
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 24 DE JANEIRO DE 2013.
BOLETIM GERAL Nº 017

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 25 DE JANEIRO DE 2013 (SEXTA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM SARQUIS
Supervisor de Área CAP BM VARELA

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM FLAVIA 
2º Turno: CAP BM ARTEAGA

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG CAP BM MARTINS
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM RODRIGUES
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM ARTEAGA

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 34 DE 21 DE JANEIRO DE 2013.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar,

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear o CEL QOCBM Edmilson Farias Lima na função de Assessor Técnico.
Art. 2º - Tornar sem efeito o item X do art. 1º da portaria nº 05 que exonerou o MAJ QOBM 

José Marcos Reis Cavalcante da função de Subcomandante do 1º Grupamento Bombeiro Militar.
Art. 3º - Tornar sem efeito o item IX do art.1º da portaria nº 05 que nomeou o MAJ QOBM 

Luís Cláudio da Silva Farias na função de Subcomandante do 1º Grupamento Bombeiro Militar.
Art. 4º - Está portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 

contar de 15 de janeiro de 2013.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

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

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – ATO DESTE COMANDO

PORTARIA Nº 010 DE 15 DE JANEIRO DE 2013.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
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Considerando o que preceitua o Art. 70, § 1º, Alínea “a” e Art. 71, § 1º, da Lei Estadual nº  
5.251 de 31JUL85.

RESOLVE:
Art. 1º – Conceder o período de 06 (seis) meses de licença especial, ao militar abaixo 

mencionado,  no  período  de  15/08/2012  a  15/02/2013.  Apresentação  no  dia  16/02/2013,  pronto  para  o 
expediente e serviço.

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

Art. 2º - Ao comandante do 4º GBM-Santarém, fazer o controle regulamentar a licença, 
informando o término por meio de documento a Diretoria de Pessoal, conforme Portaria nº 417 de 28 de 
setembro de 2011, publicada no BG nº 185 de 18OUT2011.

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

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

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

NOTA:  Republicado por  ter  saído com incorreção na Portaria  nº  477 de 20AGO2012, 
publicada no BG nº 159 de 27AGO2012.

PORTARIA Nº 024 DE 15 DE JANEIRO DE 2013.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
Considerando o que preceitua o Art. 70, § 1º, Alínea b, Art. 72, Parágrafo Único e Art. 73 

da Lei Estadual nº 5.251/1985 e Art. 6º item I, Art. 14 item I e Art. 53 Parágrafo Único da Lei Estadual nº 
4.491/1973.

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao SD BM CARLOS ALEX ALVES LIMA / MF 54185297-1, do 5º GBM 

- Marabá, o período 02 (dois) anos de licença para tratar de interesse particular, no período de 22JAN2013 A 
22JAN2015 por fazer jús a tal direito, conforme publicação no Boletim Geral nº 123 de 05JUL2012.

Art. 2º - A Diretoria de Pessoal do CBMPA, bloquear os vencimentos do militar, durante o 
período da licença.

Art.  3º  - Os  efeitos  desta  portaria  passam  a  contar  de  22JAN2013,  revogada  as 
disposições em contrário.

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

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

NOTA:  Republicado  por  ter  saído  com incorreção  na  Portaria  nº  706  de  04DEZ2012 
publicada no BG nº 233, DE 19DEZ2012. 

PORTARIA Nº 026 DE 15 DE JANEIRO DE 2013.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

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

5.251 de 31JUL85.

RESOLVE:
Art. 1º – Conceder o período de 06 (seis) meses de licença especial, ao militar abaixo 

mencionado,  no  período  de  08/10/2012  a  08/04/2013.  Apresentação  no  dia  09/04/2013,  pronto  para  o 
expediente e serviço.

I –  1º  SGT BM  JAIR DOS SANTOS COSTA/MF 5398363-1,  do  9º  SGBM/I-Cametá, 
referente ao decênio de 22/12/1998 a 22/12/2008. (2ª Licença).
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Art. 2º - Ao Comandante do 9º SGBM/I-Cametá, fazer o controle regulamentar a licença, 
informando o término por meio de documento a Diretoria de Pessoal, conforme portaria nº 417 de 28 de  
setembro de 2011, publicada no BG Nº 185 de 18OUT2011.

Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem ao dia 08OUT2012, revogada as disposições 
em contrário.

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

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

PORTARIA Nº 027 DE 15 DE JANEIRO DE 2013.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

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

5.251 de 31JUL85.

RESOLVE:
Art. 1º – Conceder o período de 03 (três) meses de licença especial, ao militar abaixo 

mencionado,  no  período  de  22/12/2012  a  22/03/2013.  Apresentação  no  dia  23/03/2013,  pronto  para  o 
expediente e serviço.

I –  3º  SGT  BM  NELSON DA SILVA FERNANDES/MF-5210496-1,  do  11º  SGBM/I 
referente ao decênio de 01/10/2001 a 01/10/2011. (2ª licença).

Art. 2º - Ao comandante do 11º SGBM, fazer a apresentação do militar na Diretoria de 
Pessoal, para os trâmites regulamentares à licença.

Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem ao dia 22DEZ2012, revogada as disposições 
em contrário.

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

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

PORTARIA Nº 029 DE 15 DE JANEIRO DE 2013.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

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

5.251 de 31JUL85.

RESOLVE:
Art. 1º – Conceder o período de 03 (três) meses de licença especial, ao militar abaixo 

mencionado,  no  período  de  05/03/2013  a  05/06/2013.  Apresentação  no  dia  06/06/2013,  pronto  para  o 
expediente e serviço.

I –  3º SGT BM  SALIM PIMENTEL PINHEIRO/MF 5211468-1, do 1º GBS, referente ao 
decênio de 01/10/2001 a 01/10/2011. (2ª licença).

Art.  2º -  Ao Comandante do 1º GBS, fazer  a apresentação do militar  na Diretoria  de 
Pessoal, para os trâmites regulamentares à Licença.

Art.  3º -  Os efeitos desta portaria  passam a contar  do dia  05MAR2013,  revogada às 
disposições em contrário.

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

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

PORTARIA Nº 030 DE 15 DE JANEIRO DE 2013.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
Considerando o que preceitua o Art. 70, § 1º, Alínea “a” e Art. 71, § 1º, da Lei Estadual nº  
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5.251 de 31JUL85.

RESOLVE:
Art. 1º – Conceder o período de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de licença especial, 

interrompidos  conforme  portaria  nº  735,  de  17DEZ2012,  ao  militar  abaixo  mencionado,  no  período  de 
28/01/2013 a 08/06/2013. Apresentação no dia 09/06/2013, pronto para o expediente e serviço.

I –  SD BM  CRISTIANO DA CONCEIÇÃO MORAES/MF 54184952-1,  do 11º  SGBM/I, 
referente ao decênio de 03/02/2004 a 26/01/2009 com mais 05 (cinco) anos e 07 (sete) dias de serviços  
prestados a Força Aérea Brasileira, já averbados. (1ª licença).

Art. 2º - Ao comandante do 11º SGBM/I, fazer a apresentação do militar na Diretoria de 
Pessoal, para os trâmites regulamentares à licença.

Art.  3º -  Os efeitos  desta  portaria  passam a contar  do  dia  28JAN2013,  revogada às 
disposições em contrário.

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

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

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - DETERMINAÇÃO

De ordem do Comandante Operacional do CBMPA, todos os Comandantes de UBM’s sem 
exceção,  devem  no  prazo  de  24  horas  após  a  publicação  desta  determinação,  determinar  aos  seus 
subordinados (oficias e praças), que a biriba utilizada no 4º A (prontidão completo), é na cor do fardamento,  
devendo ser concedido o prazo de 48 horas para que todos estejam com a biriba na cor do fardamento 
portado na mesma.

HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA – CEL QOBM
Respondendo pelo Comando Operacional do CBMPA
(Fonte: Nota nº 08/2013 – COP)

2 - OFÍCIO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO
OFÍCIO Nº 01 – GAB CMDº  8ª RM-8ª REGIÃO MILITAR

Senhor Comandante,

No dia 23 de novembro de 2012, em significativa solenidade, o Estandarte da 8ª Região 
Militar e 8ª Divisão de Exército (8ª RM-8ªDE), Região Forte do Presépio, foi condecorado com a insígnia 
Institucional do Mérito Defesa Civil.

O  Comando  da  8ª  DE  está  sediado  nesta  cidade  de  Belém do  Grão  Pará  desde  o 
alvorecer do século passado e, a partir de então, tem se associado às forças vivas da sociedade na proteção 
do patrimônio imaterial da cobiça Região da Amazônia Oriental, sendo ator proeminente da História desta 
terra de tão raras tradições.

Por  isso,  no  momento  em  que  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Pará  –  Instituição 
imprescindível  à  existência  da  sociedade  paraense  –  agracia  o  imaculado  Estatandarte  Histórico  deste 
Comando Territorial, a todos enche de orgulho é a retidão e do cumprimento do dever.

Por  fim,  expressando  o  sentimento  dos  integrantes  da  Região  Forte  do  Presépio  , 
agradeço,  embora com atraso,  a deferência  que,  uma vez mais,  V.  Exa dispensa ao Exército  Brasileiro,  
adiantando que, doravante, esta distinguida condecoração fará parte indissolúvel do Estandarte deste Grande 
Comando, por ele sendo ostentado em todas as ocasiões, sejam elas solenes ou corriqueiras.

Por  meio  deste,  também,  cumprimento  e  reitero  meus  agradecimentos  a  V.  Exa  e  à 
Comissão Técnica do Mérito Defesa Civil, manisfando meus votos de consideração e apreço.

General de Divisão CARLOS ROBERTO DE SOUSA PEIXOTO
Comandante da 8ª Região Militar e 8ª Divisão de Exército
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4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA

Analisando os autos da sindicância instaurado pela portaria nº 268/2011 – Subcmdº Geral, 
de 05 de dezembro de 2011, cujo encarregado foi a CAP QOBM ADALMILENA CAFÉ DUARTE, e teve como 
intuito apurar o constante no termo de declaração prestado pelo SD BM HARLEY LEVY CORRÊA SILVA e da 
SD PM ELIZETH SILVA LEITE TAVARES, decorrente da prisão em flagrante delito do SD BM LEVY efetuada 
pelo, então, 1º TEN QOEBM DAVI ABRAHÃO MORAES SOARES.

RESOLVO
1) Concordar com a conclusão do encarregado da Sindicância que em consonância com o 

que consta nos autos há indícios de transgressão da disciplina e acrescentar indícios de crime de natureza 
militar por parte do SD BM HARLEY LEVY CORRÊA SILVA, já que a compilação das provas colhidas nos 
autos convergem com as informações constantes no auto de prisão em flagrante delito, atribuindo conduta 
ilícita ao referido militar;

2) Providenciar portaria de instauração de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado 
para apurar todas as circunstâncias dos fatos correlacionado a transgressão da disciplina tipificada no art. 37 
incisos CXIV, CXV, CXVI, CXVIII da lei nº 6.833. Ao comandante do militar para providências;

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

4) Encaminhar a 1ª via dos autos da sindicância com a respectiva solução à Justiça Militar  
do Estado, conforme preconiza o art. 28 alínea “a” do Código de Processo Penal Militar. A assistência do  
subcomando geral para providências;

5) Encaminhar a 2ª via dos Autos da Sindicância com a respectiva Solução a 2ª seção do 
EMG para arquivamento. A assistência do subcomando geral para providências.

Belém-Pará, 07 de janeiro de 2013.

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

2 - SOLUÇÃO DE PADS
Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado instaurado pela 

portaria nº 084/2009 – Subcmdº Geral de 10 de junho de 2009 cujo presidente foi,  na época, o 2º TEN 
QOABM SANTINO CONTES LOUREIRO, e teve como intuito apurar a conduta do CB BM EDUARDO LUIS 
MESQUITA GAMA RG 1411156, onde no dia 24 de junho de 2008, por volta das 10h, no conjunto CDP, 
quadra 50, nº 23, bairro Val-de-Cans, teria supostamente agredido fisicamente a Srª EZILDA LEAL ALMEIDA,  
bem como ameaçado de morte, conforme consta nos autos do processo nº 2009.2.003.107-4 da 2ª Vara de 
Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher.

RESOLVO
1) Concordar com a conclusão a que chegou o presidente do PADS que pelas provas 

carreadas nos autos inexiste matéria probante suficientemente clara  e contundente que demonstre a suposta 
atitude ilícita atribuída ao militar, pois no bojo do processo constam somente os termos de declarações do  
militar e da suposta ofendida, tendo estes negado a existência de alguma testemunha que possa corroborar  
com as elucidação dos fatos;

Não  obstante  saliento  que  tramita  na  2ª  Vara  de  Juizado  de  Violência  Doméstica  e 
Familiar contra a Mulher  o  processo nº 2009.2.003.107-4 – Lesão Corporal,  que figura como acusado 
EDUARDO LUIS  MESQUITA GAMA e como vítima  EZILDA LEAL DE ALMEIDA, e caso sejam aclarados 
fatos novos que possam divergir com a solução ora proferida, será devidamente apurado com a instauração  
de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado;

2)  Publicar  em  Boletim  Geral  a  presente  solução  do  PADS.  A Ajudância  Geral  para 
providências;

3) Arquivar os autos do PADS na 2ª Seção do EMG. A assistência do Subcomando Geral 
para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;

Belém-Pará, 21 de janeiro de 2013.
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MÁRIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO-CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

Analisando os Autos do Processo Administrativo  Disciplinar  Simplificado procedido por 
determinação  deste  Subcomandante  Geral  do  CBM/PA,  instaurado  por  meio  da  Portaria  nº082/2010  – 
Subcmdº Geral,  de 24 de maio de 2010, publicado em BG nº 117/2010, de 05 de julho de 2010, cujo 
presidente foi nomeado SGT BM LUCIVAN PONTES CHAVES, RG: 1871655, que teve como intuito apurar a 
conduta do militar CB BM JEFERSON EVANDRO MARTINS MARINHO. RG: 1706990, do 7º SGBM/I, por ter 
no dia 14 de novembro de 2009, quando de serviço na Casa de Show African Bar, deixado de comunicar  
iminente  pertubação  de  ordem  pública  e  grave  alteração  no  serviço  ao  conhecimento  de  seu  superior 
hierárquico.

RESOLVO:
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 CB BM 
JEFERSON EVANDRO MARTINS MARINHO.  RG: 1706990, após as provas juntada aos autos, dentre as 
quais as alegações prévias de defesa e finais e das testemunhas inquiridas no referido procedimento, não foi 
diagnosticado transgressão da disciplina ou crime por parte do militar acusado, devendo assim ser 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, 25 de janeiro de 2013.

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

Analisando os Autos de Processo Administrativo  Disciplinar  Simplificado procedido por 
determinação deste Subcomando Geral, por meio da Portaria nº 089/2010 – Subcomando Geral, de 26 de 
maio de 2010, publicada no Boletim Geral nº 099 de 02/06/2010, cujo presidente foi nomeado TEN QOBM 
RAIMUNDO MOURA DA SILVA FILHO, tendo como intuito apurar às circunstâncias dos fatos relatados pela 
Srª RAIMUNDA SILVA DE SOUZA, onde acusa o militar 3º SGT BM JORGE EDUARDO LOBO DA SILVA, 
RG:  1635713,  do  1º  GBM,  de  ter  “em  tese”  ofendido  e  ameaçado  de  agressão  a  declarante  quando 
encontrava-se fazendo uma visita na casa da irmã do referido sargento.

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

Disciplinar Simplificado, pois pelos fatos apurados e por meio das provas colhidas e constantes nos autos, 
não há indícios suficientes de crime comum, militar ou transgressão da disciplina  bombeiro militar, 
por parte do 3º SGT BM JORGE EDUARDO LOBO DA SILVA, RG: 1635713, uma vez que não há provas 
testemunhais  periciais  ou  materiais  suficientes,  que  possa  imputar  ao  acusado  conduta  delitiva  ou 
transgressão da disciplina,  que comprovem a suposta agressão alegada pela Srª RAIMUNDA SILVA DE 
SOUZA, onde às testemunhas às fls. 31, 33, 35, 37, 39, não confirmam a suposta agressão, bem como,  
confirmam que a denunciante já entrou em atrito com vários vizinhos na Travessa onde residem, fatos estes 
confirmado pelo abaixo assinado pelos moradores da referida rua às fls, 46, 47 e 48, dos autos.

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, 25 de janeiro de 2013.

MARIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA
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Analisando os Autos do Processo Administrativo  Disciplinar  Simplificado procedido por 
determinação  deste  Subcomandante  Geral  do  CBM/PA,  instaurado  por  meio  da  Portaria  nº127/2012  – 
Subcmdº Geral,  de 07 de junho de 2012, publicado em BG nº 107/2012, de 12 de junho de 2012, cujo 
presidente foi nomeado CAP QOBM HUGO CARDOSO FERREIRA, 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 FÁBIO JÚNIOR SOUSA DOS 
SANTOS, MF: 57173988/1. 

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

Disciplinar Simplificado, pois ficou comprovado no bojo da apuração e por meio das provas presentes nos 
autos  que  há indícios  de  crime militar,  que já  esta  sendo apurado pelo  IPM acima mencionado,  não 
havendo  provas  substanciais  que  possam  imputar  crime  comum,  onde  também  ficou  provado  a 
transgressão da disciplina bombeiro militar, por parte do SD BM FÁBIO JÚNIOR SOUSA DOS SANTOS, 
MF: 57173988/1. Onde o oficio encaminhado a fl. 24, dos autos comunica que o referido militar não tinha 
habilitação para dirigir veículo automotor (CNH), fato este também confirmado pelo próprio acusado e pelos  
demais militares inquiridos no processo, bem como ficou comprovado por meio das testemunhas às fls. 37,  
40, 42, 44, que o acusado prestava serviços pessoais ao Comandante na época, sendo liberado dos serviços 
para executar missões extra quarteis, não inerentes às funções bombeiro Militar e nem para a administração 
pública, com prejuízos para o serviço ao qual estava exercendo, onde as testemunhas confirmam também 
que a referida praça solicitava dinheiro para intermediar a escalação dos militares para missões que eram 
pago valores pecuniários, influenciando a escalação dos militares que seriam escalados para as missões no  
ICMBio e no estabelecimento Xingu Praia Clube, conforme afirmam às testemunhas às fls. 40, 44, dos autos, 
onde as denunciam caracterizam transgressões de natureza grave pois afetam o pundonor bombeiro militar e 
também  são  definidos  como  crime  que  já  está  sendo  apurado  por  meio  dos  autos  de  IPM,  acima  
mencionados, onde o mesmo não atuou com profissionalismo sendo indisciplinado, bem como atuou acima 
dos anseios particulares em proveito da administração pública, bem como sujeitou-se a influências indevidas, 
onde encaminhou serviços particulares ou de terceiros, bem como dirigiu veiculo sem habilitação legal e 
utilizou bens da administração pública em proveito de outrem e utilizou-se do cargo para lograr proveito 
próprio e de outrem em detrimento da função pública, onde também efetuou transação pecuniária envolvendo 
assuntos de serviços, afetando substancialmente o decoro de classe e o pundonor bombeiro militar, condutas 
estas inaceitáveis no âmbito da caserna e que desprestigiam a função bombeiro militar e que influenciam 
negativamente seus pares e subordinados, em sua defesa o acusado alega que somente estava cumprindo 
determinação de seu comandante, mas lembrando que ninguém é obrigado a fazer algo que seja ilegal e que 
atentam contra a administração publica o decorro de classe e aos bons costumes, devendo o militar que 
tomar conhecimento de tais condutas comunicar seu superior hierárquico ou sendo seu superior o autor das  
transgressões o sucessor na cadeia  de comando, mas sempre com fundamentos nas alegações e com 
respaldo documental e testemunhal para comprovar suas alegações, conforme preceitua o art. 27, § 1º da lei 
Estadual 6.833.

2. Para preservar a hierarquia e a disciplina e o decoro de classe no CBM/PA, PUNIR o 
SD BM FÁBIO JÚNIOR SOUSA DOS SANTOS, MF: 57173988/1. com 27 (VINTE E SETE) dias de PRISÃO, 
pois infringiu com sua conduta o artigo, art. 17, incisos, X, XVI, Art. 18, inciso, IV, IX, XVI e XXIV, Art. 37. 
incisos, XIV, XCIV, CIV, CXLIII; Com atenuantes nos art. 35, inciso, I. Com agravante, do Art. 36, incisos, II, 
IV,  V.   Transgressão de natureza “GRAVE”,  por  incidir  no Art.  31,  §  2º,  incisos III,  IV,  VI,  todos da Lei 
6.833/2006. 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;

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Belém-PA, 11 de janeiro de 2013.
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MARIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

Analisando os Autos do Processo Administrativo  Disciplinar  Simplificado procedido por 
determinação  deste  Subcomandante  Geral  do  CBM/PA,  instaurado  por  meio  da  Portaria  nº141/2010  – 
Subcmdº Geral, de 18 de agosto de 2010, publicado em BG nº 146/2010, de 23 de agosto de 2010, cujo  
presidente foi nomeado  TEN QOBM  RUBEM DOS SANTOS NAVEGANTES JUNIOR,  RG: 2196967, que 
teve como intuito apurar às circunstancias dos fatos ocorrido no dia 02 de agosto de 2010, por volta das 
15h30min, no balneário de Outeiro, onde o CB BM RICARDO ASSUNÇÃO DA SILVA, da POLIBOM, teria 
supostamente desacatado uma guarnição da PMPA, comandada pelo  AL CFS PM FRANCISCO AMORAS 
DE CARVALHO JÚNIOR, o que culminou com a sua prisão em flagrante delito pelo crime tipificado no art.298  
do Código Penal Militar.

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

Disciplinar Simplificado, que através 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 CB BM 
RICARDO ASSUNÇÃO DA SILVA, RG: 2196967, após as provas juntada aos autos, as testemunhas, apesar 
de notificadas várias vezes para serem inquiridas no referido procedimento não compareceram para o ato, 
não sendo possível comprovar a conduta omissa ou comissa do referido praça para com a guarnição da PM,  
bem como sobre a possível tentativa de estelionato ocorrida no referido balneário, a denunciante também 
não compareceu para ser inquirida apesar de devidamente notificada, e por falta de material probante nos  
autos, arquive-se 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, 25 de janeiro de 2013.

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

Analisando os Autos do Processo Administrativo  Disciplinar  Simplificado procedido por 
determinação  deste  Subcomandante  Geral  do  CBM/PA,  instaurado  por  meio  da  Portaria  nº156/2010  – 
Subcmdº Geral, de 08 de setembro de 2010, publicado em BG nº 158/2010, de 10 de setembro de 2010, 
cujo presidente foi nomeado  TEN QOBM  MANOEL LEONARDO COSTA SARGES, que teve como intuito 
apurar a conduta do militar SD BM MOISÉS DOS SANTOS LEÃO, pertencente ao 1º GBS, por ter no dia 15 
de agosto de 2010, por volta das 19h20min, quando trafegava com seu veículo Siena, cor cinza, placa JVA 
2622,  no  sentido  Santa  Barbará  para  Ananindeua,  na  altura  do  KM  17  da  BR-316,  apresentando 
supostamente visíveis sinais de embriaguez alcoólica, colidindo com o veículo KIA Picanto EX, cor preta, 
placa JUU 9134, de propriedade da Sra. SÔNIA MARIA REBOUÇAS CALDEIRA, tendo o referido militar no 
momento do acidente se responsabilizado pelos danos,  porém até a presente data  não adimpliu com o 
compromisso.

RESOLVO:
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 
MOISÉS DOS SANTOS  LEÃO,  onde as partes entraram em acordo firmando o termo de compromisso 
anexado a fl. 30, dos autos, onde o acusado se comprometeu a ressarcir o dano causado ao veículo da 
relatora, não havendo provas materiais e testemunhais contundente sobre dirigir sobre o efeito de álcool,  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 ser arquivado o presente procedimento.

2. Publicar em Boletim Geral a presente solução. A  Ajudância Geral para providências;
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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, 25 de janeiro de 2013.

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

Analisando os autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS) procedido 
por  determinação  deste  Subcomando  Geral,  através  da  Portaria  nº  272/2012,  de  19OUT2012,  cujo 
encarregado foi o então o  1º SGT BM  HIZELMAN BARBOSA DE ALMEIDA,  e teve por escopo apurar a 
conduta  do  SD  BM  KÁSSIO  WILLEN MOREIRA DE  OLIVEIRA,  que  não  teria  observado  as  normas 
regulamentares pertinentes à execução de vistoria, realizado no EDIFÍCIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR 
MALMO;

Em tese, o acusado violou os incisos X, XIII e XV, inciso XVIII do artigo 18, incisos XXIV e 
LVIII do artigo 37, todos da Lei Nº 6.833/2006.

RESOLVO:
1 – Arquivar o presente processo devido o acusado não mais pertencer a Corporação, em 

atenção ao artigo 2º da Lei nº 6.833/2006; 
Ressalta-se que o acusado solicitou seu desligamento (licenciamento a pedido – Art. 120, 

inciso  I,  §1º  da  Lei  nº  5.251/1985)  e  teve  seu  pleito  deferido  pela  autoridade  competente,  conforme 
publicação em Boletim Geral nº 212/2012;

2 –  Publicar  em Boletim Geral  a  presente solução do PADS. A Ajudância  Geral  para 
providências;

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

Belém, 21 de janeiro de 2013.

MARIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – CEL QOBM
Chefe do EM G 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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