
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 20 DE AGOSTO DE 2013.
BOLETIM GERAL Nº 154

Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:
1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 21 DE AGOSTO DE 2013 (QUARTA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM SILVA JÚNIOR
Supervisor de Área CAP BM GIRLENE

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

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO 11º SGBM/I
Encarregado de Inquérito Técnico CAP BM ERIVALDO
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM LÉLIS

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – ORDEM DE SERVIÇO – APROVAÇÃO

Aprovo a ordem de Serviço de nº 03/2013, elaborada pelo Comando do 11º SGBM/I –  
Belém, que tem como finalidade estabelecer os recursos  (humanos e materiais), a fim de efetuar Corte de 
Árvore na Escola Estadual Presidente Castelo Branco, localizado no Conjunto Marex- Bairro de Val-de-
Câns/Belém/PA.

2 – CERTIFICADOS – PUBLICAÇÃO
O 1º SGT BM Walmir  Rodrigues de Almeida, apresentou a esta Diretoria de Ensino e 

Instrução, o(s) seguinte(s) Certificado(s) e/ou Diploma(s): Curso de  Direção Defensiva em Aeroportos, 
com 08 horas, no dia 20 de setembro de 2012, expedido pela  INFRAERO;  de conclusão do Curso de 
Atualização Técnica para Bombeiros de Aeródromos -  ATEBA,  com 79 horas,  no período de 07 a 
18MAI2012, expedido pela INFRAERO; Curso de Reparação de Motores – Series 364/366(6221551), no 
período de 17 à 21OUT1994, expedido pela  Mercedes-Benz do Brasil  S.A.;  Curso de  Reparação de 
Motores – Series 355(6221552),  no período de 07 à 11ONOV1994, expedido pela  Mercedes-Benz do 
Brasil S.A.; Curso de Sistemas Freios-Diagnóstico 6221407, no período de 26 a 29DEZ1994, expedido 
pela  Mercedes-Benz do Brasil S.A.; Curso de  Sistemas Freios-Reparos 6221406, no período de 19 a 
23DEZ1994, expedido pela  Mercedes-Benz do Brasil S.A.; Curso de  Reparação Eixos Traseiros I, no 
período de 20MAI a 02JUN1995, expedido pela  Mercedes-Benz do Brasil  S.A.;  Curso de  Reparação 
Eixos Traseiros Pesados (6221252), no período de 05 a 09JUN1995, expedido pela Mercedes-Benz do 
Brasil  S.A.;  Curso  de  Reparação  Eixos Traseiros  I,  no período  de  05  a 09ABR1999,  expedido  pela 
Mercedes-Benz do Brasil S.A.; Curso de Reparação Eixos Traseiros II, no período de 26 a 29ABR1999, 
expedido pela Mercedes-Benz do Brasil S.A.; Curso de Reparação de Motores – Series 300, no período 
de 03 a 06MAI1999, expedido pela  Mercedes-Benz do Brasil S.A.; Curso de  Reparação de Motores – 
Series 400,  no período de 10 a 13MAI1999,  expedido pela  Mercedes-Benz do Brasil  S.A.;  Curso de 
Condutores de Veículos Automotores,  com 84h, no período de 16OUT à 10NOV2000, expedido pelo 
IESP; Curso de Corpo de Voluntários de Emergência - CVE, com 20h, no período de 09 a 13AGO2004, 
expedido pela  INFRAERO;  Reciclagem do  Estágio de Adaptação de Bombeiros de Aeródromo,  com 
76h,  realizado  no  dia  18MAR2005,  expedido  pela  INFRAERO;  Curso  de  Direção  Defensiva  em 
Aeroportos, com 08 horas, realizado no dia 20 de dezembro de 2015, expedido pela INFRAERO; Curso de 
Operação de CCI, com 40 horas, no período de 19 a 28JUN2006, expedido pela INFRAERO; Treinamento 
de Formação Técnica de Bombeiros para Aeródromos - FTBA, com 122 horas, no período de 07 a 
25ABR2008,  expedido  pela  INFRAERO;  Curso  de  Sistema  de  Comando  de  Incidentes,  com  20h, 
expedido  no  dia  12NOV2008,  expedido  pela  SENASP;  Minicurso  de  Gerenciamento  de  Riscos  de 
Desastres: Sistema de Comando em Operações (SCO), com 02 horas, realizado no dia 26 de junho de 
2010, expedido pela SENASP; de participação no XI SENABOM, no período de 23 a 26 de junho de 2010, 
expedido pelo CBMSC;

(Fonte: Nota nº 56/2013 - DEI)
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3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS GERAIS

A – ALTERAÇÃO DE OFICIAL
1 - ATO DESTE COMANDO

PORTARIA Nº 505 DE 02 DE AGOSTO 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, o militar abaixo 

mencionada,  no  período  de 05/08/2013 a  05/02/2014.  Apresentação  no  dia  06/02/2014,  pronto  para  o 
expediente e serviço.

I  –  2º  TEN  QOABM  WALDEMAR CHAGAS  DE  SOUZA,  do  2º  SGBM/I-Icoaraci, 
referente ao decênio de 17/08/2002 a 17/08/2012, (2ª licença).

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

Art.  3º  -  Os efeitos  desta  portaria  passam a contar  do  dia  05/08/2013,  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

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 - ATO DESTE COMANDO

PORTARIA Nº 452 DE 01 DE AGOSTO 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  01/08/2013 a  01/11/2013.  Apresentação  no  dia  02/11/2013,  pronto  para  o  
expediente e serviço.

I –  SD BM JOSÉ  RIBEIRO DA CRUZ,  do 7º GBM- Itaituba, referente ao período de 
25/06/2007 a 24/02/2012, com mais 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 01 (um) dia de serviços prestados 
ao Exército Brasileiro, já averbados (1ª licença).

Art. 2º - Ao comandante do 7º GBM- Itaituba, 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  passam a contar  do dia  01/08/2013,  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 504 DE 01 DE AGOSTO 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:
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Art. 1º – Conceder o período de 19 (dezenove) dias restantes de licença especial, ao 
militar abaixo mencionado, no período de 15/07/2013 a 02/08/2013. Apresentação no dia 03/08/2013, pronto 
para o expediente e serviço.

I – 2º SGT BM NELSON DA SILVA FERNANDES, do 11ºSGBM/I, referente ao decênio 
de 01/10/2001 a 01/10/2011, (2ª licença).

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

Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem ao dia 15/07/2013, 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 511 DE 07 DE AGOSTO 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.
Considerando  a  solicitação  feita  pelo  comandante  do  militar,  por  meio  do  ofício  nº 

440/2013-9ºGBM/Altamira do dia 17 de julho de 2013.

RESOLVE:
Art. 1º - Anular a portaria Nº 392 de 18 de junho de 2013, publicada no BG Nº 122 de 

03JUL2013,  referente  à  concessão do período de 03 (três)  meses de licença especial  ao 3º  SGT BM 
MARCELO FERREIRA LOPES do 9º GBM/I-Altamira, conforme Súmula do STF nº 473 de 03DEZ1969.

Art.  2º  -  Conceder  o  período  de  03  (três)  meses  de  licença  especial,  ao  militar 
mencionado, no período de 05/08/2013 a 05/11/2013, referente ao decênio de 01AGO2002 a 01AGO2012, 
(2ª licença). Apresentação no dia 06/11/2013, pronto para o expediente e serviço.

Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem ao dia 05/08/2013, 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 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ

A) TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL Nº 
002/2012

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 567376
Exercício: 2013
Objeto: Alteração no valor do Termo de Cooperação nº002/2012, que passará a ter um 

acréscimo  de  R$  23.762,70  para  complementação  do  valor  referente  a  construção  de  um  quartel 
operacional no município de Cametá.

Valor Total: R$ 23.762,70 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta 
centavos).

Data da Assinatura: 31/07/2013
Vigência: 31/07/2013 a 06/08/2014
Termo de Cooperação : 002/2012
Concedente: Corpo de Bombeiros Militar do Pará.
Executante: Secretaria de Estado de Obras Públicas
Orçamento:  Programa  de  Trabalho:  06  181  1342  7408  –  (CBMPA,  Construções  de 

Quartéis).
Natureza da Despesa: 449051
Fonte: 0101-Tesouro do Estado
Ordenador: João Hilberto Sousa de Figueiredo CPF: 155264102-34
(Fonte: Diário Oficial nº 32458 de 12/08/2013)
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B) CONTRATO
NÚMERO DE PÚBLICAÇÃO: 569401
Contrato: 59
Exercício: 2013
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Serviços de fornecimento de coquetel e coffe break para eventos no CBMPA.
Valor Total: 73.664,00
Data Assinatura: 05/08/2013
Vigência: 05/08/2013 a 05/08/2014
Pregão Eletrônico: 32/2013
Orçamento:
Programa de Trabalho   Natureza da Despesa   Fonte do Recurso  Origem do Recurso
06122129745340000 339039             0101000000 Estadual
Contratado: STAR TUR TURISMO LTDA
Endereço: R C 180, QD 45
CEP. 74280-090 - Goiânia/GO-Telefone: 6230892556
Ordenador: JOAO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32461 de 19/08/2013)

C) SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 569422
PORTARIA: 529
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 30
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matricula
GIRLENE DA SILVA MELO Subcomandante da 5ª SBM - 58335151
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
06122129745340000 0101000000 339030          1.000,00
06122129745340000  0101000000  339036 …......1.000,00
Ordenador: JOAO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32461 de 19/08/2013)

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 569432
PORTARIA: 507
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 30
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matricula
MARCOS JOSÉ LEÃO DA COSTA -Coordenador de Cursos do CFAE-571751621
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
06122129745340000 0101000000 339030        1.500,00
Ordenador: JOAO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32461 de 19/08/2013)

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 569442
PORTARIA: 530
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 30
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matricula
ADAILTON FRANCELINO DE SOUSA Comandante do 11º GBM 33817141
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
06122129745340000 0101000000 339030 1.000,00
06122129745340000 0101000000 339039 500,00
Ordenador: JOAO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32461 de 19/08/2013)
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2 – ATO DA DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO DO CBMPA
PORTARIA Nº 049 DE 09 DE AGOSTO DE 2013
O Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas atri-

buições legais, tendo tomado conhecimento do fato exposto na cópia autentica nº 070/2013-SUCOP, de 19 
de julho de 2013, averiguar todos os fatos referentes a colisão da VTR ABT-25, do 1ºGBM, conduzida pelo 
SGT Veríssimo, pertencente ao CBMPA.

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar abertura de Inquérito Técnico, a fim de apurar as causas os efeitos e 

os responsáveis, averiguar todos os fatos referentes a colisão da VTR ABT-25, do 1ºGBM, conduzida pelo 
SGT Verissimo, pertencente ao CBMPA.

Art. 2º - Nomear o 2º TEN QOABM Márcio Martins da silva, como encarregado de In-
quérito Técnico, delegando-vos para esse fim, as atribuições policiais que lhe competem;

Art. 3º - O encarregado de Inquérito Técnico deverá observar as orientações 
formalizadas por meio do ofício nº 1000 de 26 de junho de 2008 da JME transcrito no BG nº 128 de 14 de 
junho de 2008; 

Art. 4º - Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias corridos para a conclusão dos trabalhos 
em conformidade com a legislação vigente;

Art. 5º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pará, 09 de agosto de 2013.

Jayme de Aviz Benjó– Maj. QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA, em execício

PORTARIA Nº 050 DE 09 DE AGOSTO DE 2013
O Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas atri-

buições legais, tendo tomado conhecimento do fato exposto na correspondência interna nº 213/2013-CE-
DEC de 05 de agosto de 2013, averiguar todos os fatos referentes a VTR FIESTA APS-76 de placa NTB-
4960, do 7º SGBM, pertencente ao CBMPA.

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar abertura de Inquérito Técnico, a fim de apurar as causas os efeitos e 

os responsáveis,  averiguar todos os fatos referentes a VTR FIESTA APS-76 de placa NTB-4960, do 7ºS-
GBM, pertencente ao CBMPA.

Art. 2º - Nomear o 2º TEN QOABM Rui Guilherme Sarmento Alcântara, como encarrega-
do de Inquérito Técnico, delegando-vos para esse fim, as atribuições policiais que lhe competem;

Art. 3º - O encarregado de Inquérito Técnico deverá observar as orientações 
formalizadas por meio do ofício nº 1000 de 26 de junho de 2008 da JME transcrito no BG nº 128 de 14 de 
junho de 2008; 

Art. 4º - Estabelecer prazo de 30 (trinta) dias corridos para a conclusão dos trabalhos em 
conformidade com a legislação vigente;

Art. 5º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pará, 09 de agosto de 2013.

Jayme de Aviz Benjó– Maj. QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA, em execício

PORTARIA Nº 051, DE 09 DE AGOSTO DE 2013
O Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas atri-

buições legais, tendo tomado conhecimento do fato exposto na cópia autêntica nº 173/2013-COP, de 25 de 
julho de 2013, averiguar todos os fatos referentes a VTR ABT-21, de placa OFJ-6265, 1ºSGBM-Marituba, 
pertencente ao CBMPA.

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar abertura de Inquérito Técnico, a fim de apurar as causas, efeitos e 

os responsáveis, averiguar todos os fatos referentes a VTR ABT-21, de placa OFJ-6265, 1ºSGBM-Marituba, 
pertencente ao CBMPA.

Art. 2º - Nomear o 2º TEN QOABM Luis Carlos Neves Monteiro, como encarregado de 
Inquérito Técnico, delegando-vos para esse fim, as atribuições policiais que lhe competem;

Art. 3º - O encarregado de Inquérito Técnico deverá observar as orientações 
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formalizadas por meio do ofício nº 1000 de 26 de junho de 2008 da JME transcrito no BG nº 128 de 14 de 
junho de 2008; 

Art. 4º - Estabelecer prazo de 30 (trinta) dias corridos para a conclusão dos trabalhos em 
conformidade com a legislação vigente;

Art. 5º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pará, 09 de agosto de 2013.

Jayme de Aviz Benjó– Maj. QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA, em execício

3 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 528 DE 12 DE AGOSTO DE 2013
O Comandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais, e:
Considerando a necessidade de otimizar  as escalas de serviços de Comandante de 

Socorro  nos  Quartéis  do Interior  do Estado e Comandante  de serviços  de prevenção nos logradouros 
públicos, de acordo com o ordenamento jurídico previsto na Diretriz Operacional nº 001/2000, aprovada pela 
Portaria nº 148 de 20MAR2000, c/c § 6º do Decreto nº 4.241 de 22FEV1986, que regulamentou  a Lei nº  
5162-A;

Considerando a premente falta de Tenentes do Quadro de Oficiais Combatentes para 
montar serviço operacional nas Unidades do Interior do Estado;

Considerando o parecer nº 51/2010 da Comissão de Justiça, publicado no BG nº 200 de 
26NOV2010, assim como o teor do ofício nº 157-COJ de 06AGO2013.

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar  aos  Comandantes  de UBM´s  do  interior  do  Estado,  em caráter 

interino, pelo período de 1 (um) ano, que seja escalado nos serviços de Comandante de Socorro das UBM’s  
e Comandante de serviços de prevenção nos logradouros públicos, os Oficiais do Quadro de Administração 
(QOABM), quando o número de oficiais subalternos (QOBM), aptos para o serviço BM, for igual ou inferior a 
03 (três), em decorrência da necessidade do serviço e interesse público, para que não ocorra prejuízo na 
eficiência dos atendimentos prestados a sociedade e do gerenciamento dos serviços Bombeiro Militar.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - SUBCOMANDO GERAL DO CBMPA

PORTARIA Nº 107/2013 – SUBCMD° GERAL - BELÉM-PA, 13 DE AGOSTO DE 2013.
ANEXO: 
Ofício n° 21/2013 – PADS, do 2° TEN QOBM SIDNEY, de 28 de junho de 2013.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas em legislação peculiar, tendo tomado conhecimento dos fatos narrados no ofício n° 21/2013 
– PADS, de 28 de junho de 2013, referente à solicitação de sobrestamento de PADS instaurado por meio 
da portaria nº 052/2013 - PADS – Subcmdº Geral, 17 de maio de 2013, tendo como presidente o 2º TEN 
QOBM SIDNEY JOSE QUARESMA PERNA;

RESOLVE:
Art. 1º - Sobrestar, no período de 01/07/2013 a 07/08/2013, com base no art. 265 inciso 

V do CPC, o Processo Administrativo Disciplinar Simplificado instaurado pela portaria nº 052/2013 - 
PADS – Subcmdº Geral, 17 de maio de 2013, para reabertura imediata no dia 08/08/2013.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

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

PORTARIA Nº 108/2013 – SUBCMDº GERAL - BELÉM-PA, 13 DE AGOSTO DE 2013.
ANEXO:
Ofício n° 022/2013 – PADS, Do 2° TEN QOBM SIDNEY, de 08/08/2013.
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O  Chefe  do  EMG  e  Subcomandante  Geral  do  CBMPA,  atendendo  solicitação 
disponibilizada por meio do ofício nº 022/2013 – PADS, datado de 08 de agosto de 2013, do 2º TEN QOBM 
SIDNEY JOSE QUARESMA PERNA, no qual requisita  DEFENSOR DATIVO para exercer a defesa dos 
militares  SUBTEN  BM  EDILSON LAZARO  SANTOS  SILVA MF:  5704502-1;  do  SGT  BM  ROBERTO 
CARLOS PAMPLONA DOS SANTOS MF: 5602297-1; e do SD BM ALEXANDRE DAS NEVES ANSELMO 
MF: 57217791-1, no Processo Administrativo Disciplinar Simplificado instaurado por meio da  Portaria nº 
052/2013 - PADS – Subcmdº Geral, 17 de maio de 2013;

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear com fulcro no artigo 71 do CPPM e artigo 5° inciso LV da CF/88 o 2° 

TEN QOBM CARLOS  RANGEL VALOIS DA SILVA, como  Defensor Dativo do acusado, com intuito de 
acompanhar  o  Processo,  apresentar  defesa  escrita  e  adotar  as  demais  providências  que  se  tornarem 
necessárias em favor dos acusados SUBTEN BM EDILSON LAZARO SANTOS SILVA MF: 5704502-1; do 
SGT BM ROBERTO CARLOS PAMPLONA DOS SANTOS MF: 5602297-1; e do SD BM ALEXANDRE DAS 
NEVES ANSELMO MF: 57217791-1;

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

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

2 - ATO DA 1ª SBM – INFRAERO - BELÉM
PORTARIA N° 007/2013 - 1ªSBM/I, DE 01 DE AGOSTO DE 2013
ANEXOS: 
Cópia Autêntica do Livro das Partes do Fiscal de Dia – 1ª SCI/INFRAERO (06 de julho de 

2013);
Ofício n° 155/13- COP , de 16 de julho de 2013;
Cópia autêntica n° 014/2013, de 06 de julho de 2013.

A Comandante da 1ª SBM- INFRAERO, no uso de suas atribuições legais que lhe são 
conferidas, e tendo tomado conhecimento dos fatos narrados no livro das partes do Fiscal de Dia o qual 
consta que, no dia 06 de julho de 2013, por volta de 23h30 o 2° SGT BM QUEIROZ ao realizar a ronda de  
rotina nesta seção, visualizou a Senhora Jaqueline ao lado da caixa d'água nova, nas dependências desta 
Unidade.

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de SINDICÂNCIA para apurar todas as circunstâncias 

dos fatos;
Art.  2° -  Nomear o 3° SGT BM OTAVIO NERY PALMEIRA, RG: 1726627, pertencente a 

1ª SBM/I – Infraero como encarregado da Sindicância, delegando-lhe as atribuições que me competem;
Art. 3º - O encarregado 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 para a conclusão dos trabalhos, em conformidade 

com a legislação vigente;
Art. 5º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

ADALMILENA CAFÉ DUARTE DA COSTA – MAJ QOBM
Comandante da 1° SBM - Infraero

3 - ATO DO 5º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR
PORTARIA Nº 015/2013 – 5º GBM, DE 17 DE JULHO DE 2013.
ANEXO:
01 (uma) Cópia da Parte S/Nº - 2013, de 29 de abril de 2013, do Sd BM Andrade.

O Comandante do 5º GBM, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação 
vigente, tendo tomado conhecimento dos fatos relatados na Parte S/Nº - 2013, de 29 de abril  de 2013,  
constando do anexo, onde o Sd BM Sandro Barbosa de ANDRADE, queixa-se do 3º Sgt BM Jonas Heringer 
BARBOSA, por perseguição, fato este, ocorrendo constantemente e o último ocorrido em “tese” no dia 28 
de abril de 2013, o Sd BM Andrade na presença dos Sd’s BM Renato OLIVEIRA Pinheiro e PAULA Cardoso 
Souza de Miranda, fora indagado pelo Sargento Barbosa, porque não o cumprimentara com a saudação de 
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BOM DIA, prontamente o Sd Andrade o respondeu que isto não era problema e consequentemente lhe 
retribuiu o referido cumprimento,  o Sargento Barbosa, não se sentindo satisfeito,  chamou a atenção do 
referido soldado e disse que iria lhe participar.

RESOLVE:
Art. 1º – Determinar a instauração de Sindicância para apurar todas as circunstâncias 

dos fatos;
Art.  2º -  Nomear  o  2º  Ten  QOABM  Cláudio Edgar  Rodrigues  dos  Santos,  como 

encarregado da Sindicância, delegando-lhe as atribuições que me competem;
Art. 3º - O encarregado deverá observar às orientações formalizadas por meio do ofício 

nº 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 - O encarregado deverá implementar diligências de acordo com o caso;
Art. 6º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Marcus Victor Lima Norat – TCEL QOBM
Comandante do 5º GBM

PORTARIA Nº 016/2013 – 5º GBM, DE 17 DE JULHO DE 2013.
ANEXO: 
01 (uma) Cópia da Parte S/Nº - 2013, de 08 de julho de 2013, do 3º Sgt BM Barbosa.

O Comandante do 5º GBM, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação 
vigente, tendo tomado conhecimento dos fatos relatados na Parte S/Nº - 2013, de 08 de julho de 2013,  
constando do anexo, onde o Sd BM Sandro Barbosa de ANDRADE, no dia 08 de julho de 2013, por volta 
das 07h50min, não prestou a devida continência regulamentar ao 3º Sgt BM Jonas Heringer  BARBOSA, 
fato este presenciado pelo Cb BM Valdecy DAVI da Fonseca e ao ser indagado pelo referido sargento, sobre 
o motivo de não prestar o devido cumprimento o mesmo nem respondeu e virou as costas para o graduado.

RESOLVE:
Art. 1º – Determinar a instauração de Sindicância para apurar todas as circunstâncias 

dos fatos;
Art. 2º - Nomear o 2º Ten QOBM MARCELO Pinheiro dos Santos, como encarregado da 

Sindicância, delegando-lhe as atribuições que me competem;
Art. 3º - O encarregado deverá observar às orientações formalizadas por meio do ofício 

nº 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 - O encarregado deverá implementar diligências de acordo com o caso;
Art. 6º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Marcus Victor Lima Norat – TCEL QOBM
Comandante do 5º GBM

4 – PADS – PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Concedo ao SUBTEN BM  WASHINGTON LUIS BRABO DA SILVA, 07 (sete) dias  de 

prorrogação de prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado instaurado por 
meio da portaria nº 047/2013 – Subcmdo Geral, de 09 de maio de 2013, de acordo com o Art.110, da Lei 
Estadual nº 6.833/2006. Referência: Ofício nº 010/2013 – PADS.

(Fonte; nota nº 80/2013 – Subcomando Geral)

5 – ATO DO 1º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR
O Comandante interino do 1º GBM no uso de suas atribuições legais, bem como se 

utilizando do  Princípio da Autotutela, o qual determina que com base nos  critérios de conveniência e 
oportunidade a  administração publica tem o poder-dever de revogar  seus próprios  atos quando estes 
apresentam vícios insanáveis;

RESOLVE:
Art. 1º - Tornar sem efeito (revogar) a portaria nº 18, de 09 de julho de 2013, pois houve 
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erro de digitação na seguinte expressão: “Festividade de Nossa Senhora de Nazaré”, quando na verdade 
deveria ser “Festividade de Nossa Senhora de Fátima”, conforme consta no Memorando nº 146, de 10 de 
junho de 2013, do 1º GBM.

Art. 2º - A B1 do 1º GBM encaminhar esta portaria para Assistência do Subcomando 
Geral para publicação em Boletim Geral da Corporação.

Art.  3º-  A B2  do  1º  GBM providenciar  a  confecção  de  nova  portaria  com a  devida 
correção.

Art. 4º- Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Christian Vieira Costa– MAJ QOBM
Respondendo pelo Comando do 1º GBM.

PORTARIA Nº 22/2013 – CMDO 1º GBM - BELÉM-PA, 08 DE JULHO DE 2013.
ANEXO:
Memorando nº 146, de 10 de junho de 2013 e Despacho do Cmte. do 1º GBM.

O Comandante interino do 1º GBM no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
poder disciplinar, bem como o dispositivo na Lei nº 6.833/2006, nos termos do Art. 26, inciso VIII, e tendo  
tomado conhecimento por meio do documento anexo, o qual dispõe que o  CB BM PRAZERES faltou o 
serviço de prevenção relativo ao evento “Festividade de Nossa Senhora de Fátima” no dia 01 de maio de 
2013, para o qual estava devidamente escalado. Infringindo em tese o Art. 17, incisos X e XVII,  Art. 18, 
incisos XI e  Art.  37,  XXVIII  e L. Com possível  sanção prevista no  Art.39,  todos os dispositivos da Lei 
Estadual  n°6.833/2006.

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

para apurar devidamente os fatos.
Art. 2º - Nomear o 2º SGT BM Pedro Carlos Couto da Silva, como presidente do referido 

procedimento, delegando para este fim as atribuições que me competem, com fulcro no Art. 108 da Lei 
Estadual  n°6.833/2006.

Art.  3º – Fixar o prazo de conclusão dos trabalhos de acordo com que preceitua os 
Artigos 109 e 110 da Lei Estadual  n°6.833/2006.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada às disposições 
em contrário.

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

Christian Vieira Costa– MAJ QOBM
Respondendo pelo comando do 1º GBM.

6 - 9º SUBGRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR
PORTARIA N° 001/2013- 9° SGBM, DE 04 DE ABRIL DE 2013
ANEXOS:
1- Termo de Declaração prestado pela Senhora ELIANA BARREIROS CARDOSO.
2- Cópia do Boletim de Ocorrência Policial n°00054/2013.000285-1, em 02 páginas, da 

Senhora  ELIANA BARREIROS CARDOSO..
3-Cópia do Laudo de Exame de Corpo de Delito da Senhora  ELIANA BARREIROS 

CARDOSO.
4- Cópia do Termo de Ciência da Vítima TCO n° tombo: 54/200013.000093-2 da Senhora 

ELIANA BARREIROS CARDOSO.
5-Cópia de Relato do TCO da  Senhora ELIANA BARREIROS CARDOSO;
6- Termo de Declaração do SUBTEN BM AELSON FRANCELINO DE SOUZA.

O  MAJ  QOBM  Comandante  do  9°  Subgrupamento  Bombeiro  Militar 
Independente/Cametá, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo dispositivo da Lei Estadual n°  
6.833/2006, nos termos do Art.26, inciso V, e após ter tomado conhecimento da documentação anexa, que 
versam sobre um desentendimento ocorrido no dia 22 de fevereiro de 2013, por volta das 16h00, entre o 
SUBTEN BM  AELSON FRANCELINO  DE  SOUZA MF:  5608945/1  e  a  Senhora  ELIANA BARREIROS 
CARDOSO; dentro do estabelecimento da mesma.

RESOLVE: 
Art. 1º - Determinar a abertura de SINDICÂNCIA para apurar todas as circunstâncias de 
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como ocorreram os fatos;;
Art.  2º  -  Nomear  o  SUBTEN  BM  EMÍLIO SEBASTIÃO  BRABO  DA  SILVA  MF: 

5428432/1,como encarregado da Sindicância, delegando-lhe para esse fim, as atribuições policiais que me 
competem;

Art. 3º - O encarregado 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 prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos, em 
conformidade com a legislação vigente; a partir da publicação da presente portaria em Boletim Interno da  
Unidade;

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

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

7 - ATO DO COMANDO DO 7º SGBM/I - BELÉM
PORTARIA Nº. 005, DE 06 DE AGOSTO DE 2013.
ANEXO:
Parte S/N do SUBTEN BM José Júnior de Souza Ramos, de 09 de julho de 2013

O Comandante do 7º SGBM/I, no uso de suas atribuições legais e com intuito de apurar 
a falta de conduta e respeito do SD BM JAIMISON DA SILVA BRABO, para com o SUBTEN BM J. JUNIOR, 
no dia 09 de julho de 2013, na sala da B/1 do quartel do 7° 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 no Art. 
37, incisos CXIV e CXV, com agravantes no Art.36. Inciso III e atenuante no Art.35. incisos I e II da Lei 
Estadual nº  6.833/2006, podendo ser sancionado de acordo com o art. 106, parágrafo único, da referida 
Lei.

Art. 2º  - Nomear o  SUBTEN BM JOSÉ  MARIA FERREIRA DE BRITO,  RG  1351974, 
pertencente atualmente a esta  UBM, como presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições que me 
competem;

Art. 3º - O presidente deverá observar às orientações formalizadas por meio do ofício n°. 
1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº. 234 de 23 de dezembro de 2008, bem como oferecer 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 conformidade com a legislação vigente;

Art. 5º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

ANDRE LUIZ NOBRE CAMPOS - MAJ QOBM
COMANDANTE do 7° SGBM/I

8  -  ATO  DO  2°GRUPAMENTO  DE  BUSCA  E  SALVAMENTO  - 
GRUPAMENTO DE SOCORRO DE EMERGÊNCIA

PORTARIA Nº 008/2013 - PADS, DE 01 DE AGOSTO DE 2013.
ANEXOS:
Memorando n° 242/2012 de 27 de dezembro de 2012 da CAP QOBM CILÉA ao SD BM 

KAROLINE;  Parte  da  SD BM KAROLINE direcionada  ao  Subcomandante  do  2°  GBS/GSE,  de  27  de 
dezembro de 2012; Parte S/N°, de 27 dezembro de 2012 do 2° SGT BM ALVIM ao Comandante do 2° 
GBS/GSE;

O  Comandante  do  Quartel  do  2°GRUPAMENTO  DE  BUSCA  E 
SALVAMENTO/GRUPAMENTO  DE  SOCORRO  DE  EMERGÊNCIA,  no  uso  das  atribuições  legais, 
conferidas  pelo  poder  disciplinar,  conforme  prevê  na  Lei  nº  6.833/2006,  e  tendo  conhecimento  do 
Memorando n° 242/2012, do Subcomandante do 2° GBS/GSE ao SD BM KAROLINE, que tem por escopo 
apurar a falta de serviço da referida militar no dia 25 de dezembro de 2012 na função de regatista no Quartel 
do 1° SGBM, fato este narrado na Parte S/N° de 27 de dezembro de 2012 da 2° SGT BM ALVIM ao 
Comandante do 2° GBS/GSE.
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RESOLVE:
Art. 1º - Determinar a abertura de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, para 

apurar todas as circunstancias dos fatos e a possível transgressão disciplinar por parte da seguinte militar,  
SD BM  KAROLINE AURINETH SILVA CAMPOS, MF 57189233-1  por ter, em tese, infringindo o  Art. 37, 
inciso L da Lei Estadual n° 6.833/2006. O militar poderá ser sancionado de acordo com o parágrafo único do  
art. 106 da referida Lei.

Art.  2º  -  Nomear o 2°SGT BM JOELMIR  NUNES DE CASTRO, como presidente do 
PADS, delegando-lhe para esse fim, as atribuições que me competem;

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

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

ALESSANDRE ELIAS FRANCÊS BRITO– MAJ QOBM
Comandante do 2º GBS / GSE

9 - SOLUÇÃO DE PADS
Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 

determinação deste Subcomando Geral, instaurado por meio da Portaria nº015/2013 – Subcmdº Geral, de 
25 de fevereiro de 2013, publicado em BG nº 043/2012, de 06 de março de 2013, cujo presidente foi  
nomeado  2º TEN QOBM JAIRO VALENTE PEREIRA,  MF: 54185339/1,  que visa apurar a conduta do 
militar: SD BM JOÃO FLÁVIO DOS SANTOS GÓES JÚNIOR, MF:54185227/1, que vem, em tese, afetando 
a honra pessoal, o pundonor policial militar, o decoro da classe e mostrando indignidade para com o cargo;

Concordar  com a  conclusão  a  que  chegou  o  presidente  do  Processo  Administrativo 
Disciplinar Simplificado, pelas provas presentes nos autos há indícios suficientes de crime comum, que 
já  esta  sendo  apurado  por  meio  dos  processos  de  ações  penais  nº  871-23.2011.8.14.0070,  2668-
44.2012.8.14.0070,  0527-94.2011.8.14.0070,  781-25.2012.8.14.0070,  6099-51.1998.8.14.0401,  na Justiça 
Estadual  Comum,  onde  não  há  indícios  de  crime  militar,  pelas  provas  presentes  nos  autos  ficou 
comprovado a transgressão da  disciplina bombeiro  militar, por  parte  SD BM JOÃO  FLÁVIO DOS 
SANTOS GÓES JUNIOR, MF:54185227/1, o próprio acusado à folha, 514, confirma que já cometeu várias 
falhas, mas se compromete a mudar sua conduta como militar, as testemunhas inquiridas às fls, 522, 524 e 
527, confirmam que o militar vem causando grandes transtornos a administração, quando falta ao serviço, 
onde também já foi autuado em flagrante delito várias vezes por crimes de ameaça e crimes capitulado na 
Lei Maria da Penha, conforme menção em epigrafe, atenua-se pelo fato do militar estar arrependido e vem  
demostrando que irá mudar sua conduta,  mas com as suas condutas foi  indisciplinado,  portou-se sem 
compostura, afetou a honra pessoal, o pundonor bombeiro militar e o decoro de classe quando feriu os 
preceitos da ética e a disciplina bombeiro militar;

1 - Para  preservar  a  hierarquia  e  a  disciplina  no  CBM/PA,  PUNIR o  SD BM JOÃO 
FLÁVIO DOS SANTOS GÓES JUNIOR,  MF:54185227/1, com  30 (trinta) dias de  PRISÃO, pois infringiu 
com as suas condutas o Art. 17, incisos, II, III, VII, X, XI, XIV, XVII, XXIII; Art. 18, incisos, III, XI, XVII, XVIII,  
XXVIII, XXXIII, XXXV; Art. 37, XXXI, XLVIII; Sem incidir em atenuantes do art. 35; Com agravantes do Art. 
36, incisos, I, III, X; Transgressão de natureza “GRAVE”, por incidir no Art. 31, § 2º, incisos I, II, III, V, VI. 
Todos os artigos e incisos da Lei 6.833/2006. Ingressa no comportamento  “INSUFICIENTE”. A referida 
punição deverá ser cumprida na unidade onde serve o militar, após transcurso o prazo recursal;

2 – Após transcurso o prazo recursal, sem ter havido interposição de recurso, executar a 
punição do militar, conforme o disposto no art. 48, § 1° da Lei Estadual nº 6.833/2006;

3 – O comandante do militar deve encaminha-lo a JIS/BM, para avaliação do estado de 
saúde do militar, e se o mesmo encontra-se Apto ao serviço bombeiro militar,  bem como emitir parecer 
sobre as condições de saúde.

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, 14 de agosto de 2013.

MARIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA
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10 - ATO DO 11º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR
PORTARIA N° 011/2013, DE 11 DE JUNHO DE 2013.
ANEXO:
Memorando n° 040, de 26MAI2013. 

O comandante do 11°GBM/Breves, no uso de suas atribuições legais e havendo tomado 
conhecimento dos fatos de que o CB BM IVANILSON teria, em tese, faltado nos dias 20 a 26 de maio de 
2013 ao Estágio de Requalificação Profissional –EPR-2013 cujas normas reguladoras foram exaradas em 
BG de n° 090, de 15MAI2013. Ao ser dado o direito de ampla defesa não apresentou argumentos plausíveis  
que justificasse a sua conduta.

RESOLVE:
Art. 1°- Determinar a abertura do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, para 

apurar  todas as circunstâncias dos fatos e possíveis  transgressões disciplinares por  parte  do  CB BM 
IVANILSON SANTOS COSTA,, MF 5430429-1, por em tese haver infringido o Art. 18, Inciso XXIX, Art. 37, 
inciso XXIV, da Lei n° 6.833/ 2006. O militar poderá ser sancionado de acordo com o Art. 106, da referida 
Lei. 

Art.  2º- Nomear  o  2°  SGT BM  FRANKLIN RAMOS  RIBEIRO,  como  presidente  do 
Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, delegando-lhe as atribuições que me competem.

Art. 3° - O presidente deverá observar as orientações formalizadas por meio de ofício n° 
1000/2008da JME, transcrito no Boletim Geral de nº 128, 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. 5° - Publique-se em Boletim Geral, registra-se e cumpra-se.

VALTENCIR DA SILVA PINHEIRO – MAJ QOBM 
COMANDANTE DO 11° GBM/BREVES

11 - PEDIDO RECONSIDERAÇÃO DE ATO
11.1.) REQUERENTE: MARICLEITON LIMA ROSA, RG: 281561
ADVOGADO: JOHNYELSON DA SILVA SANTOS - OAB/PA nº 18.085

ASSUNTO: Requer  reconsideração  do  ato  administrativo  referente  à  Portaria  nº 
003/2013 - PADS CMDO do 1º SGBM/I-MARITUBA, publicada em Boletim GERAL Nº 071 de 17ABR2013, 
que  culminou  com a  punição  do  SD BM  MARICLEITON LIMA ROSA,  RG  281561,  com  04 DIAS DE 
DETENÇÃO.

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

LIMA ROSA pertencente ao 1º SGBM-Marituba, por ter faltado serviço de Guarnição da VTR ABT-21 para o 
qual estava devidamente escalado, no dia 19 de fevereiro de 2013.

E após análises do elemento probante testemunhal e documental, juntado aos autos, o 
militar foi punido, com  04 DIAS DE DETENÇÃO, por ter infringido com suas condutas o Art. 37, incisos 
XXIV, XXVIII e L, com atenuantes no Art.35, inciso I e agravantes no art. 36, inciso III. Transgressão de 
natureza “LEVE”, por incidir no Art. 31, § 1°, incisos I e II. Todos da Lei Estadual n° 6.833/2006. Permanece 
no comportamento “BOM”.

O  nobre  defensor  recorrente,  entrou  com  pedido  de  Reconsideração  de  Ato 
Administrativo  solicitando  que:  “A punição  aplicada  ao  militar  é  desarrazoada  e  pede a  absolvição  do  
acusado,  para que assim o mesmo possa dispor da maneira correta de seu direito constitucional de ampla 
defesa e contraditório”.

II – DAS PRELIMINARES DO RECURSO
Recebo  o  presente  recurso  protocolado  perante  este  Comando  do  1º  SGBM/I,  e 

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

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

irresignado com a punição imposta de 04 dias de DETENÇÃO, por ter faltado serviço de Guarnição da VTR 
ABT-21 no dia 19 de fevereiro de 2013, para o qual estava devidamente escalado neste Quartel  do 1º 
SGBM/I-Marituba.

 Boletim Geral nº 154 de 20AGO2013 – E-mail Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág 12



Primeiramente cumpre ressaltar que em obediência aos princípios processuais do devido 
processo legal e da ampla defesa o recorrente foi devidamente intimado de todos os atos praticados durante 
o procedimento apuratório, não tendo apresentado suas razões preliminares de defesa, conforme parte e 
certidão às fls. 19 e 20.

Em  sede  de  alegações  finais  (fl.  44)  o  recorrente,  na  pessoa  de  seu  Procurador 
legalmente constituído, pugnou por sua absolvição e consequente arquivamento do PADS, contudo diante 
da insuficiência das provas e justificativas apresentadas, a conclusão do referido PADS (fl. 71) foi no sentido  
de responsabilizá-lo pelas transgressões disciplinares previstas na Lei Estadual nº 6.833/2006.

Com relação  à  alegação,  constante  no  pedido  de  reconsideração  de  ato,  de  que  a 
punição  imposta  ao  recorrente  é  incoerente  com a  suposta  transgressão  imputada,  verifica-se  que  tal  
argumento não procede, uma vez que, a punição de  04 dias de DETENÇÃO imposta ao recorrente é 
perfeitamente condizente com o que está previsto no art. 50, I, a, da Lei Estadual nº 6.833/2006.

Art. 50. A aplicação da punição deve obedecer às seguintes normas:
I  -  a  punição  deve  ser  proporcional  à  gravidade  da  transgressão,  dentro  dos 

seguintes limites:
a) de repreensão, dez dias de detenção para transgressão leve;
Cumpre salientar que a conduta do militar é de natureza LEVE, conforme o que dispõe o 

Art. 31, § 1º, I da Lei Estadual nº 6.833/2006: 
Art.  31.  As  transgressões  disciplinares  serão  classificadas  observando-se  o 

seguinte:
§ 1º De natureza “leve”, quando constituírem atos que por suas consequências 

não resultem em grandes prejuízos ou transtornos:
I - ao serviço policial-militar;”
Não é de mais asseverar que com sua conduta o recorrente violou os preceitos legais  

previstos no Art. 37, incisos XXIV, XXVIII e L, com atenuantes no Art.35, inciso I e agravantes no art. 36,  
inciso III, todos da lei 6.833 de 13 de fevereiro de 2006.

Art. 37. São transgressões disciplinares todas as ações ou omissões contrárias à 
disciplina policial-militar, especificadas a seguir:

POR OMISSÃO
XXIV – Deixar de cumprir ou de fazer cumprir normas regulamentares na esfera de 

suas atribuições;
XXVIII  –  Deixar  de  participar  a  tempo,  à  autoridade  imediatamente  superior,  a 

impossibilidade de comparecer à OPM ou a qualquer ato de serviço;
CONTRA OS SERVIÇOS POLICIAIS-MILITARES
L – Faltar ao expediente ou ao serviço para o qual esteja escalado.
ATENUANTES
Art. 35. São circunstâncias atenuantes:
- bom comportamento.
AGRAVANTES
Art. 36. São circunstâncias agravantes:
III – reincidência de transgressão.
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 comandante desta subunidade.

IV - CONCLUSÃO
1 Indefiro o pedido de reconsideração de ato, e mantenho a punição imposta ao SD 

BM MARICLEITON LIMA ROSA, RG: 281561, com 04 (QUATRO) dias de DETENÇÃO, pois infringiu com 
suas  condutas  os  artigo  Art.  37,  incisos  XXIV,  XXVIII  e  L,  com  atenuantes  no  Art.35,  inciso  I  e 
agravantes no art. 36, inciso III.  Transgressão de natureza “LEVE”, por incidir no Art. 31, § 1º, I.  Todos 
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os artigos e incisos da Lei 6.833 de 13 de fevereiro de 2006. Permanece no  comportamento “BOM”. O 
militar deve cumprir a devida punição no quartel onde serve.

2 O Subcomandante  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,  ou executá-la  após transcurso o prazo recursal,  caso já  tenha sido publicada em BG, 
conforme o disposto no art. 48, § 1° do CEDPM. Aguardar o prazo recursal de 05 (cinco) dias e executar a  
punição.

3 Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Marituba-PA, 06 de Agosto de 2013.

GLEYDS MELENDEZ ALVES – MAJ QOBM
Comandante do 1°SGBM/I-Marituba 

11.2.) REQUERENTE: MARICLEITON LIMA ROSA, RG: 281561.
ADVOGADO: JOHNYELSON DA SILVA SANTOS - OAB/PA nº 18.085
ASSUNTO: Requer  reconsideração  do  ato  administrativo  referente  à  Portaria  nº 

004/2013 - PADS CMDO do 1º SGBM/I-MARITUBA, publicada em Boletim Geral nº 090 de 15MAI2013, 
que culminou com a punição do SD BM  MARICLEITON LIMA ROSA,  RG:  281561,  com  04 DIAS DE 
DETENÇÃO.

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

LIMA ROSA pertencente ao 1º SGBM-Marituba, por ter faltado serviço de Guarnição da VTR ABT-21 para o 
qual estava devidamente escalado, no dia 27 de março de 2013.

E após análises do elemento probante testemunhal e documental, juntado aos autos, o 
militar foi punido, com  04 DIAS DE DETENÇÃO, por ter infringido com suas condutas o Art. 37, incisos 
XXIV, XXVIII e L, com atenuantes no Art.35, inciso I e agravantes no art. 36, inciso III. Transgressão de 
natureza “LEVE”, por incidir no Art. 31, § 1°, incisos I e II. Todos da Lei Estadual n° 6.833/2006. Permanece 
no comportamento “BOM”.

O  nobre  defensor  recorrente  entrou  com  pedido  de  Reconsideração  de  Ato 
Administrativo solicitando que: “A punição aplicada ao militar é desarrazoada e pede a absolvição do 
acusado, para que assim o mesmo possa dispor da maneira correta de seu direito constitucional de ampla  
defesa e contraditório”.

II – DAS PRELIMINARES DO RECURSO
Recebo  o  presente  recurso  protocolado  perante  este  Comando  do  1º  SGBM/I,  e 

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

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

irresignado com a punição imposta de 04 dias de DETENÇÃO, por ter faltado serviço de Guarnição da VTR 
ABT-21 no dia 27 de março de 2013, para o qual estava devidamente escalado neste Quartel do 1º SGBM/I-
Marituba.

Primeiramente cumpre ressaltar que em obediência aos princípios processuais do devido 
processo legal e da ampla defesa o recorrente foi devidamente intimado de todos os atos praticados durante 
o procedimento apuratório, não tendo apresentado suas razões preliminares de defesa, conforme certidão 
às fls. 15 e 16.

Em sede de alegações finais (fls.  37/67) o recorrente,  na pessoa de seu Procurador 
legalmente constituído, pugnou por sua absolvição e consequente arquivamento do PADS, contudo diante 
da insuficiência das provas e justificativas apresentadas,  a conclusão do referido PADS (fls.  68) foi  no  
sentido de responsabilizá-lo pelas transgressões disciplinares previstas na Lei Estadual nº 6.833/2006.

Com relação  à  alegação,  constante  no  pedido  de  reconsideração  de  ato,  de  que  a 
punição  imposta  ao  recorrente  é  incoerente  com a  suposta  transgressão  imputada,  verifica-se  que  tal  
argumento não procede, uma vez que, a punição de  04 dias de DETENÇÃO imposta ao recorrente é 
perfeitamente condizente com o que está previsto no art. 50, I, a, da Lei Estadual nº 6.833/2006.

Art. 50. A aplicação da punição deve obedecer às seguintes normas:
I  -  a  punição  deve  ser  proporcional  à  gravidade  da  transgressão,  dentro  dos 

seguintes limites:
a) de repreensão, dez dias de detenção para transgressão leve;
Cumpre salientar que a conduta do militar é de natureza leve, conforme o que dispõe o  

Art. 31, § 1º, I da Lei Estadual nº 6.833/2006: 
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Art.  31.  As  transgressões  disciplinares  serão  classificadas  observando-se  o 
seguinte:

§ 1º De natureza “leve”, quando constituírem atos que por suas consequências 
não resultem em grandes prejuízos ou transtornos:

I - ao serviço policial-militar;”
Não é de mais asseverar que com sua conduta o recorrente violou os preceitos legais  

previstos no Art. 37, incisos XXIV, XXVIII e L, com atenuantes no Art.35, inciso I e agravantes no art. 36,  
inciso III, todos da lei 6.833 de 13 de fevereiro de 2006.

Art. 37. São transgressões disciplinares todas as ações ou omissões contrárias à 
disciplina policial-militar, especificadas a seguir:

POR OMISSÃO
XXIV – Deixar de cumprir ou de fazer cumprir normas regulamentares na esfera de suas 

atribuições;
XXVIII  –  Deixar  de  participar  a  tempo,  à  autoridade  imediatamente  superior,  a 

impossibilidade de comparecer à OPM ou a qualquer ato de serviço;
CONTRA OS SERVIÇOS POLICIAIS-MILITARES
L – Faltar ao expediente ou ao serviço para o qual esteja escalado.
ATENUANTES
Art. 35. São circunstâncias atenuantes:
- bom comportamento.
AGRAVANTES
Art. 36. São circunstâncias agravantes:
III – reincidência de transgressão.
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 comandante desta subunidade.

IV - CONCLUSÃO
4 Indefiro o pedido de reconsideração de ato, e mantenho a punição imposta ao SD 

BM MARICLEITON LIMA ROSA, RG: 281561, com 04 (QUATRO) dias de DETENÇÃO, pois infringiu com 
suas  condutas  os  artigo  Art.  37,  incisos  XXIV,  XXVIII  e  L,  com  atenuantes  no  Art.35,  inciso  I  e 
agravantes no art. 36, inciso III.  Transgressão de natureza “LEVE”, por incidir no Art. 31, § 1º, I.  Todos 
os artigos e incisos da Lei 6.833 de 13 de fevereiro de 2006. Permanece no  comportamento “BOM”. O 
militar deve cumprir a devida punição no quartel onde serve.

5 O Subcomandante  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,  ou executá-la  após transcurso o prazo recursal,  caso já  tenha sido publicada em BG, 
conforme o disposto no art. 48, § 1° do CEDPM. Aguardar o prazo recursal de 05 (cinco) dias e executar a  
punição.

6 Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Marituba-PA, 06 de Agosto de 2013.

GLEYDS MELENDEZ ALVES – MAJ QOBM
Comandante do 1°SGBM/I-Marituba

11.3.) REQUERENTE: MARICLEITON LIMA ROSA, RG: 281561.
ADVOGADO: JOHNYELSON DA SILVA SANTOS - OAB/PA nº 18.085
ASSUNTO: Requer  reconsideração  do  ato  administrativo  referente  à  Portaria  nº 

005/2013 - PADS CMDO do 1º SGBM/I-MARITUBA, publicada em Boletim Geral nº  090 de 15MAI2013, 
que culminou com a punição do SD BM  MARICLEITON LIMA ROSA,  RG:  281561,  com  02 DIAS DE 
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DETENÇÃO.

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

LIMA ROSA pertencente ao 1º SGBM-Marituba, por ter faltado ao expediente (PARADÃO) nesta UBM, para 
o qual devia ter comparecido no dia 12 de Abril de 2013 (sexta-feira). 

E após análises do elemento probante testemunhal e documental, juntado aos autos, o 
militar foi punido, com 02 DIAS DE DETENÇÃO, por ter infringido com suas condutas o  Art. 37, incisos 
XXIV,  XXVIII  e  L,  com  atenuantes  no  Art.35,  inciso  I  e  agravantes  no  art.  36,  incisos  II  e  III . 
Transgressão de natureza “LEVE”,  por incidir  no Art.  31, § 1°, incisos I  e II.  Todos da Lei Estadual n°  
6.833/2006. Ingressa no comportamento “INSUFICIENTE”.

O nobre defensor recorrente entrou com pedido de Reconsideração de Ato Administrativo 
solicitando que: “A punição aplicada ao militar é desarrazoada e pede a absolvição do acusado ou que a 
pena seja convertida para REPREENSÃO, para que assim o mesmo possa dispor da maneira correta de 
seu direito constitucional de ampla defesa e contraditório”.

II – DAS PRELIMINARES DO RECURSO
Recebo  o  presente  recurso  protocolado  perante  este  Comando  do  1º  SGBM/I,  e 

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

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

irresignado com a punição imposta de  02 dias de DETENÇÃO, por ter faltado o expediente (PARADÃO) 
desta UBM no dia 12 de abril de 2013.

Cumpre ressaltar  que em obediência  aos princípios  processuais  do devido processo 
legal  e da ampla defesa o recorrente foi  devidamente intimado de todos os atos praticados durante o  
procedimento apuratório, não tendo apresentado suas razões preliminares de defesa, conforme certidão às 
fls. 13.

Saliente-se ainda, que em seu depoimento o recorrente em nenhum momento nega o 
fato  de  ter  faltado  ao  referido  expediente,  alegando  em  sua  defesa  que  estava  impossibilitado  de 
comparecer, pois estava prestando auxílio a sua genitora. Contudo, não apresentou provas materiais que 
corroborassem com suas alegações.   

Em  sede  de  alegações  finais  (fls.  41)  o  recorrente,  na  pessoa  de  seu  Procurador 
legalmente  constituído,  pediu  por  sua  absolvição  da  prática  de  transgressão  disciplinar  que  lhe  fora 
imputada, e consequentemente que fosse o PADS arquivado. Contudo, diante da insuficiência das provas e  
justificativas apresentadas, a conclusão do referido PADS (fls. 47) foi no sentido de responsabilizá-lo pelas 
transgressões disciplinares previstas na Lei Estadual nº 6.833/2006.

Com relação  à  alegação,  constante  no  pedido  de  reconsideração  de  ato,  de  que  a 
punição imposta ao recorrente é totalmente incoerente com a suposta transgressão imputada, verifica-se 
que tal argumento não procede, uma vez que, a punição de 02 dias de DETENÇÃO imposta ao recorrente 
é perfeitamente condizente com o que está previsto no art. 50, I, a, da Lei Estadual nº 6.833/2006.

Art. 50. A aplicação da punição deve obedecer às seguintes normas:
I  -  a  punição  deve  ser  proporcional  à  gravidade  da  transgressão,  dentro  dos 

seguintes limites:
a) de repreensão a dez dias de detenção para transgressão leve;
Cumpre salientar que a conduta do militar é de natureza LEVE, conforme o que dispõe o 

Art. 31, § 1º, I da Lei Estadual nº 6.833/2006: 
Art.  31.  As  transgressões  disciplinares  serão  classificadas  observando-se  o 

seguinte:
§ 1º De natureza “leve”, quando constituírem atos que por suas consequências 

não resultem em grandes prejuízos ou transtornos:
I - ao serviço policial-militar;”
Ainda em relação ao recurso interposto, o militar pugna por sua absolvição, bem como, 

no caso de não ser este o entendimento do julgador, que a dosimetria da pena seja refeita e a sanção  
convertida  em mera  REPREENSÃO.  Sobre  estes  argumentos  se  faz  imperioso  destacar  que  para  se 
justificar qualquer modificação de punição é necessário, além do requerimento do interessado, que os novos 
fatos trazidos ao processo recomendem a adoção de tal procedimento, conforme dispõem os artigos 60 e  
61 da Lei nº 6.833/2006:

Competência para modificação das punições
Art.  60.  A modificação  da  aplicação  de  realizada  pela  autoridade  que  a  outra 
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superior e competente, motivadamente, quando tiver conhecimento de fatos que recomendem tal 
procedimento.

Conversão
Art.  61.  A  pedido  do  transgressor,  o  cumprimento  das  sanções  de  prisão  e 

detenção disciplinar poderá, a juízo da autoridade que aplicou a punição, devidamente motivada e 
publicada  em  boletim,  ser  convertida  em  prestação  de  serviço  extraordinário,  desde  que  não 
implique prejuízo para a manutenção da hierarquia e da disciplina.

Comportamento disciplinar após a conversão
§  1º  Na  hipótese  de  conversão,  a  classificação  do  comportamento  do  policial 

militar será feita com base na sanção originária.
Não é de mais asseverar que com sua conduta o recorrente violou os preceitos legais  

previstos no Art. 37, incisos XXIV, XXVIII e L, com atenuantes no Art.35, inciso I e agravantes no Art. 36, 
incisos II e III, todos da lei 6.833 de 13 de fevereiro de 2006.

Art. 37. São transgressões disciplinares todas as ações ou omissões contrárias à 
disciplina policial-militar, especificadas a seguir:

POR OMISSÃO
XXIV – Deixar de cumprir ou de fazer cumprir normas regulamentares na esfera de 

suas atribuições;
XXVIII  –  Deixar  de  participar  a  tempo,  à  autoridade  imediatamente  superior,  a 

impossibilidade de comparecer à OPM ou a qualquer ato de serviço;
CONTRA OS SERVIÇOS POLICIAIS-MILITARES
L – Faltar ao expediente ou ao serviço para o qual esteja escalado.
ATENUANTES
Art. 35. São circunstâncias atenuantes:
- bom comportamento.
AGRAVANTES
Art. 36. São circunstâncias agravantes:
II – prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões;
III – reincidência de transgressão.
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 comandante desta subunidade.

IV - CONCLUSÃO
1. Indefiro o pedido de reconsideração de ato, e mantenho a punição imposta ao SD BM 

MARICLEITON  LIMA ROSA,  RG 281561,  com 02 (DOIS) dias de  DETENÇÃO,  pois  infringiu  com sua 
conduta o Art. 37, incisos XXIV, XXVIII e L, com atenuante no Art.35, inciso I e agravantes no Art. 36, 
incisos II e III.  Transgressão de natureza “LEVE”, por incidir no Art. 31, § 1º, I e II.  Todos os artigos e 
incisos da Lei 6.833 de 13 de fevereiro de 2006. Ingressa no comportamento “INSUFICIENTE”.  O militar 
deve cumprir a devida punição no quartel onde serve.

2.  O  Subcomandante  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,  ou executá-la  após transcurso o prazo recursal,  caso já  tenha sido publicada em BG, 
conforme o disposto no art. 48, § 1° do CEDPM. Aguardar o prazo recursal de 05 (cinco) dias e executar a  
punição.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Marituba-PA, 06 de Agosto de 2013.
GLEYDS MELENDEZ ALVES – MAJ QOBM
Comandante do 1°SGBM/I-Marituba 
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11.4.) REQUERENTE: MARICLEITON LIMA ROSA, RG: 281561
ADVOGADO: JOHNYELSON DA SILVA SANTOS - OAB/PA nº 18.085

ASSUNTO: Requer  reconsideração  do  ato  administrativo  referente  à  Portaria  nº 
006/2013 - PADS CMDO do 1º SGBM/I-MARITUBA, publicada em Boletim Geral nº  090 de 15MAI2013, 
que culminou com a punição do SD BM  MARICLEITON LIMA ROSA,  RG:  281561,  com  02 DIAS DE 
DETENÇÃO.

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

LIMA ROSA pertencente ao 1º SGBM-Marituba, por ter faltado ao expediente (PARADÃO) nesta UBM, para 
o qual devia ter comparecido no dia 19 de Abril de 2013 (sexta-feira). 

E após análises do elemento probante testemunhal e documental, juntado aos autos, o 
militar foi punido, com  02 DIAS DE DETENÇÃO, por ter infringido com suas condutas o Art. 37, incisos 
XXIV, XXVIII e L, com atenuantes no Art.35, inciso I e agravantes no art. 36, incisos II e III. Transgressão de  
natureza “LEVE”, por incidir no Art. 31, § 1°, incisos I e II. Todos da Lei Estadual n° 6.833/2006. Ingressa no  
comportamento “MAU”.

O nobre defensor recorrente entrou com pedido de Reconsideração de Ato Administrativo 
solicitando que: “A punição aplicada ao militar é desarrazoada e pede a absolvição do acusado ou que a 
pena seja convertida para REPREENSÃO, para que assim o mesmo possa dispor da maneira correta de 
seu direito constitucional de ampla defesa e contraditório”.

II – DAS PRELIMINARES DO RECURSO
Recebo  o  presente  recurso  protocolizado  perante  este  Comando  do  1º  SGBM/I,  e 

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

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

irresignado com a punição imposta de  02 dias de DETENÇÃO, por ter faltado o expediente (PARADÃO) 
desta UBM no dia 19 de abril de 2013.

Cumpre ressaltar  que em obediência  aos princípios  processuais  do devido processo 
legal  e da ampla defesa o recorrente foi  devidamente intimado de todos os atos praticados durante o  
procedimento apuratório, não tendo apresentado suas razões preliminares de defesa, conforme certidão às 
fl. 18.

Saliente-se ainda, que em seu depoimento o recorrente em nenhum momento nega o 
fato  de  ter  faltado  ao  referido  expediente,  alegando  em  sua  defesa  que  estava  impossibilitado  de 
comparecer, pois estava prestando auxílio a sua genitora. Contudo, não apresentou provas materiais que 
corroborassem com suas alegações.   

Em  sede  de  alegações  finais  (fl.  46)  o  recorrente,  na  pessoa  de  seu  Procurador 
legalmente  constituído,  pediu  por  sua  absolvição  da  prática  de  transgressão  disciplinar  que  lhe  fora 
imputada, e consequentemente que fosse o PADS arquivado. Contudo, diante da insuficiência das provas e  
justificativas apresentadas, a conclusão do referido PADS (fl. 54) foi no sentido de responsabilizá-lo pelas 
transgressões disciplinares previstas na Lei Estadual nº 6.833/2006.

Com relação  à  alegação,  constante  no  pedido  de  reconsideração  de  ato,  de  que  a 
punição imposta ao recorrente é totalmente incoerente com a suposta transgressão imputada, verifica-se 
que tal argumento não procede, uma vez que, a punição de 02 dias de DETENÇÃO imposta ao recorrente 
é perfeitamente condizente com o que está previsto no art. 50, I, a, da Lei Estadual nº 6.833/2006.

Art. 50. A aplicação da punição deve obedecer às seguintes normas:
I  -  a  punição  deve  ser  proporcional  à  gravidade  da  transgressão,  dentro  dos 

seguintes limites:
a) de repreensão a dez dias de detenção para transgressão leve;
Cumpre salientar que a conduta do militar é de natureza LEVE, conforme o que dispõe o 

Art. 31, § 1º, I da Lei Estadual nº 6.833/2006: 
Art.  31.  As  transgressões  disciplinares  serão  classificadas  observando-se  o 

seguinte:
§ 1º De natureza “leve”, quando constituírem atos que por suas consequências 

não resultem em grandes prejuízos ou transtornos:
I - ao serviço policial-militar;”
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Ainda em relação ao recurso interposto, o militar pugna por sua absolvição, bem como, 
no caso de não ser este o entendimento do julgador, que a dosimetria da pena seja refeita e a sanção  
convertida  em mera  REPREENSÃO.  Sobre  estes  argumentos  se  faz  imperioso  destacar  que  para  se 
justificar qualquer modificação de punição é necessário, além do requerimento do interessado, que os novos 
fatos trazidos ao processo recomendem a adoção de tal procedimento, conforme dispõem os artigos 60 e  
61 da Lei nº 6.833/2006:

Competência para modificação das punições
Art.  60.  A modificação  da  aplicação  de  realizada  pela  autoridade  que  a  outra 

superior e competente, motivadamente, quando tiver conhecimento de fatos que recomendem tal 
procedimento.

Conversão
Art.  61.  A  pedido  do  transgressor,  o  cumprimento  das  sanções  de  prisão  e 

detenção disciplinar poderá, a juízo da autoridade que aplicou a punição, devidamente motivada e 
publicada  em  boletim,  ser  convertida  em  prestação  de  serviço  extraordinário,  desde  que  não 
implique prejuízo para a manutenção da hierarquia e da disciplina.

Comportamento disciplinar após a conversão
§  1º  Na  hipótese  de  conversão,  a  classificação  do  comportamento  do  policial 

militar será feita com base na sanção originária.
Não é de mais asseverar que com sua conduta o recorrente violou os preceitos legais  

previstos no Art. 37, incisos XXIV, XXVIII e L, com atenuantes no Art.35, inciso I e agravantes no art. 36,  
incisos II e III, todos da lei 6.833 de 13 de fevereiro de 2006.

Art. 37. São transgressões disciplinares todas as ações ou omissões contrárias à 
disciplina policial-militar, especificadas a seguir:

POR OMISSÃO
XXIV – Deixar de cumprir ou de fazer cumprir normas regulamentares na esfera de 

suas atribuições;
XXVIII  –  Deixar  de  participar  a  tempo,  à  autoridade  imediatamente  superior,  a 

impossibilidade de comparecer à OPM ou a qualquer ato de serviço;
CONTRA OS SERVIÇOS POLICIAIS-MILITARES
L – Faltar ao expediente ou ao serviço para o qual esteja escalado.
ATENUANTES
Art. 35. São circunstâncias atenuantes:
- bom comportamento.
Art. 36. São circunstâncias agravantes:
II – prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões;
III – reincidência de transgressão.
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 comandante desta subunidade.

IV - CONCLUSÃO
1. Indefiro o pedido de reconsideração de ato, e mantenho a punição imposta ao SD BM 

MARICLEITON  LIMA ROSA,  RG 281561,  com 02 (DOIS) dias de  DETENÇÃO,  pois  infringiu  com sua 
conduta o Art. 37, incisos XXIV, XXVIII e L, com atenuante no Art.35, inciso I e agravantes no Art. 36, 
incisos II e III.  Transgressão de natureza “LEVE”, por incidir no Art. 31, § 1º, I e II.  Todos os artigos e 
incisos da Lei  6.833 de 13 de fevereiro de 2006. Ingressa no  comportamento “MAU”.  O militar  deve 
cumprir a devida punição no quartel onde serve.

2.  O  Subcomandante  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,  ou executá-la  após transcurso o prazo recursal,  caso já  tenha sido publicada em BG, 
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conforme o disposto no art. 48, § 1° do CEDPM. Aguardar o prazo recursal de 05 (cinco) dias e executar a  
punição.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Marituba-PA, 06 de Agosto de 2013.

GLEYDS MELENDEZ ALVES – MAJ QOBM
Comandante do 1°SGBM/I-Marituba 

11.5.) REQUERENTE: MARICLEITON LIMA ROSA, RG: 281561
ADVOGADO: JOHNYELSON DA SILVA SANTOS - OAB/PA nº 18.085
ASSUNTO: Requer  reconsideração  do  ato  administrativo  referente  à  Portaria  nº 

007/2013 - PADS CMDO do 1º SGBM/I-MARITUBA, publicada em Boletim Geral nº  091 de 16MAI2013, 
que  culminou  com a  punição  do  SD BM  MARICLEITON LIMA ROSA,  RG  281561,  com  04 DIAS DE 
DETENÇÃO.

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

LIMA ROSA pertencente ao 1º SGBM-Marituba, por ter faltado serviço de Guarnição da VTR ABT-21 para o 
qual estava devidamente escalado, no dia 20 de abril de 2013 (sábado).

E após análises do elemento probante testemunhal e documental, juntado aos autos, o 
militar foi punido, com  04 DIAS DE DETENÇÃO, por ter infringido com suas condutas o Art. 37, incisos 
XXIV, XXVIII e L, com atenuantes no Art.35, inciso I e agravantes no art. 36, inciso III. Transgressão de 
natureza “LEVE”, por incidir no Art. 31, § 1°, incisos I e II. Todos da Lei Estadual n° 6.833/2006. Permanece 
no comportamento “MAU”.

O nobre defensor recorrente entrou com pedido de Reconsideração de Ato Administrativo 
solicitando que: “A punição aplicada ao militar é desarrazoada e pede a absolvição do acusado, para que 
assim  o  mesmo  possa  dispor  da  maneira  correta  de  seu  direito  constitucional  de  ampla  defesa  e 
contraditório”.

II – DAS PRELIMINARES DO RECURSO
Recebo  o  presente  recurso  protocolado  perante  este  Comando  do  1º  SGBM/I,  e 

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

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

irresignado com a punição imposta de 04 dias de DETENÇÃO, por ter faltado serviço de Guarnição da VTR 
ABT-21 no dia 20 de abril de 2013, para o qual estava devidamente escalado neste Quartel do 1º SGBM/I-
Marituba.

Primeiramente cumpre ressaltar que em obediência aos princípios processuais do devido 
processo legal e da ampla defesa o recorrente foi devidamente intimado de todos os atos praticados durante 
o procedimento apuratório, não tendo apresentado suas razões preliminares de defesa, conforme parte e 
certidão às fls. 13 e 14.

Em  sede  de  alegações  finais  (fl.  43)  o  recorrente,  na  pessoa  de  seu  Procurador 
legalmente constituído, pugnou por sua absolvição e consequente arquivamento do PADS, contudo diante 
da insuficiência das provas e justificativas apresentadas, a conclusão do referido PADS (fl. 69) foi no sentido  
de responsabilizá-lo pelas transgressões disciplinares previstas na Lei Estadual nº 6.833/2006.

Com relação  à  alegação,  constante  no  pedido  de  reconsideração  de  ato,  de  que  a 
punição  imposta  ao  recorrente  é  incoerente  com a  suposta  transgressão  imputada,  verifica-se  que  tal  
argumento não procede, uma vez que, a punição de  04 dias de DETENÇÃO imposta ao recorrente é 
perfeitamente condizente com o que está previsto no art. 50, I, a, da Lei Estadual nº 6.833/2006.

Art. 50. A aplicação da punição deve obedecer às seguintes normas:
I  -  a  punição  deve  ser  proporcional  à  gravidade  da  transgressão,  dentro  dos 

seguintes limites:
a) de repreensão, dez dias de detenção para transgressão leve;
Cumpre salientar que a conduta do militar é de natureza LEVE, conforme o que dispõe o 

Art. 31, § 1º, I da Lei Estadual nº 6.833/2006: 
Art.  31.  As  transgressões  disciplinares  serão  classificadas  observando-se  o 

seguinte:
§ 1º De natureza “leve”, quando constituírem atos que por suas consequências 

não resultem em grandes prejuízos ou transtornos:
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I - ao serviço policial-militar;”
Não é de mais asseverar que com sua conduta o recorrente violou os preceitos legais  

previstos no Art. 37, incisos XXIV, XXVIII e L, com atenuantes no Art.35, inciso I e agravantes no art. 36,  
incisos II e III, todos da lei 6.833 de 13 de fevereiro de 2006.

Art. 37. São transgressões disciplinares todas as ações ou omissões contrárias à 
disciplina policial-militar, especificadas a seguir:

POR OMISSÃO
XXIV – Deixar de cumprir ou de fazer cumprir normas regulamentares na esfera de 

suas atribuições;
XXVIII  –  Deixar  de  participar  a  tempo,  à  autoridade  imediatamente  superior,  a 

impossibilidade de comparecer à OPM ou a qualquer ato de serviço;
CONTRA OS SERVIÇOS POLICIAIS-MILITARES
L – Faltar ao expediente ou ao serviço para o qual esteja escalado.
ATENUANTES
Art. 35. São circunstâncias atenuantes:
- bom comportamento.
AGRAVANTES
Art. 36. São circunstâncias agravantes:
II – prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões;
III – reincidência de transgressão.
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 comandante desta subunidade.

IV - CONCLUSÃO
1. Indefiro o pedido de reconsideração de ato, e mantenho a punição imposta ao SD BM 

MARICLEITON LIMA ROSA, RG: 281561, com 04 (QUATRO) dias de DETENÇÃO, pois infringiu com suas 
condutas o Art. 37, incisos XXIV, XXVIII e L, com atenuante no Art.35, inciso I e agravantes no art. 36,  
incisos II e III.  Transgressão de natureza “LEVE”, por incidir no Art. 31, § 1º, I.  Todos os artigos e incisos 
da Lei 6.833 de 13 de fevereiro de 2006. Permanece no comportamento “MAU”.  O militar deve cumprir a 
devida punição no quartel onde serve.

2.  O  Subcomandante  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,  ou executá-la  após transcurso o prazo recursal,  caso já  tenha sido publicada em BG, 
conforme o disposto no art. 48, § 1° do CEDPM. Aguardar o prazo recursal de 05 (cinco) dias e executar a  
punição.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Marituba-PA, 06 de Agosto de 2013.

GLEYDS MELENDEZ ALVES – MAJ QOBM
Comandante do 1°SGBM/I-Marituba 

11.6.) REQUERENTE: SD BM RG 4037265 GERBSON DE FREITAS GONÇALVES, MF 
57173437-1. 

ASSUNTO: Requer Reconsideração do Ato Administrativo referente à Portaria nº 16, de 
15/03/2013,  publicada  no  Boletim Interno  nº  25/2013  de  21/06/2013,  que  culminou  com a  punição  do 
Requerente acima mencionado, com 11 (onze) dias de prisão.

ANEXOS: Pedido de Reconsideração do Ato Administrativo, de 24/06/2013, do SD BM 
RG 4037265 GERBSON DE FREITAS GONÇALVES.
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I – DOS FATOS
O Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS), instaurado por determinação 

deste  Comando,  através  da  Portaria  nº  16,  de  15/03/2013  e  publicada  no  Boletim  Geral  nº  65,  de 
09/04/2013,  teve  por  intuito  apurar  a  conduta  do  SD  BM  RG  4037265 GERBSON  DE  FREITAS 
GONÇALVES, MF 57173437-1, o qual  teria, em tese,  ofendido com palavras de baixo calão o Cb BM J. 
Gomes.

Após análise de provas testemunhais e documentais, juntadas aos autos, a Praça BM 
em questão foi sancionada disciplinarmente com  11 (onze) dias de prisão, por ter  infringido, com sua 
conduta, o art. 37, incisos, CXIV, CXV, CXVI e CXVII, bem como deixou de observar aos art’s 6º, § 1º, 
incisos I, II e VI, e § 2º; 7º, §§ 2° e 3°; 17, incisos II, X, XIV, XVI, XVII; 18, incisos V, XIII, XXX, XXXI, XXXIV, 
XXXVI  e  XXXIX com circunstâncias agravantes disponibilizadas no art.  36,  incisos II  e  V,  tudo  da Lei 
Estadual nº 6.833, de 13/02/2006.

O SD BM RG 4037265 GERBSON DE FREITAS GONÇALVES, MF 57173437-1 entrou 
com pedido de Reconsideração de Ato Administrativo solicitando a anulação da punição imposta.

II – DAS PRELIMINARES DO RECURSO
Recebo  o  presente  recurso  protocolado  perante  este  Comando  e,  preenchidos  os 

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

III- INOBSERVÂNCIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
O recorrente entrou com Pedido de Reconsideração de Ato,  uma vez que a sanção 

disciplinar imposta de 11 (onze) dias de prisão, foi motivada não pelo que foi apurado na Portaria, mas sim 
pelo que foi relatado pelo Graduado de dia, sendo que esta fora a única testemunha.

Dentre as três testemunhas apenas uma confirma as acusações que pesam sobre o 
acusado de acordo com a Portaria nº 16/2013, que é o próprio autor da denúncia, no caso, o CB BM J  
GOMES.

O ofendido em nenhum momento cita que foi  desrespeitado em forma, nem em seu 
depoimento nem na parte endereçada ao Subcomando, fato que teria motivado a punição. Tampouco foi  
dada possibilidade de defesa ao acusado a respeito dessa acusação.

IV- CONCLUSÃO
Ante a todo o exposto,  defiro o Pedido de Reconsideração de Ato, anulando a sanção 

disciplinar imposta ao SD BM RG 4037265 GERBSON DE FREITAS GONÇALVES, MF 57173437-1, com 
11 (ONZE) dias de PRISÃO, por considerar as argumentações do referido militar pertinentes e em acordo 
com a legislação vigente, punição essa publicada em Boletim Geral nº 065, de 09/04/2013.

Ao  Subcomandante  do  12º  SGBM,  após  publicação  em  Boletim  Geral  da  presente 
análise, para anular a referida punição, bem como registrá-la nos Assentamentos Funcionais do SD BM RG 
4037265 GERBSON DE FREITAS GONÇALVES, MF 57173437-1, conforme o disposto no art. 48, § 1°, do 
CEDPMPA.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Átila das Neves Portilho – Maj QOBM
RG 3174195 - Comandante do 12° SGBM

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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