
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 15 DE OUTUBRO DE 2013.
BOLETIM GERAL Nº 193

Para conhecimento das Unidades subordinadas e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 16 DE OUTUBRO DE 2013 (QUARTA-FEIRA)

Superior de Dia TCEL BM LUIS
Supervisor de Área CAP BM ROAN

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

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DA AJG/QCG
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM CLÁUDIO

Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM SARQUIS
TEN BM RENATA

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 - LICENÇA SAÚDE – CONCESSÃO
Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia10OUT2013.
Ao SUBTEN BM CARLOS MARQUES DOS SANTOS JÚNIOR, da CEDEC/QCG, 48 

horas de dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 12OUT2013.
(Fonte: Correspondência Interna nº 289/2013 - CEDEC)

2 - ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 686 DE 07 DE OUTUBRO 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 

5.251/1985.

RESOLVE:
Art. 1º – Conceder o período de 04 (quatro) meses restantes de Licença Especial, ao 

militar abaixo mencionado, no período de 01/10/2013 a 01/02/2014. Apresentação no dia 02/02/2014, pronto 
para o expediente e serviço.

I –  SD BM JÔNATAS BATISTA SANTOS, do 7ºGBM-Itaituba, referente ao período de 
25/06/2007 a 25/06/2009,com mais 08 (oito)anos e 01 (um) dia de serviço prestado ao Exército Brasileiro, já 
averbado,(1ª licença).

Art. 2º - Ao comandante do 7ºGBM-Itaituba, fazer o controle regulamentar da licença, 
informando o término por meio de documento a Diretoria de Pessoal.

Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem ao dia 01/10/2013, 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
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PORTARIA Nº 687 DE 07 DE OUTUBRO 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 

5.251/1985.

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

mencionado,  no  período  de 20/08/2013 a  20/02/2014.  Apresentação  no dia  21/02/2014,  pronto  para  o 
expediente e serviço.

I –  CB BM  RONALDO GONÇALVES MIRANDA,  do QCG, referente  ao decênio  de 
05/11/2000 a 05/11/2010(2ª licença). 

Art.  2º -  Ao Ajudante  Geral,  fazer  o  controle  regulamentar  da licença,  informando o 
término por meio de documento a Diretoria de Pessoal.

Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem ao dia 20/08/2013, 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 688 DE 07 DE OUTUBRO 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 

5.251/1985.

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

mencionado,  no  período  de 01/10/2013 a  01/01/2014.  Apresentação  no dia  02/01/2014,  pronto  para  o 
expediente e serviço.

I – 2º SGT BM CELESTINO DO NASCIMENTO MEDEIROS, do 2ºSGBM/I, referente ao 
decênio de 05/11/1999 a 05/11/2009(2ª licença). 

Art.  2º -  Ao  comandante  do  2ºSGBM/I,  fazer  o  controle  regulamentar  da  licença, 
informando o término por meio de documento a Diretoria de Pessoal.

Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem ao dia 01/10/2013, 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

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 596470
PORTARIA: 651/2013
Objetivo: A serviço da Corporação.
Fundamento Legal: Lei nº 5.119/84.
Origem: BRAGANÇA/PA - BRASIL
Destino(s):
Augusto Corrêa/PA - Brasil
Servidor(es):

57173846/ALEXSANDRO SOUSA ARAUJO (SD BM) / 1.0 diárias (Alimentação) / de 28/07/2013 a 28/07/2013
5428467/GRACIEL SOUZA COSTA (SGT BM) / 1.0 diárias (Alimentação) / de 28/07/2013 a 28/07/2013
57218492/HELEN FAVACHO MELO (SD BM) / 1.0 diárias (Alimentação) / de 28/07/2013 a 28/07/2013
57217877/LEONARDO JOSÉ ABDON LEITE (SD BM) / 1.0 diárias (Alimentação) / de 28/07/2013 a 28/07/2013

Ordenador: JOAO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO
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NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 596524
PORTARIA: 672/2013
Objetivo: A serviço da Corporação.
Fundamento Legal: Lei nº 5.119/84.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Paragominas/PA - Brasil
Servidor(es):

57189186/ANUAR SADAT FERREIRA MUNIZ (SD BM) / 1.0 diárias (Completa) / de 12/09/2013 a 12/09/2013
5598524/DAILTON FARIAS DA SILVA (SGT BM) / 1.0 diárias (Completa) / de 12/09/2013 a 12/09/2013
57189421/HEWRI MARCELO CORREA SILVA (SD BM) / 1.0 diárias (Completa) / de 12/09/2013 a 12/09/2013

Ordenador: JOAO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 596595
PORTARIA: 673/2013
Objetivo: A serviço da Corporação.
Fundamento Legal: Lei nº 5.119/84.
Origem: MARABÁ/PA - BRASIL
Destino(s):
Santana do Araguaia/PA - Brasil
Servidor(es):

5607663/BENILTON ALVES ROSÁRIO (SGT BM) / 6.0 diárias (Completa) / de 02/06/2013 a 08/06/2013
57218239/CLEONIVALDO GOMES VENTURA (SD BM) / 6.0 diárias (Completa) / de 02/06/2013 a 08/06/2013
54185289/FABIO MONTES DE ARAUJO (SD BM) / 6.0 diárias (Completa) / de 02/06/2013 a 08/06/2013
5421918/GILMAR DE SOUSA PINHEIRO (CB BM) / 6.0 diárias (Completa) / de 02/06/2013 a 08/06/2013
57190189/ISAQUE LOBATO MARQUES (SD BM) / 6.0 diárias (Completa) / de 02/06/2013 a 08/06/2013
5422264/MARLOS ALEX ALVES MORAES (SGT BM) / 6.0 diárias (Completa) / de 02/06/2013 a 08/06/2013
5607310/RAIMUNDO NONATO SOARES DOS SANTOS (SGT BM) / 6.0 diárias (Completa) / de 02/06/2013 a 08/06/2013
5607515/WELLINGTON SILVA SANTOS (SGT BM) / 6.0 diárias (Completa) / de 02/06/2013 a 08/06/2013
57218589/WILLIAM DA SILVA SOARES (SD BM) / 6.0 diárias (Completa) / de 02/06/2013 a 08/06/2013
57173956/WILSON SOARES BARROSO JUNIOR (TEN BM) / 6.0 diárias (Completa) / de 02/06/2013 a 08/06/2013

Ordenador: JOAO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 596624
PORTARIA: 674/2013
Objetivo: A serviço da Corporação.
Fundamento Legal: Lei nº 5.119/84.
Origem: BREVES/PA - BRASIL
Destino(s):
Bagre, Breves, Portel e Melgaço/PA - Brasil
Curralinho/PA - Brasil
São Sebastião da Boa Vista/PA - Brasil
Servidor(es):

5124409/MARCELO CARNEIRO LOPES (CB BM) / 8.0 diárias (Completa) / de 05/09/2013 a 13/09/2013
Ordenador: JOAO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 597117
De acordo com o resultado do Pregão Eletrônico nº 040/2013,

RESOLVO:
HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 040/2013 para a empresa:
Item 1: J S C DA ROSA COMERCIO - ME, CNPJ: 11.776.305/000106
Belém – PA, 10 de outubro de 2013.

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – Cel QOBM
Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do CBMPA
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32500 de 11/10/2013)

2 -  SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA 
SOCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
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NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 596345
Modalidade: Pregão Eletrônico
Número: 20/2013
Objeto: Aquisição de equipamentos rastreadores tipo GPS, para serem instalados nas 

viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, conforme especificação constante do Termo de 
Referência anexo I do Edital.

Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br
Responsável pelo certame: SILVIA HELENA FERREIRA LEÃO
Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br
Data da Abertura: 24/10/2013
Hora da Abertura: 09:00
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
06182134244280000 449052       0141000000  Estadual
Ordenador: BELARMIRA FÁTIMA SOUZA PANTOJA
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32500 de 11/10/2013)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – PADS – PRORROGAÇÃO DE PRAZO

a) Concedo ao SUBTEN BM MARCOS CESAR CHERMONT DE MELO, 07 (sete) dias 
de prorrogação de prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado instaurado por 
meio da Portaria nº 078/2013 – Subcmdo Geral de 23 de agosto de 2013, de acordo com o Art.110, da Lei  
Estadual nº 6.833/2006. Referência: Ofício nº 008/2013 – PADS.

(Fonte: Nota nº 91/2013 – Subcomando Geral)

b)  Concedo  ao SUBTEN BM PEDRO  JORGE  GAMA E  GAMA,  07  (sete) dias  de 
prorrogação de prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado instaurado por 
meio da Portaria nº 075/2013 – Subcmdo Geral de 23 de agosto de 2013, de acordo com o Art.110, da Lei  
Estadual nº 6.833/2006. Referência: Ofício nº 008/2013 – PADS.

(Fonte: Nota nº 92/2013 – Subcomando Geral)

2 – SINDICÂNCIA – PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Concedo ao SUBTEN BM AILSON PANTOJA JÚNIOR, 07 (sete) dias de prorrogação 

de prazo para conclusão da Sindicância, instaurada por meio da Portaria nº 032/2013 – Subcmdo Geral, de 
22 de agosto de 2013, de acordo com os termos do Art.98, da Lei Estadual nº 6.833/2006.  Referência: 
Ofício nº 006/2013 – SIND.

(Fonte: Nota nº 93/2013 – Subcomando Geral)

3 - SOLUÇÃO DE PADS 
a)  Analisando  os  Autos  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado  (PADS) 

procedido por determinação deste Comando, instaurado por meio da Portaria n° 036/2013 – Gab. Cmd°., de 
21 de maio de 2013, publicado em BG n° 103, de 05JUN2013, que tem como Presidente o SUB TEN 
QBPM-00 RG 2103759 Reginaldo da Costa Hernandes, com o objetivo de apurar e elucidar o fato de que o 
SD BM RG 4983461 Antônio Arlan das Neves Silva, MF 57173908-1, teria, em tese, faltado à Formatura 
Geral no dia 05 de abril de 2013, ato contínuo teria faltado ao serviço de proteção balneária na praia de  
Ajuruteua no dia 06 de abril de 2013.

RESOLVO
1- Concordar com a conclusão a que chegou o Presidente do PADS de que, em face dos  

fatos apurados constantes nos autos, houve transgressão da disciplina Bombeiro Militar por parte do SD BM 
RG 4983461 Antônio Arlan das Neves Silva, MF 57173908-1, pois infringiu o art. 37, incisos XX e L, bem 
como inobservância aos art. 6, incisos II, V e VI; art. 17, inciso XVII e; art. 18, incisos VII e XI; ambos da Lei  
nº 6.833 /2006;

2- Punir, com 10 dias (dez) dias de prisão, o SD BM RG 4983461 Antônio Arlan das 
Neves Silva, MF 57173908-1, do 12º SGBM, pelos fatos acima mencionados. Ao Subcomandante do 12º 
SGBM para providenciar Nota de Punição;

3- Remeter a via original dos autos, a presente Solução de PADS e a Nota de Punição 
ao Subcomando Geral do CBMPA, para homologação e posterior publicação em Boletim Geral. Ao Chefe 
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da 1ª Seção (B/1) do 12º SGBM para providenciar a remessa através de Ofício;
4- Arquivar uma cópia do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado na 2ª Seção 

(B/2) do 12º SGBM. Ao Chefe da B/2 para providenciar.

Átila das Neves Portilho – Maj QOBM
Comandante do 12º SGBM

b) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 
determinação do Subcomandante Geral do CBM/PA, instaurado através da Portaria nº05/2013–Subcmdº 
Geral, de 21 de janeiro de 2013, cujo presidente foi nomeado SUBTEN BM VITOR FERREIRA ALVES, que 
teve objeto apurar a respeito da prisão em flagrante delito, lavrado contra o CB BM ANTÔNIO CARLOS DA 
SILVA LOBO MF 5399971/1, por em tese, agredido e ameaçado a Sr.ª Maria das Graças de Souza, sua ex-
companheira.

RESOLVO:
Concordar  em  parte  com  a  conclusão  a  que  chegou  o  presidente  do  Processo 

Administrativo Disciplinar Simplificado, de que não há indícios de crime militar e sim comum, discordar 
quanto à transgressão disciplinar do CB BM ANTÔNIO CARLOS DA SILVA LOBO, pois de acordo com que 
constar  nos autos corroborados com o depoimento da acusação relatou que em nenhum momento foi 
agredida pelo militar, ora acusado, conforme fl 86,  e inexistindo no processo matéria probante que possa 
responsabilizar o miliciano por ilícito administrativo.

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

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

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Belém-PA, 09 de setembro 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 do Subcomandante Geral do CBM/PA, instaurado através da Portaria nº024/2012 – Subcmdº 
Geral,  de  31  de  janeiro  de  2013,  cujo  presidente  foi  nomeado,  na  época,  2ºTEN  QOABM  VALTER 
OLIVEIRA SANTOS, que  teve  objeto  de  apuração  a  respeito  da  ausência  do  SD  BM CRISTOVÃO 
LUCIANO NOGUEIRA da unidade desde às 00:00, do dia 02 de maio de 2011, pois o referido militar não 
compareceu ao quartel desde o dia 01 de maio de 2011, o qual deveria apresentar-se por motivo de término 
de férias.

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

Disciplinar Simplificado, de que há indícios de crime militar, conforme se encontra nos autos, o processo 
de deserção contra SD BM CRISTOVÃO  LUCIANO NOGUEIRA, e ainda ficou corroborado no referido 
processo a  transgressão  da  disciplina,  havendo  suficiência  probante,  conforme  fls:  043,051  e  053 
configurando tipicidade disciplinar do militar.

2)DOSIMETRIA:  Preliminarmente  ao  julgamento  da  transgressão,  após  análise  com 
base nos art. 32,33,34,35 e 36 do CEDPM verificou-se que os ANTECEDENTE DO TRANSGRESSOR não 
são aproveitáveis, pois de acordo com a ficha disciplinar o militar é reincidente nessa prática de ilícito . AS 
CAUSAS  QUE  DETERMINARAM  A TRANSGRESSÃO não  lhes  são  favoráveis,  pois  ocorreram  com 
irresponsabilidade para com Poder de Dever de sua obrigação e de bombeiro militar. A NATUREZA DOS 
FATOS E ATOS QUE ENVOLVERAM não lhes são favoráveis, pois o acusado era sabedor do dia da sua 
apresentação.  AS  CONSEQUÊNCIAS  QUE  DELA  POSSAM ADVIR provocam  embaraços  ao  bom 
andamento do serviço, podendo ensejar condutas negativa análogas no seio da tropa e consequentemente 
fragilizando a disciplina e a eficiência da administração castrense, se não combatida. Não há causas de 
justificação prevista no art. 34. ATENUANTE do inciso I, do art. 35.  AGRAVANTE DO INCISO III, do ART. 
36.

3)NORMAS INFRINGIDAS: Destarte, o militar infringiu com sua conduta os X e XVII do 
Art. 17 e Art. 37, incisos XXVIII ,L, LX , da Lei Estadual n° 6833/2006. Transgressão de Natureza GRAVE 
atribuída ao acusado; fica PRESO com 12(doze) dias.  
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4) O Comandante do militar deve estar ciente da decisão, após publicação em BG e para 
conhecimento e cumprimento das demais fases da execução da sansão disciplinar; confeccionar no prazo 
de 72 horas nota de punição em nome deste  Subcomando Geral  e encaminhar-me para assinatura e  
publicação em BG, para execução das demais fases da punição disciplinar;             

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, 08 de outubro 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 do 1º GBM, por meio da portaria nº 15/2013 – PADS – CMDO do 1º GBM,  
publicada em BG nº 104 de 06JUNHO2013, cujo Presidente foi o 1º TEN NATANAEL BASTOS FERREIRA, 
com o  intuito  de  apurar  as  faltas  de  expedientes  do SD BM HERYWERTON  REGO PAULA nos  dias 
18/02/2013, 19/02/2013 e 21/02/2013.

RESOLVE: 
1-Concordar  com  a  conclusão  a  que  chegou  o  Presidente  do  PADS,  o  1º  TEN 

NATANAEL  BASTOS FERREIRA,  de que  não houve  indícios de  crime de  natureza  militar  ou civil 
apenas transgressão da Disciplina Bombeiro Militar, conforme portaria de instauração, por parte do 
SD  BM HERYWERTON  REGO PAULA,  e  tendo  lhe  sido  assegurado  o  direito  a  ampla  defesa  e  ao 
contraditório, conforme preceitua o art. 5º, inciso LV da Constituição Federal de 1988, mediante o PADS 
instaurado pela Portaria acima referida, militar, através do defensor legal devidamente constituído suscitou a 
tese da absolvição com fundamento no bom comportamento do militar e que o mesmo teria sido liberado 
por seu superior hierárquico. Porém, referida arguição não pode prosperar, pois as provas testemunhais (fls. 
21 e 22) juntados aos autos do presente processo administrativo caminharam no sentido de corroborar as 
imputações constantes no ato administrativo instaurador,  além disso, o auxiliar da B/1 confirmou que o 
acusado faltou e não informou ao mesmo o motivo de sua falta, dessa forma sendo confeccionado um 
memorando (fl.05) pelo chefe da seção de controle de pessoal do 1°GBM, demonstrando que o militar faltou  
os dias citados na peça de acusação. 

2- PUNIR o SD BM HERYWERTON REGO PAULA com 06 (seis) dias de DETENÇÃO, 
pois infringiu com sua conduta o art. 6°, § 2°, art. 17, incisos X, XV, XVI e XVII; o art. 37, inciso, L e CXVIII;  
sem incidir em  atenuantes e agravantes. Transgressão de natureza  LEVE, por incidir no art. 31, § 1°, 
inciso I. Permanece no comportamento BOM, em obediência ao art. 69, inciso III. Todos os dispositivos da 
lei nº 6.833/2006.  

3-A B/2 do 1º GBM encaminhar a presente solução, bem como A NOTA DE PUNIÇÃO e 
a 2ª via dos autos à Assistência do Subcomandante Geral do CBMPA, para análise e providência; 

4-Registra-se, publica-se e cumpra-se.   
Belém, 26 de setembro de 2013.

Cláudio Fernando Tavernard Trindade – TCEL QOBM.
Comandante do 1° GBM – RG 1559163

e)  Analisando  os  autos  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado  (PADS) 
procedido por determinação do Comando do 1º GBS, através da Portaria nº 001/2013 – 1º GBS de 08 de 
abril de 2013, cujo encarregado foi o 3º SGT BM ANTÔNIO JOSÉ TELES BARATA que teve como escopo 
apurar os fatos que versam acersa da falta de serviço de Guarda-Vidas na praia de Mosqueiro do SD BM 
WELLINGTON EVANGELISTA FERREIRA, MF: 57217773-1, pertencente ao 1º Grupamento de Busca e 
Salvamento.

RESOLVO:
1 – Concordar com a conclusão a que chegou o Presidente do PADS de que em face 

dos fatos apurados, não foi possível através dos autos confirmar a existência de crime militar tampouco 
transgressão da disciplina cometida pelo SD BM WELLINGTON EVANGELISTA FERREIRA, pois nos autos 
do PADS ficou claro que o referido militar não possuia condições mínimas de montar o serviço de guarda-
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vidas, situação esta que ocorreu por motivos alheios à vontade do militar, desconfigurando assim a prática 
de qualquer conduta que pudesse vir a ser interpretada como crime ou transgressão;

2 -  Publicar  em Boletim  Interno a presente solução do PADS.  Ao Chefe da B1 para 
providências;

3  –  Encaminhar  a  2ª  Via  dos  Autos  ao  Subcomandante  Geral  para  homologação e 
posterior publicação em Boletim Geral. Ao Chefe da B1 do 1º GBS, para providenciar a remessa por meio 
de Oficio;

4 -  Arquivar  a  1ª  Via  dos  Autos  na  2ª  Seção  do  1º  GBS.  Ao  Chefe  da  B2  para 
providências;

5 - Registre-se e cumpra-se.
Belém, 01 de outubro de 2013.

EDUARDO ALVES DOS SANTOS NETO – MAJ QOBM
Comandante do 1º Grupamento de Busca e Salvamento

f) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 
determinação do Subcomandante Geral do CBMPA, instaurado através da Portaria nº055/2013 – Subcmdº 
Geral,  de 29 de maio de 2013, publicado em BG nº101,  de 03 de junho de 2013,  cujo  presidente foi  
nomeado o  1°  TEN QOBM DIEGO WAGNER PINTO  RODRIGUES,  que  teve  como objetivo  apurar  a 
respeito da suposta falta de iniciativa e responsabilidade do SUB TEN BM IVAN CARDOSO GONÇALVES 
MF 5420695-1, em não ter o cuidado de relatar imediatamente o ocorrido ao Coordenador de Operações a 
fim de acionar  o  encarregado de Inquérito  Técnico  escalado,  permitindo que  outro  militar  fizesse  esta 
função.

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 
SUBTEN  BM  IVAN  CARDOSO  GONÇALVES,  pois  de  acordo  com  os  autos  há  suficiência  probante 
configurando tipicidade disciplinar do militar.

2)  DOSIMETRIA:  Preliminarmente ao julgamento da transgressão,  após análise com 
base nos art. 32,33,34,35 e 36 do CEDPM verificou-se que os  ANTECEDENTES DO TRANSGRESSOR 
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 informar o ocorrido. A NATUREZA DOS FATOS E ATOS 
QUE ENVOLVERAM não lhe são favoráveis, pois o acusado era sabedor de sua condição de comandante 
do socorro e possuía o Poder de Dever de tomar medidas cabíveis para o bom andamento do serviço. AS 
CONSEQUÊNCIAS QUE DELA POSSAM ADVIR demostram prejuízo ao serviço, pois a prática 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. 36

3) NORMAS INFRINGIDAS: Destarte o militar infringiu com sua conduta os art. art.17, 
incisos  XVI; art.18, incisos XXVII, art.37, incisos XXVI da Lei Estadual n° 6833/2006. Transgressão de  
natureza LEVE; fica detido por 02(dois) dias.               

4)  Ao  Comandante  do  Militar  para  informar  a  este  Subcomandante  Geral  local  e  o 
período de cumprimento da punição disciplinar, após transcurso os prazos recursais;

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, 13 de agosto de 2013.

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

4 - AVOCAÇÃO SOLUÇÃO DE PADS
a) Após conhecimento da decisão e com fulcro no Art. 66, §, 1º, III, da Lei 6.833/2006, 

decido avocar a decisão nos autos de PADS, instaurado através da Portaria nº002/2013 – CAT, de 07 junho 
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de 2013,  em virtude  do  militar  acusado não pertencer  mais  aquela  unidade,  onde  foi  nomeado como 
presidente o CAP QOBM MARCELO MORAES NOGUEIRA, MF: 5817137-1, que visa apurar a conduta do 
militar:  SD BM DEIVISON ANTONIO GOMES GUERREIRO, MF: 57189109-1, teria faltado ao expediente 
do dia 07 de junho de 2013 e ainda não informado ao seu chefe imediato o motivo de sua falta;

 
RESOLVO;
1  -  Avocar  e  concordar  com a  conclusão  a  que  chegou  o  presidente  do  Processo 

Administrativo Disciplinar Simplificado, onde pelas provas presentes nos autos não há indícios de crime 
militar  ou  comum,  mas  pelas  provas  nos  autos  ficou  comprovado  a  transgressão  da  disciplina 
bombeiro militar, por parte SD BM DEIVISON ANTONIO GOMES GUERREIRO, MF: 57189109-1, quando 
não comunicou ao seu superior imediato a impossibilidade de chegar em tempo hábil ao expediente, só 
chegando na unidade às 14:45, após ligação de seu superior cobrando a presença do mesmo na unidade, 
conforme oficial responsável pela presença dos militares na unidade às fls. 17, onde as declarações de 
comparecimento às fls. 05 e 06 dos autos, só justifica onde o mesmo esteve e não a falta de comunicação 
ao seu superior, atenua-se pelo militar ter bom comportamento, mas com sua conduta foi indisciplinado,  
quando não comunicou em tempo hábil a impossibilidade de comparecer ao expediente, e não cumpriu  
ordem legalmente imposta nas esferas de suas atribuições, concorrendo para a indisciplina no CBM/PA;

2 - Para preservar a hierarquia e a disciplina no CBM/PA, PUNIR o SD BM DEIVISON 
ANTONIO GOMES GUERREIRO, MF: 57189109-1, com 02 (DOIS) de DETENÇÃO, pois infringiu com as 
suas condutas o Art. 37, inciso, XXVIII; Com atenuantes nos art. 35, inciso, I, II. Sem incidir em agravantes 
do Art. 36; Transgressão de natureza “LEVE”, por incidir no Art. 31, § 1º. Todos os artigos e incisos da Lei 
6.833 de 13 de fevereiro de 2006. Permanece no comportamento “BOM”; A referida punição deverá ser 
cumprida na unidade onde serve o militar;

3 - Ao Comandante do Militar para providenciar nota de punição para publicação em 
Boletim Geral,  no prazo de  72 horas, a  nota  de punição  deve  ser  encaminhada com o nome deste 
Subcomandante Geral, para publicação em Boletim Geral e cumprimento das demais fases da execução da 
sanção disciplinar, conforme o disposto no art. 48, § 1° do CEDPM, após transcurso o prazo recursal aplicar 
a devida punição ao militar;

4  -  Publicar  em  Boletim  Geral  a  presente  solução  de  (PADS),  A Ajudância  Geral 
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, 10 de outubro de 2013.

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

b Após conhecimento da decisão e com fulcro no Art. 66, §, 1º, III, da Lei 6.833/2006,  
decido avocar a decisão nos autos de PADS, instaurado através da Portaria nº003/2013 – CAT, de 10 junho 
de 2013,  em virtude  do  militar  acusado não pertencer  mais  aquela  unidade,  onde  foi  nomeado como 
presidente o 1º SGT BM MARCO ANTONIO EVANGELISTA DE SOUZA, MF: 5210070-1, que visa apurar a 
conduta do militar:  SD BM DEIVISON ANTONIO GOMES  GUERREIRO, MF: 57189109-1, teria em tese 
deixado de ministrar a uma palestra no Colégio Nazaré no dia 01 de junho de 2013, para o qual estaria 
ciente por meio de determinação verbal;

 
RESOLVO;
1  -  Avocar  e  concordar  com a  conclusão  a  que  chegou  o  presidente  do  Processo 

Administrativo Disciplinar Simplificado, onde pelas provas presentes nos autos não há indícios de crime 
militar  ou  comum,  mas  pelas  provas  nos  autos  ficou  comprovado  a  transgressão  da  disciplina 
bombeiro militar, por parte SD BM DEIVISON ANTONIO GOMES GUERREIRO, MF: 57189109-1, quando 
não cumpriu ordem legal expressa de seu superior, lembrando que cabe ao subordinado, ao receber uma 
ordem, solicitar os esclarecimentos ao seu total entendimento e compreensão, fato este confirmado pelas 
testemunhas  às  fls.40,  dos  autos,  em sua  defesa  alega  que  não  tinha  conhecimento  especifico  para 
ministrar a referida palestra, mas não subsiste tal alegação haja vista o mesmo passar por um curso de 
formação a qual tem as referidas matérias e o mesmo informar que não tem tal conhecimento, bem como 
se o mesmo achava-se inapto ou sem condições de executar a referida missão, deveria ter comunicado em 
tempo hábil seu superior, não concorrendo para o descrédito da instituição perante a população, atenua-se  
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por  ter  bom comportamento,  e  com sua  conduta  foi  indisciplinado,  quando não executou  ordem legal 
recebida, bem como não comunicou em tempo hábil a impossibilidade de executá-la, concorrendo para o 
descrédito da instituição perante a comunidade, e não cumpriu ordem legalmente imposta nas esferas de 
suas atribuições, concorrendo para a indisciplina no CBM/PA;

2 - Para preservar a hierarquia e a disciplina no CBM/PA, PUNIR o SD BM DEIVISON 
ANTONIO  GOMES  GUERREIRO, MF:  57189109-1,  com  REPREENSÃO,  pois  infringiu  com  as  suas 
condutas o  Art.  37,  inciso,  XX,  XXIV,  LVIII;  Com  atenuantes nos  art.  35,  inciso,  I,  II.  Sem incidir  em 
agravantes do Art. 36; Transgressão de natureza “LEVE”, por incidir no Art. 31, § 1º. Todos os artigos e 
incisos  da  Lei  6.833/2006.  Permanece  no  comportamento  “BOM”;  A referida  punição  deverá  ser 
cumprida na unidade onde serve o militar;

3 - Ao Comandante do Militar para providenciar nota de punição para publicação em 
Boletim Geral,  no prazo de  72 horas, a  nota  de punição  deve  ser  encaminhada com o nome deste 
Subcomandante Geral, para publicação em Boletim Geral e cumprimento das demais fases da execução da 
sanção disciplinar, conforme o disposto no art. 48, § 1° do CEDPM, após transcurso o prazo recursal aplicar 
a devida punição ao militar;

4  -  Publicar  em  Boletim  Geral  a  presente  solução  de  (PADS),  A Ajudância  Geral 
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, 10 de outubro de 2013.

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

5 - SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA
Analisando os Autos da Sindicância  procedida por  determinação do Comando da 1ª 

SBM/I,  por  meio da portaria nº  007/2013 – Comando da 1ª SBM/I,  de 01 de agosto de 2013, que foi 
publicado em Boletim Geral nº 154 de 20AGO2013, tendo sido nomeado para ser encarregado da presente 
sindicância o 3º SGT BM Otávio  Nery Palmeira, RG: 1726627, que teve por finalidade apurar os fatos 
narrados no Livro de Partes do Fiscal de Dia da 1ª SBM/I, o qual consta que no dia 06 de julho de 2013, por  
volta de 23h30, o 2º SGT BM  José Edilson  Queiroz Alves, ao realizar a ronda de rotina nesta seção, 
visualizou a senhora Jaqueline Maia de Matos ao lado da caixa d´água nova, nas dependências desta 
unidade. 

RESOLVO:
1)  Discordar em parte com a solução dada pelo encarregado da sindicância, pois de 

acordo com as provas constantes nos autos  não há indícios  de crime de natureza  comum ou militar,  
entretanto constatou-se a existência de transgressão da disciplina, praticada pelo SD BM  Anderson Carlos 
Zeferino Leal,  conforme  ficou  registrado  no  termo  de  declaração  do  militar  (fl  nº011)  que  em  tese 
negligenciou na manutenção da segurança do quartel quando permitiu que o portão de acesso a Seção 
permanecesse  aberto,  e  em  decorrência  deste  ato  propiciou  a  entrada  da  Senhorita  Jaqueline,  nas 
dependências da Unidade. 

2) Determinar a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SIMPLI-
FICADO para apurar todas as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares por parte 
do SD BM Anderson Carlos Zeferino Leal, decorrentes da violação, em tese, do Art. 18, inciso VII e Art. 37, 
incisos, XXIV, XXV, XXVI, XXXV, LXIII da Lei n° 6.833/2006. Providencie o Subcomando da 1ª SBM/INFRA-
ERO.

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

4) Arquivar a 1ª via dos autos da Sindicância no Comando da 1ª SBM/I - Infraero.
5) Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Belém-PA, 07 de outubro de 2013.

Adalmilena Café Duarte da Costa – Maj QOBM
Comandante da 1ª SBM/I – INFRAERO
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6 - ATO DO SUBCOMANDO GERAL DO CBMPA
PORTARIA Nº 130/2013 – SUBCMD° GERAL - BELÉM-PA, 09OUT2013.
ANEXO: 
Portaria 058/2013 – PADS – Subcmdº Geral, de 24 de maio 2013 e seus anexos;

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso das atribuições legais, 
bem como se utilizando do princípio da autotutela;

RESOLVE:
Art. 1º - Tornar sem efeito (Revogar) a Portaria n° 058/2013 – PADS - Subcmdº Geral, 24 

de maio de 2013, em razão de conveniência e oportunidade.
Publique-se, registre-se, cumpra-se e arquive-se.

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

7 - ANÁLISE DE RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO DE ATO
Preliminarmente conheço o recurso, como RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO DE ATO, 

de forma tempestiva, de acordo com o art. 144 e 148 da Lei 6.833/2006, para análise do ato de competência 
do Comandante do CBMPA.

DINAIL GOMES DE LIMA, CB BM, impetrou recurso por meio da representante legal, 
MONYQUE BARBOSA COSTA, OAB-PA 17.391, para avaliação de reexame da decisão referente a solução 
do Conselho de Disciplina, publicado no BG nº 181 de 26SET2013, conforme processo instaurado pela  
Portaria nº 213/2013, de 16ABR2013, de acordo com o art. 143 parágrafo único, I, da Lei 6.833/2006.

DAS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE
A defesa menciona preliminarmente que o processo apresenta nulidade, em decorrência 

de não ter sido publicada a portaria nº 251 de 26ABR2013 de substituição do Relator e Escrivão. Entretanto 
a referida argumentação é improcedente, haja vista que foi dada a devida publicidade conforme Boletim 
Geral  nº  080  de 30ABR3013,  disponibilizada inclusive  na internet.  Assim não há nulidade  absoluta  ou 
relativa, e nem afetação ao princípio da publicidade e eficiência do ato referente ao Processo Administrativo,  
que objetivou apurar a conduta do CB BM DINAIL GOMES DE LIMA RG 2326915, pertencente à época ao 
efetivo  do  Quartel  do  15º  GBM/Abaetetuba,  referentes  aos  fatos  ocorridos  por  volta  das  8h  do  dia 
21JUN2012, quando teria segundo os autos, cometido infração penal tipificada no art. 121 § 1º inciso III do  
CPB, em desfavor da Srª Cristiane dos Santos Gonçalves, na residência do casal situada na 2ª Rua do  
Bambu  nº2861  Bairro  Francilândia,  no  município  de  Abaetetuba,  Pará.  Conforme  Inquérito  Policial  nº  
123/2012.000519-0 instaurado pelo DPC lotado na Delegacia de Abaetetuba,  originando o Processo nº  
0000084-67.2013.8.14.0070, 3ª Vara Penal de Abaetetuba.

O recorrente solicita também a desclassificação da natureza da transgressão disciplinar 
de natureza grave para leve. Entretanto os pressupostos para classificação da natureza da transgressão  
neste caso estão previstos no art. 31, § 2º, incisos, I, III e VI da lei 6.833/2006.

Art.31 - As transgressões disciplinares serão classificadas observando-se o seguinte:
§ 2º De natureza “grave”, quando constituírem atos que:
I - sejam atentatórios aos direitos humanos fundamentais;
III  -  afetem o sentimento do dever,  a honra pessoal,  o pundonor policial-militar ou o  

decoro da classe;
VI - também sejam definidos como crime;

Razões  que  levaram  o  recorrente  a  ser  excluído  a  bem  da  disciplina  do  CBMPA 
conforme art. 126, segunda parte do inciso III da lei 6.833/2006.

DA ANÁLISE DO RECURSO E DA DECISÃO DO CONSELHO DE DISCIPLINA
Depreende-se  da  analise  que  foram  garantidos  os  direitos  Constitucionais  do 

Contraditório e da ampla defesa, previstos na Carta Magna de 1988, art.5º, inciso LV, e do Devido Processo 
Legal,  art.  5º,  inciso  LIV,  não  sendo  observada  nenhuma  nulidade  absoluta  ou  relativa  do  processo 
administrativo  conforme  os  parâmetros  da  Lei  6.833/2006,  em que  a  Comissão  do  processo  analisou 
inicialmente o teor  da portaria  de instauração do processo administrativo,  onde contavam os fatos que 
serviram de base para as diligências, as quais foram confrontadas com as provas contidas nos autos.

No que tange ao processo administrativo observa-se que as referidas argumentações de 
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defesa não apresentam sustentação conforme as diligências contidas nos autos do Conselho de Disciplina, 
pois há provas suficientes da materialidade e autoria das transgressões da disciplina de natureza grave, 
imputadas ao acusado.

Dando suporte  suficiente para entender que a avaliação do militar  ocorreu de forma 
objetiva, pois a penalidade aplicada faz frente à gravidade dos fatos.

QUANTO AO PEDIDO DO RECURSO
A representação legal do militar solicita a absolvição do militar, ou outra penalidade mais 

branda.
Entretanto  não podemos concordar  com os  pedidos da  defesa  do acusado,  pois  as 

provas dos autos são suficientes no que tange a culpabilidade do militar, afetando de forma substancial os 
preceitos da ética, da moral e do pundonor Bombeiro Militar.

Outrossim, diante do exposto, resolvo:
1. Manter a decisão do Conselho de Disciplina, contido na Solução publicada no Boletim 

Geral nº 181 de 26SET2013, que decidiu excluir o militar das fileiras do CBMPA, decorrente dos fatos de 
natureza grave.

2).  Publicar  em  Boletim  Geral  o  presente  recurso.  A  Ajudância  Geral  para  as 
providências.

Belém-PA, 09 de outubro de 2013.

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

8 - PUNIÇÃO DISCIPLINAR
a)  O  Comandante  do  12º  Subgrupamento  Bombeiro  Militar  (12º  SGBM),  no  uso  da 

competência que lhe confere o art. 26, inciso VII da Lei Estadual n° 6.833/2006, resolve:

PUNIR:
Com 10 (dez) dias de PRISÃO o SD BM RG 4983461 Antônio Arlan das Neves Silva, 

MF 57173908-1,  do 12º  SGBM, por  ter  faltado à Formatura Geral  no dia  05/04/2013 e ao serviço de 
proteção balneária na praia de Ajuruteua no dia 06/04/2013, não apresentando justificativas plausíveis que 
justificassem seu ato e, com seu isso, infringiu o art. 37, incisos XX e L, bem como deixou de observar aos  
art’s 6°, incisos II, V; 17, inciso XVII e; 18, incisos VII e XI; com circunstâncias agravantes previstas no art.  
36,  incisos  I,  II  e  III,  todos  da  Lei  Estadual  nº  6.833/2006.  Transgressão  grave.  Permanece  no 
comportamento “MAU”.

A referida  punição  deverá  ser  cumprida  nas  dependências  internas  da  UBM,  após 
publicação em Boletim Geral e transcorrido o prazo recursal.

(Fonte: Nota nº 58/2013 - 12º SGBM/I)

b) O TEN CEL QOBM Comandante do 1°GBM no uso da competência que lhe confere o 
art. 26, inciso VII do Código de Ética e Disciplina da PMPA, ora em vigor no CBMPA, resolve:

PUNIR:
O SD BM HERYWERTON  REGO PAULA com 06 (seis)  dias de  DETENÇÃO,   pois 

infringiu com sua conduta o art. 6°, § 2°, art. 17, incisos X, XV, XVI e XVII; o art. 37, inciso, L e CXVIII; sem  
incidir em atenuantes e agravantes. Transgressão de natureza LEVE, por incidir no art. 31, § 1°, inciso I. 
Permanece no comportamento de BOM, em obediência ao art. 69, inciso III. Todos os dispositivos da lei nº 
6.833/2006.  

(Fonte: Nota nº 129/2013 – 1º GBM)

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

 Boletim Geral nº 193 de 15OUT2013 – E-mail Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág 11


	2 - ATO DESTE COMANDO
	PORTARIA Nº 686 DE 07 DE OUTUBRO DE 2013.
	PORTARIA Nº 687 DE 07 DE OUTUBRO DE 2013.
	PORTARIA Nº 688 DE 07 DE OUTUBRO DE 2013.

