
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 31 DE JULHO DE 2013.
BOLETIM GERAL Nº 142

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 01 DE AGOSTO DE 2013 (QUINTA-FEIRA)

Superior de Dia TEN CEL BM HAYMAN
Supervisor de Área CAP BM CILEA

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

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO 11º SGBM/I
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM FARIAS

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

1 – DETERMINAÇÃO DESTE COMANDO
Determino que a partir  desta  data,  fica  proibido a  entrada de viaturas particulares e 

pedestres pelo portão lateral do Quartel do Comando Geral do CBMPA, que dá acesso a Avenida Pedro 
Alvares Cabral.

2 – ATO DA DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
PORTARIA Nº 48, DE 25 DE JULHO DE 2013.
O Diretor de Apoio Logístico do CBMPA, no uso de suas atribuições legais,  e tendo 

tomado conhecimento do fato exposto no protocolo da DAL nº 2196, de 24JUL2013, e no ofício nº 07, de  
17JUL2013- CFAE, do 1º TEN QOBM ANDERSON COSTA CAMPOS.

RESOLVE:
Art. 1º – Sobrestar no período de 18 de julho de 2013 a 31 de julho de 2013, o Inquérito 

Técnico instaurado pela portaria nº 21, de 05 de março de 2013, pra reabertura imediata no dia 01 de agosto  
de 2013.

Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

AUGUSTO SÉRGIO LIMA DE ALMEIDA – TEN CEL QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA

3 - MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
INSPETORIA GERAL DA POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPO DE BOMBEIROS 

MILITARES
Pelo transcurso do Dia do Bombeiro Militar, e em honra ao seu patrono, o Imperador 

Dom  Pedro  II  –  transmito  os  cumprimentos  aos  valorosos  companheiros  dessa  Corporação  que, 
diuturnamente, exercem a nobre missão de guardiões da sociedade brasileira.

Gen. Bda MAURO SINOTT LOPES
Inspetor Geral das Policias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares
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4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – ATO DO COMANDO DO 2º SGBM/I – ICOARACI
A) PORTARIA Nº 02, DE 09 DE JULHO DE 2013
Anexo: Escala extra de 2013, prevenção operação Verão 2013.
O Comando do 2º SGBM/I, no uso de suas atribuições legais e com intuito de apurar a 

conduta do SD BM FRANCISCO  DYAME DA CONCEIÇÃO, MF 57217705-1 que, em tese, no dia 08 de 
Julho de 2013, quando de serviço de prevenção na praia grande em outeiro, não executou a ordem do  
Comandante da operação para permanecer em seu posto, por necessidade do serviço, até às 18horas e 30  
minutos, permanecendo conversando com algumas moças e contestando com o SGT Roberto Carlos Lopes 
Martins dizendo que não estava fazendo nada de errado visto que o horário do término de serviço era às 18 
horas.

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

apurar todas as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares disponibilizadas por ter  
em tese infringido os art. 17, incisos X, XVI e XVII; Art. 18, incisos VII e VIII; Art. 37, incisos XX, XXIV, XXXI, 
LVIII e LXI da Lei nº 6.833/2006, podendo ser sancionado de acordo com o art. 106, parágrafo único, da  
referida Lei.

Art.  2º  -  Nomear  o  SUBTEN  BM  WALDERLEY SOUSA DIAS  DOS  SANTOS,  MF 
5539102-1, pertencente atualmente ao quartel do 2º SGBM/I, com presidente do PADS, delegando-lhe as 
atribuições que me competem;

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

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

Publique-se em Boletim Interno, registre-se e cumpra-se.

RODRIGO MARTINS DO VALE – 2º TEN QOBM
Subcomandante do 2º SGBM/I, em exercício/RG 4409185 MF: 57216356-1

B) PORTARIA Nº 03, DE 09 DE JULHO DE 2013
Anexo: Escala extra de 2013, prevenção operação Verão 2013.
Memorando nº 45/2013, de 08 de julho de 2013
O Subcomando do 2º SGBM/I, no uso de suas atribuições legais e com intuito de apurar a 

conduta  do  SD  BM  CLEIBISON  DA SILVA  FAVACHO,  MF  57174602-1,  pertencente  ao  quartel  do  2º 
Subgrupamento de Bombeiros Militar, faltou ao serviço de reforço de guarda vidas na prevenção no balneária  
de outeiro no dia 07 de julho de 2013, não comunicando a sua UBM os motivos de sua falta, assim como não 
apresentou documentação hábil, conforme determinação do comando do 2º SGBM/I.

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

apurar todas as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares disponibilizadas por ter  
em tese infringido os art. 17, incisos X e XVII; Art. 18, incisos VII e VIII; Art. 37, incisos XX, XXIV, XXXI, L da  
Lei nº 6.833/2006, podendo ser sancionado de acordo com o art. 106, parágrafo único, da referida Lei.

Art.  2º  -  Nomear  o  SUBTEN  BM  EDGAR CORRÊA DO  AMARAL,  MF  5211492-1, 
pertencente atualmente ao quartel do 2º SGBM/I, com presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições que 
me competem;

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

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

Publique-se em Boletim Interno, registre-se e cumpra-se.

RODRIGO MARTINS DO VALE – 2º TEN QOBM
Subcomandante do 2º SGBM/I, em exercício/RG 4409185 MF: 57216356-1

 Boletim Geral nº 142 de 31JUL2013 – E-mail Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág 2



C) PORTARIA Nº 05, DE 09 DE JULHO DE 2013
Anexos: Escala extra de 2013, prevenção operação Verão 2013.
Memorando nº 47/2013, de 08 de julho de 2013

O Subcomando do 2º SGBM/I, no uso de suas atribuições legais e com intuito de apurar a 
conduta  do  CB  BM  MÁRCIO JOSÉ  VIEIRA CABRAL,  MF  5823994-1,  pertencente  ao  quartel  do  2º 
Subgrupamento de Bombeiros Militar, faltou ao serviço de guarda vidas na prevenção no balneária de outeiro  
no  dia  07  de  julho  de  2013,  não  comunicando a  sua  UBM os  motivos  de  sua  falta,  assim  como não 
apresentou documentação hábil, conforme determinação do comando do 2º SGBM/I.

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

apurar todas as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares disponibilizadas por ter  
em tese infringido os art. 17, incisos X e XVII; Art. 18, incisos VII e VIII; Art. 37, incisos XX, XXIV, XXXI, L da  
Lei nº 6.833/2006, podendo ser sancionado de acordo com o art. 106, parágrafo único, da referida Lei.

Art. 2º - Nomear o 2º SGT BM IVANILDO SANTOS COSTA, MF 5037360-1, pertencente 
atualmente  ao  quartel  do  2º  SGBM/I,  com Presidente  do  PADS,  delegando-lhe  as  atribuições  que  me 
competem;

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

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

Publique-se em Boletim Interno, registre-se e cumpra-se.

RODRIGO MARTINS DO VALE – 2º TEN QOBM
Subcomandante do 2º SGBM/I, em exercício/RG 4409185 MF: 57216356-1

2 - SOLUÇÃO DE CONSELHO DE DISCIPLINA
Analisando os autos de Conselho de Disciplina, instaurado pela portaria nº 189, de 12 de 

abril de 2012, presidido pelo  Major QOBM ANTÔNIO BENTES DA SILVA FILHO, que teve como objeto 
apurar as seguintes situações fáticas imputadas ao 3º SGT BM RONALD SILVA SOUZA.

a) os autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, instaurado por meio da 
portaria n° 172/2011/ Subcmd° Geral, que teve por finalidade apurar as circunstâncias dos fatos bem como à 
transgressão da disciplina referente à ausência decorrente do 3° SGT BM RONALD SILVA SOUZA, de suas 
atividades profissionais no período de março de 2009 a 28 de janeiro de 2011, conforme a parte n° 002 de 
31 de janeiro de 2011 da Diretoria de Pessoal.

b) O Comandante e o Subcomandante do CSMV/MOP, MAJ QOBM PINHEIRO e CAP 
QOBM ÁTILA respectivamente, unidade a qual pertencia a época do fato o 3° SGT BM RONALD, foram 
unânimes  em  confirmar  que  no  período  disposto,  o  referido  sargento  esteve  realmente  ausente  do 
CSMV/MOP, bem como do 11° GBM, onde não apresentou-se, conforme consta na conclusão do IPM de 
portaria  n°  17/2011, f ato  confirmado  pelo  próprio 3° SGT BM RONALD SILVA SOUZA, que assume os 
fatos.

c) O militar admitiu ter ficado fora das atividades laborais do CBMPA, alegando que no 
período de ausência enfrentou dificuldades relativas à sua família e com o intuito de protegê-la inicialmente 
permaneceu ausente das atividades no CBMPA, mas apresentou-se voluntariamente ao Comando Opera-
cional do CBMPA.

RESOLVO:
1- Concordar com a conclusão a que chegou a Comissão do Conselho de Disciplina, que 

julgou que o 3º SGT BM RONALD SILVA SOUZA é culpado pelas acusações contidas na portaria de instau-
ração do Processo Administrativo, assim como nas provas colhidas nos autos do processo.

2- Punir o 3º SGT BM RONALD SILVA SOUZA com 30 (trinta) dias de PRISÃO, por 
ter infringido os preceitos éticos Bombeiro Militar, assim como os art. 17, incisos X, XVII; art. 37, incisos 
XXIX, L, LX, art.114, incisos III da lei n° 6.833/2006, com atenuantes do art. 35, inciso I e agravantes do art.  
36, incisos II, III e VIII da referida lei.
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3- Determinar ao Diretor de Pessoal para descontar 01 ano, 10 meses e 27 dias não tra -
balhados pelo  3º SGT BM RONALD SILVA SOUZA, em decorrência da ausência do militar, não devendo 
ser computado como tempo de serviços prestados ao CBMPA.

4- Determinar a Diretoria de Pessoal, para descontar em folha de pagamento o valor de 
R$ 25.179,62 (vinte e cinco mil, cento e setenta e nove Reais e sessenta e dois centavos), referente ao perí -
odo considerado de 01MAR2009 a 28JAN2011, não trabalhados pelo 3º SGT BM RONALD SILVA SOUZA 
ao CBMPA, em parcelas de R$ 100,00 (cem Reais) mensalmente, até a integralização do montante devida-
mente corrigido ao tesouro da fazenda pública estadual, conforme fls. 270, 271 e 276 dos autos, nas quais 
constam o valor calculado e o Termo de Autorização assinado pelo referido militar, conforme art. 5º, incisos 
LV e LIV da CF/1988.  

5 – Determinar ao Subcomandante-Geral do CBMPA que requisite informações do co-
mandante ao militar, para confirmação do cumprimento da punição, no quartel em que encontra-se classifi-
cado, depois de esgotar o prazo recursal.

6- Determinar ao Comandante do militar que analise as implicações desta decisão no 
conceito do comportamento do referido militar, e caso ocorra interferência na mudança de comportamento, 
deverá providenciar a publicação em Boletim Geral.

Belém-PA, 30 de julho de 2013.

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

Analisando os autos do Conselho de Disciplina, instaurado pela portaria nº 303, de 21 de 
junho de 2011, que teve como objetivo apurar a conduta do SUBTENENTE BM ALBERTO CLÁUDIO MA-
CHADO DE SOUZA, conforme apuração nos autos de Inquérito Policial, decorrente dos fatos ocorridos no 
dia 23 de julho de 2009, quando por volta das 07h40min, diversas pessoas compareceram no Centro de 
Formação Aperfeiçoamento e Especialização de Praças, CFAE, localizado na Cidade Nova VI em Ananin-
deua-PA, informando foram convocados para frequentar o Curso de Formação de Soldados Bombeiro Mili -
tar, relativo ao processo seletivo do ano de 2008, mesmo não constando aprovação em concurso público e  
convocação pelo CBMPA em Diário Oficial.

Porém, durante as apurações foi constatado por meio de provas indiciárias decorrente de 
depoimentos de testemunhas, entre os quais, o Sr RAFAEL HOLANDA DOS SANTOS e EMERSON LEAN-
DRO ANTUNES FERREIRA, que afirmam que pagaram pelas supostas vagas no Curso de Formação de 
Soldados – CFSD BM, para o militar de nome ALBERTO, que posteriormente no decorrer das apurações foi 
constatado que se tratava do SUBTENENTE BM ALBERTO CLÁUDIO MACHADO DE SOUZA, como sen-
do a pessoa que negociava vagas inexistentes, ao qual entregaram a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil 
reais), onde o SUBTEN BM em tela, teria informado aos compradores das supostas vagas para que procu-
rassem o SUBTENENTE BM EMANUEL NATALINO DE SOUZA JÚNIOR para maiores esclarecimentos so-
bre o início do CFSD BM.

RESOLVO
1 - Discordar da conclusão da Comissão do Conselho de Disciplina, pois, de acordo com 

os autos do processo administrativo, existem provas suficientes para concluir que o SUBTENENENTE BM 
ALBERTO CLÁUDIO MACHADO DE SOUZA, tomou conhecimento e deveria informar da tentativa de ne-
gociação de vagas inexistente para o CFSD BM, não tomando as providencias para informar o Comando da  
Corporação da ação ilícita envolvendo civis e Bombeiros Militares. E de acordo com os autos, sua postura e 
seus atos infringiram a disciplina e a ética Bombeiro Militar. 

2 – Punir o SUBTEN BM ALBERTO CLÁUDIO MACHADO DE SOUZA, com 20 (vinte 
dias) de PRISÃO DISCIPLINAR, por considerar a transgressão de natureza grave, de acordo com o art. 39, 
III, c/c art. 47, 50, “c”, conforme tipificação dos art. 18, incisos IV, IX, XV, XVI, XVIII, XXIV, XXXIII, XXXV, 
XXXVI, e art. 37, incisos XCVII, CI, CIV, CXVIII, CXXXVII c/c art. 114, incisos I e III, com atenuantes do art.  
35, I, e agravantes do art. 36, incisos II, IV, VII, VIII, X, da Lei 6.833/2006.
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3 – Determinar ao Subcomandante-Geral do CBMPA que requisite informações do co-
mandante ao militar, para confirmação do cumprimento da punição, no quartel em que se encontra classifi-
cado, depois de esgotar o prazo recursal.

4- Determinar ao Comandante do militar que analise as implicações desta decisão no 
conceito do comportamento do referido militar, e caso ocorra interferência na mudança de comportamento, 
deverá providenciar a publicação em Boletim Geral.

5 – Arquivar os autos na 2ª Seção do EMG.

Publique-se em BG. Ao Ajudante Geral para as providências.       
Belém-PA, 30 de julho de 2013.

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

3 - RECONSIDERAÇÃO DE ATO
REQUERENTE: SD BM DANIELA RAYOL DE ALMEIDA
ASSUNTO:  Reconsideração  de  Ato  Administrativo  referente  a  Solução  do  Processo 

Administrativo Disciplinar Simplificado da Portaria nº 01/2012 – 9º SGBM/I – Cametá de 12 de dezembro de 
2012, publicado em Boletim Geral nº 13 de 18 de janeiro de 2013.

I – DOS FATOS
O Processo Administrativo teve o intuito de apurar as circunstâncias dos fatos ocorridos 

no dia 10 de novembro de 2012, durante a prevenção no XXVI festival do Açai Limoeirense, no município de 
Limoeiro do Ajuru, por ter deixado de montar a prevenção para o qual estava devidamente escalado e após 
análise  dos  autos  foi  constatado  não  haver  justificativas  impeditivas  para  que  fosse  montar  a  referida  
prevenção, assim como deixou de comunicar em tempo hábil a sua ausência, sendo punida com 04 (quatro)  
dias de detenção, por ter infringido com sua conduta o disposto  no art. 17 inciso X e XVII e art. 37 inciso 
XXVIII, com atenuante no art. 35 inciso I sem agravantes, transgressão considerada de natureza leve, por 
incidir no art. 31, §1º inciso I, todos os dispositivos da Lei nº 6.833, de 13 de fevereiro de 2006.

O advogado da recorrente entrou com pedido de reconsideração de ato administrativo 
solicitando a absolvição da militar ou abrandamento da aplicação da punição.

II – DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA
A defesa em seu conteúdo como fundamento para a interposição do recurso a falta de 

matéria traz em seu conteúdo como fundamento para a interposição do recurso a falta de matéria probante, 
pois alega que a recorrente  apresentou atestado médico comprovando seu estado de saúde no dia do 
serviço.  Destaca  ainda  a  inaplicabilidade  dos  princípios  constitucionais  da  RAZOABILIDADE  E 
PROPORCIONALIDADE .

III – DO RECURSO – TEMPESTIVIDADE
A lei nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006 estabelece que o prazo para interposição de 

Recurso de Reconsideração de Ato é de 05 (cinco) dias. A referida lei discorre, ainda, no seu capítulo II  
artigo  48 §4º,  que  o  termo inicial  da contagem do  prazo  recursal  ocorre  com a  devida  publicação  do 
enquadramento da punição em Boletim da Corporação, esta efetivada no Boletim Geral nº 91 de 16 de maio  
de 2013, havendo, portanto, tempestividade no recurso interposto no dia 20 de maio de 2013.

IV – DO MÉRITO
No bojo do processo não foi encontrado provas materiais ou testemunhais que impedisse 

de comunicar em tempo hábil  a sua impossibilidade de comparecer ao ato de serviço.
No  que  tange  a  aplicação  da  sanção  administrativa,  a  qual  o  defensor  alega  a 

inobservância do comportamento da militar e das circunstância atenuantes, informo que foi destacada na 
solução  do  processo  os  bons  serviços  prestados  pela  militar  (art.  35,  inciso  II  CEDPM),  sendo  a 
transgressão classificada como “leve” (art. 31 § 1ºCEDPM), e a aplicação da punição, 04 (quatro) dias de 
detenção, está em conformidade com os parâmetros estipulados na legislação (art. 50, inciso I, alínea “a”).  
Havendo,  portanto,  aplicação  do  Princípio  da  Razoabilidade  e  Proporcionalidade  dado  a  conotação  de 
proporção, adequação, medida justa,  prudente e apropriada à necessidade exigida pelo  caso presente,  
enfatizando o caráter educativo da aplicação da punição disciplinar.
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V – CONCLUSÃO
Diante do exposto indefiro o recurso de reconsideração de ato por não haver indícios de 

irregularidade  do  ato  administrativo  que  culminou  com  a  aplicação  da  punição  a  recorrente.  O 
subcomandante  da  militar  deverá  dar  ciência  a  mesma,  formalmente,  da  decisão  do  recurso  de 
reconsideração de ato interposto.

Remeter a presente reconsideração ao Ilmº Sr Subcomandante Geral para homologação 
e publicação em Boletim Geral a referida decisão.

Cametá-PA, 29 de maio de 2013.

RAIMUNDO MANOEL DE JESUS QUARESMA DE MIRANDA – MAJ QOBM
Comandante do 9º SGBM/I - Cametá

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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