

Corpos de Bombeiros Militares de Estados aderentes à REDESIM recomenda-se a adoção das definições:
I  -  Atividade  econômica:  o  ramo  de  atividade  identificada  a  partir  da  Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas - CNAE e da lista de estabelecimentos auxiliares a ela associados, se  
houver, regulamentada pela Comissão Nacional de Classificação - CONCLA;

II  - Atividade econômica de alto risco: atividade cujo exercício apresente alto nível de 
perigo à integridade física de pessoas, ao meio ambiente ou ao patrimônio que implique em licenciamento por 
meio de procedimentos presenciais específicos e pré-definidos e com a realização de vistoria por parte dos 
Corpos de Bombeiros Militares, em estabelecimento indicado previamente ao início do exercício empresarial, 
a fim de comprovar o cumprimento dos requisitos de prevenção contra incêndios e pânico;

III - Atividade econômica de baixo risco: atividade cujo exercício não apresente o grau de 
risco da atividade econômica  de alto  risco,  que  implique  no  licenciamento  por  meio de fornecimento de 
informações e declarações pelo interessado, a fim de permitir o reconhecimento formal do atendimento aos 
requisitos de prevenção

contra incêndios e pânico, por parte dos Corpos de Bombeiros Militares;
IV - Estabelecimento: local que ocupa, no todo ou em parte, um imóvel individualmente 

identificado, edificado ou não, onde é exercida atividade econômica por empresário ou pessoa jurídica, de 
caráter permanente, periódico ou eventual;

V - Fiscalização: ato administrativo, decorrente do exercício do poder de polícia, pelo qual 
os Corpos de Bombeiros Militares verificam, no local  do estabelecimento,  se os requisitos de prevenção  
contra  incêndios  e  pânico  estão  implantados  e  mantidos,  nos  termos  dos  projetos  técnicos  ou  das 
declarações, firmadas ou apresentadas pelo empreendedor;

VI - Licenciamento de empresários e pessoas jurídicas: etapa do processo de registro e 
legalização, presencial ou eletrônica, que conduz o interessado à autorização para o exercício de determinada 
atividade econômica em estabelecimento indicado;

VII - Microempreendedor Individual - MEI: empresário individual, optante pelo Simples 
Nacional, que atende, cumulativamente, ao disposto no art. 18-A, da Lei Complementar nº 123, de 2006;

VIII - Pavimento: plano de piso (andar) de uma edificação ou área de risco;
IX - Prevenção contra incêndios e pânico: conjunto de medidas instaladas e mantidas nas 

edificações e áreas de risco, previstas em legislação federal,  estadual ou municipal,  caracterizadas pelos 
dispositivos  ou  sistemas  necessários  para  evitar  o  surgimento  de  um incêndio,  limitar  sua  propagação, 
possibilitar sua extinção e, ainda,

permitir o abandono seguro dos ocupantes e acesso dos profissionais dos Corpos de 
Bombeiros Militares, com a finalidade de proteção à vida, ao meio ambiente e ao patrimônio, no caso de um 
sinistro;

X - Subsolo: pavimento (andar) situado abaixo do nível do terreno;
XI - Vistoria: denominação genérica que é dada ao ato administrativo de verificação do 
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cumprimento dos requisitos de prevenção contra incêndios e pânico de um estabelecimento, antes ou depois 
do início do exercício da atividade econômica; e

XII - Vistoria prévia: ato administrativo de verificação do cumprimento dos requisitos de 
prevenção  contra  incêndios  e  pânico  de  um estabelecimento,  antes  do  início  do  exercício  da  atividade 
econômica.

CAPÍTULO II
DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS
Art. 2º Para efeito de licenciamento de empresários e pessoas jurídicas junto aos Corpos 

de  Bombeiros  Militares  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal  aderentes  à  REDESIM  adota-se  a  seguinte  
classificação das atividades econômicas:

I - Alto risco: aquelas listadas no Anexo I ou que se enquadrarem em pelo menos uma 
das condições abaixo:

a) Exercidas em imóvel com área construída superior a 750m² (setecentos e cinquenta 
metros quadrados);

b) Exercidas em imóvel com mais de 03 (três) pavimentos;
c)  Que  demandem  a  comercialização  ou  armazenamento  de  líquido  inflamável  ou 

combustível acima de 250 L (duzentos e cinquenta litros);
d) Que demandem a utilização ou armazenamento de gás liquefeito de petróleo (GLP) 

acima de 90 kg (noventa quilogramas);
e) Exercidas em estabelecimentos que possuam lotação superior a 100 (cem) pessoas, 

quando se tratar de local de reunião de público;
f)  Que  demandem a  comercialização  ou  armazenamento  de  produtos  explosivos  ou 

substâncias com alto potencial lesivo à saúde humana, ao meio ambiente ou ao patrimônio; e
g) Exercidas em imóvel que possua subsolo com uso distinto de estacionamento.
II - Baixo risco: aquelas que não se enquadrem no inciso I deste artigo.

CAPÍTULO III
DAS RECOMENDAÇÕES DE PROCEDIMENTOS
Art. 3º O cumprimento dos requisitos de prevenção contra incêndios e pânico poderá ser 

verificado  no  processo  de  licenciamento  para  o  exercício  de  determinada  atividade  econômica  em  um 
estabelecimento indicado.

Art. 4º O processo de licenciamento de atividades econômicas poderá ser iniciado em 
sítio do poder público na rede mundial de computadores.

Parágrafo único. Em caso de atividades econômicas de baixo risco, o processo poderá 
ser  inteiramente  executado  no  instrumento  previsto  no  "caput",  dispensando  a  apresentação  de  projeto  
técnico de prevenção contra incêndios e pânico.

Art. 5º O licenciamento de atividades econômicas de baixo risco poderá ser realizado por 
meio  do  fornecimento  de  informações  e  declarações  pelo  empreendedor,  firmadas  visando  permitir  o 
reconhecimento formal do cumprimento dos requisitos de prevenção contra incêndios e pânico, em que se 
recomenda, ainda, a dispensa da vistoria prévia ao início do exercício empresarial.

Parágrafo  único.  Recomenda-se  que  o  fornecimento  de  informações  e  declarações 
implique  na  assunção  da  responsabilidade,  pelo  empresário  e  pessoa  jurídica,  de  implementação  e 
manutenção

dos  requisitos  de  prevenção  contra  incêndios  e  pânico,  sob  pena  de  aplicação  de 
sanções administrativas.

Art.  6º  As  atividades  econômicas  de  baixo  risco,  exercidas  em  imóvel  com  área 
construída de até 200m² e com saída direta para a via pública, poderão ser dispensadas de vistoria.

Art.  7º  Recomenda-se  que  a  dispensa  de  vistoria  não  exima  o  proprietário,  ou  o 
responsável pelo imóvel, e os empreendedores pela instalação e manutenção do conjunto de medidas de 
prevenção contra incêndios e pânico na área de sua responsabilidade, sob pena de aplicação de sanções 
administrativas.

Art. 8º Recomenda-se que os procedimentos de vistoria ou de fiscalização das atividades 
econômicas tenham natureza prioritariamente orientadora, exceto quando houver situação de risco imi-

nente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio, ou ainda, no caso de reincidência, de 
fraude, de resistência ou de embaraço à vistoria ou fiscalização.
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Art. 9. Os requisitos de prevenção contra incêndios e pânico dos estabelecimentos onde 
são exercidas atividades econômicas de alto risco poderão ser comprovados por meio de vistoria prévia.

Art. 10. Os empreendedores que informarem, inclusive eletronicamente, aos Corpos de 
Bombeiros  Militares,  que  a  edificação  onde  está  localizado  o  estabelecimento  cumpre  os  requisitos  de 
prevenção contra incêndios e pânico, para uso ou ocupação que não implique em alteração do conjunto de 
medidas preventivas, poderão

receber o mesmo tratamento dispensado às atividades econômicas de baixo risco.
Art.  11.  Recomenda-se  que  os  estabelecimentos  estejam sujeitos  a  fiscalização  dos 

Corpos  de  Bombeiros  Militares,  em  qualquer  tempo  ou  enquanto  neles  forem  exercidas  atividades 
econômicas, para verificação do cumprimento dos requisitos de prevenção contra incêndios e pânico.

Art.  12.  A licença  e  autorização  para  funcionamento,  no âmbito  da  competência  dos 
Corpos de Bombeiros Militares, com base na legislação em vigor, poderá ser cassada quando:

I  -  For  constatado,  durante  os  procedimentos  de  vistoria  ou  fiscalização,  que  as 
informações fornecidas ou as declarações firmadas não são verídicas;

II - For constatado, durante os procedimentos de vistoria ou fiscalização, que não foram 
cumpridos os requisitos de prevenção contra incêndios e pânico; ou 

III  -  Após a devida orientação em vistoria ou fiscalização, a edificação (imóvel)  onde 
funcionem as atividades econômicas permaneça irregular perante o Corpo de Bombeiros.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13. A emissão da licença e autorização de funcionamento, no âmbito da competência 

dos Corpos de Bombeiros Militares, poderá estar condicionada ao pagamento das taxas ou emolumentos nos 
termos da legislação específica das unidades federativas.

Parágrafo  único.  O  Microempreendedor  Individual  –  MEI  possui  isenção  de  taxas, 
emolumentos e demais custos relativos à

abertura, à inscrição, ao registro, ao alvará, à licença, ao cadastro e aos demais itens 
relativos ao disposto na Lei Complementar nº 123, de 2006.

Art.  14.  Os  Corpos  de  Bombeiros  Militares,  nas  unidades  federativas,  poderão 
estabelecer prazo de validade da licença e autorização de funcionamento, no âmbito de sua competência,  
para as atividades econômicas em estabelecimento indicado.

Art.  15.  Recomenda-se  que  o  proprietário  do  imóvel,  ou  o  representante  legal  do 
condomínio, e os empreendedores sejam responsáveis solidários pela manutenção e instalação das medidas 
de prevenção contra incêndios e pânico do imóvel onde estão contidos os estabelecimentos, a fim de que 
sejam cumpridos os requisitos previstos em legislação própria.

Art.  16. A disponibilização de materiais didáticos pelos Corpos de Bombeiros Militares 
facilitará o entendimento do processo de licenciamento, de forma que as diretrizes estabelecidas possam ser 
aplicadas pelos empresários,  pessoas jurídicas,  agentes públicos e em campanhas de prevenção contra 
incêndios.

Art. 17. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO DAMATA PIMENTEL
Presidente do Comitê
(Fonte: DOU Nº 233, TERÇA FEIRA, 4/12/2012)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – PORTARIAS
A) PORTARIA nº 26/2012 /PADS- CMDO 1º GBM  Belém-PA, 28 de novembro de 2012.
ANEXO: Parte Especial S/N° de 01/11/12, do 1° TEN QOBM Natanael Bastos Ferreira; 

Cópia  do  Atestado  Médico  (26/09/12);  Cópia  do  Protocolo  de  entrega  do  Ofício  do  atestado  médico 
(28/09/12); Cópia do atestado médico (12/09/12); Cópia do ofício de remessa do atestado médico (20/09/12);  
Memorando n° 193, de 19/10/12; ofício n° 311/2012-DS BM, de 05/10/2012.

O Comandante do 1º GBM no uso de suas atribuições legais conferidas pelo poder 
Disciplinar, bem como o dispositivo na Lei nº 6.833, de 13FEV2006, nos termos do Art. 26, inciso VIII. E tendo  
tomado conhecimento da Parte Especial S/N° do 1° TEN QOBM Natanael Bastos Ferreira, onde consta que 
o SD BM CLEITON DA SILVA ALBUQUERQUE não homologou os atestados médicos no prazo estabelecido 

 Boletim Geral nº 237 de 27DEZ2012 – E-mail Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág 7



pela Portaria n° 616, datada de 13 (treze) de novembro de 2001 a qual foi republicada em Boletim Geral (BG) 
n° 36, de 27 de fevereiro de 2012. E quando foi dado o direito de justificativa ao referido soldado através do  
Memorando n° 193, de 19 (dezenove) de outubro de 2012, o militar não o respondeu. Infringindo em tese o  
Art. 7º (caput) “As ordens devem ser prontamente obedecidas, desde que não manifestamente ilegais”, o Art. 
17, incisos X – “o profissionalismo”, e XVII - “a disciplina”; o VII – “cumprir e fazer cumprir, dentro de suas 
atribuições legalmente definidas, a Constituição, as leis e as ordens legais das autoridades competentes, 
exercendo suas atividades com responsabilidade, incutindo-a em seus subordinados;” XI – “ser fiel na vida 
policial-militar, cumprindo os compromissos relacionados às suas atribuições de agente público”; e o Art. 37,  
incisos XX – “não cumprir ou retardar, sem justo motivo, a execução de qualquer ordem legal recebida”, XXIV 
–  “deixar  de  cumprir  ou  de  fazer  cumprir  normas  regulamentares  na  esfera  de  suas  atribuições”.  Com 
possível sanção prevista no Art.39, todos os dispositivos da lei n°6.833. 

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

(PADS) para apurar devidamente os fatos.

Art. 2º - Designar o 1° SGT BM JOSÉ ALBERTO FURTADO FILHO, como presidente 
do referido Procedimento, delegando para este fim as atribuições que me competem, com fulcro no Art. 108 
do CEDPM.

Art. 3º – Fixar o prazo de conclusão dos trabalhos de acordo com que preceitua os  
Artigos 109 e 110 do CEDPM.

Art.  4º  -  Esta  portaria  entra  em vigor  na data  de  sua  publicação,  revogando-se  as 
disposições em contrário.

Art. 5°-Registre-se, publique-se e cumpra-se.

ANDREI VICENTE DA COSTA – TCEL QOBM
Comandante do 1° GBM.

B) PORTARIA Nº 011/2012 - PADS, de 12 de novembro de 2012.
ANEXO:  Parte S/N° do 1°TEN QOBM  MOURA de outubro de 2012; Memorando n° 

189/2012 de 19/10/2012; Parte S/N° do CB BM ABREU de 23 de outubro de 2012.
O  Comandante  do  Quartel  do  2°GRUPAMENTO  DE  BUSCA  E 

SALVAMENTO/GRUPAMENTO DE SOCORRO DE EMERGÊNCIA, no uso das atribuições legais, conferidas 
pelo Poder Disciplinar, conforme prevê na Lei nº 6.833, de 13FEV2006, e tendo conhecimento da Parte s/n°  
do 1°TEN QOBM RAIMUNDO NONATO MOURA DA SILVA FILHO de 08/10/2012; onde costa as declarações 
feitas pelo CB BM ABREU sobre o serviço de Prevenção no Hangar do qual estava escalado e sobre o 
serviço da B1 do 2º GBS/GSE, onde o mesmo afirma que a referida seção teria falhado na escala bem 
como a mesma estava sendo confeccionada por um soldado, infrigindo em tese infringindo em tese o artigo 
37,  incisos  CXII  -  procurar desacreditar  seu superior,  igual ou subordinado hierárquico;  CXVIII  -  faltar  à 
verdade;

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

(PADS) para apurar todas as circunstâncias preconizadas no Art. 18 incisos VII e X e Art. 37, incisos X, XVII, 
XXV e LII, e art. 106, parágrafo único do Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará.

Art. 2º - Nomear o 2°SGT BM CLENILDO MONTEIRO MORAES, como presidente do 
PADS, delegando-lhe para esse fim, as atribuições que me competem;

Art. 3º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos,  
em conformidade com a legislação vigente;

Art. 4º - Publique-se em Boletim Interno, e encaminhar à Assistência do Sub Comando 
para análise e providências, registre-se e cumpra-se.

ALESSANDRE ELIAS FRANCÊS BRITO – MAJ QOBM
COMANDANTE DO 2º GBS / GSE

C) PORTARIA nº 365/2012 – Subcmdo Geral        Belém-Pa, 19 de dezembro de 2012
ANEXO: Ofício n° 007/2012 – PADS, de 17 de dezembro de 2012.
O  Chefe  do  EMG  e  Subcomandante  Geral  do  CBMPA,  atendendo  solicitação 
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disponibilizada por meio do ofício nº 007/2012 – PADS, datado de 17 de dezembro de 2012, do  3° SGT BM 
LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA, no qual requisita DEFENSOR DATIVO para exercer a defesa do CB BM 
MARCELO DE ASSIS DA SILVA, no Processo Administrativo Disciplinar Simplificado instaurado através da 
Portaria n° 302/2012 – Subcmdo Geral, de 12 de novembro de 2012.

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

TEN QOBM MARCOS NAZARENO SOUSA LAMEIRA 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 CB BM MARCELO DE ASSIS DA SILVA.

Art. 2º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

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

D) PORTARIA Nº 12/2012 – SINDICÂNCIA                         12 de novembro de 2012.
ANEXO:  Oficio  Nº  216/2012-  COP de  05  de  outubro  de  2012;  Cópia  autêntica  Nº 

315/2012 do livro do fiscal de dia (Parte nº 278/2012) de 06 de outubro de 2012 (sábado); Memorando Nº 
190/2012 de 19 de outubro de 2012 do 1º TEN BM DANILO ao SD BM MARCELO; Parte S/Nº de 26 de 
agosto de 2012 do SD BM MARCELO ao CAP QOBM CILÉA. 

O Comandante do 2°GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO/GRUPAMENTO DE 
SOCORRO DE EMERGÊNCIA, no uso das atribuições legais, conferidas pelo Poder Disciplinar, conforme 
prevê na Lei nº 6.833, e tendo conhecimento do oficio  Nº 216/2012-COP de 05 de outubro de 2012 que 
determina a abertura de sindicância para a puração de todos os fatos que contam na cópia autêntica nº 
315/2012 do livro do fiscal de dia (Parte nº 278/2012) de 06 de outubro de 2012 (sábado).

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar a abertura de Sindicância para apurar todas as circustâncias do 

fato.
Art. 2º - Nomear o SUB TEN BM RONALDO  TEIXEIRA SILVA como encarregado da 

sindicância, delegando-lhe para esse fim as atribuições que me copetem ;
Art. 3º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos,  

em conformidade com a legislação vigente;
Art. 4º - Publique-se em Boletim Interno, e encaminhar à Assistência do Sub Comando 

para análise e providências, registre-se e cumpra-se.

ALESSANDRE ELIAS FRANCÊS BRITO – MAJ QOBM
COMANDANTE DO 2º GBS / GSE

E) PORTARIA Nº 13/2012 – SINDICÂNCIA de 12 de novembro de 2012.
ANEXO: Parte S/Nº de 23 de outubro de 2012 do 2º TEN QOBM NETO; Declaração de 

30 de setembro de 2012 do SUB TEN BM PANTOJA . 

O Comandante do 2°GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO/GRUPAMENTO DE 
SOCORRO DE EMERGÊNCIA, no uso das atribuições legais, conferidas pelo Poder Disciplinar, conforme 
prevê na Lei nº 6.833, de 13FEV2006, e tendo conhecimento da parte S/Nº de 23 de outubro de 2012 do 2º 
TEN QOBM NETO e da declaração e 30 de setembro de 2012 do SUB TEN BM PANTOJA. 

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar a abertura de Sindicância para apurar todas as circustâncias do 

fato.
Art.  2º -  Nomear o SUB TEN BM JONHIS  STAFFORD MARINHO BARROSO como 

encarregado da sindicância, delegando-lhe para esse fim as atribuições que me copetem ;
Art. 3º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos,  
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em conformidade com a legislação vigente;
Art. 4º - Publique-se em Boletim Interno, e encaminhar à Assistência do Sub Comando 

para análise e providências, registre-se e cumpra-se.

ALESSANDRE ELIAS FRANCÊS BRITO – MAJ QOBM
COMANDANTE DO 2º GBS / GSE

2 ) SOLUÇÃO DE PADS

A) Analisando  os  autos  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado  (PADS) 
procedido por determinação deste Subcomando Geral, através da Portaria nº 047/2009 SubCmdº de 20 de 
abril de 2009, cujo encarregada foi a então 2º TEN QOCBM CAROLINE DA SILVA FRASÃO que teve como 
escopo apurar todas as circunstâncias dos fatos ocorridos no dia 28FEV2009 por volta das 00h30, onde o 
militar SD BM DIRCEU OLIVEIRA LOPES, RG 3529162, pertencente ao quartel do 2º GBS/GSE, teria “em 
tese” agredido verbalmente e fisicamente a Sra. Lorena Ferreira Ramos; 

RESOLVO:
1 - Concordar com a conclusão a que chegou a Presidente do PADS de que em face 

dos fatos apurados,  houve a transgressão da disciplina bombeiro militar cometida pelo SD BM DIRCEU 
OLIVEIRA LOPES, pois ficou comprovado pelas provas testemunhais e documentais que o militar em tela 
portou-se de maneira inadequada com a Ofendida, deixando assim que a sua vida particular interfira no  
âmbito profissional;

2  -  PUNIR com 04  (QUATRO)  dias  de  DETENÇÃO o  SD BM  DIRCEU OLIVEIRA 
LOPES pelos fatos acima mencionados, pois infringiu o art. 17, Inciso II, art. 18, incisos XXXI e XXXIX e art.  
37, Inciso XCII da Lei Estadual 6.833; 

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 PADS. 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.

Belém, 17 de dezembro de 2012.

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

B) Analisando  os  autos  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado  (PADS) 
procedido por determinação deste Subcomando Geral, através da Portaria nº 084/2009 SubCmdº de 10 de 
junho de 2009, cujo encarregado foi o então 2º TEN QOABM SANTINO  CONTES LOUREIRO, que teve 
como escopo apurar a conduta do CB BM EDUARDO LUIS MESQUITA GAMA, RG 1411156, onde no dia 
24JUNHO2008,  por  volta  das  10h,  no  Conjunto  CDP,  quadra  50,  nº  23,  Bairro  de  Val-de-cans,  teria 
supostamente agredido fisicamente a Srª EZILDA LEAL DE ALMEIDA, bem como teria a ameaçado de morte, 
conforme consta nos autos do Processo nº 2009.2.003.107-4 da 2ª Vara de Juizado de Violência Domestica e  
Familiar contra a mulher.

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

dos fatos apurados, houve a transgressão da disciplina cometida pelo CB BM EDUARDO LUIS MESQUITA 
GAMA por ter se envolvido de maneira contundente no fato que foi objeto de apuração deste PADS, deixando 
assim que a sua vida particular transcendesse de forma negativa para a vida profissional, sendo também que 
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deixou a desejar quanto a obrigação de prestar assistência familiar, conforme consta nos autos do processo;

2 -  PUNIR com 11 (ONZE) dias de  PRISÃO o  CB BM EUARDO LUIS  MESQUITA 
GAMA pelos fatos acima mencionados, pois infringiu o Art. 17, Incisos II e VII, Art. 18, Incisos XVIII, XXXIII e  
XXXIX  e  Art.  37,  Inciso  XLVIII,  sem incidência  de  atenuantes  e  com agravantes  no  Art.  36,  Inciso  III;  
Transgressão de natureza “GRAVE”, por incidir no art. 31, § 2º, I, III e IV; Todos os artigos e incisos da Lei  
6.833;

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, bem como verificar em qual comportamento o militar permanecerá;

5 -  Publicar em Boletim Geral a presente solução do PADS. 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.

Belém, 17 de dezembro 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 165/2009 SubCmdº de 19 de 
novembro de 2009, cujo encarregado foi o SUBTEN BM JORGE JOSÉ FRANCISCO PACHECO que teve por 
escopo apurar a conduta do CB BM LUIZ PAULO DE SOUZA, RG 2199781, pertencente ao QCG/IESP, onde 
no dia 28 de outubro de 2009, por volta das 06h20, o militar teria supostamente invadido a residência do Sr.  
Francisco Moura Maciel Júnior e o agredido verbalmente e fisicamente, bem como efetuado ameaças contra 
o declarante;

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

dos fatos apurados, houve a transgressão da disciplina bombeiro militar praticada pelo CB BM LUIZ PAULO 
DE SOUZA, pois ficou, através das provas documentais e testemunhais anexadas aos autos, que o militar 
em tela portou-se de maneira inadequada e incondizente com o que se espera de um bombeiro militar, vindo 
assim a agredir fisicamente o Sr. Francisco Moura Maciel Júnior;

2 - PUNIR com 04 (QUATRO) dias de DETENÇÃO o CB BM LUIZ PAULO DE SOUZA 
pelos fatos acima mencionados, pois infringiu o art. 18, Inciso XXXIII da Lei Estadual 6.833; 

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 PADS. 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.

Belém, 17 de dezembro de 2012.

MÁRIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA
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D)  Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido 
por  determinação  deste  Subcomandante  Geral,  por  meio  da  Portaria  nº  176/2009  –  PADS,  de  30  de 
novembro de 2009, publicado em Boletim Geral nº 211 de 04 de dezembro de 2009, cujo presidente foi 
nomeado o SUB TEN BM RONALDO TEIXEIRA SILVA, RG: 1695877, tendo o intuito de apurar a conduta do 
CB BM EVANDRO ARAÚJO OLIVEIRA, RG: 2464395, onde teria supostamente permanecido ausente do 6º 
GBM/Barcarena, quartel onde se encontra lotado, no período de 13 de novembro de 2009 a 22 de novembro 
de 2009 e não teria apresentado justificativa formal do motivo de sua ausência, culminando com o processo 
de deserção.

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

face dos fatos e pelas provas colhidas nos autos está configurado o Crime Militar  e a  transgressão da  
disciplina  Bombeiro  Militar,  por  parte  do  CB  BM  EVANDRO ARAÚJO  OLIVEIRA,  RG:  2464395,   pois 
conforme consta nos autos, segundo provas testemunhais do próprio acusado á fls.  30 dos autos,  onde 
confessa ter faltado o serviço do dia 13 de novembro de 2009, devido a problemas particulares, vindo a ficar  
ausente de sua unidade, e tornando-se desertor ás 00:00 horas do dia 22 de novembro de 2009, dia a qual 
veio a se apresentar novamente na unidade onde serve, fato este confirmado pelas testemunhas às fls. 037, 
043,  044,  047,  onde ficou configurado o crime de deserção  praticado  pelo  militar  acusado,  levasse em 
consideração na dosimetria a pena o fato do militar estar passando por tratamento clinico, mas todavia não  
exclui  o  crime  praticado  pelo  mesmo,  agravasse  o  fato  pelo  fato  do  mesmo não  participou  a  tempo  a 
autoridade superior a impossibilidade de estar em serviço, bem como faltou a serviço e a expediente ao qual 
estava escalado.

PUNIR o CB BM EVANDRO ARAÚJO OLIVEIRA, RG: 2464395, com 12 (DOZE) dias 
de PRISÃO, pois infringiu com sua conduta o artigo, Art. 37, incisos XXVIII, L, LX, Com atenuantes nos art.  
35,  inciso,  I.  Com agravantes,  Art.  36,  inciso,  II,  VI,  X,  c/c  com art.  23,  Parágrafo Único.  transgressão  
“GRAVE”, por incidir no Art. 31, § 2º, incisos III, V, VI. Todos os artigos e incisos da Lei Estadual nº 6.833. Ao 
comandante do Militar para registrar nos assentamentos do mesmo, e em qual comportamento o mesmo 
permanece ou ingressa, devendo cumprir a devida punição na unidade onde serve.

Ao comandante do Militar para providenciar a nota de punição do respectivo militar, para 
publicação em Boletim Geral e cumprimento das demais fases de execução da sanção disciplinar, conforme 
o disposto no art. 48, § 1° do CEDPM;

O comandante do Militar deve encaminhar a nota de punição para a publicação em 
Boletim Geral para a execução da sanção disciplinar, após decorrido o prazo recursal;

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

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;

  Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.  
Belém-PA, 14 de dezembro de 2012.

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

E)Analisando os Autos do Processo Administrativo  Disciplinar  Simplificado procedido 
por  determinação  do  Subcomandante  Geral  do  CBM/PA,  instaurado  através  da  Portaria  nº215/210  – 
Subcmdº Geral, de 30 de novembro de 2010, publicado em BG nº 204/2010, de 02 de Dezembro de 2010,  
cujo presidente foi nomeado 1º Ten QOBM PAULO CESAR VAZ NUJIOR, que teve por escopo apurar as 
circunstâncias da conduta do SD BM  VALDEGEAN COSTA TAVARES, do 5ºGBM – Marabá (Pa), pois o 
mesmo supostamente teria agido de má fé, alegando quadro depressivo durante avaliação da JIS/BM, no dia 
30  Setembro  2010,  apresentando-se  dopado  sobre  a  influência  de  quadro  psicotrópicos  e  após  sua 
homologação foi visto pelo TENCEL QOSBM ROBERTO ANTÔNIO FIGUEIRA DE MAGALHÃES, no dia 30 
Setembro às 21:30h, na lanchonete Garfield (BR-316), na companhia de sua esposa e de um homem, e 
segundo o referido oficial, o militar estava em estado perfeitamente normal, sem manifestar nenhum tipo de 
transtorno psíquico, conversando animadamente e que inclusive o SD BM VALDEGEAN COSTA TAVARES, 
notou a presença do Oficial Superior mas, não cumprimentou nem dirigiu a palavra a este.

RESOLVO
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Concordar  em  parte  com  a  conclusão  a  que  chegou  o  presidente  do  Processo 
Administrativo Disciplinar Simplificado, pois ficou comprovado no bojo da apuração e através das provas 
presentes nos autos que não há indícios de crime comum bem como militar, bem como não ficou provado a  
transgressão da disciplina bombeiro militar, por parte do SD BM VALDEGEAN COSTA TAVARES, através de 
provas juntado aos autos, o referido praça passava por tratamento de saúde, por Médicos Especialistas no 
assunto dentre os quais sendo acompanhado pela Dr. Lucimar de Barros, CRM/PA 4768, bem como passou 
por avaliações e consultas pelos Médicos. Márcio Rangel da Veiga, CRM/PA 5246, e Dr. Francisco Balieiro 
Júnior, CRM/PA 6648, que atestam que o referido militar estava sobre quadro depressivo e necessitando de 
tratamento especializado, sendo inclusive homologado pela junta de saúde do CBM/PA a referida dispensa, 
não sendo comprovado a simulação de doença pelo acusado, bem como o militar informa que cumprimentou 
o referido oficial, sendo comprovado pelas testemunhas, não sendo possível confirmar a conduta omissiva do 
referido praça, por falta de material probante nos autos;

Publicar em Boletim Geral a presente solução. A ajudância Geral para providências;
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;
Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Belém-PA, 14 de dezembro de 2012.

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

3) SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA

A) Analisando os Autos de Sindicância procedido por determinação deste Subcomando, 
por meio da Portaria nº 039/2010 – Subcomando Geral, de 24 de fevereiro de 2010, que foi publicado em  
Boletim Geral nº 039, de 02 de março de 2010, tendo o intuito de apurar todas as circunstâncias dos fatos  
relatados pela Srª SILVINHA FARIAS NEVES, onde informa que no dia 10 de setembro de 2009, um militar 
do CBM/PA, que posteriormente foi identificado como sendo o SD BM REF OSTER LUIZ LEITE DE SOUZA, 
estaria  solicitando  um  valor  em  pecúnia  a  fim  de  evitar  a  realização  de  uma  vistoria  técnica  no 
estabelecimento comercial da declarante por parte do CBM/PA.

RESOLVO:
Concordar  em parte com a solução a que chegou o encarregado da sindicância, que 

em virtude das provas constante nos autos há indícios de crime Militar, bem como pelas provas carreadas na 
presente sindicância também há indícios de Transgressão da Disciplina, por parte do militar sindicado, SD 
BM REF  OSTER LUIZ LEITE DE SOUZA, onde no dia 10/09/2010, veio até o estabelecimento comercial 
denominado  Portal  Informática,  localizado  na  Avenida:  Nazareno  Ferreira  (complexo  do  Museu),  Bairro: 
Centro, na cidade de Bragança Pará, de propriedade da Srª Silvinha Farias Neves, veio solicitar a proprietária  
a quantia de R$ 20,00 vinte reais, com o intuito de evitar uma inspeção do CBM/PA no estabelecimento  
comercial, fato este que já vinha ocorrido outras vezes, mas nunca cedeu as “chantagens” do referido militar, 
onde  o  mesmo após  a  recusa  sempre  “ameaçava”  dizendo  que  iria  haver  uma inspeção por  parte  do  
CBM/PA, no referido estabelecimento, onde a dona do estabelecimento procurou o quartel do 12º SGBM/I, 
para se informar da situação, e ficou sabendo que o referido militar, não faz mais parte do efetivo do CBM/PA,  
informa ainda que tem a gravação do referido dia que o militar esteve no estabelecimento e a mesma entrega  
a este sindicante, para ser juntado como prova.

Deixar de Instaurar Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, em desfavor do 
militar, SD BM REF OSTER LUIZ LEITE DE SOUZA; com base na Súmula nº 56 do STF “ Militar reformado 
não está sujeito a pena disciplinar”;

Determinar a Instauração de Inquérito Policia Militar (IPM), para apurar a conduta do 
militar, SD BM REF OSTER LUIZ LEITE DE SOUZA; pois há indícios que o referido militar praticou crime 
militar  com  as  suas  condutas,  quando  solicitou  vantagem  pecuniária  do  referido  proprietário  do 
estabelecimento comercial retro mencionado, a assistência do Subcomando para providências;

Providenciar  cópia  da  respectiva  sindicância  para  o  presidente  do  inquérito,  para 
subsidiar sua investigação, a assistência deste Subcomando para providências;

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;

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
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         Belém-PA,  14 de dezembro de 2012.

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

B) Analisando os Autos de Sindicância procedido por determinação deste Subcomando, 
por meio da Portaria nº 045/2010 – Subcomando Geral,  de 03 de março de 2010, que foi publicado em 
Boletim Geral nº 043, de 08 de março de 2010, tendo o intuito de apurar todas as circunstâncias dos fatos  
onde o SD BM REF  OSTER LUIZ LEITE DE SOUZA, estaria supostamente praticando atos de extorsão, 
falsidade ideológica e ainda se passando por vistoriante do CBMPA, utilizando o sobrenome “SOUZA” e 
tendo como foco de atuação a área comercial do Município de Bragança-PA.

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

das provas constante nos autos há indícios de crime Militar, bem como pelas provas carreadas na presente 
sindicância também há indícios de Transgressão da Disciplina, por parte do militar sindicado, SD BM REF 
OSTER LUIZ LEITE DE SOUZA, onde no dia 19/01/2010 por volta de 11:05 min a guarnição de serviço 12º 
GBM comandada pelo SUB TEN BM HERNANDES, foi acionada por meio de telefone pelo gerente da loja 
“City Lar”, informando que havia um suposto militar do Corpo de Bombeiros forçando a compra de placas de 
sinalização de extintores, bem como teria efetuado a mesma conduta ao gerente da loja “Armazém Paraíba”,  
onde no dia 12/02/2010 o mesmo compareceu no quartel do 12º SGBM/I informando que em 05/12/2010, o  
SD BM (reformado) OSTER LUIZ LEITE DE SOUZA, solicitou vantagem pecuniária para a suposta festa de 
confraternização, fato este também confirmado pelo gerente da loja “Armazém Paraíba” informa que também 
sofreu coação por parte do militar,  que solicitou dinheiro para uma suposta festa de confraternização no 
CBM/PA.

Deixar de Instaurar Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, em desfavor do 
militar, SD BM REF OSTER LUIZ LEITE DE SOUZA; com base na Súmula nº 56 do STF “ Militar reformado 
não está sujeito a pena disciplinar”

Determinar a Instauração de Inquérito Policia Militar (IPM), para apurar a conduta do 
militar, SD BM REF OSTER LUIZ LEITE DE SOUZA; pois há indícios que o referido militar praticou crime 
militar  com  as  suas  condutas,  quando  solicitou  vantagem  pecuniária  dos  referidos  donos  dos 
estabelecimentos comerciais retro mencionados, a assistência do Subcomando para providências;

Providenciar  cópia  da  respectiva  sindicância  para  o  presidente  do  inquérito,  para 
subsidiar sua investigação, a assistência deste Subcomando para providências;

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;

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
         

Belém-PA,  14 de dezembro de 2012.

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

C) Analisando os Autos de Sindicância procedido por determinação deste Subcomando 
Geral, por meio da Portaria nº 062/2010 – Subcomando Geral, de 07 de abril de 2010,  tendo sido nomeado 
para ser encarregado da presente sindicância o TEN QOBM DAVIDSON DA SILVA SALES, que teve o intuito 
de apurar todas as circunstâncias dos fatos narrados pela Srª DIANE TAVARES ALVES, onde informa que  
“em tese” teria sofrido ameaça de agressão por parte do SD BM ELDER SALIM ALVES SIQUEIRA, do 1º 
GBM, no dia 07FEV2010, quando a declarante dirigiu-se até a residencia do militar, autorizada pela mãe do 
mesmo, para apanhar objetos pertencentes ao seu filho.

RESOLVO:
Concordar em parte com a solução a que chegou o encarregado da sindicância, que em 

virtude das provas constante nos autos, não há indícios de crime de natureza Civil ou Militar, bem como não 
ficou constatado, indícios de Transgressão da Disciplina,   por parte  do militar  acusado,  onde as provas 
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carreadas ao autos, as testemunhas divergem quanto aos fatos narrados pelas mesmas, sobre a conduta do 
militar sindicado no dia do fato, não se tendo uma certeza sobre o fato ocorrido no referido dia, onde as  
provas juntada aos autos são incipientes para imputar ao sindicado crime ou transgressão da disciplina.

Publicar em Boletim Geral a presente de solução de Sindicância, A ajudância Geral para 
providências;

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;

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Belém-PA,  14 de Dezembro de 2012.

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

D) Analisando os Autos de Sindicância procedido por determinação deste Subcomando 
Geral, por meio da Portaria nº 112/2010 – Subcomando Geral, de 06 de julho de 2010,  tendo sido nomeado 
para  ser  encarregado  da  presente  sindicância  o  TEN  QOABM  MAURICIO  AUGUSTO  NAZÁRIO DE 
MORAES, que teve o intuito de apurar todas as circunstâncias dos fatos ocorridos no dia 11 de abril de 2010, 
no Município de Bragança, onde o SD PM RONALDO SERGIO SANTIAGO, do 5º CIPM – BRAGANÇA, 
registrou no Quartel do 12º SGBM/I, que o SUB TEN BM ANILTON FRANCELINO DE SOUZA, RG: 1980358, 
a disposição do Detran, foi até a sua residência acompanhado de uma jovem a qual se denominou LAÉLIA e 
teria a agredido fisicamente, bem como teria alegado que a referida jovem tinha envolvimento amoroso com o 
militar da polícia militar, fato presenciado pela esposa do SD PM SANTIAGO.

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

das provas constante nos autos, não há indícios de crime de natureza Civil ou Militar, bem como não ficou 
constatado, indícios de Transgressão da Disciplina, por parte do militar acusado, onde a própria suposta 
ofendida foi inquirida nos autos às folhas 26 dos autos, não confirma a suposta agressão que teria sofrida por  
parte do militar sindicado, onde o ofendido não apresentou rol de testemunhas que pudessem ser inquiridas 
que corroborasse com a denuncia do mesmo, não havendo até o momento provas contundentes sobre a 
pratica  de  crime  ou  transgressão  da  disciplina  por  parte  do  sindicado  que  enseje  a  propositura  do 
procedimento adequando.

Publicar em Boletim Geral a presente de solução de Sindicância, A ajudância Geral para 
providências;

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;

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Belém-PA,  14 de Dezembro de 2012.

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

E) Analisando os Autos de Sindicância procedido por determinação deste Subcomando 
Geral,  por meio da Portaria nº 151/2010 – Subcomando Geral,  de 01 de setembro de 2010,  tendo sido  
nomeado para ser encarregado da presente sindicância o TEN QOABM AUGUSTO CÉSAR DE OLIVEIRA 
SILVA, que teve o intuito de apurar todas as circunstâncias dos fatos no que tange ao desligamento dos 
militares SGT BM FRANCISCO IRAND RAMOS PANTOJA e SGT BM ELÁDIO JUNIOR BITAR MIRANDA, 
ambos da 1ª SBM/I – INFRAERO, do Curso de Formação Técnica de Aeródromo – FTBA/2010, ocorrido no 
período de 07JUN a 02JUL2010, devido a ausência dos militares nas atividades de balizamento noturno de 
emergência ocorrido no dia 18/06/2010. Contrapondo a estas informações os bombeiros relataram que as 
faltas  foram  antecipadamente  comunicadas,  tendo  a  resposta  pela  coordenação  do  curso  que  seriam 
justificadas, não acarretando o desligamento no referido FTBA/2010.
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RESOLVO:
Concordar com a solução a que chegou o encarregado da sindicância, que em virtude 

das provas constante nos autos, não há indícios de crime de natureza Civil ou Militar, bem como não ficou 
constatado, indícios de Transgressão da Disciplina,  por parte dos militares sindicados,  onde os mesmos 
apresentaram causas de justificação do Art. 34, incisos, II, V, da lei Estadual, nº 6.833. Não havendo até o  
momento  provas  contundentes  sobre  a  pratica  de  crime  ou  transgressão  da  disciplina  por  parte  dos 
sindicados que enseje a propositura do procedimento adequando;Publicar em Boletim Geral a presente de  
solução de Sindicância, A ajudância Geral para providências;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;Publique-se,  
Registre-se, Cumpra-se.

Belém-PA,  14 de Dezembro de 2012.

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

F) Analisando os Autos de Sindicância procedido por determinação deste Subcomando 
Geral,  por meio da Portaria  nº  169/2010 – Subcomando Geral,  de 15 de outubro de 2010,  tendo sido 
nomeado para ser encarregado da presente sindicância a 1º SGT QOBM FRANCISCA DO COUTO LIMA, 
que teve o intuito de apurar a conduta do SD BM CLEBERSON WILLY CAMPOS DA SILVA, pertencente a 
Ajudância  Geral,  por  ter  no  dia  09  de  setembro  de  2010,  supostamente  agredido  fisicamente  a  Srª 
MARLEIDE BENÍCIO BRAGA, no interior de um CYBER CAFÉ.

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

das provas constante nos autos, não há indícios de crime de natureza Militar, mas pelas provas constantes 
nos autos há indícios de crime comum, que já está em tramite na justiça comum através do processo nº 
321/2010.006252-3, onde também há indícios de Transgressão da Disciplina,  por parte do militar sindicado,  
onde no dia 09/09/2010, por volta das 15h:30min, adentrou em um cyber café situado na Rua: 03 de outubro  
nº049, Bairro: Guamá, nesta cidade de Belém, e agrediu a Srª MARLEIDE BENICIO BRAGA, praticando 
lesão corporal na mesma, ressaltasse que o mesmo tinha um convívio afetivo com a denunciante.

Instaurar Processo Administrativo Disciplinar (PADS), para a apurar a conduta do militar,  
por ter violado “em tese” os artigos, 17 Incisos, II, III, Art. 18, incisos, XXIII, XXVIII, XXXI, XXXIV, XXXIX, Art.  
37, incisos, XCII, CXVI, §1 e §2º C/C “Art. 129, §9 do CPB, Decreto - lei. Nº 2.848, de 07/12/40”, todos os  
artigos da Lei Estadual 6.833.

Providenciar uma cópia da presente sindicância ao presidente do PADS, para subsidiar 
o respectivo procedimento disciplinar. A Assistência do Subcomando para providências;

Publicar em Boletim Geral a presente de solução de Sindicância, A ajudância Geral para 
providências;

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;

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Belém-PA,  14 de Dezembro de 2012.

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

G) Analisando os Autos de Sindicância procedido por determinação deste Subcomando 
Geral,  por meio da Portaria nº 177/2010 – Subcomando Geral,  de 02 de setembro de 2010,  tendo sido  
nomeado para ser encarregado da presente sindicância o TEN QOBM ANDERSON DA COSTA CAMPOS, 
que teve o intuito de apurar todas as circunstâncias dos fatos ocorrido no dia 26 de maio de 2010 onde o Sr.  
ALSANES DA SILVA RAMOS, relata que foi “em tese” agredido verbalmente pelo 1º SGT BM NELSON DA 
SILVA COSTA, do CAT, em virtude do dia anterior o declarante ter festejado seu aniversário e o barulho 
advindo da festa ter incomodado o referido sargento. Contrapondo a estas informações o bombeiro relata que 
em nenhum momento destratou o declarante, que apenas em tom ríspido o chamou a atenção e pediu que o 
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mesmo respeitasse a vizinhança e que não fizesse tanto barulho durante a noite.

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

das provas constante nos autos, não há indícios de crime de natureza Civil ou Militar, bem como não ficou 
constatado, indícios de Transgressão da Disciplina, por parte do militar acusado, onde as provas carreadas 
ao autos, as testemunhas divergem quanto aos fatos narrados pelas mesmas, sobre a conduta do militar 
sindicado, não se tendo uma certeza sobre o fato ocorrido no referido dia, e nem quem começou a discussão, 
onde  as provas  juntada  aos autos são  incipientes para  imputar  ao  sindicado crime ou transgressão  da 
disciplina.

Publicar em Boletim Geral a presente de solução de Sindicância, A ajudância Geral para 
providências;

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;

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Belém-PA,  14 de Dezembro de 2012.

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

H) Analisando os Autos de Sindicância procedido por determinação deste Subcomando 
Geral,  por meio da Portaria  nº  195/2010 – Subcomando Geral,  de 27 de outubro de 2010,  tendo sido 
nomeado para ser encarregado da presente sindicância o 1º TEN QOBM NOÉ DOS SANTOS FERREIRA 
FILHO, que teve o intuito de apurar todas as circunstâncias dos fatos ocorridos no dia 27 de setembro de 
2008, na praça Brasil em frente ao Tribunal Regional do Trabalho, onde o CB BM LUIZ CARLOS VIEIRA DA 
SILVA, RG: 2466352, pertencente atualmente ao QCG, teria, em tese, agredido fisicamente o irmão do Sr.  
Raimundo  de  Jesus  de  Lima  Wanzeler,  sendo  este  também  agredido  fisicamente  pelo  referido  militar, 
contrariamente,  o  Cabo  BM  relatou  que  a  agressão  sofrida  pelo  irmão  do  reclamante  foi  oriunda  de 
populares, devido o mesmo ter, em tese, efetuado um roubo as proximidades do local, sendo que intercedeu 
solicitando via CIOP uma viatura da Polícia Militar,  e após a chegada da guarnição apresentou-se como 
militar do CBMPA, prestando informações sobre o ocorrido.

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

das provas constante nos autos, não há indícios de crime de natureza Civil ou Militar, bem como não ficou 
constatado, indícios de Transgressão da Disciplina,  por parte do militar o CB BM LUIZ CARLOS VIEIRA DA 
SILVA,  RG:  2466352,  onde  através  das  provas  testemunhais  às  fls.  24,  31,  Se  divergem  quanto  as  
acusações, onde ficou duvidoso de quem foi o autor das agressões, tendo em vista que havia várias pessoas 
no local, onde o denunciante não trouxe rol de testemunhas que pudessem ser inquiridas que corrobora-se  
com a  alegações  do  mesmo,  não  havendo  até  o  momento  provas  contundente  que  possa  imputar  ao  
sindicado crime ou transgressão da disciplina, devendo ser arquivado a presente sindicância até que haja  
fatos novos para a propositura do competente procedimento, se ficar comprovado a transgressão ou crime.

Publicar em Boletim Geral a presente de solução Sindicância, A ajudância Geral para 
providências;

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;

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
      Belém-PA,  14 de dezembro de 2012.

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

I) Analisando os Autos de Sindicância procedido por determinação deste Subcomando, 
por meio da Portaria nº 198/2010 – Subcomando Geral, de 05 de novembro de 2010, que foi publicado em 
Boletim Geral nº 190, de 09 de novembro de 2010, tendo o intuito de apurar todas as circunstâncias dos fatos 
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ocorridos por volta das 07h50min, do dia 11 de setembro de 2010, onde a Srª DAYSE MARIA REZENDE DE  
ALMEIDA, informa que a viatura do CBM/PA, ABT-10, placa JUY 3541 pertencente ao quartel do 7º SGBM/I, 
após ter feito uma manobra imprudente veio a colidir contra seu veículo FIAT UNO EP, Placa JTO-5738, que 
encontrava-se estacionado em via pública.

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

das provas constante nos autos, não há indícios de crime de natureza Civil ou Militar, bem como não ficou 
constatado, indícios de Transgressão da Disciplina, por parte dos militares pertencentes a GU de serviço bem 
como pelo próprio condutor da viatura, uma vez que a denunciante não estava presente na suposta “batida”  
em seu veículo, bem como não foi feito perícia no veículo da denunciante que confirmasse que a viatura do 
bombeiro foi o veículo quem colidiu com o automóvel da denunciante, onde as provas apresentadas aos 
autos, são incipientes para imputar aos sindicados crime ou transgressão da disciplina.

Publicar em Boletim Geral a presente de solução de Sindicância, A ajudância Geral para 
providências;

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;

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Belém-PA,  14 de Dezembro 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 Coordenador  Estadual de Defesa Civil

Confere com o Original:

HELIEL FRANKLIN MONTEIRO – CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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