
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 23 DE OUTUBRO DE 2013.
BOLETIM GERAL Nº 199

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013 (QUINTA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM MARCOS
Supervisor de Área CAP BM TORRES

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM EDILSON
2º Turno: CAP BM CARVALHO

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DA AJG/QCG
Encarregado de Inquérito Técnico CAP BM FABRÍCIO

Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM SARQUIS
TEN BM LACERDA

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1  –  CURSO  DE  ATENDIMENTO  A EMERGENCIAS  COM  PRODUTOS 

PERIGOSOS – II13 – REGRESSO DE MILITAR – PUBLICAÇÃO
1.1 – O SD BM GLANDERSON FRANK SOUZA LIMA, foi apresentado, nesta Diretoria 

de  Ensino  e  Instrução  do  CBMPA,  por  meio  do  ofício  nº  13GB-182/907/13,  do  13º  Grupamento  de 
Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no dia 10 de outubro de 2013, após conclusão do 
Curso de Atendimento a Emergências com Produtos Perigosos, ocorrido naquele Estado, no período de 
02SET a 04OUT13.

(Fonte: Nota nº 81/2013 - DEI)

2 – CERTIFICADOS – PUBLICAÇÃO
2.1 – O SD BM ISAC RODRIGUES FERREIRA, apresentou a esta Diretoria de Ensino e 

Instrução do CBMPA, o certificado de conclusão do Estágio de Habilitação de Identificador de Corpo de 
Tropa  –  EHITCT  (código  LWJ01),  com  128  h/a,  expedido  no  dia  01OUT2013  pelo  EXÉRCITO 
BRASILEIRO.

(Fonte: Nota nº 81/2013 - DEI)

3 – NOTA DE RETORNO DE MILITAR APÓS CONCLUSÃO DE CURSO – 
PUBLICAÇÃO

3.1 – O 1º SGT BM CLÁUDIO DOS SANTOS SILVESTRE FRANKLIM, foi apresentado 
na  Diretoria  de  Ensino  e  Instrução  do  CBMPA,  após  conclusão  com  aproveitamento  do  “Curso  de 
Navegação Fluvial/2013”, no dia 14 de outubro de 2013, e foi apresentado a UBM de origem no dia 15 de 
outubro de 2013.

(Fonte: Nota nº 81/2013 - DEI)

4 –  CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS BM COMBATENTES E 
CONDUTORES  E  OPERADORES  DE  VIATURAS  BM/2013  –  QUADRO  DE 
INSTRUÇÃO SEMANAL – APROVAÇÃO

4.1 – Aprovo os Quadros de Instruções Semanais do 1º, 2º e 3º Pelotões, do Curso de 
Formação de Sargentos Combatentes/2013, referentes ao período de 07 a 13 de outubro de 2013.

4.2 -  Aprovo os Quadros de Instruções Semanais do 1º e 2º pelotões,  do Curso de 
Formação de Sargentos Condutores e Operadores de Viaturas/2013, referentes ao período de 07 a 13 de 
outubro de 2013.

(Fonte: Nota nº 81/2013 - DEI)
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3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS GERAIS
A – ALTERAÇÃO DE PRAÇA

1 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 716 DE 18 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  10/10/2013 a  10/04/2014.  Apresentação  no  dia  11/04/2014,  pronto  para  o 
expediente e serviço.

I – SD BM JOELSON SILVA DA SILVA, do 15º GBM-Abaetetuba, referente ao período 
de  18/05/2009 a 02/04/2013,com mais  06  (seis)anos,  01 (um)  mês e  16  (dezesseis)  dias  de  serviços 
prestados a Força Aérea Brasileira, já averbados,(1ª licença).

Art.  2º - Ao comandante do 15º GBM - Abaetetuba, 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 10/10/2013, 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

PORTARIA Nº 717 DE 18 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 15/10/2013 a  15/04/2014.  Apresentação  no  dia  16/04/2014,  pronto  para  o 
expediente e serviço.

I – SUBTEN BM EZEQUIAS DE SOUZA ALVES, do 9º SGBM/I - Cametá, referente ao 
período de 01/02/2004 a 01/03/2013,com mais  11 (onze)  meses de serviços prestados a Força  Aérea  
Brasileira, já averbados,(2ª licença).

Art.  2º  -  Ao  comandante do  9º  SGBM/I  -  Cametá,  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 15/10/2013, 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

PORTARIA Nº 718 DE 18 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  01/11/2013  a  01/05/2014.  Apresentação  no  dia  02/05/2014,  pronto  para  o 
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expediente e serviço.
I – 3º SGT BM DJALMA NUNES OSCAR, do 9º GBM - Altamira, referente ao período de 

01/03/1993 a 01/03/2013,(1ª licença).
Art. 2º - Ao comandante do 9ºGBM - Altamira, fazer o controle regulamentar da licença, 

informando o término por meio de documento a Diretoria de Pessoal.
Art.  3º  -  Os efeitos desta  portaria  passam a contar  do dia  01/11/2013,  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 719 DE 18 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  a  solicitação  feita  pelo  comandante  do  militar,  conforme  Ofício  nº 

187/2013, e o que preceitua o Art. 74 da Lei Estadual nº 5.251/1985.

RESOLVE:
Art.  1º  –  Interromper  a  contar  do  dia  05SET2013 o período  de  03  (três)  meses de 

Licença Especial, concedido ao 2º SGT BM JOSÉ DE RIBAMAR FERREIRA DOS SANTOS, por meio da 
portaria nº 264 de 29 de maio de 2013, publicada em BG nº 109, de 13JUN2013.

Art. 2º - Os efeitos desta portaria retroagem ao dia 05SET2013, revogada às disposições 
em contrário.

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

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

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - DETERMINAÇÃO

De ordem do Exmo Sr. Comandante Geral informo a todos os militares deste CBMPA, 
fica  terminantemente   proibido  a  utilização  de  matrícula  e  senha  para  abastecimento  de  viaturas, 
equipamentos  e/ou  materiais  operacionais,  que  não  seja  a  do  próprio  militar  responsável  pelo 
abastecimento. Sendo que o não cumprimento desta determinação poderá ocasionar sansões disciplinares. 
Penal, civil e administrativamente.

Augusto Sérgio Lima de Almeida – TCEL QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA
(Fonte: Memorando circular nº 206/2013 – DAL)

2 - OFÍCIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO
Ofício Circular nº 38/2013/GAB/SEDEC-MI
Ao Exmo. sr. Coronel QOBM João Hilberto Sousa de Figueiredo
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil do Pará
Avenida Júlio César, 3000 esquina Avenida Pedro Álvares Cabral
Belém/PA 66615-055
Assunto: Agradecimento

Prezado Senhor
Encerro hoje minhas atividades como Secretário Nacional de Defesa Civil, foram quase 

03 anos de trabalho  árduo,  persistente  e  obstinado pela  reestruturação da Defesa  Civil.  Durante  esse 
período enfrentamos muitas dificuldades, muitos desafios e certamente alcançamos muitas vitórias.

Aprimoramos nossos normativos legais, instituímos nossa Política Nacional de Proteção 
e  Defesa  Civil,  firmamos  alianças  importantes  para  consolidação  de  nossas  metas,  iniciamos  o 
mapeamento  de  áreas  de  risco,  construímos  05  centros  de  distribuição  de  materiais  de  primeira 
necessidade  para  grandes  desastres,  beneficiamos  3.716.314  pessoas  com  a  Operação  Carro-Pipa, 
implantamos o Cartão de Pagamento de Defesa Civil  para 1.025 municípios brasileiros,  construímos o 
CENAD,  informatizamos  o  processo  de  reconhecimento  federal  por  meio  do  S21D,  contratamos  a 
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construção de planos de intervenção, capacitamos agentes e a sociedade civil.
Mais um ciclo se fecha, ainda há muito por fazer, mas acredito que minha missão foi  

cumprida. Tenho plena consciência de que muito não seria possível sem a confiança e colaboração dos 
servidores  da Secretária  Nacional  de  Defesa  Civil,  dos Coordenadores Estaduais  e  Municipais  e  suas 
equipes, e do auxílio de diversos parceiros.

Agradeço a todos pelo  empenho,  como Secretário  e,  sobretudo,  como cidadão,  pois 
estou convicto de que trilhamos o caminho certo para o fortalecimento da Defesa Civil, objetivo de todos 
nós.

HUMBERTO VIANA
Secretário Nacional de Defesa Civil

3 - RESULTADO DE INSPEÇÃO
Realizada  pela  JIS  deste  CBMPA,  em  sessão  temporária  de  nº  46,  datada  de 

17OUT2013, proferiu os seguintes pareceres:
PARA FINS DE LICENCIAMENTO A PEDIDO

Nº NOME POSTO PARECER
1 BRUNOS RAMON LEMOS JUAREZ SD APTO AO FIM QUE SE DESTINA

Sala das sessões da JIS/BM, de 17 de OUTUBRO DE 2013.

CEL  QOSBM/Méd.  HELTON  José  Dias  de  NÓVOA –  Presidente  da  JIS/BM;  CEL 
QOSBM/Méd. ROBERTO Antônio Figueira de MAGALHÃES – Membro; CEL QOSBM/Odont. Osvaldo dos 
Santos BRAGA Júnior  – Secretário;  CEL QOSBM/Odont.  SILVIA do Socorro Souza Júnior – Secretário - 
Chefe da Unidade de Perícias Médicas

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – ATO DESTE COMANDO

PORTARIA Nº 727 DE 21 DE OUTUBRO 2013.
ANEXO:
Ofício nº 490/2013-Gab. Cmdº-12º SGBM/I, Bragança;

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 as consecutivas faltas de serviços e expedientes,  e demais 
transgressões  disciplinares  do  SD BM  ANTONIO  ARLAN DAS  NEVES  SILVA, MF:  57173908-1,  RG: 
498.346-1, pertencente  ao  efetivo  do  12º  SGBM/I  –  Bragança,  estaria,  em tese,  cometendo  atos  que 
desabonam a hierarquia e a disciplina, sem apresentar causas de justificação plausíveis para com suas 
condutas,  ter  procedido  incorretamente no desempenho do cargo,  violando,  o  sentimento  do dever no 
exercício da função ou de serviço Bombeiro Militar, ter praticado atos de natureza grave que afeta, a honra  
pessoal, o pundonor Policial Militar e o decoro de classe, bem como vem demonstrando incompatibilidade 
para com o cargo a qual exerce, e por ingressar no comportamento MAU;

FATO 2 – Considerando a aplicação da punição disciplinar  com 04 (quatro)  dias de 
Detenção, ao militar acusado, conforme publicação no BG nº 038, de 27 de fevereiro de 2013, por ter 
deixado de comparecer para montar serviço de componente da VTR ABT – 04, no dia 25 de setembro de  
2012, para o qual estava devidamente escalado, conforme Escala de Serviço Interno nº 039, do período de  
24 a 30 de setembro de 2012;

FATO 3 – Considerando a aplicação de punição disciplinar de 08 (oito) dias de Detenção, 
do militar acusado, pois o mesmo deixou de comparecer para a Formatura Geral, naquele 12º SGBM, no dia 
31 de agosto de 2012. Tal punição foi publicada no Boletim Geral nº 065, de 09 de abril 2013; 

FATO 4  –  Considerando  a  publicação de sanção  disciplinar  de  04  (quatro)  dias  de 
Detenção, em desfavor do acusado, por ter faltado à Escala Extra (Círio da Vila de Caratateua) do dia 07 de  
setembro de 2012, para a qual estava devidamente escalado, não informando à autoridade imediata os 
motivos do impedimentos para comparecer ao ato de serviço, conforme publicação em Boletim Geral nº 
144, de 02 de agosto de 2013;
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FATO  5  –  Considerando  que  foi  publicada  punição  disciplinar  de  08  (oito)  dias  de 
Detenção, no Boletim Geral, nº 105, de 07 de junho de 2013, por ter chegado atrasado para a Formatura  
Geral naquele 12º SGBM, para montar o serviço, ambos os fatos ocorridos no dia 22 de fevereiro de 2013;

FATO 6 – Considerando a punição disciplinar de 04 (quatro) dias de Prisão, publicado no 
Boletim Geral,  nº 162, de 30 de agosto de 2013, por ter,  o militar acusado, descumprido determinação 
exaradas através da MD nº 005/2013, cometendo transgressão média e ingressando no comportamento 
“MAU”;

FATO 7 – Considerando a abertura de Processo Administrativo Disciplinar através da 
Portaria nº 036/2013 – Gab. Cmdº, de 21 de maio de 2013, para apurar a falta do militar a formatura geral  
no 12º SGBM, no dia 05 de abril de 2013. Onde teria faltado, ainda, ao serviço de prevenção ao balneário 
na Praia de Ajuruteua, no dia 06 de abril de 2013. Conforme publicação em Boletim Geral nº 103, de 03 de  
junho de 2013;

FATO 8 – Considerando a abertura de Processo Administrativo Disciplinar Simplicado, 
através da Portaria  nº  048/2013 – Gab.  Cmdº.  De 09 de julho de 2013,  para apurar  o  fato  do militar  
acusado, teria em tese, chegado atrasado para montar serviço de prevenção no Balneário na Praia de 
Ajuruteua, no dia 04 de maio de 2013. Conforme publicação em Boletim Geral nº 145, de 05 de agosto de 
2013;

FATO 9 – Apurar a entrega de atestado médico falso ou adulterado conforme chegou a 
solução nos autos de IPM, Portaria nº 041/2013 – Gab. Cmdº, de 13 de junho de 2013, que teve de apurar 
o  fato  do Militar  SD BM  ANTONIO  ARLAN DAS NEVES SILVA, MF:  57173908-1,  RG:  498.346-1,  ter 
apresentado atestado médico falso ou adulterado, onde em sua conclusão, foi constatado que há indícios 
de crime de natureza militar,  bem como de transgressão da disciplina bombeiro militar,  cometidos pelo 
Bombeiro Militar em questão, conforme solução publicada em Boletim Geral nº 183, de 30/09/2013;

FATO 10 – Em face aos fatos ao norte citado,  observa-se que o  SD BM  ANTONIO 
ARLAN DAS NEVES SILVA, Ingressou no comportamento MAU, e com seus atos, demostra não ter-se 
adaptado ao regime militar do Corpo de Bombeiro, onde tem constantemente inobservado os preceitos da  
ética e disciplina disponibilizados na Lei Estadual nº 6.833/2006;

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

para apurar a conduta do SD BM ANTONIO ARLAN DAS NEVES SILVA, MF: 57173908-1, RG: 498.346-1, 
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, III, V, VI, art. 17, Incisos, X, XIII, XVII, XXV; art. 18, Incisos, III, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XVIII,  
XXXVI; Art. 37, incisos, XXIV, XXVIII, L, LII, LVIII, CVII, CXL, CXLI,  § 1º combinado com “Art. 311 ou 312 do 
CPM, Decreto Lei nº 1.001, de 01 de outubro de 1969” e  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 a repreensão, detenção, prisão e o licenciamento a bem da disciplina;

Art.2º - Nomear o 2º TEN QOBM ADRIANO GONÇALVES DE SOUZA, MF: 57216360-
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° 6.833/2006;

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,  revogam-se  as 
disposições em contrário.

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

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

PORTARIA Nº 728 DE 21 DE OUTUBRO 2013.
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ANEXO: 
Ofício nº 465/2013/Gab.Cmdº-12º SGBM/I, Bragança, de 26 setembro de 2013 e anexos;

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 as consecutivas faltas de serviços e expedientes,  e demais 
transgressões disciplinares do SD BM RICARDO GLAYDSON JUSTINO BORGES, MF: 57173912-1, RG: 
392.391-8, pertencente  ao  efetivo  do  12º  SGBM  –  Bragança,  estaria,  em  tese,  cometendo  atos  que  
desabonam a hierarquia e a disciplina, sem apresentar causas de justificação plausíveis para com suas 
condutas,  ter  procedido  incorretamente no desempenho do cargo,  violando,  o  sentimento  do dever no 
exercício da função ou de serviço Bombeiro Militar, ter praticado atos de natureza grave que afeta, a honra  
pessoal, o pundonor Policial Militar e o decoro de classe, bem como vem demonstrando incompatibilidade 
para com o cargo a qual exerce, e por ingressar no comportamento MAU;

FATO 2 – Considerando que foi publicada a punição de 15 (quinze) dias de detenção 
no Boletim Geral nº 151 de 30 de agosto de 2010, por ter faltado serviços nos dias 09 e 18 de março, 13, 24  
e 29 de abril de 2009, além das formaturas gerais nos dias 27 e 28 de abril de 2009;

FATO 3 –  Considerando que foi  aplicada a punição disciplinar  de  08 (oito)  dias de 
Detenção, do militar acusado, conforme publicação em Boletim Geral nº 090 de 16 de maio de 2012, pois,  
nos dias 12 de junho de 2011, evadiu-se do quartel do 12º SGBM, no qual cumpria sanção disciplinar, bem 
como  difamou  Superior  Hierárquico,  imputando-lhe  fato  ofensivo  à  sua  reputação,  atendendo-lhe  a 
dignidade e/ou decoro; 

FATO 4 –  Considerando a publicação de sanção disciplinar  de  04 (quatro)  dias de 
detenção, em desfavor do acusado, conforme publicação no Boletim Geral nº 215 de 22 de novembro de  
2012, onde o militar esteve envolvido em desordem pública, estando em posse de substâncias suspeitas de 
serem entorpecentes, sendo conduzido pela guarnição da Policia Militar para a seccional da Jaderlandia, no 
município de Castanhal, onde foi lavrado o BOP nº171/2009.000608-6;

FATO  5 –  Considerando  a  publicação  de  sanção  disciplinar  de  08  (oito)  dias  de 
detenção, em desfavor do acusado, conforme publicação no Boletim Geral nº 013 de 18 de janeiro de 2013, 
por ter sido novamente flagrado em via pública com substâncias suspeitas de serem entorpecentes, sendo  
conduzido novamente pela guarnição da Policia Militar (VTR-2195), para a Seccional da Jaderlândia, no 
município de Castanhal, onde foi lavrado o BOP nº 171/2013.000962-0;

FATO 6 – Considerando a punição disciplinar de 30 (trinta) dias de Prisão, publicado no 
Boletim Geral, nº 065, de 09 de abril de 2013, por ter, no ato de prisão em Flagrante Delito, desrespeitado e 
desobedecido as ordens de seu superior hierárquico, a época, o 1º TEN QOBM ADOLFO LUIS MONTEIRO 
LOPES, na presença de outro militares, ingressando assim no comportamento “INSUFICIENTE”;

FATO 7 – Considerando que foi publicada punição de 15 dias de detenção no Boletim 
Geral nº 116, de 24 de junho de 2013, onde recusou a participar de tratamento psicossocial junto a junta 
Médica do CBM/PA, POLIBOM;

FATO 8 – Considerando o encaminhamento de solução de PADS, para publicação em 
Boletim Geral,  ao qual pune o militar com 11 dias de prisão, que teve como presidente o CAP QOBM 
Thiago, por haver cometido nova infração disciplinar, ingressando assim no comportamento “MAU”;

FATO 9 – Considerando que há ainda um procedimento instaurado através da Portaria nº 
10/2013, para apurar a conduta do militar em tela por ter faltado ao atendimento no SAPS, no dia 18 de 
setembro de 2013, ao qual deveria ter comparecido; 

FATO 10 - E considerando as partes em anexo do Chefe da Seção de Pessoal do 12º 
SGBM – Bragança, informando que o militar em tela faltou o expediente no dia 02 de setembro de 2013, 
faltou ao expediente no dia 09 de setembro de 2013, e que no dia 10 de setembro de 2013, o acusado 
informou via telefone que estava doente e que não viria para a unidade militar, por estar com problemas de 
garganta inflamada e que procuraria atendimento médico. Ato continuo, deveria se apresentar dia 11 de 
setembro de 2013 ao CAPS/Bragança para atendimento psicológico, porém, se apresentou para cumprir  
expediente  no  12º  SGBM  no  dia  12  de  setembro  de  2013,  onde  apresentou  uma  declaração  de 
comparecimento em unidade de saúde deste município de Bragança, tal declaração assinada no dia 10 de 
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setembro de 2013, pela enfermeira Lilian Carla M. da Silva (COREN:109796/PA). Quanto ao comprovante 
de comparecimento ao CAPS/Bragança, o mesmo não apresentou;

FATO  11 –  Considerando  que  o  militar  em  tela  ficou  ausente  daquela  unidade  às 
00h00min, do dia 14 de setembro de 2013, pois o referido militar faltou ao expediente do dia 13 de setembro 
de 2013, informando que o atestado de comparecimento acima descrito não poderia ser homologado pela 
Diretoria de Saúde do CBM/PA, por se tratar de um documento assinado por uma enfermeira, onde o militar 
em tela se apresentou ao chefe de B/1 daquela unidade no dia 18 de setembro de 2013, finalizando o prazo  
da deserção, ficando ausente naquele período;  

FATO 12 – Considerando que o militar voltou a faltar a expediente naquela unidade no 
dia 20 de setembro de 2013, onde compareceu regularmente para o expediente do dia 23 de setembro de 
2013, mas voltou a faltar ao expediente no dia 25 de setembro de 2013, onde está ausente daquela unidade 
desde às 00h00min, do dia 25 de setembro, pois o militar faltou o expediente do dia 24 de setembro de  
2013, onde o acusado deveria ter se apresentado no dia 25 de setembro de 2013, no período matutino no  
CAPS/Bragança, para atendimento psicossocial fato que não ocorrerá, estando ausente daquela unidade 
até a presente data;

FATO 13 - Em face aos fatos ao norte citado,  observa-se que o  SD BM RICARDO 
GLAYDSON JUSTINO BORGES, MF: 57173912-1, RG: 392.391-8, Ingressou no comportamento MAU, e 
com seus atos, vem demostrando não haver se adaptado ao regime militar desta Corporação, onde tem 
constantemente  inobservado  os  preceitos  da  ética  e  disciplina  disponibilizados  na  Lei  Estadual  nº 
6.833/2006;

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

para  apurar  a  conduta  do  SD BM RICARDO GLAYDSON JUSTINO BORGES, MF:  57173912-1,  RG: 
392.391-8, 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, III, V, VI, art. 17, Incisos, X, XIII, XVII, XXV; art. 18, Incisos, III, IV, V, VII, VIII,  
IX, XI, XVIII, XXXVI; Art. 37, incisos, XXIV, XXVIII, L, LII, LVIII, LX, CVII, CXL, CXLI, § 1º combinado com 
“Art. 187 do CPM, Decreto Lei nº 1.001, de 01 de outubro de 1969” e  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 a repreensão, detenção, prisão e o licenciamento a bem da disciplina;

Art.2º  -  Nomear o 2º TEN QOABM  ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA LEITE:  5400031-1, 
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° 6.833/2006;

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,  revogam-se  as 
disposições em contrário.

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

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

2 – ATO DO SUBCOMANDO GERAL DO CBMPA
PORTARIA Nº 134/2013 – SUBCMDO GERAL - BELÉM-PA, 21OUT2013.

O  Chefe  do  EMG  e  Subcomandante  Geral  do  CBMPA,  atendendo  solicitação 
disponibilizada por meio do ofício nº 009/2013 – PADS, datado de 07 de outubro de 2013, do 1°SGT BM 
WALMIR RODRIGUES DE ALMEIDA, no qual requisita DEFENSOR DATIVO para exercer a defesa do  2° 
SGT BM NELSON DA SILVA FERNANDES, no Processo Administrativo Disciplinar Simplificado instaurado 
através da Portaria n° 076/2013 – Subcmd° Geral, de 23 de agosto de 2013.

RESOLVE:
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Art. 1º - Nomear com fulcro no artigo 71 do CPPM e artigo 5° inciso LV da CF/88 a 2°  
TEN QOABM  MIRÉIA  CAFEZAKIS  MOUTINHO, como Defensor  Dativo  do  acusado,  com o  intuito  de 
acompanhar  o  Processo,  apresentar  defesa  escrita  e  adotar  as  demais  providências  que  se  tornarem 
necessárias em favor do acusado 2° SGT BM NELSON DA SILVA FERNANDES.

Art. 2º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

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

PORTARIA Nº 133/2013 – SUBCMD° GERAL - BELÉM-PA, 18OUT2013.
ANEXO: 
Ofício n° 02/2013 – PADS, Do 1° TEN QOBM NATANAEL, de 10/10/2013; e anexo.

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° 02/2013 
–  PADS,  de  10/10/2013,  referente  à  solicitação  de  sobrestamento  do PADS instaurado  por  meio  da 
Portaria n° 081/2013 - PADS - Subcmdº Geral, de 23 de agosto de 2013, tendo como Presidente o 1º TEN 
QOBM NATANAEL BASTOS FERREIRA;

RESOLVE:
Art. 1º - Sobrestar, no período de 12/08/2013 a 12/02/2014, com base no art. 265 inciso 

V do CPC, o Processo Administrativo Disciplinar Simplificado instaurado pela Portaria n° 081/2013 - PADS - 
Subcmdº Geral, de 23 de agosto de 2013, para reabertura imediata no dia 13/02/2014.

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

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

3 - AVOCAÇÃO SOLUÇÃO DE PADS
Após conhecimento da transferência do militar acusado 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 nº005/2013 
– Comando da 1ª SBM/I-Infraero, de 18 abril de 2013, em virtude do militar acusado não pertencer mais 
aquela unidade, onde foi nomeado como presidente o SGT BM  JOSÉ  ALONSO AGUIAR SANTOS,  MF: 
5602467-1, RG: 2069243, que visa apurar a conduta do militar: SD BM KLEIFER PAULA NOGUEIRA, MF: 
57217982-1, teria respondido a superior hierárquico desrespeitosa mente  na presença de subordinado ao 
ser  repreendido  por  estar  com  uniforme  em  desalinho  quando  de  serviço  no  dia  10/01/2013,  como 
componente da guarnição no quartel da 1ª SBM/I Infraero, e ainda faltado com a verdade, quando afirmou 
que trajava condignamente o uniforme de educação física;

 
RESOLVO;
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 KLEIFER PAULA NOGUEIRA, MF: 57217982-1,  quando tratou de 
forma  ríspida  e  com  desrespeito  seu  superior  na  presença  dos  demais  pares,  concorrendo  para  a 
indisciplina, fato confirmado pelas testemunhas às fls.  58, 59, 66, 69, onde não ficou confirmado que o  
referido militar estava com uniforme em desalinho, onde as testemunhas não confirmam qual as peças do 
uniforme que o mesmo trajava, atenua-se o fato pelo militar ter bom comportamento e ser cumpridor dos 
deus deveres, agrava-se por ter sido efetuado a transgressão na presença de demais militares, e com sua 
conduta foi indisciplinado quando não atuou com profissionalismo e com respeito a hierarquia e a disciplina 
e respeito a seu superior, não cumpriu as normas regulamentares nas esferas de suas atribuições, quando 
foi  indiscreto  em sua  linguagem falada  e  ofendeu seu  superior  com palavras,  com as  suas  condutas  
concorreu para a indisciplina no CBM/PA, condutas que devem ser reprimidas na caserna;

2 - Para preservar a hierarquia e a disciplina no CBM/PA,  PUNIR o  SD BM KLEIFER 
PAULA NOGUEIRA, MF: 57217982-1,  com  04 (quatro) dias de  DETENÇÃO, pois infringiu com as suas 
condutas o Art. 17, incisos, X, XVI, XVII; Art. 18, incisos, V, VII, XXXI; Art. 37, incisos, X, CXV, CXVI, CXVIII;  
Com atenuantes nos art. 35, incisos, I, II. E agravantes do Art. 36, incisos, V, IX; Transgressão de natureza 
“LEVE”, por  incidir  no  Art.  31,  §  1º.  Todos  os  artigos  e  incisos  da  Lei  6.833/2006.  Permanece  no 

 Boletim Geral nº 199 de 23OUT2013 – E-mail Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág 8



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, 18 de outubro de 2013.

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

4 - HOMOLOGAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR
Analisando  os  autos  do  Inquérito  Policial  Militar  procedido  por  determinação  do 

Comandante do 12º SGBM - Bragança, através da Portaria 041/2013-12º-SGBM, de 13 de junho de 2013, 
cujo encarregado foi o  2º TEN QOABM MÁRCIO  DINIZ MARTINS,  MF: 5608910-1,  RG: 1917019,  que 
versam  sobre  a  conduta  do  SD  BM ANTÔNIO  ARLAN DAS  NEVES  SILVA,  MF:  57173908-1, teria 
apresentado  atestado  médico  adulterado,  fato  este  constatado  através  de  Laudo  do  (CPC)  “Renato 
Chaves”;

RESOLVO:
Concordar e homologar a conclusão exarada nos autos de IPM, de que  não há indícios 

de Crime Comum, porém há indícios da prática de crime militar, tipificados no art. 311 ou 312 do CPM, 
bem como há indícios de transgressão da disciplina bombeiro militar praticada pelo SD BM ANTÔNIO 
ARLAN DAS NEVES SILVA, MF: 57173908-1, quando entregou documento falso ou inseriu dado falso ou 
diverso do que deveria constar;

2  –  O  Comandante  do  militar  deve  Instaurar  Processo Administrativo  Disciplinar 
Simplificado, para apurar a conduta di militar, caso ainda não tenha sido instaurado;

3 –  Encaminhar  a  1ª  Via  dos  autos  a  JME/PA.  A Assistência  do  Subcomando para 
providências

4 - Publicar em Boletim Geral a presente Homologação de solução do Inquérito Policial 
Militar. À Ajudância Geral para providências;

5 -  Arquivar  a 2ª Via dos Autos do Inquérito Policial  Militar na 2ª Seção do EMG. À 
Assistência do Subcomando para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2.

6 - Registre-se e cumpra-se.
Belém, 18 de outubro de 2013.

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

5 – ATO DO 1º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR
PORTARIA Nº 29/2013 – CMDO 1º GBM - BELÉM-PA, 21 DE OUTUBRO DE 2013.
O Comandante do 1º GBM no uso de suas atribuições legais, bem como se utilizando do 

Princípio da Autotutela, decorrente do principio da legalidade, a qual dispõe que a administração pública 
tem o poder-dever de revogar seus próprios atos quando ilegais ou inconvenientes para a administração.

RESOLVE:
Art. 1º - Tornar sem efeito (revogar) a Portaria nº 23/PADS-CMDO do 1º GBM, de 21 de 

agosto de 2013.
Art. 2º - A B1 do 1º GBM para providenciar a publicação em Boletim Interno.
Art.  3º- A B2 do 1º GBM encaminhar esta Portaria para Assistência do Subcomando 

Geral para análises e providências.
Art. 4º- Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Cláudio Fernando Tavernard Trindade – TCEL QOBM.
Comandante do 1° GBM – RG 1559163
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6 - ATO DO COMANDO DO 7º SGBM/I
PORTARIA Nº. 006/SIND – 7º SGBM, DE 16 DE OUTUBRO DE 2013.
ANEXOS:
Oficio nº 283/2013 Subcmdº Geral, Oficio nº. 222/13 – BM/2, Termo de Declaração do Sr. 

Jorge Eder Gomes dos Santos, BOAT 0610 de 27/05/13 Termo de Declaração do Sr. José Roberto da Silva  
Tavares, Ofício nº 207/13 – BM/2, Ofício nº. 496/2013 – 7º SGBM, Ofício nº. 511/2013 – 12º GBM.

O  Comandante  do  7º  SGBM/I,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  tendo  tomado  o 
conhecimento dos fatos contidos nos documentos em anexo, que versa sobre o fato Ocorrido no dia 27 de 
maio de 2013, envolvendo a VTR ABT 24 e um veículo particular Celta Azul de Placa DIU 8874.

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

dos fatos;
Art. 2º – Nomear o SUBTEN Joelcio Teixeira Gomes MF: 5598621/1, 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 de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos,  

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

André Luiz Nobre Campos - MAJ QOBM
Comandante do 7° SGBM/I

7 – ATO DO 1º SGBM/I - MARITUBA
PORTARIA Nº 011/2013 – 1º SGBM/I - MARITUBA-PA, 29AGO2013.
ANEXO:
Parte s/nº/2013 do 2º SGT BM LUCINILDO.

O MAJ QOBM Comandante do 1º SGBM/I-Marituba no uso de suas atribuições legais 
conferidas pelo Poder Disciplinar, bem como o dispositivo na Lei nº 6.833, de 13FEV2006, nos termos do 
art. 26, inciso VIII, e  tendo tomado conhecimento  do documento em anexo referente a falta de 01 (um) 
capacete de incêndio Gallet vermelho no ato do levantamento e conferência dos materiais pertencentes ao 
1º  SGBM/I-Marituba, realizado pelo  2º SGT BM LUCINILDO CHAGAS FIGUEIREDO SANTOS Chefe do 
almoxarifado.

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

fatos e as possíveis transgressões disciplinares disponibilizadas no Art. 37, incisos XXIV, LVIII, CVIII, CIX e 
CXI, da Lei Nº 6.833/2006, podendo o militar ser sancionado de acordo com o Art. 106, parágrafo único da 
referida Lei;

Art. 2º - Nomear o 2º SGT BM PEDRO PAULO OLIVEIRA GUIMARÃES RG 11140 como 
Encarregado da SINDICÂNCIA, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º - O encarregado deverá observar todas as orientações formalizadas por meio do 
ofício n° 1000/2008 da JME, transcrito para o BG n° 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.

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

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

8 - 12º SUBGRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR
PORTARIA N° 069/2013 – GAB. CMDº. - BRAGANÇA-PA, 11OUT2013
O  Comandante  do  12°  Subgrupamento  Bombeiro  Militar  (12º  SGBM),  no  uso  da 

competência que lhe confere o inciso VII do artigo 26 da Lei Estadual nº 6.833/2006 e considerando o teor 
da Cópia Autêntica nº 60/2013, de 11/10/2013, em anexo, extraída da Parte nº 632, de 29/09/2013, do Livro 
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de Partes do Graduado de dia ao 12º SGBM, onde o SUBTEN BM HERNADES, Graduado de dia ao 12º 
SGBM, relata que o SD BM RG 4477997 TADEU COSTA BARBOSA, MF 57218034-1, teria faltado ao 
serviço de componente da viatura UR-36, no dia 29/09/2013;

Considerando o teor do Memorando n° 076/2013 – Subcomando, de 02/10/2013, em 
anexo, destinado ao SD BM BARBOSA, o notificando a apresentar, no prazo de 24 horas úteis, de maneira 
formal, justificativa, por não ter informado a quem é de direito e em tempo hábil, para sua falta de serviço de 
componente da viatura UR-36, no dia 29/09/2013;

Considerando o teor  da Parte  s/nº  2013,  de 08/10/2013,  do  SD BM BARBOSA,  em 
anexo, onde o mesmo, em reposta ao Memorando n° 076/2013 – Subcomando, de 02/10/2013, participa 
que  informou ao SD BM ALEXANDRE,  via  telefone celular  e  este,  por  sua  vez,  repassou ao  SD BM 
FREITAS e ao 3º SGT BM S. BARROS a informação de que não iria montar o serviço pois encontrava-se 
doente;

Considerando o teor da Parte s/nº - 2013 – B/1 do 12º SGBM, de 09/10/2013, em anexo, 
do 1º TEN BM ALVES, Chefe da 1ª Seção do 12º SGBM, o qual relata que, somente na referida data  
(09/10/2013) o SD BM BARBOSA teria entregado resposta ao Memorando n° 076/2013 – SUB-CMD, de 
02/10/2013  e  dessa  forma,  descumprindo  o  prazo  de  24  horas  úteis  concedido  para  oferecer  suas 
alegações quanto ao fato em questão;

Considerando ainda que se verifica que o procedimento adotado pelo SD BM BARBOSA, 
no que se refere ao repasse da informação que versa sobre sua impossibilidade de assumir o serviço na  
função de componente da viatura UR-36, no dia 29/09/2013, vai de encontro aos preceitos regulamentares 
em vigor, levando-se em conta ainda, que o SUB TEN BM HERNANDES, Graduado de dia ao 12º SGBM, 
em seu relato na Parte nº 632, de 29/09/2013, do Livro de Partes do Graduado de dia ao 12º SGBM, em  
momento algum foi informado acerca de tal impossibilidade.

RESOLVO:
Art.  1º  -  Determinar  a  abertura  de  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado 

(PADS), para apurar todas as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares cometidas, 
em tese, pelo SD BM RG 4477997 TADEU COSTA BARBOSA, MF 57218034-1, disponibilizadas no art. 37, 
incisos XX, XXIV, XXVIII e L , assim como a inobservância aos preceitos éticos disponibilizados nos art’s 6°,  
§ 1°, incisos I, II, IV, V e VI, e § 2º; 7º, § 2º; 17, incisos X, XVI e XVII; tudo da Lei Estadual nº 6.833/2006,  
podendo ser sancionado de acordo com o art. 106, parágrafo único, da referida Lei;

Art. 2º - Nomear 2º SGT QBMP-00 RG 2087771 GERSON FERREIRA DE LIMA, como 
Presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º - O Presidente deverá observar as orientações formalizadas através do Ofício n° 
1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234, de 23 de dezembro 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 - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

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

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

determinação deste  Subcomandante  Geral  do  CBM/PA,  instaurado  através  da  Portaria  nº  055/2013 – 
Subcmdº Geral, de 17 de junho de 2013, publicado em BG nº 114/2013, de 20 de junho de 2013, cujo  
presidente foi  nomeado o  3º SGT TONY EVERTON MENDONÇA DA SILVA,  MF: 5602645/1,  que visa 
apurar a conduta do militar:  CB BM CARLOS BENTES TAVARES,  MF: 5607787/1, onde teria faltado ao 
serviço no dia 11 de março de 2013, ao qual estava devidamente escalado na função de atendente ao 3º 
Turno,  no CIOp, dás 19h00min às 07h00min,  do dia posterior,  bem como não comunicou seu superior 
imediato a impossibilidade de comparecer em tempo hábil ao ato de serviço;

RESOLVO;
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 do CB BM CARLOS BENTES TAVARES, MF; 5607787/1, quando faltou ao serviço no dia 11 de 
março  de  2013,  de  atendente  ao  3º  Turno,  no  CIOp,  dás  19h00min,  do  dia  posterior,  a  qual  estava 
devidamente escalado conforme escala de serviço ás fls. 12 dos autos, e conforme comunicação da falta do 
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militar pelo diretor daquele centro às fls.  11, onde o próprio acusado confirma que faltou ao serviço no 
referido dia ás fls. 16 dos autos, onde apresentou o atestado médico às folhas 27 dos autos, mas o referido  
atestado  não  foi  homologado  pela  JIS/BM,  conforme  Boletim  Geral  196  de  05  de  fevereiro  de  2002,  
republicado no Boletim Geral 025 de 05 de fevereiro de 2013, onde o militar deveria comunicar em tempo 
hábil a impossibilidade de comparecer ao ato de serviço, bem como não homologou o referido atestado 
conforme  prescreve  o  regulamento  interno  do  CBM/PA,  atenua-se  pelo  fato  do  militar  ter  bom 
comportamento, agrava-se por ser reincidente várias vezes nesse tipo de transgressão conforme fls. 29, 30, 
32,  e  confirmar  sua  conduta,  mas  com sua  conduta  foi  indisciplinado  não  atuou  com profissionalismo 
quando não cumpriu ordem legalmente imposta nas esferas de suas atribuições, ao não homologar e não 
comunicar em tempo hábil a impossibilidade de estar em ato de serviço, concorrendo para a indisciplina no 
CBM/PA;

2 - Para preservar a hierarquia e a disciplina no CBM/PA,  PUNIR o  CB BM CARLOS 
BENTES  TAVARES,  MF;  5607787/1, com  06 (SEIS)  dias  de DETENÇÃO,  pois  infringiu  com as  suas 
condutas o Art. 6º § 1º, incisos, I, II, V, Art. 7º §3º, Art. 17, incisos, X, XVII; Art. 18, incisos, V, VII; Art. 37,  
inciso, XXIV, XXVIII; Com atenuantes nos art. 35, inciso, II. E agravantes do Art. 36, inciso, III, c/c Art. 23, § 
Único; 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, 04 de outubro de 2013.

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

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

meio da portaria n° 154/2011 - SUBCMDO Geral, de 27JUL2011, cujo encarregado foi, na época o 2º TEN 
QOABM OZIEL  DO CARMO MELO,  que teve com objetivo de apuração os fatos que versam sobre a 
declaração prestado pela Sra. Ivaneide de Almeida Setubal, o qual versa sobre a atuação de uma guarnição 
do CBMPA, no dia  16 de julho de 2011, por volta  das 17 horas,  na residência  da declarante,  onde a  
guarnição de incêndio teria, em tese, agido de forma irônica de debochada.

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

face dos fatos apurados,  não há indícios de crime militar e comum, bem como a inexistência de 
transgressão da Disciplina Bombeiro Militar por parte  da guarnição de serviço pois de acordo com que 
consta  nos autos inquisitivo, a guarnição agiu dentro do seu PODER DE DEVER , quando determinado 
pelo CIOP visando atende ocorrência, em primeiro momento de atendimento  de paciente psiquiátrico, e 
quando da chegada da referida guarnição tratava-se de fogo em entulho,  versava de uso anormal  da 
propriedade seção I artigo 1.277 da Lei 10.406/2002  “ O proprietário ou possuidor de um prédio tem direito  
de  fazer  cessar  as  interferências  prejudiciais  à  segurança,  ao  sossego  e  a  saúde  dos  que  habitam, 
provocadas pela utilização de propriedade vizinhas” e  inexistindo no livro em apuração matéria probante  
que possa imputar responsabilidade administrativa e/ou penal a guarnição.

2) Publicar  em  Boletim  Geral   a  presente  solução  da  Sindicância.  A  BM/2  para 
publicação;

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

Registre-se e cumpra-se.
Belém - PA, 18 de outubro de 2013. 
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MARIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – CEL QOBM
CHEFE DO EMG E SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA

11 - REFERÊNCIA ELOGIOSA
O CEL QOSBM Diretor de Saúde do CBMPA, no uso da competência que lhe confere o  

art.74, § 1º da Lei Estadual nº 6.833/2006, resolve:

ELOGIAR:
O  SD  BM  JOEL  CONCEIÇÃO  DO  AMARAL  RG:3482042,  por  ter  doado  sangue 

voluntariamente à uma pessoa necessitada, no banco de sangue do Centro de Hemoterapia e Hematologia 
do Pará – HEMOPA. Ato de amor à vida que enobrece a Corporação e a pessoa INDIVIDUAL.

(Fonte: Ofício nº 331/2013 – Diretoria de Saúde do CBMPA)

MARIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO - CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA, em exercício

Confere com o Original:

HELIEL FRANKLIN MONTEIRO – CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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