
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 28 DE NOVEMBRO DE 2013.
BOLETIM GERAL Nº 222

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2013 (SEXTA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM ROCHA
Supervisor de Área CAP BM GIRLENE

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

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

Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM PINHEIRO
TEN BM PEREIRA

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 – TRANSFERÊNCIA
De acordo com o que preceitua o art. 5º do Decreto Estadual nº 2.400/1982, que 

trata da Movimentação de Pessoal do CBMPA.
POR NECESSIDADE DO SERVIÇO
Do 2º GBS/GSE – Belém para o QCG – Belém
CB  BM CARLOS CESAR BARROS DOS SANTOS, MF 5598516-1
(Fonte: Nota nº 11/2013 - AJG)

2 – LICENÇA SAÚDE – CONCESSÃO
Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 12NOV2013
A SD BM  SILVANEIDE DA SILVA SERRÃO,  da  CEDEC/QCG,  15  (quinze)  dias  de 

dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 27NOV2013.

A contar do dia 19NOV2013
Ao SD BM JOSÉ  BERNARDO ALMEIDA NOGUEIRA RIBEIRO, da CEDEC/QCG, 15 

(quinze) dias de dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 04DEZ2013.

A contar do dia 11NOV2013
Ao  CB  BM ALEXSANDRO  BAGUNDES  BARATA,  da  AJG/QCG,  07  (sete)  dias  de 

dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 18NOV2013.

A contar do dia 26NOV2013
Ao SUBTEN BM  ÁLVARO PEIXOTO DE OLIVEIRA JÚNIOPR, do QCG, 48 horas de 

dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 28NOV2013.
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A contar do dia 13NOV2013
Ao SD BM JEFFERSON JOSÉ GARCIA NEGRÃO, do COP/QCG, 15 (quinze) dias de 

dispensa de esforço físico e serviço, podendo responde expediente.

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – LICENÇA SAÚDE – CONCESSÃO

Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 16NOV2013,
Ao Voluntário Civil ELISON CARVALHO DOS SANTOS, do QCG, 72 horas de dispensa 

de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 19NOV2013.

2 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 606122
PORTARIA: 738/2013
Objetivo: A serviço da Corporação.
Fundamento Legal: Lei nº 5.119/84.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):Soure/PA - Brasil
Servidor(es):

57189415/EDER MARCELO BRITO DE ARAUJO (SD BM) / 3.0 diárias (Alimentação) / de 25/10/2013 a 27/10/2013
5197619/GILBERTO PACHECO BARBOSA (SUBTEN BM) / 3.0 diárias (Alimentação) / de 25/10/2013 a 27/10/2013
57173385/MARCELO LIMA DE NAZARÉ (SD BM) / 3.0 diárias (Alimentação) / de 25/10/2013 a 27/10/2013
57218594/OSIEL DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR (SD BM) / 3.0 diárias (Alimentação) / de 25/10/2013 a 27/10/2013

Ordenador: JOAO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32513 de 01/11/2013)

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

PORTARIA Nº 817, DE 21 DE NOVEMBRO 2013.
ANEXO: 
Ofício nº 014/2013 - PADS, de 18/11/2013.

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar Pará, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas em legislação peculiar, e tendo tomado conhecimento dos fatos narrados no Ofício nº  
014/2013 – PADS, datado de 18 de novembro de 2013, do 2º TEN QOABM EDILSON MARQUES MAUÉS 
MF: 5422540-1, no qual requisita  DEFENSOR DATIVO para exercer a defesa do  SD BM CLEBERSON 
WILLY CAMPOS DA SILVA MF: 57175071-1, no Processo Administrativo Disciplinar Simplificado instaurado 
através da Portaria n° 627/2013 – Gab. Cmdº Geral, de 18 de setembro de 2013;

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

TEN QOBM JAIRO VALENTE PEREIRA MF: 54185339-1, 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 SD BM CLEBERSON WILLY CAMPOS DA SILVA;

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

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

PORTARIA Nº 818, DE 25 DE NOVEMBRO 2013.
ANEXO:
Ofício  nº  002/2013 – PADS –  Do 2°  TEN QOABM J.  FERREIRA,  de 13/11/2013;  e 

anexos.
O Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil, no uso de 

suas atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar e tendo tomado conhecimento dos fatos 
narrados no Ofício  002/2013 -  PADS,  datado  de 13 de novembro de 2013,  referente  à  solicitação  de 
sobrestamento de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SIMPLIFICADO instaurado por meio da 
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Portaria 728/2013 – Cmdº Geral, de 21 de outubro de 2013, tendo como presidente o  2º TEN QOABM 
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA LEITE: 5400031-1;

RESOLVE:
Art. 1º – Sobrestar no período de 06/11/2013 a 06/12/2013 com base no art. 265 inciso 

V  do  CPC,  o  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR  SIMPLIFICADO instaurado  pela  Portaria 
728/2013 – Cmdº Geral, de 21 de outubro de 2013, para reabertura imediata no dia 09/12/2013;

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

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

2 – ATO DO SUBCOMANDO GERAL DO CBMPA
PORTARIA Nº 137/2013 – SUBCMD° GERAL - BELÉM-PA, 25NOV2013.
ANEXO: 
Ofício n° 05/2013 – PADS, Do 2° TEN QOABM CAMARA, de 18/11/2013; e anexos.

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° 05/2013 
–  PADS,  de  18/11/2013,  referente  à  solicitação  de  sobrestamento  do  PADS instaurado  por  meio  da 
Portaria n° 092/2013 - PADS - Subcmdº Geral, de 10 de outubro de 2013, tendo como Presidente o 2° TEN 
QOABM RONALDO CAMARA DA SILVA MF: 5452732/1;

RESOLVE:
Art. 1º - Sobrestar, no período de 15/11/2013 a 08/01/2014, com base no art. 265 inciso 

V do CPC, o Processo Administrativo Disciplinar Simplificado instaurado pela Portaria n° 092/2013 - PADS -  
Subcmdº Geral, de 10 de outubro de 2013, para reabertura imediata no dia 09/01/2014.

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

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

PORTARIA Nº 138/2013 – SUBCMD° GERAL - BELÉM-PA, 26NOV2013.
ANEXO: 
Ofício n° 017/2013 – PADS, Do CAP QOBM KAREN, de 04/11/2013.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso das atribuições que lhe 
são  conferidas  em  legislação  peculiar,  tendo  tomado  conhecimento  dos  fatos  narrados  no  Ofício  n°  
017/2013 – PADS, de 04/11/2013, referente à solicitação de sobrestamento do PADS instaurado por meio 
da Portaria n° 240/2010 - Subcmdº Geral, de 27 de dezembro de 2010, tendo como Presidente o  CAP 
QOBM KAREN PAES DINIZ GEMAQUE;

RESOLVE:
Art. 1º - Sobrestar, no período de 19/04/2011 a 15/12/2013, com base no art. 265 inciso 

V  do  CPC,  o  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado  instaurado  pela  Portaria  n°  240/2010  -  
Subcmdº Geral, de 27 de dezembro de 2010, para reabertura imediata no dia 16/12/2013.

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

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

PORTARIA Nº 039/2013 – IPM - SUBCMD° GERAL - BELÉM-PA, 25NOV2013.
ANEXOS: 
Folha de despacho Gab. Cmdº Geral. Protocolo n° 314/11, de 21/11/2013;
Folha de despacho DP, de 21/11/2013;
Cópia do Boletim Geral n°130, de 15/07/2013 – pág’s. 4 e 5;
Ofício n/ 154/2013 – 10° SGBM/I, de 10 de junho de 2013; e anexos;
Folha de despacho Gab. Cmdº Geral. Protocolo n° 314/11, de 21/11/2013;
Ofício n° 284/2013 – BM/2, de 19 de novembro de 2013; e anexos.
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O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais, 
tendo tomado conhecimento dos fatos contidos nos documentos em anexo, que versam sobre:

FATO 01 – Razão pela qual o SD BM ANDERSON CHAVES TORRES MF: 57218540-1 
está frequentando o Curso de Formação de Soldados Bombeiro Militar do Estado do Maranhão, desde o dia 
23 de setembro de 2013; sem que para isso tenha qualquer espécie de autorização;

FATO 02 –  Razão pela qual o SD BM ROFFMAN GOMES AMORIM MF: 57189223-1 
está  exercendo,  em  tese,  atividade  em  uma  empresa  como  Bombeiro  Industrial  (Bombeiro  Civil),  na 
localidade mira do sossego, município de Canaã dos Carajás/PA;

RESOLVE:
Art.  1º -  Determinar  a  instauração  de  INQUÉRITO POLICIAL MILITAR para  apurar 

todas as circunstâncias dos fatos;
Art. 2º - Nomear o  TEN CEL  QOBM FREDERICO AUGUSTO CORREA PAMPLONA 

MF: 5267528-1, como Encarregado do IPM, delegando-lhe as atribuições que me competem;
Art. 3º - O Encarregado 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. 4º - Estabelecer o prazo legal de 40 (quarenta) dias para a conclusão dos trabalhos, 

em conformidade com a legislação vigente.
Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

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

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

meio  da  portaria  n°  030/2013  –SUBCMDO  Geral,  de  22ago2013,  cujo  encarregado  1º  TEN QOBM 
ABEDOLINS  CORREA XAVIER,  que  teve  com  objeto  de  apuração  os  fatos  que  versam  sobre  o 
desaparecimento de uma cinta com frequencímetro cardíaco de marca RS 300 PLOAR,  pertencente ao ST 
BM HIZELMAN BARBPSA DE ALMEIDA do alojamento de CBs e SD e comunicação do 11º SGBM/I, no dia 
04 de julho de 2013, por volta das 07h45min..

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 de qualquer militar, tendo em vista sido encontrado 
a cinta pertencente ao SUBTEN BM HIZELMAN e entregue ao mesmo conforme fls: 28 e 29, que possa  
ensejar  tipificação administrativo e/ou penal 

2) Publicar  em Boletim Geral   a presente solução da Sindicância.  A  Assistência do 
Subcomando para as providências.;

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, 26 de novembro de 2013.

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

4 - PEDIDO RECONSIDERAÇÃO DE ATO
REQUERENTE: ROSENILDO JOSÉ SILVA MORAES, RG: 2377539.
ADVOGADA: MONYQUE BARBOSA COSTA ,  OAB/PA 17.391.
ASSUNTO: Requer  reconsideração  do  ato  administrativo  referente  à  Portaria  nº 

038/2009, publicada em Boletim Geral nº 206 em 04/10/2013, que culminou com a punição do ROSENILDO 
JOSÉ SILVA MORAES, RG: 2377539, com 20 (VINTE) dias de PRISÃO.

I - FATOS
O Processo Administrativo teve o intuito de apurar a conduta do militar ROSENILDO 

JOSÉ SILVA MORAES,  RG: 2377539, quando adquiriu em proveito próprio, objeto que sabia ter origem 
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duvidosa,  utilizando-as  em  atividades  comerciais,  contendo  além  da  transgressão  disciplinar,  o  crime 
previsto no art. 180 do Código Penal, sendo que foi apurado em IPM instaurada pela Portaria 048/2007-
Subcmd° de 05 de fevereiro de 2007.

E após análises das provas testemunhais e documentais, juntado aos autos, o militar foi  
punido, com 20 (Dias) dias de (PRISÃO), por ter infringido com suas condutas os artigos art. 37, Incisos 
XCVII e CVII, da Lei Estadual nº 6.833/2006 

A  nobre  defensora  do  recorrente  entrou  com  pedido  de  Reconsideração  de  Ato 
Administrativo, solicitando que: receba o presente recurso de reconsideração de ato, determinando-se sua 
juntada aos autos;  que em respeito ao principio da ampla defesa e do contraditório,  que seja feita de  
maneira explicita a dosimetria da pena, a decisão seja pela absolvição do recorrente, pela apresentação dos 
motivos plenamente plausíveis, descaracterizando, por conseguinte, a prática de transgressão de disciplina, 
e que seja levado em consideração os anos de serviços prestados pelo defendente e o seu comportamento,  
em tela  em face dos fatos e fundamentos ao norte  expostos,  em decorrência  dos argumentos dantes 
expostos, sendo a pena 20 (vinte) dias de prisão uma punição desarrazoada.

II – DAS PRELIMINARES DO RECURSO
Recebo  o  presente  recurso  protocolado  perante  este  Subcomandante  Geral,  e 

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

III- DA PUNIÇÃO DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL.
O recorrente entrou com pedido de reconsideração de ato, uma vez que se encontra 

irresignado com a punição imposta de 20(vinte)dias de Prisão, é desarrazoada e desproporcional para a 
conduta ao qual é imputada, mas ao reanalisar no bojo do processo, no próprio interrogatório do acusado  
relatou que adquiriu os selos, objeto desse processo fl 80 e coadunando com outras  matérias probantes  
conforme ás folhas 82, 22 a 31, confirmam as condutas amoldadas no tipo legal, onde o referido militar  
acusado  adquiriu  em  proveito  próprio  coisa  que  sabia  ter  origem  duvidosa,  utilizando  em  atividade 
comercial; como militar de segurança publica detém o Poder de Dever de Primar pela ordem publica e a 
observância ao ordenamento jurídico.

Com sua conduta violou os princípios legais e a disciplina, dentre os quais a lei 6.833 de 
13 de fevereiro de 2006, e seus artigos;

Art.  37.  XCVII  –  apropriar-se  de  bens  pertencente  ao  patrimônio  publico  ou 
particular;

CVII  –Subtrair  ,  extraviar,  danificar,  falsificar,  desviar  ou  inutilizar  documentos  de 
interesse da Administração ou de terceiros.

Art. 31. As transgressões disciplinares serão classificadas observando-se o seguinte:
§ 1º De natureza “leve”,  quando constituírem atos que por suas consequências não 

resultem em grandes prejuízos ou transtornos:
I - ao serviço policial-militar;
II - à Administração Pública.
§ 2º De natureza “grave”, quando constituírem atos que:
I - sejam atentatórios aos direitos humanos fundamentais;
II - sejam atentatórios às instituições ou ao Estado;
III -  afetem o sentimento do dever,  a honra pessoal,  o pundonor policial-militar  ou o 

decoro da classe;
IV - atentem contra a moralidade pública;
V - gerem grande transtorno ao andamento do serviço;
VI - também sejam definidos como crime (grifo nosso);
VII - causem grave prejuízo material à Administração.
§ 3º A transgressão será considerada de natureza “Média” quando não se enquadrar nas 

hipóteses dos parágrafos anteriores.
§ 4º Considera-se transgressão de natureza grave cometer à subordinado atividades 

que não são inerentes às funções do policial.
 Art. 50. A aplicação da punição deve obedecer  às seguintes normas:
I - a punição deve ser proporcional à gravidade da transgressão, dentro dos seguintes 

limites:
de repreensão, dez dias de detenção para transgressão leve;
de onze dias de detenção até dez dias de prisão para a transgressão média;
de  onze  dias  de  prisão  até  reforma  administrativa  disciplinar,  licenciamento, 

exclusão a bem da disciplina ou demissão, para transgressão grave.(grifo nosso)
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Com efeito, preliminarmente ao julgamento da transgressão após analise verificou que o 
antecedente do transgressor lhes são favorável,  pois lhe é favorável encontrando-se no comportamento 
Excepcional.  A causa que determinaram a transgressão lhes é desfavorável,  pois de acordo com que 
consta nos autos verifica que o acusado obteve vantagem de origem duvidosa quanto à procedência do 
material que adquiriu. A natureza dos fatos e atos que a envolveram, lhes são desfavoráveis, pois cristalino  
estão,  que o acusado,  embora alegue não ter conhecimento da gravida da situação, não é motivo de 
excludente de ilicitude. As consequências que dela possam advir lhes são desfavorável, uma vez que, que a  
transgressão em questão fere os princípios da ética Militar, além de tal conduta ser definida como crime. 
Destarte, se não reprimida, tal fato servira como exemplo negativo ao seio da tropa. Não há causa de  
justificação prevista no art. 34. Atenuante do Inciso I e II, do Art. 35. Não havendo causa de agravação 
prevista no art. 36.

Onde a punição imposta encontra-se dentro dos requisitos legais  da razoabilidade e 
proporcionalidade da decisão, conforme prescreve os ditames legais, não havendo até o momento provas 
ou fatos novos que possa ensejar a mudança na referida decisão, diante do recurso interposto perante este 
Subcomandante Geral.

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

ROSENILDO JOSÉ SILVA MORAES, RG: 2377539, com 20 (VINTE) dias de PRISÃO, por ter violado o Art. 
37, Incisos, XCVII e CVII, publicado em Boletim Geral nº 206 de 04 de NOVEMBRO de 2013.

O comandante do Militar deve estar ciente da reconsideração de Ato, após publicação 
em Boletim  Geral,  confeccionar  e  encaminhar  nota  de  punição  para  publicação  em Boletim  Geral  da 
Corporação, ou executá-la após transcurso o prazo recursal caso já tenha sido publicada em BG, conforme 
o disposto no art. 48, § 1° do CEDPM.

Juntar  esta  decisão  Administrativa  ao  processo  a  que  ela  se  refere  e  arquiva-lo.  A 
Assistência do Subcomando do CBMPA para as providências 

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Belém-Pa, 13 de novembro de 2013.

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

5 – RECURSO HIÉRARQUICO
REQUERENTE: ALBERTO  CLÁUDIO  MACHADO  DE  SOUZA,  RG:  2529037,  MF 

5401640/1;
ASSUNTO: Requer, por meio de Recurso Hierárquico, a modificação integral da decisão 

proferido por meio do ato administrativo referente a  Portaria nº 012/2012 – PADS do 1º GBM de 12 de 
junho de 2012 PADS, publicada em Boletim Interno nº 022 em 22/06/2012, que culminou com a punição 
do SUBTEN BM ALBERTO CLÁUDIO MACHADO DE SOUZA,  RG: 2529037, com 04 (QUATRO) dias de 
DETENÇÃO.

I – FATOS
O Processo Administrativo teve o intuito de apurar a conduta do SUBTEN BM ALBERTO 

CLÁUDIO MACHADO DE  SOUZA,  RG: 2529037, MF 5401640/1, fatos constante no PADS Portaria nº 
012/2012/PADS – CMDO 1º GBM, de 12 de junho de 2012, em que ao final de tal instrumento apuratório,  
constatou-se o cometimento de transgressão disciplinar por parte do militar ao norte citado, em razão de ter 
se recusado em dar recebido em uma Portaria de Instauração de PADS que o nomeava como Presidente 
de um Processo Administrativo disciplinar Simplificado, bem como teria se negado a sair da sala da B1 do 
1º GBM, quando do recebimento de ordem para tanto.

O  recorrente  entrou  com  pedido  de  Reconsideração  de  Ato  Administrativo  junto  ao 
Comando do 1º GBM solicitando que fosse reconsiderado o ato, pugnando pela absolvição do acusado com 
esteio na tese da falta de provas suficientes que pudessem levar a sua condenação. Destarte, tal pedido de 
Reconsideração de Ato não foi deferido por parte do Comando do 1º GBM, sendo assim mantida a punição  
disciplinar proferida na Solução do PADS ora mencionado onde foi imposta a pena de 04 (QUATRO) dias de 
detenção ao SUBTEN BM ALBERTO CLÁUDIO MACHADO DE SOUZA.

Não obstante, o Militar em tela, fazendo gozo do direito consubstanciado pelos artigos 
141, 142, 143, II e 145, §§ 1º e 2º da Lei 6.833/2006 interpôs RECURSO HIERARQUICO alegando “a  
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insuficiência clara e objetiva de provas apresentadas no arrazoado dos fatos” pleiteando assim “a correta e 
integral modificação da decisão, com efeito a proporcionar a correlação entre meios e fins objetivados pela 
lei  para  ABSOLVER o  acusado de todas as transgressões a ele  imputadas,  reconsiderando,  à  luz da 
legalidade, a sanção aplicada no BG nº 166 de 05 de setembro de 2013.”

II – DAS PRELIMINARES DO RECURSO
Conheço  o  presente  recurso  protocolado  perante  este  Subcomandante  Geral,  e 

preenchido os requisitos da  legitimidade para recorrer,  do interesse ou prejuízo,  da adequabilidade do 
presente recurso, o recebo tempestivamente para não trazer prejuízo ao recorrente, passo a decidir;

III- DOS FATOS IMPUTADOS AO ACUSADO.
O recorrente entrou com um pedido de Recurso Hierárquico pleiteando a modificação da 

Solução do Procedimento Administrativo Disciplinar Simplificado instaurado pela portaria nº 012/2012/PADS 
– 1º GBM de 12 de junho de 2012, onde ao militar foi imputado a pena de 04 (QUATRO) dias de detenção 
pelos fatos descritos na Portaria de instauração.

Pelo  que  foi  exposto  na  Solução  do  PADS,  ficou  provado  que  houve  uma  recusa 
injustificada, pelo Acusado, em receber o documento que lhe era devido, trazendo, portanto, transtorno 
administração militar do 1º GBM, devido ao retardo no andamento de um PADS, que na ocasião e por força  
de uma portaria, estava sob a presidência do Recorrente. Relata também a solução que ficou cristalizado 
que  o Subtenente  não  cumpriu  ordem legalmente  imposta  quando o  1º  TEN QOBM  Natanael Bastos 
Ferreira determinou que o referido militar se retirasse da sala da B1 do 1º GBM, culminando assim com a  
prisão em flagrante do mesmo. 

Pelos  fatos  acimas mencionados,  houve,  em tese,  a  subsunção  do  ocorrido  com o 
descrito no artigo 37, XX, XXIV e XL, com atenuantes no art. 35, IV e VI e agravantes no art. 36, I e II. Todos 
os dispositivos retirados da Lei 6.833/06, conforme segue abaixo:

Art. 35. São circunstâncias atenuantes:
IV - ter sido cometida a transgressão em defesa própria, de seus direitos ou de outrem, 

desde que não constitua causa de justificação;
VI - ter sido a transgressão praticada em decorrência da falta de melhores esclarecimen-

tos quando da emissão da ordem ou de falta de meios adequados para o seu cumprimento, devendo tais  
circunstâncias ser plenamente comprovadas.

Art. 36. São circunstâncias agravantes:
I - mau comportamento;
II - prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões;

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

XX - não cumprir ou retardar, sem justo motivo, a execução de qualquer ordem legal re-
cebida;

XXIV - deixar de cumprir ou de fazer cumprir normas regulamentares na esfera de suas 
atribuições;

XL - deixar ou negar-se a receber vencimentos, alimentação, fardamento, armamento, 
equipamento, material ou documento que lhe seja destinado ou deva ficar em seu poder ou sob sua respon-
sabilidade;

IV – DA ANÁLISE DAS PROVAS TESTEMUNHAIS
De inicio, com a análise do termo de qualificação do SUBTEN BM ALBERTO CLÁUDIO 

MACHADO DE SOUZA, constante nas Fls 16, 17 e 18 dos autos, este sustenta que não houve a recusa do  
militar em receber a portaria, mas tão somente, houveram dúvidas acerca da interpretação do fato a ser  
apurado,  motivo  pelo  qual,  o  Subtenente  pediu  maiores  esclarecimentos  ao  1º  TEN  BM  NATANAEL 
BASTOS FERREIRA, obtendo como resposta a atitude do Oficial em puxar os autos das mãos do Acusado 
e em seguida, retirando-se da sala da B3 do 1º GBM. Em seguida, já na sala da B1 da Unidade, quando  
houve a tentativa do Subtenente em explicar ao Oficial o motivo pelo qual não teria recebido o documento,  
este determinou que o Acusado ficasse calado e que se retirasse da sala da B1, caso contrário o Oficial  
daria voz de prisão ao mesmo. Em seguida, após a resposta do Subtenente afirmando que “se ele achasse 
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necessário que o fizesse”, como foi feito posteriormente. No referido termo, o Acusado acrescenta ainda 
que não dirigiu a palavra ao Oficial de maneira desatenciosa ou desrespeitosa e que em todo momento, 
manteve o tom de voz normal.

Pela  análise  das  outras  provas  testemunhais  ouvidas  no  processo,  verifica-se  que 
nenhuma  delas  afirma  contundentemente  que  houve  recusa,  por  parte  do  Subtenente,  em  receber  o 
documento, mas tão somente solicitou informações acerca do documento que o TEN NATANAEL estava lhe 
repassando. Da mesma forma, na sala da B1 do 1º GBM, O Subtenente tentou argumentar o motivo pelo 
qual não recebeu os documentos que o TEN NATANAEL tentou lhe repassar na sala da B3, porém, não  
houve qualquer tipo de desrespeito ou insubordinação por parte do Recorrente.

Pelo que foi exposto, por fim, verifica-se que não há matéria probante que consubstancie 
qualquer tipo de ato cometido pelo Subtenente que possa ser entendido como transgressão da disciplina, 
principalmente nos dispositivos elencados na Portaria de Instauração do PADS supramencionado.

IV – CONCLUSÃO
1 -  Defiro o pedido de Recurso Hierárquico impetrado pelo  SUBTEN BM ALBERTO 

CLÁUDIO MACHADO DE  SOUZA e reformo a decisão proferida na Solução do PADS instaurado pela 
Portaria nº 012/2012 – PADS do 1º GBM de 12 de junho de 2012 PADS,  publicada em Boletim Geral nº 
166 em 05/09/2013 e mantida no Pedido de Reconsideração de Ato publicado no BG nº 202 de 29 de 
outubro  de  2013  que  culminou  com a  punição  do  SUBTEN BM ALBERTO CLÁUDIO MACHADO  DE 
SOUZA, RG: 2529037, MF 5401640/1 com 04 (quatro) dias de DETENÇÃO, concluindo assim que, pelos 
fatos acimas expostos, não houve crime militar ou transgressão da disciplina praticada pelo militar em tela;

2 - O Comandante do Militar deve estar ciente do Recurso Hierárquico, após publicação 
em Boletim Geral;

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Belém-Pa, 14 de novembro de 2013.

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

6 - ATO DO 7º GBM – ITAITUBA
PORTARIA Nº. 001, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013.
O Comando do 7º GBM/ ITB, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo poder 

disciplinar, bem como o dispositivo do art. 26, inciso VII na Lei Estadual nº. 6.833, de 13FEV2006. 

RESOLVE:
Art.  1º  –  Determinar  a  abertura  de  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado 

(PADS),  para  apurar  todos  os  fatos  constantes  na  parte  S/N  de  30  de  Agosto  de  2013  do  CB  PM 
DEONILDO LEITE MARQUES remetida ao Ilmº.  Senhor Major  PM OSVALDO LOURINHO DE SOUSA 
JÚNIOR- comandante do 15º BPM, onde relata que por volta das 04h10min do dia 29 de Setembro de 2013  
ao atender uma ocorrência foi desrespeitado pelo SD BM VICTOR, onde este veio a empurrá-lo no peito e 
dizendo os seguintes textuais: “Eu sou inteligente por isso sou bombeiro e tu é burro por isso é PM!” e que o  
CB  PM  não  tinha  condições  de  passar  em  outro  concurso  público  infringindo  em  tese  os  artigos 
XCll,CXIV,CXV, e CXVII da Lei nº 6.833/2006.  

Art. 2º - Nomear o 3º SGT BM FRANCENILDO SOUSA DE SOUZA, como presidente do 
PADS, objetivando a apuração de todas as circunstâncias dos fatos.

Art. 3º - O Presidente deverá observa as orientações formalizadas por meio do ofício n°  
1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de Dezembro de 2008;

Art. 4º – Fixar o prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação da presente portaria.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

NEY TITO DA SILVA AZEVEDO – MAJ QOBM
Comandante do 7º GBM

PORTARIA Nº. 002, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013- PADS.
ANEXOS: 
01(uma) Parte S/N de 11/11/13 do 2º TEN QOBM Vilhena;
01 (um) Atestado de comparecimento;
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01 (um) Atestado médico.
01 (uma) cópia do livro de partes do comandante de socorro.

O Comando do 7º GBM/ ITB, 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 VII. 

RESOLVE:
Art.  1º  –  Determinar  a  abertura  de  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado 

(PADS), para apurar todos os fatos constantes na parte S/N de 11 de Novembro de 2013 do 2º TEN QOBM 
VILHENA ao 2º TEN QOBM LUIZ SUBCOMANDANTE DO 7º GBM onde o mesmo relata que o SD BM 
EVERSON DIAS REBELO faltou serviço no dia 24 de Outubro de 2013, de acordo com a parte nº 295, pág.  
69, item “b” do livro de partes do Comandante de Socorro do 7º GBM, infringindo em tese o art. 17 incisos 
X, XVII e art. 31 incisos L, LII da Lei nº 6.833/2006.  

Art. 2º - Nomear o 3º SGT BM WILSON DE ALCÂNTARA FARIAS, como presidente do 
PADS, objetivando a apuração de todas as circunstâncias dos fatos.

Art. 3º - O Presidente deverá observa as orientações formalizadas por meio do ofício n°  
1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de Dezembro de 2008;

Art. 4º – Fixar o prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação da presente portaria.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

NEY TITO DA SILVA AZEVEDO – MAJ QOBM
Comandante do 7º GBM

PORTARIA Nº 003 – 7ºGBM, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2013.
O Comandante 7º Grupamento Bombeiro Militar no uso de suas atribuições, bem como 

se  utilizando  do  Principio  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 002/SINDICÂNCIA-CMDO do 7º GBM, 

de 07 de outubro de 2013.
Art. 2º- A BM1 do 7º GBM para providenciar a publicação em boletim interno.
Art. 3º- A BM2 do 7º GBM encaminhar esta portaria para a Assistência do Subcomando 

Geral análises e providencias.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

MAJ QOBM NEY TITO DA SILVA AZEVEDO
Comandante do 7ºGBM

PORTARIA Nº. 003, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2013- PADS.
ANEXO:
01 (uma) parte de 11/11/13 do 2º TEN QOBM Vilhena.
O Comando do 7º GBM/ ITB, 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 VII. 

RESOLVE:
Art.  1º  –  Determinar  a  abertura  de  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado 

(PADS), para apurar todos os fatos constantes na parte S/N de 11 de Novembro de 2013 do 2º TEN QOBM 
VILHENA ao  2º  TEN QOBM LUIZ  Subcomandante  do  7º  GBM onde  o  mesmo relata  que  o  SD  BM 
EVERSON DIAS REBELO chegou atrasado para a formatura matinal do dia 07 de novembro de 2013, bem 
como no dia 08 de novembro de 2013 entrou em forma apresentando sinais de embriaguez durante o 
paradão matinal de sexta-feira, fato este observado por militares que se faziam presentes na solenidade, 
infringindo em tese os artigos 17 incisos X e XVII, art. 21 incisos XI e XXXIV e art. 37 incisos LII, CXLIX e 
CL da Lei nº 6.833/2006.  

Art. 2º - Nomear o 2º SGT BM HAROLDO BRITO BARBOSA, como presidente do PADS, 
objetivando a apuração de todas as circunstâncias dos fatos.

Art. 3º - O Presidente deverá observa as orientações formalizadas por meio do ofício n°  
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1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de Dezembro de 2008;
Art. 4º – Fixar o prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação da presente portaria.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

NEY TITO DA SILVA AZEVEDO – MAJ QOBM
Comandante do 7º GBM

6  -  SOLUÇÃO  DE  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR 
SIMPLIFICADO

Analisando os autos de Processo Administrativo Disciplinar simplificado procedido por 
determinação do gabinete do  Comando do 4º SGBM exarada na Portaria Nº 008 de 28 de janeiro de 2013, 
publicada no Boletim Interno Nº 004 de 26 de abril de 2013 do MAJ QOBM EDGAR AUGUSTO DA GAMA 
GÓES,  cujo Presidente foi o 1º SGT BM HUGO ARMANDO LISBOA BOURA, que teve por escopo apurar a 
conduta do 3º SGT BM  VINÍCIUS ALMEIDA ANDRADE MF:  5430577-1,  que teria,  em tese,  faltado ao 
serviço de adjunto ao SGT de Dia ao CMT do SOS no dia 16 de outubro de 2012. 

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

Disciplinar  Simplificado  de que  não houve  indícios  de  crime de natureza  militar  ou civil,  porém  ficou 
constatado a transgressão da disciplina Bombeiro Militar por parte do acusado. E tendo-lhe assegurado o 
direito da ampla defesa e do contraditório conforme o que preceitua o art. 5º, inciso LV da Constituição 
Federal de 1988 através de PADS instaurado através da Portaria acima mencionada, o militar através do  
seu  defensor  dativo  legalmente  constituído  suscitou  a  tese  da  absolvição  com fundamento  de  que  o 
acusado teria faltado o serviço na referida data por não apresentar condições para  montar o serviço em 
decorrência de ter apresentado problema de saúde, porém vale ressaltar que não foi apresentado atestado  
médico que comprovasse a veracidade dos fatos, sendo confirmado através de provas cabais que o militar  
deixou de comparecer no dia 16 de outubro de 2013 para montar o seu serviço de adjunto ao SGT de Dia e  
CMT do SOS ao 4º SGBM, conforme os  termos de declaração das testemunhas de folhas 16, 17, 18 e 19 
presentes nos autos. 

Para preservar a hierarquia e a disciplina no 4º SGBM, PUNIR com 04(quatro) dias de 
DETENÇÃO, o 3º SGT BM VINÍCIUS ALMEIDA ANDRADE MF: 5430577, por ter no dia  16 de outubro de 
2012 faltado ao serviço de adjunto ao SGT de dia e CMT do SOS ao 4º SGBM, infringindo assim com sua  
conduta o disposto no art. 6º. § 1º incisos V e VI,  art. 17 incisos X, XI, XIII, com atenuantes no art. 35 inciso  
I, transgressão de natureza LEVE por incidir no art. 31, § 1º incisos I e II da Lei Estadual Nº 6.833/2066, 
podendo ser  sancionado de acordo com o art.106, parágrafo único da referida Lei.

Ao Subcomandante do 4º SGBM para providenciar NOTA DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR 
tão  logo  transcorra  o  prazo  recursal,  informando  qual  comportamento  o  transgressor  ingressa  ou 
permanece.

Arquivar uma via da solução do presente PADS na 2ª seção do 4º SGBM/I. Ao chefe da 
2ª seção para as providências.

Remeter uma via dos autos da presente Solução do PADS ao Ilmo. Sr. Subcomandante 
Geral do CBMPA, para fins de homologação e publicação em Boletim Geral da Corporação. Providencie o 
Assistente do Comando.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

EDGAR AUGUSTO DA GAMA GÓES – MAJ QOBM
Comandante do 4º SGBM

7 - ATO DO 12º SUBGRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR 
PORTARIA N° 059/2013 – GAB. CMDº. - BRAGANÇA-PA, 13SET2013.

O Comandante do 12° Subgrupamento Bombeiro Militar (12º SGBM), no uso de suas 
atribuições  que  lhe  confere  o  inciso  VII  do  artigo  26  da  Lei  Estadual  nº  6.833/2006  e  tendo  tomado 
conhecimento da denúncia formulada via correio eletrônico (e-mail:  cbmbraganca@hotmail.com),  com o 
título “ninguém é de confiança”, a qual informa que o SUBTEN QBMP-01 RG 1389101 CARLOS ANTONIO 
DE  ALENCAR,  MF 5421608-1 e  o  3º  SGT QBMP-01 RG 2343641 JULIO  CÉZAR LIMA COSTA,  MF 
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5601088-1,  ambos  deste  12º  SGBM,  estariam  usando  de  suas  condições  de  militares  do  CBMPA e 
adquirido pescado em nome desta UBM, alegando que seria utilizado para alimentação dos militares de 
serviço, porém estes peixes nunca apareceram no quartel e cada vez que os mesmos iam até a geleira  
pegavam mais de 25 kg (vinte e cinco) de pescado. E o denunciante ainda informa que os mesmos se 
deslocaram por mais de cinco vezes até a geleira “MAGUARY”, localizada na vila de Bacuriteua, neste 
município-sede, com entrada em frente ao Piscinão ou Arena do Sabá, e que o SUBTEN BM ALENCAR 
teria prometido ao dono da geleira um brinde da corporação, mas nunca o levou. Denúncia esta feita a partir  
de declarações de um funcionário da referida geleira conhecido pelo apelido de “Sadam”.

RESOLVE: 
Art. 1° - Determinar a abertura de Sindicância para apurar as circunstâncias dos fatos;
Art. 2º - Nomear o 2° TEN QOABM RG 1917019 MÁRCIO DINIZ MARTINS, pertencente 

ao 12° SGBM, como Sindicante, delegando-lhe as atribuições que me competem;
Art. 3º - O Encarregado 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;
Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

ÁTILA DAS NEVES PORTILHO – MAJ QOBM
RG 3174195 - Comandante do 12º SGBM

8 – DESIGNAÇÃO DE ESCRIVÃO
Designo, nos termos do Art. 11 do Código de Processo Penal Militar, o 2º TEN QOABM 

IVO DOS SANTOS FRANCO – MF 5623677-1, para servir como escrivão do Inquérito Policial Militar do 
qual  é  encarregado o  CEL QOBM  HELIEL FRANKLIN MONTEIRO,  conforme a  Portaria  nº  037/2013 
datada de 31 de outubro de 2013, publicada em Boletim Geral nº 209 de 07 de novembro de 2013.

9 - PUNIÇÃO DISCIPLINAR
O MAJ  QOBM GLEYDS MELENDEZ ALVES,  Comandante do 11º SGBM/I, no uso da 

competência que lhe confere o art. 26, inciso VII da Lei Estadual nº 6.833/2006, resolve:

PUNIR
Com   02  (dois) dias de DETENÇÃO o SD BM  ROBSON BEZERRA DA SILVA: MF: 

54190855-2, pertencente ao 11º SGBM/I, o qual faltou ao serviço no evento Paysandu X Parogominas, no 
dia 19 de maio de 2013, não comunicando a sua UBM os motivos de sua falta, assim como não apresentou 
documentação em tempo hábil, ainda apresentou atestado médico além do prazo de 24 horas uteis após a 
emissão do mesmo e também não se apresentou ao seu comandante após o término de atestado médico 
para que seja feito a homologação, e após dado o direito de defesa e contraditório por meio da Portaria nº 
03/2013,  de 06 de junho de 2013,   não apresentou meio ou provas plausíveis que justificassem tais atos 
pois infringiu com as suas condutas pois infringiu com as suas condutas  os Art. 17 incisos X e XVII, Art. 18 
inciso VII,Art. 37 incisos, XXIV, XXVIII, e L , com atenuantes do Art. 35, incisos, I, com agravantes, do Art. 
36. inciso V, transgressão “LEVE”, por incidir no Art. 31, § 1º Permanece no comportamento “BOM”. Todos  
os artigos e incisos da Lei 6.833/2006. Devendo o mesmo cumprir a sua punição no quartel do 11º SGBM/I,  
com início logo após o término do prazo recursal.

(Fonte: Nota snº/2013 – 11º SGBM/I)

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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