
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 02 DE SETEMBRO DE 2013.
BOLETIM GERAL Nº 163

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

SERVIÇO PARA O DIA 03 DE SETEMBRO DE 2013 (TERÇA-FEIRA)
Superior de Dia TCEL BM TAVERNARD
Supervisor de Área CAP BM GABRIELA

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM DINIZ
2º Turno: CAP BM WILLAMES

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM EUCLIDES
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM ALESSANDRE

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

a) Aprovo a Nota de Serviços nº 008/2013-CAT, concernente a OPERAÇÃO EXEMPLO, 
AOS SERVIÇOS DE VISTORIAS TÉCNICAS NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DA REGIÃO METROPOLITANA 
BELÉM, a serem executados nos períodos de 05 a 09, 12 a 16, 19 a 23 e de 26 a 30 de agosto de 2013,  
com o objetivo de realizar operações ostensivas com caráter preventivo, no intuito de minimizar o risco de  
sinistro nos Órgãos Públicos, visando contribuir para a incolumidade dos bens patrimoniais e da vida da so -
ciedade belenense, buscando orientar seus responsáveis, quanto aos procedimentos de segurança contra 
incêndios e controle de pânico, com vista a se fazer cumprir as normas de segurança de acordo com a legis-
lação vigente.

(Fonte: Ofício nº 367/2013 - DST)

b) Aprovo a Ordem de Serviço nº 012/2013-CAT, concernente OPERAÇÂO BELÉM SE-
GURA, AOS SERVIÇOS DE VISTORIAS TÉCNICAS NOS BAIRROS DA REGIÃO METROPOLITANA BE-
LÉM, a serem executados durante o mês de agosto de 2013, com o objetivo de realizar operações ostensi-
vas com caráter preventivo, no intuito de minimizar o risco de sinistro nos estabelecimentos comerciais, in-
dustriais e multifamiliares, visando contribuir para a incolumidade dos bens patrimoniais e da vida da socie-
dade belenense, buscando orientar seus responsáveis, quanto aos procedimentos de segurança contra in-
cêndios e controle de pânico, com vista a se fazer cumprir as normas de segurança de acordo com a legisla -
ção vigente.

(Fonte: Ofício nº 367/2013 - DST)

c)  Foi  aprovada a Nota  de  Serviço  de  nº  02/2013,  elaborada  pela  DST,  referente  a 
“OPERAÇÃO INTEGRADA DE VISTORIA NAS REVENDAS DE GLP E DE COMUSTÍVEIS LÍQUIDOS DA 
REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM”, realizada no dia 31 de agosto de 2013.

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS GERAIS
A – ALTERAÇAO DE PRAÇA

1 – LICENÇA SAÚDE - CONCESSÃO
Conforme parecer médico  concedi:
A contar do dia 16JUL2013.
Ao CB BM EDIVAN MODESTO ANDRADE, do QCG/TSE,  48 horas de dispensa de 

serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 18JUL2013.
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A contar do dia 02AGO2013.
Ao SGT BM CLEMILDO MONTEIRO MORAES, da AJG/QCG, 24 horas de dispensa de 

serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 03AGO2013.

A contar do dia 12AGO2013.
Ao SUBTEN BM ALBERTO RODRIGUES RIBEIRO, do AJG/QCG, 15 (quinze) dias de 

dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 27AGO2013.

A contar do dia 26AGO2013.
Ao SGT BM ARNÓBIO PELAES DE SÁ FILHO,  do  AJG/QCG,  15  (quinze)  dias  de 

dispensa de serviço, podendo responder expediente.

2 – FÉRIAS – ANTECIPAÇÃO
Antecipo para o dia 09SET2013, o período de férias regulamentar previsto para o mês de 

OUT2013, relativo ao ano de 2012, do SD BM WESLEY ANDRADE PIEDADE PADILHA, da AJG/QCG.
(Fonte: Nota nº 67/2013 – Gabinete do comando Geral)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – ATO DA DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO

PORTARIA Nº 052 DE 13 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 no ofício nº 117/2013-COP de 06 de junho de 
2013, averiguar todos os fatos referente ao naufrágio da embarcação LEME 01 do GMAF, 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 referente ao naufrágio da embarcação LEME 01 do GMAF, per-
tencente ao CBMPA.

Art. 2º - Nomear o 2º TEN QOABM Jerry Emerson Menezes Arrais, 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 
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.

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

PORTARIA Nº 053 DE 13 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 no ofício nº 044-2ºGBS/GSE de 09 de maio de 
2013, averiguar todos os fatos referente ao acidente envolvendo a VTR UR-40, 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 referente ao acidente envolvendo a VTR UR-40, pertencente ao 
CBMPA.

Art. 2º - Nomear o 2º TEN QOABM Miréia Cafezakis Moutinho, 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 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.
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Jayme de Aviz Benjó– Maj. QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA, em execício

PORTARIA Nº 054 DE 13 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 no ofício nº 49/2013-2º GBS/GSE, de 15 de 
maio de 2013, averiguar todos os fatos referentes a quebra do para-brisa traseiro da VTR UR-24, pertencen-
te 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 referente a quebra do para-brisa traseiro da VTR UR-24, perten-
cente ao CBMPA.

Art. 2º - Nomear o Cap QOBM ARTHUR ARTEAGA DURANS VILACORTA, como encar-
regado 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 através 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.

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

PORTARIA Nº 055 DE 13 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 no ofício nº 197/2013-5ºGBM de 20 de maio de 
2013, averiguar todos os fatos referente ao acidente com a VTR UR-21, 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 referente ao acidente com a VTR UR-21, pertencente ao CBMPA.
Art. 2º - Nomear o 2º TEN QOABM Ribamar Corrêa 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 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.

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

PORTARIA Nº 056 DE 13 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 no ofício nº 205/2013-5ºGBM de 23 de maio de 
2013, averiguar todos os fatos referente a um capacete tipo GALLET que caiu e quebrou a viseira, perten -
cente ao CBMPA.

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

os responsáveis, averiguar todos os fatos referente a um capacete tipo GALLET que caiu e quebrou a visei-
ra, pertencente ao CBMPA.

Art. 2º - Nomear o 2º TEN QOBM Marcelo Pinheiro dos Santos, 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.

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

PORTARIA Nº 057 DE 13 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 no ofício nº 425/2013-2ºSGBM/I de 24 de julho 
de 2013, averiguar todos os fatos referente ao para brisa da VTR ÔNIBUS de placa  JUU 0931, 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 referente ao para brisa da VTR ÔNIBUS de placa JUU 0931, per-
tencente ao CBMPA.

Art. 2º - Nomear o 2º TEN QOABM Ivo dos Santos Franco, como Encarregado de Inqué-
rito 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.

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

PORTARIA Nº 058 DE 13 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 parte s/nº/DEI de 19 de junho de 2013, ave-
riguar todos os fatos referente a VTR APS-33 Ford Fiesta hatch de placa JVG 3094, 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 referente a VTR APS-33 Ford Fiesta hatch de placa JVG 3094
Art. 2º - Nomear o 2º TEN QOABM Carlos Alberto Ferreira dos Santos Junior, como En-

carregado 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, 13 de agosto de 2013.

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

PORTARIA Nº 059 DE 13 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 parte s/nº-2013-Ten JORGE de 27 de maio 
de 2013, averiguar todos os fatos referente ao para brisa da VTR AR Ranger de  placa NTA 4399, perten -
cente ao CBMPA.

RESOLVE:
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Art. 1º - Determinar abertura de Inquérito Técnico, a fim de apurar as causas, efeitos e 
os responsáveis,  averiguar todos os fatos referente ao para brisa da VTR AR Ranger de placa NTA 4399, 
pertencente ao CBMPA.

Art. 2º - Nomear o 2º TEN QOABM Paulo Wagner Alfaia de Menezes, 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.

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

PORTARIA Nº 060 DE 19 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 no ofício nº 166/2013-6ºSGBM/I de 08 de julho 
de 2013, averiguar todos os fatos referente aos trincamentos do para-brisa da VTR AR-51, 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 referente aos trincamentos do para-brisa da VTR AR-51, perten-
cente ao CBMPA.

Art. 2º - Nomear o 1ºTEN QOBM FABIO Paris Carneiro da Costa, 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 
formalizadas pormeio 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.

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

PORTARIA Nº 061 DE 19 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 no ofício nº 595/2013-11ºSGBM/I de 25 de julho 
de 2013, averiguar todos os fatos referente ao degrau da VTR ABT-26, 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 referente ao degrau da VTR ABT-26, pertencente ao CBMPA.
Art. 2º - Nomear o CAP QOBM Erivaldo dos Santos Cardoso, 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 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.

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

PORTARIA Nº 062 DE 19 DE AGOSTO DE 2013
O Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas atri-
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buições legais, tendo tomado conhecimento do fato exposto na cópia autentica nº 127/2013-COp de 09 de 
junho de 2013, averiguar todos os fatos referente ao limpador de para-brisa da VTR ABT-14, 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 referente ao limpador de para-brisa da VTR ABT-14, pertencente 
ao CBMPA.

Art. 2º - Nomear o CAP QOBM Edílson de Jesus Baia Ferreira, 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 
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.

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

PORTARIA Nº 063 DE 19 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 094/2013-COp de 26 de 
julho de 2013, averiguar todos os fatos referente a VTR ABS-13, 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 referente a VTR ABS-13, pertencente ao CBMPA.
Art. 2º - Nomear o 2ºTEN QOABM Cley Nascimento Moraes, 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 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.

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

PORTARIA Nº 065 DE 19 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 no ofício nº 456/2013-2ºSGBM/I de 13 de agos-
to de 2013, averiguar todos os fatos referente a VTR AR-39, 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 referente a VTR AR-39, pertencente ao CBMPA.
Art. 2º - Nomear o 1ºTEN QOBM Diego Wagner Pinto Rodrigues, 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 

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, 19 de agosto de 2013.

Jayme de Aviz Benjó– Maj. QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA, em execício
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4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - ATO DESTE COMANDO

PORTARIA Nº 567 DE 28 DE AGOSTO 2013.
ANEXO: 
Cópia da Solução de Inquérito Policial Militar, Portaria nº 025/2013, de 11 de março de 

2013;
Cópia dos Autos de Inquérito Policial Militar com 72 folhas, Portaria nº 025/2013, de 11 

de março de 2013; 

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 26, inciso, I, da lei n° 6.833/2006 e tendo tomado conhecimento dos seguintes 
fatos:

FATO 1 – Considerando a possível falta grave cometida pelo do SD BM MARICLEITON 
LIMA ROSA,  MF:57189314-1,  CPF: 776.266.562-53, pertencente ao efetivo do QCG, cometeu ato  que 
desabonam a hierarquia e a disciplina,  sem apresentar causas de justificação plausíveis para com sua 
conduta, ter procedido incorretamente no desempenho do cargo, violando, em tese, o sentimento do dever 
no exercício da função ou de serviço Bombeiro Militar, ter ingressado no comportamento MAU e praticado 
novo ato com indícios de transgressão disciplinar, bem como ter praticado atos de natureza grave que afeta, 
a honra pessoal, o pundonor Policial Militar e o decoro de classe.

FATO 2 – Onde através da solução de IPM, portaria nº 025/2013, de 11 de março de 
2013, ficou constatado indícios que o referido militar utilizou atestados médicos falsos para justificação das  
faltas que teria cometido, onde ao inquirir o médico Daniel Santos, CRM 10.512, informa que não estava de 
serviço no referido hospital Guadalupe nos referidos dias e tampouco expediu atestado ao referido militar,  
havendo indícios de Crime Militar capitulado nos art. 311 e 312 do CPM, bem como de transgressão da 
disciplina de natureza grave. 

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

para apurar a conduta do SD BM MARICLEITON LIMA ROSA, MF:57189314-1, CPF: 776.266.562-53, pois 
há indícios de indignidade ou incompatibilidade para com o cargo, afetando substancialmente os preceitos 
da ética, da honra pessoal e do pundonor militar, e por haver violado “em tese” art. 6º, § 1º, incisos, I, II, V,  
VI; art. 17, Incisos, X, XI, XIII, XVII; art. 18, Incisos, IV, VII, IX, XVIII; Art. 37, incisos, XXIV, CIV, CVII, CXVIII,  
CXXXVII, §2º Concomitante com “Art. 311 e 312 do CPM”; art. 114, incisos I, II, III e IV da lei Estadual n°  
6.833/2006, podendo o militar ser sancionado de acordo com o art. 106, § Único da referida lei,  estando 
elencado neste dispositivo o licenciamento a bem da disciplina;

Art.2º -  Nomear o 1º TEN QOBM  JAMYSON DA SILVA MATOSO,  MF: 57190119-1, 
como presidente delegando as atribuições que me compete;

Art.3° -  O Presidente deverá observar as orientações formalizadas através do ofício n° 
1000/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 128, de 14 de julho de 2008;

Art.4° -  O  Presidente  deverá  instruir  o  processo  em consonância  com os  preceitos 
constitucionais do devido processo legal, contraditórios e ampla defesa prevista no art. 5°, incisos LIV e LV 
da Constituição Federal/88, e observar os ritos processuais previstos na Lei Estadual n° 6.833, de 13 de  
fevereiro de 2006;

Art.5°  -  Estabelecer  o  prazo  legal  de  15  dias  para  a  conclusão  dos  trabalhos  em 
conformidade com a legislação vigente;

Art.6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

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

2 - SOLUÇÃO DE CONSELHO DE DISCIPLINA
Analisando  os  Autos  do  Conselho  de  Disciplina  procedido  por  meio  da  Portaria  nº 

156/2013 – Cmdº Geral de 21 de março de 2013, cujo presidente foi, na época, o CAP QOBM JOSAFÁ 
TELES  VARELA FILHO,  instaurado  com  o  intuito  de  apurar  a  conduta  do  CB  BM  LUCIO  MAURO 
CONCEIÇÃO CABRAL sobre os fatos ocorridos no dia 19 de junho de 2006 e 22 de junho de 2012 na  
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cidade de Belém do Pará, culminando com a prisão do referido militar, onde ocorreu um roubo na casa da  
policial militar Erika Natalie Pereira de Miranda Duarte, onde os partícipes envolvidos no referido ato relatam 
que utilizaram um veículo  em tese  alugado pelo  CB BM CABRAL,  e  de acordo  com depoimento dos  
envolvidos no referido roubo, estes informam que o militar do CBMPA estava ciente que o veículo iria ser 
usado para prática de roubo, conforme fls nº 09, fls. nº 16, 24, 25, 39, 40 e 41 dos autos da prisão em 
flagrante delito.

RESOLVO
1) Concordar com a conclusão a que chegou a Comissão do Conselho de Disciplina da 

existência  de  indícios  de  crime  e  transgressão  da  disciplina  praticado  pelo  CB  BM  LUCIO  MAURO 
CONCEIÇÃO CABRAL, já que o acusado procedeu de forma incorreta, violando o sentimento do dever 
bombeiro militar, bem como praticou ato de natureza grave afetando a honra pessoal, a ética, pundonor  
bombeiro militar e o decoro da classe, apresentando, desta forma, indignidade e incompatibilidade para com 
o cargo e função  desempenhados nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar;

Destaca-se  que  referente  ao  fato  objeto  deste  processo  o  militar  não  conseguiu 
desvincular sua imagem das acusações a ele imputadas, pois há provas nos autos que o referido cabo 
concorreu para a prática criminosa, não apresentando durante a fase de instrução provas contundentes de  
convencimento que garantisse a sua absolvição.

Por  fim,  ressalta-se  que  na  esfera  judicial  tramita  o  processo  nº0010970-
39.2012.814.0401 no qual condenou o militar a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de multa, 
sendo interposto recurso de apelação por parte do militar.

2)  Desta forma, estão demonstrados indícios de indignidade ou incompatibilidade para 
com o serviço bombeiro militar por parte do  CB BM LUCIO MAURO CONCEIÇÃO CABRAL,  afetando 
substancialmente  os  preceitos  da  ética,  da  honra  pessoal,  do  pundonor  e  o  decoro  da  classe  militar,  
infringindo com sua conduta os art. 17 incisos I, II, V, X, XIII, XIV, XV, XVII, XXI, XXIII, XXIV parágrafos 1º,  
2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º, art. 18 incisos III, VII, IX, XI, XVI, XVIII, XXIV, XXVIII, XXXIII, XXXV, XXXVI e XXXVII;  
c/c art. 37 incisos XXIV, XXVI, XLVI, CIV, CXLI, CXLIII e CXLV da lei nº 6.833/2006; Com atenuante no Art. 
35, Inciso I e agravantes no Art. 36, Incisos II, IV, VIII; Transgressão de natureza “GRAVE” por incidir no 
Art. 31, §2º, I, II, III, IV e VI. Todos os dispositivos da Lei nº 6.833/2006;

3) EXCLUIR A BEM DA DISCIPLINA o CB BM LUCIO MAURO CONCEIÇÃO CABRAL 
pelos fatos acima mencionados, em consonância com o art. 126 inciso III da Lei nº 6.833/2006;

4) A Diretoria de Pessoal para conhecimento e providências administrativas necessárias, 
após o decurso do prazo recursal. 

5) Publicar em Boletim Geral a presente solução do Conselho de Disciplina. A Ajudância 
Geral para providências;

6) Arquivar os Autos do Conselho de Disciplina na 2ª seção do EMG. A Assistência do 
Subcomando para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2.

Belém-Pa, 28 de agosto de 2013. 

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

3 - SOLUÇÃO DE PADS
A) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 

determinação deste Subcomando Geral do CBM/PA, instaurado através da Portaria nº028/2013 – Subcmdº 
Geral, de 15 de abril de 2013, publicado em BG nº 0072/2012, de 18 de abril de 2013, cujo presidente foi  
nomeado  CAP QOBM ADALMILENA CAFÉ DUARTE  DA COSTA,  MF:  5749077/1,  que  visa  apurar  a 
conduta do militar:  SD BM ANDERSON CARLOS ZEFERINO LEAL, MF: 57174205-1, que versa sobre os 
autos de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor do militar, pelos crimes tipificados no art. 14, da lei nº  
10.826, de 22 de dezembro de 2003, de porte ilegal de arma de fogo, fato ocorrido no dia 30 de outubro de 
2012, por volta das 14h30min, na Estrada do Aurá;

RESOLVO:
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 do processo na ação penal nº 0002408-28.2013.8.14.0200 que tramita na 
Justiça Estadual Comum, onde não há indícios de crime militar, mas pelas provas presentes nos autos 
também ficou comprovado a transgressão da disciplina bombeiro militar, por parte SD BM ANDERSON 
CARLOS ZEFERINO LEAL, MF: 57174205-1, ficou confirmado por meio de inquirição das testemunhas que 
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efetuaram a prisão do militar, ás fls. 115, 117, onde confirma que o referido armamento foi apreendido no 
interior do veículo do acusado, juntamente com certa quantia em dinheiro, onde o acusado afirma que a  
arma é do SGT PM ANDRÉ LEVY DA SILVA, mas o proprietário do armamento confirma que vendeu para o 
acusado em setembro de 2012 o referido armamento,  onde o referido valor  em dinheiro apreendido no 
interior do veículo seria proveniente do tráfico de drogas que o acusado estava fazendo no bairro, mas não  
foi  confirmado  esta  conduta  por  parte  do  militar  nos  autos  de  PADS,  mas  com  a  sua  conduta  foi 
indisciplinado, quando deixou de cumprir normas regulamentares na esfera das atribuições, não considerou 
a legalidade e a responsabilidades como dignidade pessoal bem como não atuou de forma ilibada mesmo 
fora do serviço, ferindo os princípios do decorro e da disciplina, quando portou arma em desacordo com  
normas regulamentares, agravasse ao fato do militar expôs o nome da corporação bem como ser reincidente  
na prática do mesmo crime, onde não demonstra a correção de atitudes por parte do mesmo, ferindo assim 
os preceitos da ética e disciplina Bombeiro Militar;

1 - Para preservar a hierarquia e a disciplina no CBM/PA,  PUNIR o  SD BM SD BM 
ANDERSON CARLOS ZEFERINO LEAL, MF: 57174205-1, com 23 (VINTE E TRÊS) dias de PRISÃO, pois 
infringiu com as suas condutas os Art. 17, inciso, XIII, XVII; Art. 18, incisos, VII, XVIII, XXXIII, XXXV; Art. 37,  
CXLV, § 2º do mesmo artigo combinado, com o artigo 14 da Lei nº 10.826/2003; Sem incidir em atenuantes 
do art. 35; Com agravantes do Art. 36, incisos, III, IX; Transgressão de natureza “GRAVE”, por incidir no Art. 
31,  §  2º,  incisos  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, executar a punição do militar, conforme o disposto  
no art. 48, § 1° da Lei Estadual nº 6.833/2006;

3 – Encaminhar cópias das inquirições do acusado e do militar que teria vendido a arma 
ao acusado a Justiça Militar do Pará, para fins de conhecimento, e se conveniente para a instrução criminal,  
anexado a ação penal;

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

4 - 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, 23 de agosto de 2013.

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

B) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 
determinação  do  Subcomandante  Geral  do  CBM/PA,  instaurado  por  meio  da  Portaria  nº044/2013 – 
Subcmdº Geral, de 08 de maio de 2013, publicado em BG nº87, em 10 de maio de 2013, cujo presidente foi  
nomeado 1° SGT BM BENEDITO FERREIRA DA FONSECA, que teve objetivo apurar a respeito da falta do 
CB BM CARLOS BENTES  TAVARES em serviço  ao  qual  estava  devidamente  escalado  na  função  de 
atendente ao 3° Turno, no CIOP, das 19h00min às 07h00min do dia posterior, bem como não comunicou seu 
superior imediato à impossibilidade de comparecer em tempo hábil ao ato de serviço.

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

Disciplinar Simplificado, de que não há indícios de crime militar, porem há transgressão disciplinar do CB 
BM CARLOS  BENTES  TAVARES,  pois  de  acordo  com os  autos  há  suficiência  probante  configurando 
tipicidade disciplinar do militar.

2)  DOSIMETRIA:  Preliminarmente  ao  julgamento  da  transgressão,  após  analise  com 
base nos art. 32,33,34,35 e 36 do CEDPM verificou-se que os ANTECEDENTE DO TRANSGRESSOR lhes 
são aproveitáveis, pois de acordo com a ficha disciplinar o militar  encontra-se no comportamento BOM . AS 
CAUSAS QUE DETERMINARAM A TRANSGRESSÃO não lhes são favoráveis, pois tinha como entrar em 
contato com o Coordenador de Operações para informa o ocorrido. A NATUREZA DOS FATOS E ATOS 
QUE ENVOLVERAM não lhes são favoráveis, pois o acusado era sabedor de sua condição de atendente ao 
3°  Turno,  no  CIOp,  das  19h00min  às  07h00min  do  dia  posterior.  AS  CONSEQUÊNCIAS  QUE  DELA 
POSSAM ADVIR demostram prejuízo ao serviço, pois a pratica da referida transgressão repercute de forma 
desarmônica no âmbito da corporação, podendo ensejar condutas negativa análogas no seio da tropa e 
consequentemente fragilizando o bom andamento do serviço. Não há causas de justificação prevista no art.  
34. ATENUANTE do inciso I, do art. 35. NÃO HAVENDO CAUSAS DE AGRAVAÇÃO PREVISTO no ART. 
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36
3)  NORMAS INFRINGIDAS: Destarte o militar infringiu com sua conduta os art. art.17, 

incisos X,  art.18, incisos VII, art.37, incisos XXIV, XXVIII da Lei Estadual n° 6833/2006. Em virtude da não 
totalidade das acusações atribuída ao acusado nas iniciais deste processo não se amoldarem na integra, 
pois  apresentou  declaração  de  comparecimento  em unidade  de  saúde,  conforme  demostra  nos  autos. 
Desclassifico a transgressão atribuída ao acusado de MÉDIA para LEVE; fica Repreendido.               

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,20 de agosto de 2013.

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

C) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 
determinação deste Subcomando Geral do CBM/PA, instaurado através da Portaria nº287/2012 – Subcmdº 
Geral,  de  30  de  outubro  de  2012,  publicado  em BG nº  205/2012,  de  06  de  novembro  de  2012,  cujo 
presidente foi nomeado 2º TEN QOBM CARLOS RANGEL VALOIS DA SILVA,  MF: 57218021/1, que visa 
apurar a conduta do militar: SD BM ALEXANDRE RAFAEL BRITO BEZERRA, MF:57218524/1, pertencente 
ao quartel do 9º GBM – Altamira, o qual, teria em tese, realizados as seguintes condutas; Teria ameaçado de  
morte o SD BM THIAGO GLYTON DA SILVA CRISPIM, sendo que o militar ameaçado foi transferido para o 
3º SGBM/I – Infraero/Altamira; Teria realizado disparo de arma de fogo na sala da recepção do quartel do 9º  
GBM/I – Altamira; Teria realizado compras nos comércios de Altamira e não teria efetuado o pagamento das 
mesmas; Teria realizado compras nos comércios de Altamira e não teria efetuado o pagamento das mesmas; 
Teria dormido quando de serviço de sentinela, em seu quarto de hora; Teria se ausentado, quando de serviço 
no 9º GBM, antes da passagem de serviço, sem permissão de quem de direito; Teria difamado a Srª Carla  
Maria Barbosa da Silva, através de mensagens de celular. Fato registrado na DPC de Altamira, conforme 
BOP nº049/2012.002744-8; Teria se portado de maneira inconveniente para com o 2º SGT BM José de 
Ribamar Ferreira dos Santos, fato esse ocorrido no dia 20 de dezembro de 2011;

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

Disciplinar Simplificado, que pelas provas presentes nos autos  não há indícios de crime comum, porém 
ficaram constatados indícios de crimes militares tipificados “em tese” nos Art. 203, Art. 215, Art. 216, Art. 
223, Art. 224, do Decreto Lei nº 1.001, de 21 outubro de 1969, (CPM). E pelas provas nos autos  ficou 
comprovado a transgressão da disciplina bombeiro militar, por parte  SD BM ALEXANDRE RAFAEL 
BRITO BEZERRA, MF:57218524/1, onde pelas provas acostadas aos autos, o mesmo ameaçou e agrediu 
fisicamente o SD BM THIAGO GLYSTON DA SILVA CRISPIM, fato confirmado pelas testemunhas às fls, 60, 
61, 65 e 66; ficou comprovado também que o referido militar efetuou disparo de arma de fogo com imperícia,  
colocando em risco o próprio acusado fato confirmado pelas provas às fls, 77B, 77C, 79B, 79C, 80, 81 e  
81C; ficou comprovado também que o militar efetuou compras no comércio expondo o nome da corporação, 
fato confirmado pelas provas materiais às fls, 29B, 30B, 31, 56 e 62; bem como ficou comprovado que o 
mesmo estava deitado em seu quarto de hora, quando o mesmo deveria estar de sentinela, atento na guarda 
da  unidade e  na comunicação  caso  fossem acionado;  ficou  comprovado que  o  militar  se  ausentou  da 
unidade sem a permissão de quem de direito, fato confirmado através das provas materiais ás fls, 57B, 57C,  
64B. 64C, 64D e 64E; ficou comprovado que o referido militar ofendeu e difamou a senhora Carla Maria  
Barbosa da Silva, fato confirmado pelas testemunhas ás fls, 55, 68, 69, 82 e 83; ficou comprovado também 
que o referido acusado portou-se sem compostura perante o SGT BM JOSÉ DE RIBAMAR FERREIRA DOS 
SANTOS, fato confirmado pelas testemunhas às fls 32, 70B, 71, 72, 76, dos autos, com as suas condutas foi 
indisciplinado portou-se sem compostura, feriu os preceitos da ética da disciplina e as leis vigentes em nosso 
ordenamento, agrava-se a pena pelo fato do militar cometer algumas transgressões em presença de demais  
militares, não apresentou causas de justificação plausíveis para com suas condutas e expôs negativamente 
a imagem dos militares da corporação bem como não atuou com profissionalismo;

2) Para preservar a hierarquia e a disciplina no CBM/PA, PUNIR o SD BM ALEXANDRE 
RAFAEL BRITO BEZERRA,  MF:57218524/1, com  30 (TRINTA) dias de  PRISÃO, pois infringiu com  sua 
conduta o Art. 6º, § 1º incisos, I, II, V, VI; Art. 17, incisos, X, XVI, XVII, Art. 18, incisos, VII, XVIII, XXVIII, XXX,  
XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, Art. 37, incisos, XXIV, XXXI, LIV, LV, LIX, LXI, CXIII, CXIV, CXLII, CXLVII; Com 
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atenuante do art.  35, inciso, I;  Com  agravantes, Art.  36, incisos, II,  V, IX, X; Transgressão de natureza 
“GRAVE”,  por  incidir  no  Art.  31,  §  2º,  inciso,  III,  V,  VI;  Todos  os  artigos  e  incisos  da  Lei  6.833/2006. 
Permanece no comportamento “BOM”, o militar deve cumprir a devida punição na Unidade onde serve;

3)  Após  transcurso  o  prazo  recursal  aplicar  a  devida  punição  ao  militar,  conforme  o 
disposto no art. 48, § 1° da lei 6.833/2006;

4) Encaminhar uma via dos autos de PADS a JME/PA, para conhecimento e deliberação, 
a Assistência do Subcomando Geral para providencias;

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

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

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Belém-PA, 21 de agosto de 2013.

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

d) Analisando os autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 
determinação do Comando da 1ª SBM/I  – INFRAERO, por meio da Portaria  nº  005/2013 -  1ª  SBM/I  – 
INFRAERO, de 18 de abril  de 2013, publicada no Boletim Geral nº 078 de 26ABR2013, cujo Presidente 
nomeado foi o 3º SGT BM José  Alonso Aguiar Santos, RG: 2069243, tendo o intuito de apurar todas as 
circunstâncias da conduta e as possíveis transgressões disciplinares praticadas pelo do SD BM  Kleyfer 
Paula Nogueira RG: 3708053, no episódio ocorrido no dia 10 de janeiro de 2013, na sala do Subcomando da 
1ª  SBM/INFRAERO,  o  qual  teria  “  em tese”  respondido  a  superior  hierárquico  desrespeitosamente  na 
presença de subordinado, ao ser repreendido por estar com um uniforme em desalinho, quando de serviço,  
como componente da guarnição, e ainda faltado com a verdade quando afirmou que trajava condignamente  
o uniforme de educação de educação física:

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

Disciplinar Simplificado, de que em face dos fatos e pelas provas colhidas nos autos  não há indícios de 
crime comum ou militar. Entretanto,  está configurada a transgressão da disciplina bombeiro militar, 
praticada pelo SD BM Kleyfer  Paula Nogueira quando respondeu desrespeitosamente a determinação do 
seu  superior  hierárquico,  na  presença  de  subordinado,  conforme ficou  evidenciado  nas  declarações da 
testemunha (Fls. nº 058 e 059).

2) PUNIR  o SD BM  Kleyfer  Paula Nogueira, com 02 (dois) dias de  DETENÇÃO,  pois 
infringiu com sua conduta o art. 17 incisos, X, XVI, X VII, e § 3º, art. 18 incisos VII, XXXI, e art. 37, incisos X, 
CXV, CXVI, com  atenuante  no art.  35, inciso I;  e com agravantes do art.  36 inciso VI; transgressão de 
natureza  “LEVE”,  por incidir no art. 31§ 1º. Todos os artigos e incisos da Lei 6.833/2006. Permanece no  
comportamento “BOM”.

3) Ao Subcomandante da 1ª SBM/I - Infraero, para providenciar nota de punição para 
publicação em Boletim Geral e cumprimento das demais fases de execução da sanção disciplinar, conforme 
o disposto no art. 48, § 1° do CEDPM;

4) Cientificar o acusado e aguardar o prazo recursal, conforme art. 144 § 2º; e art. 145 § 
2º do CEDPM/PA, para após efetuar ou não o cumprimento da devida punição ao militar;

5)  Remeter  a  2ª  via  dos  autos  ao  Sr.  Subcomandante  Geral  para  homologação  e 
publicação em Boletim Geral da presente solução de (PADS). Ao Subcomandante da 1ª SBM/I - Infraero para 
providências;

6)  Arquivar  a 1ª via  dos autos do Processo Administrativo  Disciplinar Simplificado no 
Comando da 1ª SBM/I - Infraero.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Belém-PA, 07 de agosto de 2013.

Adalmilena Café Duarte da Costa – Maj QOBM
Comandante da 1ª SBM/I – INFRAERO

e) Analisando os autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado instaurado por 
determinação do Comando da 1ª SBM/I  – INFRAERO, por meio da Portaria  nº  005/2012 -  1ª  SBM/I  – 
INFRAERO, de 25 de junho de 2012, publicada no Boletim Geral  nº 123,  de 05JUL12, cujo presidente 
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nomeado foi o 2º SGT BM José Edilson Queiroz Alves, RG: 1779550, tendo o intuito de apurar a conduta do 
CB BM Roberto  Mauro da  Silva  Ferreira,  no fato ocorrido no dia 27.01.2012, por  volta das 08h30min, 
referente a uma desavença envolvendo o militar acima mencionado e o  Subten BM Jackson Alexandre dos 
Santos Silva, ambos a época,  pertencentes ao CFAE. 

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

Disciplinar  Simplificado  (PADS),  de  que  em face  dos  fatos  e  pelas  provas  colhidas  nos  autos  não há 
indícios de crime Comum ou Militar e nem está configurada a transgressão da disciplina Bombeiro 
Militar, por parte do CB BM Roberto  Mauro da  Silva  Ferreira, pois as testemunhas inquiridas durante a 
instrução processual não confirmaram o desrespeito  praticado pelo militar e classificaram o ocorrido como 
um episódio de diálogo informal entre as partes com o uso de linguagem coloquial. 

2)  Remeter  a  2ª  via  dos  autos  ao  Sr.  Subcomandante  Geral  para  homologação  e 
publicação em Boletim Geral da presente solução de (PADS). Ao Subcomandante da 1ª SBM/I - Infraero para 
providências;

3)  Arquivar  a 1ª via  dos autos do Processo Administrativo  Disciplinar Simplificado no 
Comando da 1ª SBM/I - Infraero.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Belém-PA, 14 de agosto de 2013.

Adalmilena Café Duarte da Costa – Maj QOBM
Comandante da 1ª SBM/I – INFRAERO

4 - SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA
Analisando os Autos da Sindicância procedida por determinação deste Subcomando, por 

meio  da  portaria  n°  019/2013  -  SUBCMDO  Geral,  de  19maio13,  cujo  encarregado  foi  o  MAJ  QOBM 
CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA RIBEIRO, que teve com objetivo de apurar os fatos que versam sobre a 
pendencia de pagamento da ultima parcela do contrato de nº 021/2011 oriundo do Pregão Presencial nº 
06/2010 – CCEL/SEAD/PI em que figuram como contratante o CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ 
e contratada a EMPRESA TCKET SERVIÇOS S.A.

RESOLVO:
1) Concordar com a conclusão a que chegou o encarregado da Sindicância de que, em 

face dos fatos apurados, foi deixado de executar o pagamento final do contrato de prestação de serviço entre 
CBMPA e a Empresa Ticket Serviços S.A, conforme Ofício de nº 168/ 2013-DF, constante na folha 46 dos 
autos em que o senhor Diretor de Finanças exara o inadimplemento da totalidade do contrato, restando um 
montante de saldo de contrato no valor de R$ 34.559,59 (Trinta e quatro mil quinhentos e cinquenta e nove 
reais e cinquenta e nove centavos),  desta feita ficando reconhecida a divida junto a empresa pleiteante, mas 
verificamos nos autos que as NFe de nº 712099 de 04/11/2011,  de nº 777113 de 02/12/2011, de nº 2245568 
de 02/11/2011 e de nº 292761 de 03/01/2012 (folhas 19, 21, 23 e 25)  foram todas expedidas fora do prazo 
contratual que conforme termo aditivo se encerrou em  21 de junho de 2011 conforme folha de 35 dos autos.

2) A Comissão de Justiça do CBMPA, que expeça parecer jurídico quanto a legalidade de 
pagamento;

3) A Ajudância Geral Publicar em Boletim Geral  a presente solução da Sindicância;
4) Arquivar os autos da Sindicância na 2ª Seção do EMG. A Assistência do Subcomando 

para providenciar a remessa dos autos a COJ para depois arquivar na  BM/2;
Registre-se e cumpra-se.
Belém - PA, 23 de agosto de 2013. 

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

5 – PADS – PRORROGAÇÃO DE PRAZO
a) Concedo ao 3° SGT BM TONY EVERTON MENDONÇA DA SILVA, 07 (sete) dias de 

prorrogação de prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado instaurado por 
meio da Portaria nº 055/2013 – Subcmdo Geral de 17 de junho de 2013, de acordo com o Art.110, da Lei 
Estadual nº 6.833, de 13 de fevereiro de 2006. Referencia: Ofício nº 006/2013 – PADS

(Fonte: Nota nº 81/2013 - Subcomando Geral)
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b) Concedo ao 2° TEN QOBM EUCLIDES GONÇALVES RODRIGUES,  07 (sete) dias 
de prorrogação de prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado instaurado por 
meio da Portaria nº 066/2013 – Subcmdo Geral de 25 de junho de 2013, de acordo com o Art.110, da Lei 
Estadual nº 6.833, de 13 de fevereiro de 2006. Referencia: Ofício nº 009/2013 – PADS.

(Fonte: Nota nº 82/2013 - Subcomando Geral)

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

Confere com o Original:

HELIEL FRANKLIN MONTEIRO – CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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