
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 22 DE JANEIRO DE 2013.
BOLETIM GERAL Nº 015

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 23 DE JANEIRO DE 2013 (QUARTA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM OLIVEIRA
Supervisor de Área CAP BM MARQUES

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

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG CAP BM ALDIRLEI
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM TORRES
Perito de Incêndios e Explosões TCEL BM SÉRGIO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - NOTA DE SERVIÇO – APROVAÇÃO

Conforme Ofício nº 339/2012 – CAT, de 20DEZ2012, remetido a Diretoria de Serviços 
Técnicos do CBMPA, aprovo a Nota de Serviço nº 010/2012 – CAT, concernente aos serviços de vistorias  
técnicas nos bairros da Região de Metropolitana Belém, a serem executados durante o mês de dezembro de  
2012, com o objetivo de realizar operações ostensivas com caráter preventivo, no intuito de minimizar o risco 
de sinistro nos estabelecimentos comerciais, industriais e multilaterais, visando construir 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 vistas a se fazerem cumprir  as  
normas de segurança de acordo com a legislação vigente. Retroativo ao mês de dezembro/2012.

(Fonte: Nota nº 01/2013 – DST)

2 – ATA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE MERGULHO DE RESGATE PARA 
SEGURANÇA PÚBLICA – CMRSP/2012

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, no Quartel do Quarto 
Grupamento Bombeiro Militar – Polo Santarém, deu-se por concluído o Curso de Mergulho de Resgate para 
Segurança  Pública-CMRSP/2012,  com  habilitação  em  mergulho  de  busca  e  resgate  até  39  metros, 
promovido pela Diretoria de Ensino e Instrução do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e executada pelo 4º  
Grupamento de Bombeiro Militar, no período de 12 de novembro de 2012 a 20 de dezembro de 2012, com 
carga horária de 230 (duzentos e trinta) horas/aulas, obedecendo a seguinte classificação final, com suas 
respectivas médias finais e conceitos de conformidade com a norma reguladora do referido curso, foi a que 
segue:

Post/Grad. Nome Completo Média Final Classificação Conceito
SD BM Wellington Silva da Silva-GMAF /Belém 9,79 1º/12 MB
1ºTen QOBM Elizeu Leão dos Santos-Amapá 9,7 2º/12 MB
SD PM Derlisson de Araújo Gonçalves- Grupo Tático da PM/Santarém. 9,37 3º/12 MB
SD BM Ricardo Miranda de Souza-GMAF/Belém 9,16 4º/12 MB
SD BM Nelinho Monteiro de Araújo- GMAF/Belém 9,13 5º/12 MB
CB BM Elídio Eden da Mota Cohen-4ºGBM/Santarém 9,11 6º/12 MB
SD BM Dailton José Brito Baars -11º GBM/Breves 9,03 7º/12 MB
SD BM Wilson Oliveira do Rosário-7º GBM/Itaituba 8,68 8º/12 MB
CB BM Odenilson Lisboa Corrêa - GMAF/Belém 8,47 9º/12 MB
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SD BM Relry Monteiro Borges - GMAF/Belém 8,29 10º/12 MB
SD BM Railson Gonçalves de Souza – 9º GBM/Altamira. 8,21 11º/12 MB
SD BM Elias Augusto Leal Batista – 1º GBS/Belém 8,07 12º/12 MB

Nada mais a registrar, dou por encerrada a presente ATA, que vai assinada pelo Sr.Tcel 
QOBM Claudio Fernando Tavernard Trindade, Comandante do 4º GBM/Santarém e Coordenador do CMRSP, 
pelo 1º Ten QOBM Leandro Tavares de Almeida, Subcoordenador do CMRSP e por mim, Subten BM Luiz 
Carlos da Silva Castro, Supervisor do Curso, que a lavrei.

Santarém-Pá, 20 de dezembro de 2012.

Claudio Fernando Tavernard Trindade- TCEL QOBM.
Coordenador do CMRSP/2012

Leandro Tavares de Almeida- 1º Ten QOBM.
Subcoordenador do CMRSP

Luiz Carlos da Silva Castro- ST BM
Supervisor do CMRSP
(Fonte:Nota nº 06/2013 - DEI)

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

1 – TRÂNSITO - CONCESSÃO
Concedi a contar do dia 21JAN2013, ao 1º TEN BM FÁBIO CARDOSO FERREIRA, 05 

(cinco) dias de trânsito, por ter sido transferido do 12º GBM/Santa Izabel para a AJG/QCG, conforme fez 
público o BG nº 03 de 04JAN2012. Apresentação: 26JAN2013.

B – ALTERAÇÕES DE PRAÇAS
1 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

PENSÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 479353
Tipo da Pensão: Previdenciária
Ato: 183
Data: 14/01/2013
Fundamento Legal: Conceder o benefício de Pensão, com fundamento em antecipação de 

tutela  concedida  nos  autos  da  Ação Ordinária  nº  0021287-08.2012.814.0301,  em trâmite  na  2ª  Vara  de 
Fazenda de Belém,

Óbito: 23/03/2012
Órgão: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Ex-Segurado: ANTÔNIO REYNALDO OLIVEIRA PEREIRA
Cargo: CABO/BM
Valor: 2,011.55
Beneficiário(s):
MIRIAM RIBEIRO DA SILVA
Ordenador: ALLAN GOMES MOREIRA
(Fonte: Diário Oficial nº. 32321 de 18/01/2013)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – ATO DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 648, DE 17 DE JANEIRO DE 2013
Regulamenta o art. 31 da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a  

cessão  de  servidores  de  órgãos  e  entidades  da  Administração  Pública  Estadual  Direta,  Autárquica  e 
Fundacional, e dá outras providências.
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O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 135, inciso V, da Constituição Estadual, e considerando o disposto no art. 31 da Lei nº. 5.810, de 24  
de janeiro de 1994,

DECRETA:
Art. 1º Este Decreto estabelece normas sobre cessão de servidores de órgãos e entidades 

da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional.
Art. 2º Para fins deste Decreto considera-se:
I - cessão: ato autorizativo para o exercício de cargo, emprego em outro órgão ou entidade 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sem alteração da lotação no órgão 
de origem;

II - reembolso: restituição ao cedente do vencimento-base ou da remuneração do servidor, 
inclusive com os valores de encargos sociais;

III - cessionário: o órgão ou entidade onde o servidor irá exercer suas atividades;
IV - cedente: o órgão ou entidade de origem e lotação do servidor cedido.
Parágrafo Único. Para efeito do reembolso disciplinado no inciso II deste artigo, compõe a 

remuneração do servidor cedido as vantagens pecuniárias de caráter permanente, as já incorporadas, as 
decorrentes de legislação específica ou resultantes do vínculo de trabalho, tais como gratifi cação natalina, 
abono pecuniário, férias e seu adicional.

Art.  3º  O  servidor  da  Administração  Pública  Estadual  Direta,  das  suas  Autarquias  e 
Fundações poderá ser cedido a outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito  
Federal e dos Municípios, incluindo as empresas públicas e sociedades de economia mista, para o exercício 
de cargo ou emprego.

Parágrafo único. Ressalvadas as cessões no âmbito do Poder Executivo, a cessão será 
concedida pelo prazo de até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado no interesse dos órgãos ou das entidades 
cedentes e cessionários.

Art. 4º A cessão de servidores obedecerá aos seguintes procedimentos:
I - quando ocorrer no âmbito do Poder Executivo, será autorizada pelo Titular do Órgão da 

Administração Direta Estadual ou Dirigente de Autarquia ou Fundação Pública a que pertencer o servidor;
II - quando ocorrer para órgão ou entidade da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos  

Municípios ou de outro Poder do Estado, será autorizada pela Secretaria de Estado de Administração - SEAD, 
ficando  condicionada  à  anuência  do  Titular  do  Órgão  da  Administração  Direta  Estadual  ou  Dirigente  de 
Autarquia ou Fundação Pública no qual o servidor estiver lotado.

Parágrafo único. Em todo o caso, a cessão fica condicionada à concordância do servidor 
público.

Art. 5º Na hipótese do inciso II  do art. 4º, o ônus da remuneração do servidor cedido,  
acrescido dos respectivos encargos sociais, será do órgão ou da entidade cessionária.

§  1º  O  valor  a  ser  reembolsado  será  apresentado  mensalmente  ao  cessionário  pelo 
cedente, que deverá ser acompanhado da frequência mensal, atestada pela chefia imediata e ratificada pela  
área de recursos humanos, e planilha discriminando as parcelas que compõem a remuneração do servidor 
cedido, e o reembolso será efetuado no mês subsequente.

§ 2º O descumprimento do disposto no § 1º implicará no término da cessão, devendo o 
servidor cedido apresentar-se ao seu órgão de origem a partir de notificação pessoal expedida pelo órgão ou 
entidade cedente.

§  3º  O  Titular  do  órgão  ou  entidade  cedente  é  o  responsável  pelo  cumprimento  das 
determinações contidas nos § 1º e § 2º.

Art.  6º  Na  hipótese do não reembolso pelos cessionários,  os  órgãos ou as entidades 
cedentes do Poder Executivo Estadual deverão adotar as providências necessárias para o retorno do servidor, 
mediante notificação.

Parágrafo  único.  O  não  atendimento  da  notificação  de  que  trata  o  caput  implicará 
suspensão do pagamento da remuneração, a partir do mês subsequente.

Art. 7º Observada a disponibilidade orçamentária, a Administração Pública Estadual Direta, 
Autárquica e Fundacional poderá solicitar a cessão de servidor ou empregado oriundo de órgão ou entidade 
de qualquer  dos Poderes  da União,  dos  Estados,  do Distrito  Federal  e  dos Municípios,  suas  Empresas 
Públicas e Sociedades de Economia Mista.
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Art.  8º  Compete  à  Secretaria  de  Estado  de  Administração  -  SEAD,  observada  a 
disponibilidade orçamentária e financeira, realizar o reembolso no caso de cessão realizada com ônus para a 
Administração Pública Estadual.

Art. 9º O período de afastamento correspondente à cessão de que trata este Decreto é 
considerado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção e progressão funcional.

Art. 10. As cessões já realizadas sem ônus para órgão ou entidade da União, dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Municípios ou de outro Poder do Estado ficarão sujeitas ao reembolso a partir de 1º  
de janeiro de 2014.

Parágrafo único. Na hipótese do não reembolso pelos cessionários a partir da data fixada 
no caput deste artigo, aplicar-se-á o disposto no art. 6º deste Decreto.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 17 DE JANEIRO DE 2013.

SIMÃO JATENE
Governador do Estado
(Fonte: Diário Oficial nº. 32321 de 18/01/2013)

2  –  SECRETARIA DE  ESTADO  DE  SEGURANÇA PÚBLICA E  DEFESA 
SOCIAL

HOMOLOGAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 479221
CONSIDERANDO: O resultado de julgamento das propostas financeiras realizada pela 

Comissão  Permanente  de Licitação  do FISP,  referente  à  licitação na modalidade  Tomada de Preços  nº. 
008/2012-FISP,  pelo  critério  de  julgamento  de  menor  preço  global,  de  acordo  com a  ata  de  análise  de 
documentação e de propostas de preços;

R E S O L V E:
HOMOLOGAR o Processo licitatório nº 534732/2012, na modalidade Tomada de Preços 

nº. 008/2012-FISP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para 
ampliação do 1º SGBM/I - Marituba, pelo critério de menor preço global, a Empresa baixo identificada:

MOREIRA & MOREIRA LTDA, com valor global de R$ 143.969,14 (cento e quarenta e três 
mil, novecentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos).

Belém, 17 de janeiro de 2013.

HOMOLOGO:
BELARMIRA FÁTIMA SOUZA PANTOJA
Diretora e Ordenadora de Despesas do FISP

3 – ESTATISTICA DA DIRETORIA DE SAÚDE DO CBMPA REFERENTE AO 
MÊS DE DEZEMBRO/2012.

ATENDIMENTO MÉDICO
Tipo de atendimento Ortopedia/Traumatologia
Militares 108
Homologação de atestados 93
Militares encaminhados a JIS 03
TOTAL 201

OBS:  Neste  mês  o  senhor  Roberto  Antônio  Figueira  de  Magalhães  –  CEL 
QOSBM/MÉDICO encontrava-se de férias.

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
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Tipo de atendimento Odontologia
Militares 12
Civis 07
Militares encaminhados a especialistas 01
Números de procedimentos/exames clínicos; profilaxia; aplicação 
de flúor; raspagem; restauração de foto; emergência.

59

Número de faltas 79

PALESTRAS
TIPO DE PALESTRAS ÁREA

ENFERMAGEM
Hipertensão/Obesidade/IMC 12
TOTAL 12

ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM
Tipo de atendimento Enfermagem
Verificação de pressão arterial (enfermagem) 12
Administração de medicamento 02
Hidratação venosa 01
Curativos 02
Orientação de enfermagem 12
Mensuração (Peso/Altura) (Enfermagem) 12
Índice de Massa Corporal (IMC) (Enfermagem)
TOTAL 53

OBS: Os atendimentos foram realizados nos quarteis da Região Metropolitana de Belém.

ATENDIMENTO DE SERVIÇO PSICOSSOCIAL
Tipo de atendimento Militar Civil

Triagem (escuta/acolhimento) 11 01
Atendimento continuado 16 05
Atendimento de emergência (sobreaviso) 01 00
Visita hospitalar 01 00
TOTAL 29 06
TOTAL GERAL 35

Roberto Antonio Figueira de Magalhães – CEL QOSBM/MÉDICO
DIRETOR DE SAÚDE DO CBMPA

4 - OFÍCIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO
OFÍCIO Nº 5906/SSL – ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ
Senhor Comandante,
Levamos  ao  seu  conhecimento  que  esta  Assembleia  Legislativa  em  Sessão  Plenária 

realizada no dia 05 de dezembro de 2012, deliberou pela aprovação do REQUERIMENTO Nº 393/2012, de 
autoria do DEPUTADO JOSÉ MEGALE, pelo qual envia a Vossa Excelência, conforme cópia da proposição 
anexa.

DEPUTADO MANOEL PIONEIRO
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Pará

REQUERIMENTO Nº 393/2012.
Parabenizo o Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar pelos 130 anos de existência.
Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas, 
Senhores Deputados,
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O  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Pará,  uma  das  corporações  mais  importantes, 
completará  no  próximo  dia  24  de  novembro,  130  (cento  e  trinta  anos)  de  existência.  Momento  que 
consideramos  ímpar,  uma  vez,  que  reforça  a  relevância  e  destaca  o  trabalho  desenvolvido  em prol  da 
sociedade.

A existência dessa corporação é estratégica e fundamental, ou seja, ela tem como missão 
“ VIDAS ALHEIAS E RIQUEZAS A SALVAR”. E a vida é o maior patrimônio da humanidade.

Valorizá-la é reconhecer sua importância, assim como atribuir o destaque que o Corpo de 
Bombeiros merece na sociedade paraense. O CBMPA possui um efetivo de 3.127 militares entre homens e 
mulheres, praças e oficiais. A forma de ingresso na Corporação é por meio de concurso público para soldado 
ou para oficiais.

Histórico¹:
O Corpo de Bombeiros Militar do Pará foi criado pela Portaria Provincial, datada do dia 24 

de novembro de 1882, nascendo como uma companhia da Polícia Militar e, teve como primeiro comandante  
o então Capitão BM Antônio Veríssimo Ivo de Abreu. A Corporação tem como Patrono Nacional Dom Pedro II 
(assim como todos os Corpos de Bombeiros do Brasil) e, como Patrono Estadual - o Intendente Antônio 
Lemos.

Com a promulgação da Constituição Estadual de 1989 o, então, Corpo de Bombeiros da 
Policia Militar do Estado do Pará se emancipa. Além de obter autonomia ganha também um novo regime 
jurídico, passando a ser subordinado diretamente ao Governo do Estado e, passando, enfim, a se chamar 
Corpo de Bombeiros Militar do Pará. A nova Constituição do Estado também unificou o Comando do CBMPA 
com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil  – CEDEC, passando o Comandante Geral  do CBMPA a 
coordenar também a Defesa Civil do Estado.

Além  do  Quartel  do  Comando  Geral,  a  Corporação  conta,  ainda,  com  28  unidades 
operacionais  distribuídas na Região Metropolitana de Belém – RMB e interior  do Estado. Hoje,  além da 
capital, mais 19 municípios contam com a presença do serviço do Corpo de Bombeiros no Estado do Pará.

Neste sentido, venho REQUERER que a Mesa Diretora envie votos de Parabéns pelos 
130 anos, em nomes do Poder Legislativo, ao Governo do Estado, Simão Jatene, ao Comandante Geral do 
Corpo de Bombeiros Militar do Pará, Coronel João Hilberto Sousa de Figueiredo e a todos os soldados e  
oficiais que compõem essa importante corporação.

Plenário NEWTON MIRANDA, 21 de novembro de 2012.

MEGALE
Deputado Estadual 
Líder do PSDB na ALEPA

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE ATO

A) REQUERENTE: IVALDO NUNES FERREIRA, RG: 15755.
ADVOGADO: CÉSAR AUGUSTO DE SOUSA RODRIGUES,  OAB/PA 16.080.
ASSUNTO: Requer reconsideração do ato administrativo referente a Portaria nº 056/2008, 

publicada  em  Boletim  Geral  em  22/08/2012,  que  culminou  com  a  punição  do  CB  BM  IVALDO NUNES 
FERREIRA, RG: 15755, com 03 (TRÊS)dias de DETENÇÃO.

I - FATOS
O Processo  Administrativo  teve o  intuito  de apurar  a  conduta  dos  militares  1º  SGT BM 

WALDEMAR  CABRAL PEREIRA –  CPF:  424993870204; 1º SGT BM IVONALDO DE SOUZA ABREU,  RG: 
1809072,  CB BM IVALDO NUNES FERREIRA, RG: 15755, e  CB BM JOÃO PEREIRA RODRIGUES, RG: 
1891572, ambos pertencentes ao 1º GBM, que teriam consumido bebida alcoólica no intervalo do treinamento 
para a formatura do CFSD (turma 2008), infringindo assim os artigos 18, inciso XXXVI, e 37, inciso CL da Lei 
6.833 de 13 de fevereiro de 2006. 

E que após análises das provas testemunhal e documental, juntado aos autos, os militares 
foram punidos, os SGTs com 05 (cinco) dias de DETENÇÃO, em razão de seu grau hierárquico superior aos 
demais  ali  presentes  e  os  respectivos   Cabos acima mencionados com 03 (três)  dias  de  Detenção,  pois 
infringiram com as  suas  condutas  o  art.  18,  inciso  XXXVI,  Art.  37,  Inciso,  CL.  Com as  suas  respectivas 
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atenuantes e agravantes de cada militar, todos da Lei Estadual nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006.
O  advogado  do  recorrente  entrou  com  pedido  e  Reconsideração  de  Ato  Administrativo 

solicitando que: “RECONSIDERE a decisão em comento, reformando-a, no sentido de punir o recorrente com 
sanção  diversa  da  detenção,  uma  vez  que  restou  comprovado  no  Processo  Administrativo  Disciplinar 
Simplificado, que o Militar CB IVALDO NUNES FERREIRA, não possui qualquer punição em sua ficha, tendo o 
comportamento  atualmente  classificado  como  BOM  –  sempre  em  observância  da  dosimetria  da  pena  e, 
sobretudo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixando lhe pena mais branda, afastando-se 
sob qualquer hipótese a detenção do processado, uma vez que seria totalmente arbitrária, tendo em vista a 
gravidade  da  suposta  infração  cometida  (LEVE),  na  busca  e  para  a  mais  perfeita  ordem,  transparência, 
preservação e salutar justiça”.

II – DAS PRELIMINARES DO RECURSO
Recebo o presente recurso protocolado perante este Subcomandante Geral, e preenchido os 

requisitos  da  legitimidade  para  recorrer,  do  interesse  ou  prejuízo  e  a  adequabilidade,  reconhecido  a 
tempestividade, passo a decidir;

III- DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA DECISÃO.
O  recorrente  entrou  com  pedido  de  reconsideração  de  ato,  uma  vez  que  encontra-se 

irresignado com a punição imposta de 03 três dias de detenção, severa demais para com sua conduta, salienta 
o defensor do acusado, mas passamos a decidir que o acusado estava bebendo no horário de serviço em uma  
solenidade de formatura do (CFSD-BM 2008), passamos a transcrever o que preceitua a Lei. Nº 6.833, de 13 
de fevereiro de 2006;

Art. 32. O julgamento das transgressões deve ser precedido de uma análise que considerem:
I - os antecedentes do transgressor;
II - as causas que a determinaram;
III - a natureza dos fatos ou os atos que a envolveram; e
IV - as conseqüências que dela possam advir. “Negrito nosso”. 
Lembrando ao recorrente que estamos em uma instituição militar, onde o consumo de bebida 

alcoólica durante qualquer ato de serviço, ou se apresentar para o serviço com sintomas de ter ingerido bebida 
alcoólica, é inaceitável sob qualquer forma, onde o mesmo foi punido por ter infringido os artigos;

Art.  18  inciso,  XXXVI  -  zelar  pelo  bom nome da Polícia  Militar  e  de  cada  um de  seus 
integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética policial-militar; “Negrito nosso”.

Onde o mesmo juntamente com os demais militares estavam atentando contra a disciplina, 
onde:

Art.  23. Parágrafo único.  A violação dos preceitos da ética policial-militar é tão mais 
grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. “Negrito nosso”.

Vemos que quanto mais alto for o grau hierárquico do transgressor, maior será a punição 
imposta ao mesmo, sendo que o recorrente foi punido com a pena mais branda por estar juntamente com dois 
militares  com  graduação  superior,  sendo  que  o  militar  vendo  que  os  superiores  estavam  fazendo  algo 
atentatória a disciplina deveria;

Art. 27.  Todo policial militar que tiver conhecimento de um fato contrário à disciplina 
deverá participá-lo ao seu chefe imediato, por escrito ou verbalmente. Neste último caso, deve confirmar a 
participação, por escrito, no prazo máximo de três dias. “Negrito nosso”.

Devendo  na  hora  que  tomou  conhecimento  da  transgressão  comunicar  outro  superior 
hierárquico  sobre  os  fatos  que  ali  estava  ocorrendo  e  não  se  juntar  ao  grupo  que  estava  cometendo  a 
transgressão e concorrer para o mesmo ilícito, onde se foi levado em consideração na fixação da punição  
disciplinar, todos os requisitos da razoabilidade e proporcionalidade da transgressão.

IV - CONCLUSÃO
Indefiro o pedido de Reconsideração de Ato, e mantenho a punição imposta ao  CB BM 

IVALDO NUNES  FERREIRA,  RG:  15755,  com  03 (TRÊS)dias  de  DETENÇÃO.  Referente  a  Portaria  nº 
056/2008, publicada em Boletim Geral em 22/08/2012, com a respectiva nota de punição publicada em 19 de 
outubro de 2012.

O comandante do militar deve estar ciente da Reconsideração de Ato, após publicação em 
Boletim Geral, aguardar o prazo recursal de 05 (cinco) dias, e executar a nota de punição disciplinar publicada 
em Boletim Geral nº 193 em 19/10/2012.
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Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Belém-Pa, 07 de janeiro de 2013.

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

B) REQUERENTE: ANDERSON CARLOS ZEFERINO LEAL, RG: 3603462.
ADVOGADO: VANESSA DOS SANTOS BORGES,  OAB/PA 17.012.
ASSUNTO: Requer reconsideração do ato administrativo referente a Portaria nº 056/2009, 

publicada em Boletim Geral em 24/04/2009, que culminou com a punição do  SD BM ANDERSON CARLOS 
ZEFERINO LEAL, RG: 3603462, com 30 (TRINTA) dias de PRISÃO.

I - FATOS
O Processo Administrativo teve o intuito de apurar a conduta do militar SD BM ANDERSON 

CARLOS ZEFERINO LEAL, RG: 3603462, que visou apurar todas as circunstâncias dos fatos ocorridos no dia 
20MAR2009, por volta das 23h, na Rua E, esquina com a Rua D, no conjunto Jaderlândia Ananindeua/PA, o 
militar teria “em tese” agredido fisicamente e posteriormente esfaqueado o Sr. Johelison Costa da Silva, motivo 
em razão da vítima ter supostamente roubado a bicicleta  do genitor do militar.

E  após  análises  das  provas  testemunhal  e  documental,  juntado  aos  autos,  o  militar  foi 
punido, com 30 (trinta) dias de PRISÃO, por ter infringido com suas condutas o Art 17, inciso II, Art. 18, incisos,  
XV, XXXI, XXXIII, XXXV e XXXIX; art. 37, inciso XCII da Lei Estadual nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006.

O advogado do recorrente  entrou  com pedido  de Reconsideração  de  Ato  Administrativo 
solicitando que: “não consta nos autos qualquer tipo de ciência, mediante intimação do requerente, da decisão 
proferida pelo nobre Comandante do CBM/PA, sendo desta forma cerceado o direito de defesa do SD BM 
ZEFERINO, requer que seja suspenso toda e qualquer punição ao militar em questão,  e que por fim seja 
devidamente comunicado a autoridade instauradora da portaria ora citada, para que forneça as informações 
devidas e a correta intimação do requerente para que assim o mesmo possa dispor da maneira correta de seu 
direito constitucional de legitima defesa e contraditório”.

II – DAS PRELIMINARES DO RECURSO
Recebo o presente recurso protocolado perante este Subcomandante Geral, e preenchido os 

requisitos  da  legitimidade  para  recorrer,  do  interesse  ou  prejuízo  e  a  adequabilidade,  reconhecido  a 
tempestividade, passo a decidir;

III- DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E LEGÍTIMA DEFESA.
O  recorrente  entrou  com  pedido  de  reconsideração  de  ato,  uma  vez  que  encontra-se 

irresignado com a punição imposta de 30 trinta dias de prisão, por ter sido juntamente com outro civil os autores  
da agressão e esfaqueamento do Sr. Jhoilson Costa da Silva, no dia 20/03/2009, por volta das 22h00min, pois o  
mesmo teria supostamente subtraído uma bicicleta de seu genitor, a advogada do recorrente alega em sua 
defesa que não foi  observado o principio  do contraditório  e ampla defesa do acusado,  mas ao analisar  o 
respectivo procedimento, vemos que o mesmo foi citado às fls. 15 e 16 dos autos, onde o mesmo apresentou 
alegações preliminares de defesa (fl. 17), tendo o mesmo apresentado provas materiais ( fls. 19 a 24), sendo  
inquirido (fl. 25), bem como notificado sobre a inquirição das testemunhas apresentadas pela vítima (fl. 29) dos 
autos.  A vítima também  apresentou o laudo de lesão corporal  (fl.  35),  onde consta que o mesmo sofreu 
“laparotomia exploradora com nefrectomia total esquerda”, ou seja em consequência do esfaqueamento teve 
seu rim esquerdo retirado, foram inquiridas às testemunhas de acusação que confirmam com exatidão qual foi a  
conduta do militar,  juntamente com um moto-taxista que foram autores das agressões e esfaqueamento do 
cidadão,  conforme  consta  nas  fls.  44,  46,  48,  49,  50.  As  testemunhas  apresentadas  pela  defesa,  não  
descriminam com exatidão qual foi a conduta do militar na hora do fato, e nem onde ele se encontrava durante 
as  agressões,  após juntada  as demais provas  documentais  o  acusado apresentou  as  alegações finais  de 
defesa (fl. 61) dos autos, sendo concluído pelo referido oficial presidente que por meio de seu convencimento 
pessoal também confirma que há transgressão da disciplina por parte do referido militar acusado.

Onde foi nomeado defensor “ad hoc” nas inquirições das testemunhas onde o acusado não 
se fez presente conforme preceitua a lei em seus artigos;

Art.  104.  Parágrafo  Único –  No  caso  de  ausência  simultânea  do  acusado  e  seu 
defensor ao ato de que foram regularmente notificados ou intimados o presidente do Processo Administrativo 
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Disciplinar nomeará defensor  “ad hoc” para o exercício da defesa do acusado durante o ato. “Negrito nosso”
Lembrando ao recorrente que a conduta do militar na hora da ação é de natureza grave pois 

atentou contra a integridade física de outrem,  sendo militar  e agente público,  devendo sempre observar  a 
legalidade, onde de posse do possível autor do furto da bicicleta de seu genitor deveria encaminhar o mesmo 
para a autoridade policial para proceder da forma correta e não tentar fazer “justiça com as próprias mãos”, e 
atentando contra a integridade física do cidadão onde o mesmo não tinha certeza se o mesmo era autor do fato,  
e mesmo se tivesse não deve atuar dessa maneira, passando de vítima de um delito a autor de um crime.

Com sua conduta violou os princípios legais e a disciplina, dentre os quais a lei 6.833 de 13 
de fevereiro de 2006, e seus artigos;

Art. 17 - São atributos inerentes à conduta do policial militar, que se consubstanciam 
em valores policiais militares; 

II - o respeito à dignidade humana;
Art. 18 -  O sentimento do dever, o pundonor policial-militar e o decoro da classe impõem, a 

cada um dos integrantes da Polícia Militar, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância dos 
seguintes preceitos da ética policial-militar:

XV - conduzir-se de modo não subserviente, sem ferir os princípios de respeito e decoro;
XXXI - ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada;
XXXIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XXXV - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo a que não sejam 

prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro policial-militar;
XXXIX - tratar de forma urbana, cordial e educada os cidadãos.
Art. 37. XCII - portar-se sem compostura em lugar público;
§ 1º São também consideradas transgressões disciplinares todas às ações, omissões ou 

atos, não especificados na relação de transgressões deste artigo, que afetem a honra pessoal, o pundonor  
policial-militar, o decoro da classe ou o sentimento do dever e outras prescrições contidas no Estatuto dos 
Policiais Militares,  Leis e Regulamentos,  bem como aquelas praticadas contra regras e ordens de serviços 
estabelecidas por autoridade competente. c/c Art. 129. § 2º, do Código Penal.

Não  sendo  observado  cerceamento  de  defesa  ao  acusado,  que  macule  o  referido 
procedimento e que possa ensejar nulidades no mesmo, lembrando que a cientificação da decisão aplicada ao 
militar começa a contar da data da publicação em Boletim Geral da corporação, conforme preceitua a mesma lei 
em seu artigo;

Art. 48...
§ 2º  A publicação em boletim é o  ato  administrativo que formaliza  a  aplicação da 

punição ou a justificação.
§ 4º É a partir  da data da publicação do enquadramento que se efetiva a punição, 

sendo o termo inicial para a contagem do prazo recursal.
§ 5º O início do cumprimento da punição disciplinar ocorrerá com a publicação em 

boletim da OPM ou, posteriormente, nos casos do inciso VII deste artigo.“Negrito nosso”.
Não havendo até  o  momento  provas  ou  fatos  novos  que  possa  ensejar  a  mudança  na 

referida decisão, diante do recurso interposto perante este Subcomandante Geral.

IV - CONCLUSÃO
Indefiro o pedido de Reconsideração de Ato, e mantenho a punição imposta ao  SD BM 

ANDERSON CARLOS ZEFERINO LEAL, RG: 3603462, com 30 (TRINTA) dias de PRISÃO, pois infringiu com 
sua conduta o Art. 17, inciso II, art. 18, incisos, XV, XXXI, XXXIII, XXXV e XXXIX e art. 37, inciso, XCII. Com 
atenuantes no art. 35, inciso I. Com agravantes do Art. 36, incisos IV, X. Transgressão de natureza “GRAVE”, 
por incidir no Art. 31, § 2º, I, III, VI, todos da da Lei Estadual nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006. Permanece no 
comportamento “BOM”, o militar deve cumprir a devida punição no quartel onde serve.

O comandante do militar deve estar ciente da Reconsideração de Ato, após publicação em 
Boletim Geral, confeccionar e encaminhar nota de punição para publicação em Boletim Geral da Corporação, 
aguardar o prazo recursal de 05 (cinco) dias e executar a nota de punição, após publicação da nota, conforme o 
disposto no art. 48, § 1° do CEDPM.

Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Belém-Pa, 16 de janeiro de 2013.

 Boletim Geral nº 015 de 22JAN2013 – E-mail Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág 9



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

2 - SOLUÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR - IPM
Analisando os Autos do Inquérito Policial  Militar -  IPM procedido por determinação deste 

Subcomando, por meio de Portaria nº 288/2012 – Subcomando Geral, de 14NOV2012, transcrita em Boletim 
Geral -  BG  nº  211,  de  14NOV2012, tendo  como  encarregado  o  TCEL QOBM JOSÉ RIBAMAR   SILVA 
FREITAS.

O objeto da investigação foi motivado pelo ofício nº 304/2012 – CAT. No expediente relata a 
liberação de 05 (cinco) “HABITE-SE”, que apresentam fortes indícios de falsificação.

DIANTE DOS AUTOS, RESOLVO:
1- Concordar com a Solução dada pelo encarregado do IPM, que há indícios crime militar e 

de transgressão da disciplina,  por parte do  SUBTEN BM ALEXANDRE OLIVEIRA DE MELO e do SD BM 
IGOR JULIANO PANTOJA FERREIRA; 

2- Sugerir ao Comandante Geral que instaure Conselho de Disciplina para apurar na esfera 
administrativa a conduta do SUB TEN BM ALEXANDRE OLIVEIRA DE MELO. A Assistência do Subcomando, 
providenciar a remessa dos autos ao Gabinete do Comandante Geral;

3  -  Instaurar  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado  para  apurar 
administrativamente  a  conduta  do  SD  BM  IGOR  JULIANO  PANTOJA  FERREIRA. A   Assistência  do 
Subcomando, para providenciar a confecção da portaria de PADS;

4- Encaminhar os autos a JME/PA. A  Assistência do Subcomando para providencias; 
5- Arquivar a 2ª via dos Autos do IPM na 2ª Seção do EMG. A Assistência do Subcomando 

providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;
6- Publicar em Boletim Geral a presente solução. Ao chefe da BM/2 para providências.
Belém-PA, 16 de janeiro de 2013.

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

3  -  SOLUÇÃO  DE  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR 
SIMPLIFICADO

Analisando os autos do Procedimento Administrativo Disciplinar Simplificado, procedido por 
determinação deste Subcomando Geral, por meio da  Portaria nº 164/2010,  de  24SET2010, que teve como 
encarregado  o 1°SGT  BM  RICARD  JONES  LOBATO  MOURA,  a  fim  de apurar  a  conduta  da  SD  BM 
NAUCILENE ASSIS DE AVIZ, que teria se ausentado do serviço (dia 07 de julho de 2009) sem autor ização 
devida;

Em tese, violado os dispositivos, incisos LV e LXI do artigo 37 da Lei nº 8.633/2006.
RESOLVO:
1 – Anular o presente processo devido apresentar vícios insanáveis;
2 – Devolver os autos ao encarregado para que reinicie os trabalhos e conclua no prazo de 

15 dias. À Assistência do Subcomando para providências;
3 - Publicar em Boletim Geral a presente solução. A Ajudância Geral para providências;
Belém, 16 de janeiro de 2013.

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

4 - REFERÊNCIA ELOGIOSA
A CAP QOBM Marilia Gabriela Contente Gomes respondendo pela Assessoria Técnica dos 

Projetos do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso da competência que lhe confere o Art. 25, incisos VII, 
Art. 26, combinados com o Art. 72, inciso I, e Art. 73 e §§, incisos 1º, 3º e 5º do Art. 74 da Lei Estadual nº 
6.833, de 13FEV2006, resolve:

ELOGIAR:
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Aos militares:  SUBTEN BM Orlando Araújo  da  Costa,  SGT Manoel  Alves  Duarte,  SD 
Leonora Penna Baia, SD Jakeline Rodrigues Miranda por terem participado da 3ª Olimpíadas do Projeto 
Escola da Vida (PEV), no dia 01 de dezembro de 2012 no Quartel do Comando Geral, sendo voluntárias na  
organização das modalidades esportivas que reuniram aproximadamente 450 crianças e adolescentes.

O Projeto Escola da Vida é desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará há 19  
anos  e  tem como objetivo  disseminar  a  cultura  de  paz,  portanto,  os  militares  voluntários  não  mediram 
esforços para apoiar o PEV, demonstrando espirito de equipe, urbanidade, solidariedade, respeito, qualidades 
estas fundamentais ao ser humano e que servem de exemplo a seus superiores, pares e subordinados. 
COLETIVO.

(Fonte: Nota nº 01/2013 – Assessoria Técnica)

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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