
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 21 DE JANEIRO DE 2013.
BOLETIM GERAL Nº 014

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 22 DE JANEIRO DE 2013 (TERÇA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM PALHETA
Supervisor de Área CAP BM ADALMILENA

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM MOISÉS
2º Turno: CAP BM HUGO

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG CAP BM ALDIRLEI
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM BRUNO
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM SARQUIS

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – NOTA E ORDEM DE SERVIÇO - APROVAÇÕES.

1 Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 002/2013, da BM/3, referente à prevenção e apoio 
do CBMPA durante o “CAMPEONATO PARAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL/2013 – PAYSANDÚ  X 
SÃO FRANCISCO”;

2 Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 003/2013, da BM/3, referente à prevenção e apoio 
do CBMPA durante o “CAMPEONATO PARAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 2013 – REMO X SANTA 
CRUZ”;

3 Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 004/2013, da BM/3, referente à prevenção e apoio 
do CBMPA durante o “CAMPEONATO PARAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 2013 – TUNA X REMO”;

4 Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 005/2013, da BM/3, referente à prevenção e apoio 
do CBMPA durante o “CAMPEONATO PARAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 2013 – PAYSANDU X 
AGUIA”;

5 Aprovo a  NOTA DE SERVIÇO Nº 002/2013, do 2º SGBM/I-ICOARACI,  referente à 
prevenção e apoio do CBMPA durante a “PREVENÇÃO DE GUARDA VIDAS NA PRAIA DO FAROL DE 
COTIJUBA”;

6 Aprovo a  NOTA DE SERVIÇO Nº 003/2013, do 2º SGBM/I-ICOARACI,  referente à 
prevenção e apoio do CBMPA durante a “PREVENÇÃO DE GUARDA VIDAS NAS PRAIAS DE OUTEIRO NO 
MÊS DE JANEIRO 2013”;

7 Aprovo a  NOTA DE SERVIÇO Nº 004/2013, do 2º SGBM/I-ICOARACI,  referente à 
prevenção e apoio do CBMPA durante a “PREVENÇÃO DE GUARDA VIDAS NA PRAIA DE COTIJUBA NA 
OPERAÇÃO CARNAVAL 2013”;

8 Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2013, do 6º GBM-BARCARENA, referente à 
prevenção e apoio do CBMPA durante a “PREVENÇÃO BALNEARIA - OPERAÇÃO CARNAVAL 2013”;

9 Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2013, do 6º GBM-BARCARENA, referente à 
prevenção e apoio do CBMPA durante a “OPERAÇÃO EIRENE-BARCARENA 2013;

10 Aprovo a  NOTA DE SERVIÇO Nº 001/2013, do 8º GBM-TUCURUÍ/PA, referente à 
prevenção e apoio do CBMPA durante a “OPERAÇÃO CARNAVAL 2013 DE TUCURUI”;

11 Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2013, do 9º SGBM-CAMETÁ,  referente à 
prevenção e apoio do CBMPA durante a “OPERAÇÃO CARNAVAL 2013 EM CAMETÁ”;

12 Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2013, do 9º SGBM-CAMETÁ,  referente à 
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prevenção e apoio do CBMPA durante a “OPERAÇÃO CARNAVAL 2013 EM CAMETÁ”
13 Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 030/2012, do 15º GBM-ABAETETUBA, referente à 

prevenção  e  apoio  do  CBMPA durante  “TRANSPORTE  DAS  URNAS  NA ELEIÇÃO  DO  CONSELHO 
TUTELAR MUNICIPAL”;

14 Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 031/2012, do 15º GBM-ABAETETUBA, referente à 
prevenção e apoio do CBMPA durante o “PROJETO CARAVANA DA VONTADE POPULAR”;

15 Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 032/2012, do 15º GBM-ABAETETUBA, referente à 
prevenção e apoio  do CBMPA durante a “PREVENÇÃO BALNEARIA NA PRAIA DE BEJA NO MÊS DE 
JANEIRO DE 2013”;

16 Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº 080/2012, do 15º GBM-ABAETETUBA, referente 
à prevenção e apoio do CBMPA durante a  “REPRESENTAÇÃO DO CMT NA PLENÁRIA DO PROJETO 
JUSTIÇA PARA QUEM PRECISA”

17 Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº 081/2012, do 15º GBM-ABAETETUBA, referente 
à prevenção e apoio do CBMPA durante a “OPERAÇÃO SIMULTANEA ARCO NORTE”.

18 Aprovo  o  QUADRO  DE  TRABALHO  SEMANAL Nº  02  DO  1º  GBM,  PERIODO 
14/01/2013 a 18/01/2013.

19 Aprovo  o  QUADRO  DE  TRABALHO  SEMANAL Nº  01  DO  1º  GBM,  PERIODO 
07/01/2013 a 11/01/2013.

20 Aprovo  o  QUADRO  DE  TRABALHO  SEMANAL Nº  55  DO  1º  GBM,  PERIODO 
31/12/2012 a 04/01/2013.

(Fonte: Nota nº 02/2012- 3ª Seção/COP)

2  –  ATA  DE  CONCLUSÃO  DO  CURSO  SUPERIOR  DE  POLÍCIA  E 
BOMBEIROS MILITAR/CSPBM/2012,  COM ÊNFASE EM GESTÃO ESTRATÉGICA EM 
DEFESA SOCIAL – PUBLICAÇÃO

3.1 –  Aos vinte e um (21) dia do mês de dezembro de dois mil e doze (2012), no instituto 
de Ensino de Segurança do Pará – IESP, criado por meio da Lei nº. 6.257 de 17 de novembro de 1999,  
concluíram o Curso Superior de Polícia e Bombeiros Militar/CSPBM/2012, com ênfase em gestão estratégica 
em defesa  social,  com carga  horária  de  686  (seiscentos  e  oitenta  e  seis)  horas  aulas,  realizado  neste 
Estabelecimento de Ensino, no período de 02/05/2012 a 21/12/2012, os alunos pertencentes ao Corpo de 
Bombeiros  Militar  do  Pará,  de  conformidade  com  a  Resolução  nº  044  do  Conselho  Superior  do  IESP 
(CONSUP) de 28 de março de 2012.

POSTO NOME INSTIT. MÉDIA CONC. CLASSIF.
TEN CEL QOBM/PA MÁRCIO ALEXANDRE LIMA DO NASCIMENTO CBMPA 9,716 MB 4º/46
TEN CEL QOBM/PA ALMIR ANTÔNIO GOUVEIA MARTINS CBMPA 9,710 MB 6º/46
MAJ QOBM/PA MURILO BORGES MOURA CBMPA 9,710 MB 7º/46
TEN CEL QOBM/PA MÁRCIO VINÍCIUS DE LIMA PEREIRA CBMPA 9,689 MB 10º/46
TEN CEL QOBM/PA ROGER NEY LOBO TEIXEIRA CBMPA 9,670 MB 14º/46
TEN CEL QOBM/PA ZANELLI ANTONIO MELO NASCIMENTO CBMPA 9,592 MB 20º/46
TEN CEL QOBM/PA FRANCISCO CANTUÁRIA MOUTINHO JUNIOR CBMPA 9,579 MB 21º/46
TEN CEL QOBM/PA IDBAS FILHO DOS SANTOS RIBEIRO CBMPA 9,578 MB 22º/46
TEN CEL QOBM/PA AUGUSTO SÉRGIO LIMA DE ALMEIDA CBMPA 9,183 MB 34º/46
TEN CEL QOBM/PA JOSÉ MARCOS REIS CAVALCANTE CBMPA 8,772 MB 42º/46
TEN CEL QOBM/PA* JOSÉ ALGUSTO FARIAS DE ALMEIDA CBMPA S/M S/C S/C

OBS.: 
* O Discente  JOSÉ ALGUSTO FARIAS DE  ALMEIDA não concluiu o curso por ter sido 

desligado do mesmo a pedido. 
Como nada havia a ser tratado, dou por encerrada a presente ATA que depois de lida a 

achada  conforme,  vai  assinada  por  mim  –  Profa  Msc  Sônia  da  Costa  Passos  –  Gerente  de  Controle 
Pedagógico, pelo TEN CEL QOPM Carlos Emílio de Sousa Ferreira – Diretor do IESP, pelo TEN CEL QOPM 
João Carlos Lima e Silva – Coordenador de Ensino Superior do IESP e SD BM Willians Sousa da Silva – 
Supervisor Pedagógico do Curso.

CARLOS EMÍLIO DE SOUSA FERREIRA - TEN CEL QOPM/ RG.:16247 PMPA
Diretor do IESP

 Boletim Geral nº 014 de 21JAN2013 – E-mail Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág 2



JOÃO CARLOS LIMA E SILVA - TEN CEL QOPM/ RG.: 13872 PMPA
Coordenador de Ensino Superior e Supervisor Militar do Curso 

PROFA. MSC SÔNIA DA COSTA PASSOS/ RG.: 2454445
Gerente de Controle Pedagógico/CES/IESP

WILLIANS SOUSA DA SILVA - SD BM/ RG.: 2919277/CBMPA
Supervisor Pedagógico do Curso

 Antônio Ulisses Lopes de Oliveira – CEL QOBM
Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA 
(Fonte: Nota nº 03/2013 – Diretoria de Ensino e Instrução)

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS GERAIS
A – ALTERAÇÕES DE PRAÇAS

1 – LICENÇA SAÚDE – CONCESSÃO
Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 17JAN2013.
A 2º SGT BM  RUBENITA TRINDADE DE SOUZA, da AJG/QCG, 15 (quinze) dias de 

dispensa de serviço fora do aquartelamento: Apresentação: 01FEV2013.

2 – FÉRIAS - TRANSFERÊNCIA
Transfiro por necessidade do serviço o período de férias regulamentar relativo ao ano de 

2012, dos militares a seguir discriminados, ambos pertencentes a AJG/QCG, para os respectivos meses:
DO MÊS DE JANEIRO PARA DEZEMBRO/2013
2º SGT BM ODINEI DAS NEVES LEAL

DO MÊS DE JANEIRO PARA MAIO/2013
CB BM ALBERTO PEREIRA CORDEIRO

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

A) Analisando os Autos de Sindicância procedido por determinação deste Subcomando, 
por meio da  Portaria nº 170/2012 – Subcomando Geral,  de 29 de junho de 2012, que foi  publicado em 
Boletim Geral nº 128, de 12 de julho de 2012, tendo o intuito de apurar os fatos contidos nos documentos 
anexos,  que  versam sobre  a  conduta  do  SD BM PAULO ALESSANDRO GAHMÃ  DOS SANTOS,  MF: 
57217926/1, o qual, “em tese”, estaria realizando ameaças em desfavor do Sr. FÁBIO ANTONIO DA LUZ 
PIMENTEL e da Srª ELIANE CRISTINA MIRANDA DO VALE CUNHA, acarretado aos mesmos, receio contra 
suas integridades físicas.

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

das provas constante nos autos, não há indícios de crime de natureza civil ou militar, bem como não ficou 
constatado, indícios de transgressão da disciplina, por parte do  SD BM PAULO ALESSANDRO GAHMÃ 
DOS  SANTOS,  MF:  57217926/1,  pelas  provas  juntadas  nos  autos,  não  ficou  comprovado  as  ameaças 
proferidas pelo militar, onde no primeiro momento foi realizada a denúncia do militar na Delegacia de Polícia 
Civil por ameaça de morte pela amiga da Srtª Mayara, a Senhora Eliane, denunciante, fls. 10, porém o militar 
apresentou um BOP realizado por seu irmão em desfavor da Srtª Mayara, devido a mesma ter deferido uma 
facada no peito do militar fls. 27. Tal fato gerou um processo judicial contra a Srtª Mayara, o qual tramita na 
justiça estadual Fls. 28 a 35. Após análise constatou-se que toda a situação contra a  pessoa do  SD BM 
PAULO ALESSANDRO GAHMÃ DOS SANTOS, foi gerada pelo fim do namoro do militar com a srtª Mayara e 
a continuidade do processo judicial movido pela família do militar contra sua ex-namorada, que são amigos 
dos denunciantes,  não havendo até  o momento provas substanciais  e  robustas que possam imputar  ao 
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sindicado, crime ou transgressão da disciplina, que enseje a propositura do procedimento adequado.
2. Publicar em Boletim Geral a presente Solução de Sindicância, A Ajudância Geral para 

providências;
3. Arquivar os Autos da Sindicância na 2ª Seção do EMG. A Assistência do Subcomando 

para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;
4. Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Belém-PA,  11 de janeiro de 2013.

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 250/2012 – Subcomando Geral, de 17 de setembro de 2012, que foi publicado em 
Boletim Geral nº 178, de 24 de setembro de 2012, tendo o intuito de apurar todas as circunstâncias dos fatos  
contidos nos documentos anexos, que versam sobre a conduta do 1º SGT BM ANTÔNIO ESTANISLAU DIAS 
TAVARES, MF: 3383598/1, o qual, no dia 27 de maio de 2012, por volta das 12h00min, teria adentrado na 
residência da Srª TATIANE DEZINCOURT PAES a fim de realizar um suposto despejo sem ordem judicial.

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

das provas constante nos autos, não há indícios de crime de natureza civil ou militar, bem como não ficou 
constatado, indícios de transgressão da disciplina, por parte do 1º SGT BM ANTÔNIO ESTANISLAU DIAS 
TAVARES, MF: 3383598/1, onde por meio das provas juntada aos autos ficou comprovado a má intenção da 
senhora denunciante Tatiane para com o denunciado, pois a mesma estava em uma residência a qual não 
pertencia, onde a mesma invadiu para fazer como se sua residência fosse, onde o verdadeiro proprietário a 
companheira do denunciado usou de seu direito legal previsto no art. 1.210 do CC, que assim preceitua; “Art. 
1.210.  O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no esbulho, e 
segurado de violência  iminente,  se tiver  justo receio de ser molestado. §  1º  O possuidor  turbado, ou 
esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força,  contanto que o faça logo;  os atos de 
defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse. Lei. Nº 
10.406 de 10 Janeiro de 2002. Para ser mantido na sua posse, nos autos não ficou comprovado qualquer ato  
que o denunciado tenha agredido física e nem verbalmente a mesma, não havendo até o momento qualquer  
comprovação  de  abuso  por  parte  do  mesmo  que  enseje  a  propositura  de  procedimento  por  ato  de  
transgressão  da  disciplina  ou  crime  por  parte  do  militar,  onde  o  mesmo  somente  retirou  os  bens  da 
denunciante do interior do imóvel a qual não pertencia.

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

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

4. Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Belém-PA,  11 de janeiro de 2013.

MÁRIO 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 procedido por 

determinação  deste  Subcomandante  Geral  do  CBM/PA,  instaurado  por  meio  da  Portaria  nº067/212  – 
Subcmdº  Geral,  de  11 de abril  de  2012,  publicado  em BG nº  071/2012,  de  18 de Abril  de  2012,  cujo  
presidente foi nomeado  SUB TEN  JOÃO BATISTA SOUZA DE  BRITO, que teve por escopo apurar o fato 
ocorrido no dia 15 de março de 2012, por volta das 02h05min, a guarnição da VTR-9168 da PM, comandada 
pelo CB PM César Monteiro  e tendo como componente o SD PM DIEGO SILVA, abordou um civil  com 
fardamento do SD BM JAIRO NEGREIRO SOUZA.

RESOLVO:
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1. Concordar com a conclusão a que chegou o presidente do Processo Administrativo 
Disciplinar Simplificado, que por meio das provas presentes nos autos não há indícios de crime comum ou 
militar, bem como não ficou provado a transgressão da disciplina bombeiro militar, por parte do SD BM 
JAIRO NEGREIRO  SOUZA,  onde as testemunhas inquiridas no presente procedimento não confirmam a 
conduta comissiva ou omissiva do militar acusado, bem como não foi possível provar que o militar acusado foi 
quem entregou a referida farda ao referido civil, onde o mesmo não estava fardado somente deslocando em 
via pública com a mesma na mão quando foi abordado pela PM, e por falta de material probante nos autos, 
não se tem como comprovar a transgressão da disciplina ou crime por parte do militar acusado, devendo 
assim se arquivado o presente procedimento.

2. Publicar em Boletim Geral a presente Solução. A ajudância Geral para providências;
3.  Arquivar os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado na 2ª Seção do 

EMG. A Assistência do Subcomando para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;
4.  Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Belém-PA, 11 de janeiro de 2013.

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

B) Analisado os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 
determinação do Subcomandante Geral do CBM/PA, instaurado por meio da Portaria nº131/2012 – Subcmdº 
Geral, de 07 de junho de 2012, publicado em BG nº 107/2012, de 12 de julho de 2012, cujo presidente foi  
nomeado 3º SGT BM JOSÉ RAIMUNDO SILVA, que versam sobre a Solução de IPM, referente Portaria nº 
105/2010 – Subcmdº Geral, de 29 de junho de 2010, transcrita no Boletim Geral Reservado nº 13, de 15 de 
julho de 2010, que visa apurar a conduta do SD BM ENDERSON UCHOA DUARTE.

RESOLVO:
1. Concordar 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  ficou  comprovado  crime  militar  ou  comum,  onde  também  não  ficou  provado  a 
transgressão da disciplina bombeiro militar, por parte do  SD BM  ENDERSON UCHOA DUARTE,  MF: 
57218584/1,  onde as testemunhas inquiridas nos autos às fls.  24, 25, 27, e 29, não confirmam qualquer  
conduta comissiva ou omissiva do referido militar na referida gestão ao qual é acusado, bem como não ficou 
comprovado a tentativa de compra de vantagem pelo mesmo para não ser escalado em algumas escalas de 
serviço  bem  como  para  ser  escalado  em  outras,  não  havendo  até  o  momento  provas  materiais  ou 
testemunhais que possam comprovar a transgressão da disciplina pelo referido militar;

2. Publicar em Boletim Geral a presente Solução. A  Ajudância Geral para providências;
3.  Arquivar os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado na 2ª Seção do 

EMG. A Assistência do Subcomando para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;
4.  Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Belém-PA, 11 de janeiro de 2013.

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

C) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 
determinação do Subcomandante Geral do CBM/PA, instaurado por meio da Portaria nº242/2012 – Subcmdº 
Geral,  de  13  de  setembro  de  2012,  publicado  em BGR nº  028/2012,  de  05  de  outubro  de  2012,  cujo 
presidente foi nomeado CAP BM ANTÔNIO CARLOS DE SILVA E SOUZA, que versam sobre a Solução de 
IPM, referente Portaria nº 105/2010 – Subcmdº Geral, de 29 de junho de 2010, transcrita no Boletim Geral 
Reservado nº 13,  de 15 de julho de 2010, o qual traz em seu bojo o fato de que o  SD BM RODRIGO 
ANTUNES REIS,  RG: 5198901, teria no período de 2009 a 2010, se ausentado da unidade, sem contudo 
comparecer a mesma para tirar serviço e expediente ou exercer as funções que lhe fora confiada, como 
estafeta da unidade, este serviço sendo realizado por outros militares da unidade, fato esse confirmado por 
vários militares do 9º GBM/Altamira, conforme constam aos autos supracitado.
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RESOLVO:
1. Concordar com a conclusão a que chegou o presidente do Processo Administrativo 

Disciplinar Simplificado, de que há indícios de crime militar, que já está sendo apurado nos autos de IPM 
acima citado, onde não há elementos contundentes de crime comum, porém pelas provas nos autos  ficou 
provado a transgressão da disciplina bombeiro militar, por parte do SD BM RODRIGO ANTUNES REIS, 
RG: 5198901, onde o acusado afirma às fls. 33, 34, 35, dos autos afirma que tirava serviço na unidade e 
executava o serviço de estafeta da unidade, mas ao inquirir às testemunhas subcomandante da unidade às  
fls. 58, 59, relata que desde que é subcomandante da unidade e enquanto o militar acusado estava lotado 
naquela unidade nunca compareceu para tirar  serviço ou prestar  serviço de estafeta da unidade, pois  o 
mesmo deveria comparecer regularmente no quartel para despachar os expedientes e sair para cumpri-los, 
coisa que o mesmo nunca fez, onde o militar que fazia regularmente este serviço é o SD BM ROBERTO,  
onde o sargenteante da unidade quando inquirido às fls. 62 e 63 dos autos, confirma que o referido acusado,  
nunca compareceu na unidade para despachar junto com o mesmo e nem se apresentou para tirar serviço ou 
ser escalado para algo, bem como nunca se apresentou na unidade, durante o tempo que esteve lotado 
naquela unidade, fato este também confirmado pelas testemunhas às fls.  74,75,78,79,89,92,100, onde foi 
inquirido os militares que trabalham no protocolo do Comando Geral,  às fls.  106, 107, que estão lotados  
naquela  função  desde  2008  até  o  presente  os  mesmos  afirmam  que  nunca  receberam  documentos 
protocolados neste protocolo do Comando Geral feita pelo referido acusado, levando em conta a declaração 
das demais testemunhas às fls. 109,110,112,113,123,124, onde afirmam que nunca viram a referida praça se 
apresentar na unidade seja durante e após a gestão do referido oficial, ficou comprovado que o referido militar 
não se apresentou na unidade durante a gestão do referido oficial e após também, bem como não exercia a 
função de estafeta  como alega em sua  defesa,  com a sua conduta cometeu  transgressão da disciplina 
quando não atuou com profissionalismo, colocando-se acima de seus anseios particulares, e se sujeitando a 
influência indevidas, bem como atuou para encaminhar negócios de terceiros sem o fim da administração,  
bem como esteve ausente da unidade onde estava lotado sem contudo comprovar seu destino, bem como 
logrou-se em proveito próprio e alheio em detrimento da dignidade da função pública.

2. Para preservar a hierarquia e a disciplina no CBM/PA,  PUNIR o  SD BM RODRIGO 
ANTUNES REIS, RG: 5198901, com 13 (TREZE) dias de PRISÃO, pois infringiu com as suas condutas o Art. 
17, incisos, X, Art. 18, incisos, IV, IX, e XVI, Art. 37, incisos LXI, CI; Com atenuantes nos art. 35, inciso I. Com 
agravantes do Art. 36, incisos II, IV.  Transgressão de natureza “GRAVE”, por incidir no Art. 31, § 2º, incisos 
III, IV.  Todos os artigos e incisos da Lei 6.833 de 13 de fevereiro de 2006. Permanece no comportamento 
“ÓTIMO”, o militar deve cumprir a devida punição na Unidade onde serve;

3.  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, para após transcurso o prazo recursal aplicar a devida punição;

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

5. Arquivar os autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado na 2ª Seção do 
EMG. A Assistência do Subcomando para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;

6. Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Belém-PA, 11 de janeiro de 2013.

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, por meio das Portarias:

Portaria  nº  050/2011  (INSTAURAÇÃO  -  21MAR2011)  cujo  presidente,  o  então  CAP 
QOBM HELTON CHARLES ARAÚJO MORAIS;

Portaria nº 095/2011 (SUBSTITUIÇÃO - de 12MAI2011), cujo presidente passou a ser o 
então 1ºTEN QOBM RICARDO LENO ANAICE PEREIRA; 

Portaria nº 221/2012 (SUBSTITUIÇÃO – 05MAR2012), cujo Presidente passou a ser o 
então o 1ºTEN QOBM LUIZ ALFREDO SILVA GALIZA;

Teve por escopo apurar os fatos que sucederam a prisão em flagrante do SD BM RAFAEL 
ELIAS  FIGUEIREDO  MOREIRA,  ocorrido  no  dia  28FEV2011,por  volta  das  05  horas,  na  DECRIF  – 
CORREGEDORIA – DEL. CRIMES FUNCIONAIS;
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Consta no Boletim de ocorrência nº 00346/2011.000053-0, de 27 de fevereiro de 2011, 
que:

A)  O  acusado,  SEM POSSUIR  CARTEIRA DE HABILITAÇÃO,  estaria  conduzindo  o 
veículo de placa JUN-2149 sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine 
dependência; 

B) O acusado teria invadido a ciclovia e batido o ciclista JOSENILSON CARDOSO DOS 
SANTOS, na Av. João Paulo II, Bairro do Marco, Município de Belém, por volta de 23 horas; 

C) O acusado teria se evadido do local sem prestar socorro à vítima, que foi socorrido pela 
Guarnição da SAMU.

Em tese, teria violado: inciso XVII do artigo 17; inciso XXXV do artigo 18; e parágrafo 1º do 
artigo 37 da Lei Nº 6.833/2006, c/c com inciso I do artigo 162, artigo 303 e parágrafo único do artigo 304 da  
Lei n° 9.503/1997.

Sobre a responsabilidade criminal, ressalta a decisão interlocutória da Exmo.ª Juíza de 
Direito, Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, Eva do Amaral Coelho, que evidencia a pena para o 
caso, que mesmo agravada até a metade, fica aquém de 01 (um) ano de detenção. Vindo a autorizar a 
propositura de suspensão condicional do processo.

PORTANTO, RESOLVO:
1 – Punir o SD BM RAFAEL ELIAS FIGUEIREDO MOREIRA com 04 dias de detenção 

por dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação;
Vale ressaltar que os elementos contidos nos autos não são suficientes para comprovar: a 

relação de causalidade, a possível omissão de socorro e se o militar dirigia sob a influência de álcool. No 
entanto, sobre a matéria o militar responde na esfera penal;

2 – Publicar  em Boletim Geral  a presente Solução do PADS. Ao Ajudante Geral  para 
providências;

3 -  Arquivar  os  Autos  do  PADS na  2ª  Seção  do  Estado  Maior  Geral.  Assistência  do 
Subcomando para providências.

Belém, 09 de janeiro de 2013.

MARIO 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 deste Subcomando Geral, por meio da  Portaria nº 070/2011,  de 05 de março de 2011, cujo 
Presidente foi o  MAJ QOBM CLEBER ALCIR TAVARES  BAIA, que teve por escopo apurar os fatos que 
sucederam a prisão em flagrante do SUBTENENTE LEOMAR LAMIR SERRA DE ALMEIDA, ocorrida no dia 
01 de abril de 2011; e que consta no Caderno Diário do Pará de 01 de abril de 2011 e na cópia autêntica do  
Livro do Superior de Área – Parte nº 88/2012, as seguintes acusações:

O acusado estaria  conduzindo seu veículo  sob influência  de  álcool  ou qualquer  outra 
substância psicoativa que determine dependência;

O acusado teria  avançado o sinal  e colidido com o mototaxi na esquina da Travessa 
Lomas Valentina com a Avenida Pedro Miranda,  Bairro  da Pedreira,  e vitimado o Sr.  Nilson Cardoso (o 
condutor da moto) e a Senhora Katia Silene do Nascimento Figueiredo (a passageira). 

O acusado teria se evadido do local sem prestar socorro;
Em tese, teria violado: incisos II, III, XVII, XX e XXI do artigo 17; incisos XV e XVIII do 

artigo 18; incisos XXI do artigo 37 da Lei Nº 6.833/2006. Ainda o § 1º do artigo 37 da lei citada combinado  
com os artigos 165; 277, § 3º; 176, inciso I; 303; e 304 do Código de Trânsito Brasileiro.

RESOLVO:
1 – Diante das acusações graves, que em tese violam os valores e o pundonor Bombeiro  

Militar, imputadas ao SUBTENENTE LEOMAR LAMIR SERRA DE ALMEIDA, que ora, sobre os mesmo fatos, 
responde na esfera civil e criminal. Portanto, resolvo aguardar o posicionamento da justiça em virtude das 
provas contidas nos autos serem insuficientes à confirmação das acusações: 

a) o culpado pelo acidente, pois não foi possível realizar a perícia, devido o acusado não 
ter aguardado com seu veículo os peritos no local do acidente, assim como a testemunha chave não foi 
encontrada para confirmar o seu depoimento prestado no flagrante;
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b)  se  o  acusado  estava  dirigindo  sob  a  influência  de  álcool  ou  de  qualquer  outra 
substância  psicoativa  que  determine  dependência,  pois  não  foi  possível  realizar  o  exame  de  dosagem 
alcoólica, devido à recusa por parte do acusado; 

c) se de fato o acusado evadiu-se do local do acidente sem prestar socorro ou se saiu do 
local para preservar sua integridade física, pois a testemunha-chave que o responsabilizou no flagrante, não 
ter sido encontrada; 

2 – A assistência do Subcomando para acompanhar os despachos da justiça, seja na 
esfera civil como na criminal, e se houver fatos informar a este Subcomando para providências que o caso 
requer; 

3 - Arquivar os Autos do PADS na Assistência do Subcomando para aguardar fatos novos;
4 -  Publicar  em Boletim Geral  a  presente  Solução  do PADS.  Ao Ajudante Geral  para 

providências;

Belém, 08 de janeiro de 2013.
MARIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

3 - AVOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE PADS
Analisando os Autos de Processo Administrativo  Disciplinar  Simplificado procedido por 

determinação do Comando do 6º SGBM/I, e com fulcro no art. 66, § 1º, inciso, III da lei Estadual nº 6.833, de  
13 de fevereiro de 2006.

RESOLVO: 
1. Avocar a Solução de PADS dada pelo Comandante do Militar, conforme  Portaria nº 

001/2012,  6º  SGBM/I,  de  27  de  abril  de  2012,  cujo  presidente  foi  nomeado  SUBTEN BM FERNANDO 
FERNANDES FEITOSA, tendo o escopo de apurar a conduta do CB BM RUBENS CEZAR FERREIRA DE 
MATTOS, o qual teria em tese faltado o serviço de prevenção de guarda-vidas no balneário de Mosqueiro, no  
dia 22ABR2012, para o qual estava devidamente escalado.

2. Concordar em parte da solução dada pelo Comandante do 6º SGBM/I e concordar com 
a solução dada pelo presidente do PADS, que por meio das provas presentes nos autos, não há indícios de 
crime militar ou comum,  mas pelas provas presentes nos autos, está configurada a transgressão da 
disciplina, por parte do  CB BM RUBENS  CEZAR FERREIRA DE MATTOS,  quando faltou ao serviço de 
prevenção de guarda-vidas no balneário de Mosqueiro, no dia 22ABR2012, onde as testemunhas às fls. 20,  
23, 26, 31, 34, 37, confirmam que sabiam da escala de serviço em virtude de estarem saindo de serviço na  
sexta-feira de manhã e que é de conhecimento de todos que a guarnição que está de serviço na quinta, tira  
serviço de prevenção de guarda-vida no domingo próximo, bem como todos confirmam que a referida escala  
foi lida diante de todos na sexta-feira perante a tropa antes de serem liberados, em sua defesa o acusado 
relata que não sabia da escala e mesmo assim não poderia estar presente em consequência do mesmo estar 
com problemas de saúde no referido dia,  mas somente apresentou o referido atestado no momento  da 
inquirição do mesmo nesse PADS, com a sua conduta foi indisciplinado, não atuou com profissionalismo, bem 
como  não  cumpriu  suas  atribuições  definidas  em  regulamento,  onde  deixou  de  participar  a  tempo,  à 
autoridade imediatamente superior, a impossibilidade de comparecer à OPM ou a qualquer ato de serviço.

3.  Para preservar  a  hierarquia  e  a  disciplina no CBM/PA,  PUNIR o  CB BM RUBENS 
CEZAR FERREIRA DE MATTOS, com 03 (TRÊS) dias de PRISÃO, pois infringiu com suas condutas o art. 
17, incisos X, Art. 18, inciso VII, Art. 37, inciso XXVIII; Com atenuante nos art. 35, inciso I. Com agravantes 
no Art. 36, inciso, II, c/c  com art. 23, Parágrafo Único.  Transgressão de natureza “LEVE”, por incidir no Art. 
31, § 1º.  Todos os artigos e incisos da Lei 6.833 de 13 de fevereiro de 2006. Ao comandante do militar para 
registrar nos assentamentos do mesmo a devida punição bem como em qual comportamento permanece 
ou ingressa, o militar deve cumprir a devida punição no quartel onde serve;

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, para após transcurso o prazo recursal aplicar a devida punição;

5.  Publicar  em Boletim  Geral  a  presente  Solução  de  PADS,  A Ajudância  Geral  para 
providências;
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6. 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, 15 de janeiro de 2013.

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

4 – ATO DO COMANDO OPERACIONAL DO CBMPA
PORTARIA Nº 02, DE 14 DE JANEIRO DE 2013.
ANEXOS:
Parte Especial s/ nº/2012, de 31 de Dezembro de 2012.

O TCEL QOBM Resp. pelo Comando Operacional do CBMPA, no uso de suas atribuições 
legais, após conhecimento dos documentos anexos, em desfavor do SGT BM AFONSO RIBEIRO DA COSTA, 
pertencente ao 1º Grupamento de Busca e Salvamento, que em tese, no dia 29 de dezembro de 2012, quan-
do na função de comandante da guarnição de guarda-vidas no balneário de Mosqueiro, por ocasião da Ope-
ração Reveillon/2012 teria dispensado a guarnição de Guarda- vidas de cumprir o serviço, causando sérios  
embaraços ao bom andamento do serviço.

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

apurar todas as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares por parte do  SGT BM 
AFONSO RIBEIRO DA COSTA, que teria em tese, infringido os incisos X e XVII do Art.17 e art. 37, incisos,  
XXIV, LXI da Lei n° 6.833, de 13 de fevereiro de 2006; O militar poderá ser sancionado de acordo com o pará -
grafo único do art. 106 da referida Lei.

Art. 2º  – Nomear o SUBTEN BM ORLANDO ARAÚJO DA COSTA, como presidente do 
Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º - O presidente deverá observar as orientações formalizadas por meio 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 em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA – TCEL QOBM
COMANDANTE OPERACIONAL em exercicio

PORTARIA Nº 04, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2012.
ANEXO:
Ofício 218/2012, Mem. 060 - 5ª SBM Mangueirão.

O Comandante  Operacional  do Corpo  de Bombeiros Militar  do  Pará,  no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 26, inciso V da Lei Estadual n° 6.883 de 13 de fevereiro de 2006,  
e após ter tomado conhecimento  da documentação anexa, onde consta que o SD BM ALISSON CHUMBER 
SILVA, pertencente ao efetivo da 5ª SBM/I – Mangueirão, faltou ao serviço de Guarda -Vidas no dia 17 de 
novembro de 2012 (Sábado), para o qual estava devidamente escalado, contrariando dessa forma o que 
preceitua o art. 17 incisos X, XVII e XX. Art. 37 incisos XX, XXIV, XXVIII e L da Lei Estadual n° 6.883 de 13 de  
fevereiro de 2006. O militar poderá ser sancionado de acordo com o parágrafo único do art. 106 da referida lei 

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

para apurar devidamente os fatos;
Art. 2º – Nomear o  SUBTEN BM WANDERLEY SILVA DE OLIVEIRA, como presidente 

PADS, delegando-lhe para esse fim, as atribuições policiais que me competem;
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Art. 3º - O presidente deverá observar às orientações formalizadas por meio 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 – Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

MANOEL SILVA DE FREITAS – CEL QOBM
COMANDANTE OPERACIONAL DO CBMPA

5 – SINDICÂNCIA – PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Concedo ao 2° TEN QOBM JAIRO VALENTE PEREIRA, 07 (sete) dias de prorrogação de 

prazo para conclusão da Sindicância, instaurada por meio da Portaria nº 355/2012 – Subcmdo Geral, de 03 
de dezembro 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 005/2012 – SIND.

(Fonte: Nota nº 03/2013 – Subcomando Geral)

6 – IPM – PRORROGAÇÃO DE PRAZO
A)  Concedo  ao  MAJ  QOBM  RAIMUNDO  REIS  BRITO JÚNIOR,  20  (vinte)  dias de 

prorrogação de prazo para conclusão do Inquérito Policial Militar - IPM, instaurado por meio da Portaria nº  
315/2012 – Subcmdo Geral, de 14 de novembro de 2012, de acordo com os termos do § 1° do Art. 20 do 
CPPM. Referencia: Ofício nº 009/2012 – IPM.

(Fonte: Nota nº 02/2012 – Subcomando Geral)

B)  Concedo  ao  CAP  QOBM  LUIS  ARTHUR TEIXEIRA VIEIRA,  20  (vinte)  dias de 
prorrogação de prazo para conclusão do Inquérito Policial Militar - IPM, instaurado por meio da Portaria nº  
297/2012 – Subcmdo Geral, de 07 de novembro de 2012, de acordo com os termos do § 1° do Art. 20 do 
CPPM. Referencia: Ofício nº 007/2012 – IPM.

(Fonte: Nota nº 054/2013 – Subcomando Geral)

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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