
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 20 DE DEZEMBRO DE 2013.
BOLETIM GERAL Nº 237

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

MENSAGEM NATALINA DO COMANDANTE GERAL
“Com a intercessão do nosso Senhor  Jesus Cristo,  este Comandante Geral 

deseja a todos os homens e mulheres pertencentes ao CBMPA um Natal  de muita luz.  E que a 
essência da nossa profissão, que é o amor ao próximo e a solidariedade, permaneça bem viva nos 
nossos corações, hoje e sempre.

“Feliz natal e um ano novo cheio de realizações!”

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2013 (SÁBADO)

Superior de Dia MAJ BM PALHETA
Supervisor de Área CAP BM ANA PAULA

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

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

Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM SARQUIS
TEN BM JOELSON

SERVIÇO PARA O DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2013 (DOMINGO)
Superior de Dia MAJ BM ROCHA
Supervisor de Área CAP BM PABLO

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

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

Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM PINHEIRO
TEN BM SIDNEY

SERVIÇO PARA O DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2013 (SEGUNDA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM CRHISTIAN
Supervisor de Área CAP BM WILLIAM

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 JERRY

Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM WYTTING
TEN BM RODRIGO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 903 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual 

de Defesa Civil, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no art. 3º, § 4º da Portaria nº  
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233 de 22ABR2013, que cria o Distintivo de Comando, conforme BG nº 185 de 02OUT2013.

Considerando os termos da ata de nº 004 de 19DEZ2013 da Comissão de Avaliação 
de Distintivo de Comando.

RESOLVO
Art.  1˚  -  Conceder  ao  oficial  abaixo  relacionado  o  Distintivo  de  Comandantes  de 

organizações Bombeiros Militares, nível de Comandante de Unidade BM, art. 5º, inciso II da Portaria nº 233 
de 22ABR2013.

I  -  FRANCISCO  CANTUÁRIA MOUTINHO  JÚNIOR –  TEN  CEL QOBM,  por  ter 
comandado o 5º GBM no período de 08AGO2008 a 01AGO011, conforme portaria de nomeação nº 567 de  
07AGO2008,  BG  145  de  11AGO2008  e  portaria  de  exoneração  nº  341  de  01AGO2001,  BG  136  de 
01AGO2011.

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

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

2 – AUTORIZAÇÃO
Tem  autorização  deste  Comando  MAJ  QOBM  ALESSANDRA DE  FÁTIMA 

VASCONCELOS PINHEIRO, Chefe da Divisão de Apoio Comunitário da Defesa Civil, a se deslocar até  
Brasília/DF  no  dia  17  de  dezembro  do  corrente  ano,  a  fim  de  participar  da  2ª  Reunião  Ordinária  da 
Comissão Organizadora Nacional da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Sandra Nascimento Monteiro
Chefe da Divisão Administrativa da CEDEC
(Fonte: Correspondência Interna nº 215/2013 – CEDEC)

3 – FÉRIAS – CONCESSÃO
Concedi no período de 02 a 31DEZ2013, as férias regulamentares, referente ao ano 

de 2012, ao TEN CEL QOCBM CARLOS PONTES DE SOUSA, do QCG – Belém.
Concedo no período de 16DEZ2013 a 04JAN2014, 20 (vinte) dias restantes de férias 

regulamentares, referente ao ano de 2012, ao MAJ QOBM JAIME ROSA DE OLIVEIRA, do QCG/CAT – 
Belém.

Concedo no período de 16DEZ2013 a 14JAN2014, as férias regulamentares, referente 
ao ano de 2012, ao MAJ QOBM JOSÉ RAIMUNDO LELIS POJO, do QCG/CAT – Belém.

Concedi no período de 02 a 31DEZ2013, as férias regulamentares, referente ao ano 
de 2012, ao MAJ QOBM VALTENCIR DA SILVA PINHEIRO, da 5ª SBM – Mangueirão.

Concedo no período de 16DEZ2013 a 14JAN2014, as férias regulamentares, referente 
ao ano de 2012, ao CAP QOBM MARCELO MORAES NOGUEIRA, do QCG/CAT – Belém.

Concedi  no  período  de  02  a  21DEZ2013,  20  (vinte)  dias  restantes  de  férias 
regulamentares, referente ao ano de 2012, ao CAP QOBM ARLENSON LEMOS CARVALHO DA SILVA, do 
1º GBM – Belém, conforme publicação em BG nº 150 de 12AGO2013.

Concedo no período de 16DEZ2013 a 14JAN2014, as férias regulamentares, referente 
ao ano de 2012, ao 2º TEN QOABM CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR, do QCG – 
Belém.

4 – FÉRIAS – TRANSFERÊNCIA
Transfiro o período de férias, referente ao ano de 2012, do TEN CEL QOEBM ADIR 

GUIMARÃES DE FARIAS, do QCG/BANDA – Belém, do mês de JAN2013 para o período de 04DEZ2013 a 
02JAN2014.

(Fonte: Nota nº 151/2013 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

5 – ASSUNÇÃO DE FUNÇÃO
Responderá  acumulativamente  com a  função  que  já  exerce,  o  TEN CEL QOBM 

ALEXANDRE COSTA DO  NASCIMENTO, pelo  Comando Operacional  do  CBMPA,  no  período  de  02  a 
31JAN2014, em razão do titular, o CEL QOBM MANOEL SILVA DE FREITAS, encontrar-se em gozo de 
férias no referido período.

Responde acumulativamente com a função que já exerce, o CAP QOBM ORLANDO 
FARIAS PINHEIRO, pelo Comando do 15º GBM – Abaetetuba, no período de 01 a 30DEZ2013, em razão do 
titular, o MAJ QOBM JORGE EDÍSIO DE CASTRO TEIXEIRA, encontrar-se em gozo de férias no referido 
período.
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Responde acumulativamente com a função que já exerce, o CAP QOEBM CLERISON 
LIMA DA COSTA, pela Regência da Banda de Música, no período de 04DEZ2013 a 02JAN2014, em razão  
do titular, o TEN CEL QOEBM ADIR GUIMARÃES DE FARIAS, encontrar-se em gozo de férias no referido 
período.

Responde acumulativamente com a função que já exerce, a CAP QOBM GIRLENE 
DA SILVA MELO DE BRITO, pelo Comando da 5ª SBM – Mangueirão, no período de 02 a 31DEZ2013, em  
razão do titular, o MAJ QOBM VALTENCIR DA SILVA PINHEIRO, encontrar-se em gozo de férias no referido 
período.

(Fonte: Nota nº 151/2013 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

6 – OFICIO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO
Ofício nº 475/2013/JICA
Brasília, 25 de novembro de 2013.

A Sua Senhoria o Senhor
Coronel JOÃO HILBERTO DE SOUZA FIGUEIREDO
Comandante Geral
Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Fax: 91-4006-8352

Assunto: Resultado da Seleção do Curso de Treinamento.
Senhor Comandante,
Informamos que o senhor CELSO DOS SANTOS PIQUET JÚNIOR, foi selecionado 

para o curso de treinamento “Raising Awareness of  Disaster  Reduction” a ser realizado no período de 
06.01.2014 a 08.02.2014 no Japão.

As  passagens  aéreas  a  partir  do  aeroporto  indicado  pela  JICA,  acomodação  e 
alimentação serão custeadas pela JICA.

Sendo o que nos reserva para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar 
os votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ICHIRO SATO
Representante Sênior
Despacho do Comandante Geral:
1. Autorizo a viagem, sem ônus para o Estado.
2. A DP para providenciar ofício ao Exmo. Senhor Governador do Estado.
3. A DP para controle.
(Fonte: Nota nº 151/2013 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – ATO DESTE COMANDO

A) PORTARIA Nº 889 DE 13 DE DEZEMBRO 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 16/12/2013 a 16/03/2014. Apresentação no dia 17/03/2014, pronto para 
o expediente e serviço.

I – 3º SGT BM ANIVALDO MORAES DE SOUSA, do 7ºGBM-Itaituba, referente ao 
decênio de 01/03/2003 a 01/03/2013,(2ª Licença).

Art.  2º  -  Ao  Comandante  do  7ºGBM-Itaituba,  fazer  o  controle  regulamentar  da 
Licença, informando o término através de documento a Diretoria de Pessoal.

Art. 3º - Os efeitos desta portaria passam a contar do dia 16/12/2013, revogada as 
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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B) PORTARIA Nº 894 DE 18 DE DEZEMBRO 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 01/12/2013 a 01/03/2014. Apresentação no dia 02/03/2014, pronto para o  
expediente e serviço.

I  –  CB  BM  JACIEL MARQUES  PEREIRA,  do  CIOP,  referente  ao  decênio  de 
20/04/2000 a 20/04/2010,(1ª Licença).

Art. 2º - Ao Diretor do CIOP, fazer o controle regulamentar da Licença, informando o 
término através de documento a Diretoria de Pessoal.

Art.  3º  -  Os  efeitos  desta  portaria  retroagem  ao  dia  01/12/2013,  revogada  as 
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
C) PORTARIA Nº 896 DE 18 DE DEZEMBRO 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 restantes de Licença Especial, ao 

Militar abaixo mencionado, no período de 02/01/2014 a 02/04/2014. Apresentação no dia 03/04/2014, pronto  
para o expediente e serviço.

I – CB BM ELYLSON PEDROSO QUINTINO, do 11º SGBM/I, referente ao decênio de 
20/04/2000 a 20/04/2010,(1ª Licença).

Art. 2º - Ao Comandante do 11º SGBM/I, fazer o controle regulamentar da Licença, 
informando o término através de documento a Diretoria de Pessoal.

Art. 3º - Os efeitos desta portaria passam a contar do dia 02/01/2014, revogada as 
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

2 – APRESENTAÇÃO
Apresentou-se  no  dia  05DEZ2013,  na  Diretoria  de  Pessoal,  o  SUBTEN  BM 

EDINALDO  BARROS MARTINS,  por  término  do  Curso  CEP-Operações  Básicas  em  Embarcações, 
realizado na Polícia Militar do Estado de São Paulo, no período de 18 a 29NOV2013.

Apresentou-se  no  dia  04DEZ2013,  na  Diretoria  de  Pessoal,  o  CB  BM  CARLOS 
CESAR BARROS DOS SANTOS, por ter sido transferido do 2º GBS/GSE – Belém para o QCG – Belém, 
conforme BG nº 222 de 28NOV2013.

Apresentou-se no dia 05DEZ2013, na Diretoria de Saúde, o CB BM JARDSON LUIZ 
FERREIRA DE BRITO, por ter sido transferido para aquela unidade.

Apresentou-se no dia  09DEZ2013,  na Diretoria  de Pessoal,  o  SD BM MARCELO 
HENRIQUE  CARRERA GARCIA, por ter sido transferido do 7º SGBM/I – Belém para o 2º GBS/GSE – 
Belém, conforme BG nº 220 de 26NOV2013.

(Fonte: Nota nº 151/2013 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

3 – FÉRIAS – CONCESSÃO
Concedo no período de 16DEZ2013 a 14JAN2014, as férias regulamentar, referente 

ao ano de 2012, do SUBTEN BM NELSON FERNANDO DA PAIXÃO RIBEIRO, do QCG - Belém.
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Concedo  no  período  de  30DEZ2013  a  28JAN2014,  as  férias  regulamentares, 
referente ao ano de 2012, da SD BM MICHELLE MAIA CARNEIRO, do QCG - Belém.

Concedi no período de 05DEZ2013 a 03JAN2014, as férias regulamentar, referente 
ao ano de 2012, aos militares abaixo relacionados, que se encontram a disposição do Gabinete Militar da 
ALEPA:

SUBTEN BM SILVIO NELI MEDEIROS DA SILVA;
2º SGT BM PAULO CÉSAR NASCIMENTO FARIAS;
CB BM EVANDRO GERMÂNIO PEREIRA.

Concedo no período de 16DEZ2013 a 14JAN2014, as férias regulamentar, referente 
ao ano de 2012, do 1º SGT BM PEDRO GUILHERME NASCIMENTO GOMES, do QCG - Belém.

(Fonte: Nota nº 151/2013 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

Concedi no período de 28DEZ2013 a 27JAN2014, as férias regulamentar, referente 
ao ano de 2012, do 3º SGT BM ROBERTO LOBATO MOURA, do QCG/COP.

(Fonte: Ofício nº 397/2013 – BM/1 – Comando Operacional do CBMPA)

4 – FÉRIAS – TRANSFERÊNCIA
Transferi o período de férias, referente ao ano de 2012, do SD BM HAUEL DA SILVA 

BARROS, da Diretoria de Saúde – Belém, do mês de DEZ2013 para o período de 02 a 31JAN2014.
(Fonte: Nota nº 151/2013 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

5 – TRANSFERÊNCIA
De acordo com o que preceitua o art. 5º do Decreto Estadual nº 2.400/1982.
POR NECESSIDADE DO SERVIÇO
Do QCG – Belém para o 1º SGBM/I – Marituba
SD BM MARCOS CONTENTE DA SILVA, MF 57189358-1.
(Fonte: Nota nº 151/2013 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

6 – NÚPCIAS – CONCESSÃO
Concedo a contar do dia 03JAN2014, 08 (oito) dias de Núpcias ao CB BM MAURO 

PACHECO DA SILVA,  do  11º  SGBM/I  –  Belém,  em  virtude  de  ter  contraído  matrimônio  com  a  Sr.ª  
HELLEUDA DA CRUZ DE SOUZA, conforme o art. 67, Inciso I e art. 69 da Lei Estadual nº 5.251/1985.  
Apresentação dia 11JAN2014.

Concedi  a  contar  do  dia  07DEZ2013,  08  (oito)  dias  de  Núpcias  ao  SD  BM 
ALESSANDRO SOUZA ARAÚJO, do QCG/IESP – Marituba, em virtude de ter contraído matrimônio com a 
Sr.ª ANA MARÍLIA COSTA PAIVA, conforme o art. 67, Inciso I e art.  69 da Lei Estadual nº 5.251/1985. 
Apresentação dia 15DEZ2013.

(Fonte: Nota nº 151/2013 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

7 – AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Autorizo o SD BM BRUNO CABRAL SILVA, do 4º GBM – Santarém, a deslocar-se ao 

Estado  de  São  Paulo,  no  período  de  30DEZ2013  a  01JAN2014,  a  fim  de  participar  da  89ª  Corrida  
Internacional de São Silvestre 2013, sem ônus para o Estado.

(Fonte: Nota nº 151/2013 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

8 - LICENÇA DE SAÚDE – CONCESSÃO
Concedi  no  período  de  05  a  09DEZ2013,  ao  SUBTEN  BM  EDILSON  LÁZARO 

SANTOS SILVA,  do QCG – Belém,  05  (cinco)  dias  de  Dispensa  do  Serviço  Fora  do  Aquartelamento.  
Apresentação dia 10DEZ2013.

Concedi no período de 03 a 07NOV2013, ao SUBTEN BM ORIVALDO FERREIRA 
COSTA, do 3º GBM – Ananindeua, adido ao 11º SGBM/I – Belém, 05 (cinco) dias de Dispensa do Serviço 
Fora do Aquartelamento. Apresentação dia 08NOV2013.

Concedi  no período de 14 a 15NOV2013, ao SD BM RODOLFO MORAES DOS 
SANTOS,  do  11º  SGBM/I  –  Belém,  02  (dois)  dias  de  Dispensa  do  Serviço  Fora  do  Aquartelamento. 
Apresentação dia 16NOV2013.

(Fonte: Nota nº 151/2013 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)
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9 – FURTO DE DOCUMENTO
O SD BM FRANCISCO  CÉSAR BARROS DE SOUSA, do 2º GBS/GSE – Belém, 

participou a Diretoria de Pessoal que foi furtado o seguinte documento: (Registrado na Del. Virtual - 277, em 
06FEV2010, conforme BOP nº 00277/2010015659-8).

CARTEIRA DE IDENTIDADE MILITAR
(Fonte: Nota nº 151/2013 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

10 – EXTRAVIO DE DOCUMENTO
O CB BM  ODORICO LIMA QUADROS, do 1º SGBM/I – Marituba, MF 5210399-1, 

participou a Diretoria de Pessoal  que foi  extraviado o seguinte  documento:  (Registrado no Centro Pol. 
Castanhal – Centro 280, em 05DEZ2013, conforme BOP nº 00280/2013.010936-7).

CARTEIRA DE IDENTIDADE MILITAR 
(Fonte: Nota nº 151/2013 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – ATO DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 927, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013
Torna  facultativo,  nos  dias  24  e  31  de  dezembro  de  2013,  o  expediente  nas 

repartições públicas integrantes da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Estado do Pará, e dá 
outras providências. 

O  GOVERNADOR DO  ESTADO  DO  PARÁ, no  uso  das  atribuições  que  lhe  são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da Constituição Estadual, e tendo em vista as comemorações alusivas ao  
Natal e às festividades de final de ano – “Confraternização Universal”,

D E C R E T A:
Art. 1º É facultativo, nos dias 24 e 31 de dezembro de 2013, o expediente nos órgãos  

estaduais da Administração Direta e Indireta.
Art. 2º Os órgãos estaduais das áreas de arrecadação, saúde pública e defesa social  

estabelecerão,  nos  dias  referidos  neste  Decreto,  escalas  de  serviço  de  servidores,  a  fim  de  que  o 
atendimento à população não sofra solução de continuidade. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

PALÁCIO DO GOVERNO, 18 DE DEZEMBRO DE 2013.
SIMÃO JATENE
Governador do Estado
(Fonte: Diário Oficial Nº 32546 de 19 de dezembro de 2013)

2 – ATO DA DIRETORIA DE SAÚDE DO CBMPA
SESSÃO Nº 71/13 ATA Nº 71/13
A JUNTA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE PERMANENTE do Corpo de Bombeiros Militar 

do Pará, no dia 04 DE DEZEMBRO DE 2013, inspecionou os militares abaixo relacionados relacionados 
que lhe foram apresentados por ordem superior e sobre seus estados de saúde proferiu os pareceres que 
vão escritos abaixo:

SOLICITAÇÃO  DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE  SAÚDE  DE PESSOA DA 
FAMÍLIA

1º SGT BM IVALDO  BORGES DE LIMA, do 1º SBM/Infraero.  PARECER: INCAPAZ 
TEMPORARIAMENTE AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR. Necessita de 90 (noventa) dias de LICENÇA 
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA DA FAMÍLIA, retroativo a 18SET2013 até 16DEZ2013.

CONCLUSÃO  DE  LICENÇA PARA TRATAMENTO  DE  SAÚDE  DE  PESSOA DA 
FAMÍLIA

1º SGT BM IVALDO  BORGES DE LIMA, do 1º SBM/Infraero. PARECER: APTO AO 
TRABALHO  BOMBEIRO  MILITAR  COM  RESTRIÇÕES  TEMPORARIAS.  DISPENSADO  DE  ESFORÇO 
FÍSICO  E  SERVIÇO  por  mais  30  (trinta)  dias  a  partir  de  17DEZ2013  até  15JAN2013.  RESPONDE 
EXPEDIENTE NO QUARTEL.

1º SGT BM IVALDO  BORGES DE LIMA, do 1º SBM/Infraero. PARECER: APTO AO 
TRABALHO BOMBEIRO MILITAR SEM RESTRIÇÕES. Deverá se apresentar no seu QUARTEL de origem 
no  dia  16JAN2014,  pronto  para  desenvolver  suas  atividades  LABORATIVAS  BOMBEIRO  MILITAR 
(OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS).
 Boletim Geral nº 237 de 20DEZ2013 – E-mail Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág 6



SOLICITAÇÃO DE LICENÇA
SD BM PEDRO DA SILVA MARTINS, do 12º GBM/Santa Izabel. PARECER: INCAPAZ 

TEMPORARIAMENTE AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR. Necessita de 60 (sessenta) dias de LICENÇA 
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PRÓPRIA, retroativo a 02NOV2013 até 31DEZ2013.

SD  BM  LUIZ  DEVID DE  LIMA,  do  11ºGBM/Breves.  PARECER:  INCAPAZ 
TEMPORARIAMENTE AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR. Necessita de 163 (cento e sessenta e três) 
dias de LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PRÓPRIA, retroativo a 01SET2013 até 10FEV2014.

CONCLUSÃO DE LICENÇA
3º  SGT  BM  ERLON LOPES  GONÇALVES,  da  CFAE.  PARECER:  APTO  AO 

TRABALHO  BOMBEIRO  MILITAR  COM  RESTRIÇÕES  TEMPORARIAS.  DISPENSADO  DE  ESFORÇO 
FÍSICO E SERVIÇO por mais 63 (sessenta e três) dias a partir de 05DEZ2013 até 05FEV2014. RESPONDE 
EXPEDIENTE NO QUARTEL.

SD BM PEDRO DA SILVA MARTINS, do 12º GBM/Santa Izabel. PARECER: APTO AO 
TRABALHO  BOMBEIRO  MILITAR  COM  RESTRIÇÕES  TEMPORARIAS.  DISPENSADO  DE  ESFORÇO 
FÍSICO E SERVIÇO por mais 41 (quarenta e um) dias a partir de 01JAN2014 até 10FEV2014. RESPONDE 
EXPEDIENTE NO QUARTEL.

SOLICITAÇÃO DE DISPENSA
3º  SGT BM RAIMUNDO IOMAR  FURTADO,  do  12º  SGBM/I-Bragança.  PARECER: 

APTO  AO  TRABALHO  BOMBEIRO  MILITAR  COM  RESTRIÇÕES  TEMPORARIAS.  DISPENSADO  DE 
ESFORÇO FÍSICO E SERVIÇO por mais 64 (sessenta e quatro) dias a partir de 04DEZ2013 até 05FEV2014.  
RECOMENDAMOS  QUE  CUMPRA EXPEDIENTE  NO  2º  GBM  (CASTANHAL)  PARA FACILITAR  SEU 
TRATAMENTO.

Sala das sessões da JIS/BM, de 04 de DEZEMBRO 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
Confere com original:
CEL QOSBM/Odont. SILVIA do Socorro Souza Júnior – Secretário
Chefe da Unidade de Perícias Médicas
(Fonte Ofício nº 436/2013 – Diretoria de Saúde)

3 - ATA DA 9ª SEÇÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE 2013
Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, às 09 horas e 

40 minutos, no quartel do Centro de Atividades Técnicas do CBMPA, na sala de reuniões do CAT, situado a  
Av. Almirante Barroso, nº 5278 – Entroncamento, nesta cidade de Belém-PA, em sessão ordinária, presidida 
pelo Sr. CEL QOCBM GERALDO PANTOJA DE MENEZES, como membros: TEN CEL QOCBM CARLOS 
DANIEL VALE DA ROSA, TEN CEL QOBM LUIS ALBERTO PAMPLONA DA CUNHA, MAJ QOBM JAIME 
ROSA DE OLIVEIRA, CAP. QOBM MARCELO MORAES NOGUEIRA, CAP. QOBM ANA PAULA TAVARES 
PEREIRA AMADOR e como secretário o 2º TEN. QOBM ALEX DOS SANTOS  LACERDA. Iniciados os 
trabalhos, foi analisado o 1º CASO: Diz respeito à análise de projeto do Hotel Eldorado onde foi detectado 
mediante a seção de análise do CAT que a distância percorrer, que foi de aproximadamente 60 metros, 15 
metros a mais do normatizado pela IT 02/2012 (Tabela 2 do Anexo B) e que o tipo de escada deveria ser  
protegida conforme a IT 02/2012 (Tabela 3 do Anexo C). Após discussão e análise foi definida que em 
relação a distância percorrer, por decisão unânime, que deverá ser instalado botoeiras de alarme manual  
em toda edificação (conforme norma técnica em vigor) e a respeito do tipo de escada ficou definido por 
decisão  unânime  que  continuará  sendo  a  mesma,  devido  ser  uma  edificação  antiga  (construída 
anteriormente ao Decreto Estadual 357/2007). 2º CASO: Diz respeito à análise de projeto do GUASCOR 
DO BRASIL LTDA onde o responsável técnico solicita a isenção do LGE, rede de hidrantes e resfriamento.  
Foi  analisada  pela  câmara  técnica  e  por  decisão  dividida,  a  maioria  da  câmara  técnica  indeferiu  a 
solicitação do responsável técnico, portanto mesmo deverá cumprir com as exigências do Decreto Estadual 
357/2007 para edificação M.2. 3° CASO: Diz respeito ao resultado de análise do projeto 713/13 de um 
depósito de materiais de construção (Risco Baixo) onde foi constatado pela seção de análise do CAT que a  
distância máxima a percorrer não atende as exigências (80m metros para este caso) da IT 02/2012 (Tabela 
2 do Anexo B), o responsável técnico solicita aprovação com a distância máxima a percorrer de 97 metros  
por  se  tratar  de  ocupação  J-1.  Foi  analisado  e  decidido  de  modo unânime que  o  projeto  deverá  ser 
aprovado com a distância máxima a percorrer apresentada (97 metros) enquanto se tratar de depósito de 
material  incombustível  (J-1).  4º  CASO:  Diz  respeito  à  solicitação  via  protocolo  da  Montes  Verdes 
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Empreendimentos SPE Ltda para permanecer instalado o Barrilete da Caixa D’água com material PVC – 
100MM, pois o mesmo não prejudicaria o sistema instalado. Foi analisado e decidido pela câmara técnica,  
de modo unânime, o indeferimento da solicitação em virtude da proximidade de ambientações que possam 
comprometer a área onde se encontra o barrilete. 5º CASO: Diz respeito à informação via ofício 052/2013 
da Subcomandante do 7º SGBM/I e chefe do SAT, CAP QOBM ANA PAULA onde a mesma informou que ao 
realizar vistoria técnica no Edifício Importadora, foi detectado que a saída de emergência está obstruída por  
estabelecimento comercial (Banco BMG). Esta desobstrução já foi solicitada, porém tal medida aguarda 
decisão judicial.  Após várias discussões sobre esta situação, identificando o alto risco dessa obstrução, 
ficou decidida que o Diretor de serviços técnicos encaminhará a situação junto ao Comandante Geral para  
viabilizar a desobstrução da saída de emergência no “hall” onde funciona o banco BMG. 6º CASO: Diz 
respeito à informação via ofício 055/2013 da Subcomandante do 7º SGBM/I e chefe do SAT, CAP QOBM 
ANA PAULA onde a mesma informou a respeito de alguns edifícios como o da Assembleia Paraense na Av. 
Presidente Vargas, do edifício do Antigo INANPS na Rua Manoel Barata e o prédio localizado na Av. Pres.  
Vargas nº 413 da SEMAJ, onde estão parciais e/ou totalmente abandonados e não apresentam quaisquer  
sistemas preventivos. A câmara técnica em análise do documento emitido decidiu por encaminhar para o 
comandante geral solicitando que seja encaminhado o documento para a Prefeitura Municipal de Belém e 
para os órgãos responsáveis pelos prédios com a finalidade de que providências sejam tomadas no sentido  
de minimizar os riscos potencialmente existentes gerados pelo prédio desativado. E após a leitura da pauta 
para a próxima reunião, o senhor presidente encerrou às 13 horas e 13 minutos, da qual, para constar, eu, 
2º  TEN.  QOBM ALEX DOS SANTOS  LACERDA,  Secretário,  digitei  e  lavrei  esta  ATA que após lida e 
achada conforme previsto vai assinada pelos conselheiros presentes.

GERALDO PANTOJA DE MENEZES – CEL QOCBM
Diretor de Serviços Técnicos do CBMPA
(Fonte: Ofício nº 571 e Nota nº 028/2013 – Diretoria de Serviços Técnicos do CBMPA)

4 - TERMO DE ENTREGA DE VIATURA
De ordem do Sr. CEL QOBM Comandante Operacional do CBMPA, no dia 29 de 

Novembro de 2013, eu MAJ QOBM CHARLYSTON WYTTING CARDOSO DE SOUSA, Chefe da 4ª Seção 
do EMG/COP, faço a entrega da Viatura Auto bomba Tanque (ABT 26) de placa OTN 5010, ao CAP QOBM 
SHERDLEY ROSSAS CANSANÇÃO NOVAES, Comandante do 10º Subgrupamento Bombeiro Militar, a fim 
de compor sua carga patrimonial e ser empregada no Serviço Operacional dessa OBM.

ITENS E ACESSÓRIOS
ITEM QTD MATERIAL

1.   02 Esguicho automático de 1 ½”
2.   01 Esguicho automático de 2 ½”
3.   04 Esguicho regulável de 1 ½”
4.   01 Esguicho regulável de 2 ½”
5.   02 Chave de mangueira 2 ½” x 1 ½”
6.   01 Chave de mangote de 4”
7.   02 Redução Storz 2 ½” x 1 ½”
8.   02 Adaptador rosca fêmea 2 ½” x Storz 2 ½”
9.   02 Adaptador rosca macho 1 ½” x Storz 1 ½”
10.   01 Aparelho proporcionador de espuma de 1 ½”
11.   01 Martelo de borracha
12.   01 Ralo de 4” para mangote de sucção
13.   02 Derivante 2 ½” x 1 ½” 1 ½”
14.   06 Apoio de mangueira
15.   04 Mangueira de 2 ½”
16.   10 Mangueira de 1 ½”
17.   05 Extrato de espuma AFFF/ARC (bombona de 20 l)
18.   06 Cone de sinalização de trânsito
19.   01 Extintor portátil de pó químico seco ABC de 12 kg
20.   01 Extintor portátil de CO2 de 6 kg
21.   02 Pá quadrada com cabo em madeira
22.   02 Pá de bico com cabo em madeira
23.   02 Gadanho com cabo em madeira
24.   02 Enxadeco
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25.   02 Picareta com cabo em madeira
26.   02 Croque articulado
27.   01 Chave de hidrante tipo “T” sem luva
28.   02 Alavanca sextavada
29.   02 Alavanca pé-de-cabra
30.   02 Machado
31.   02 Tesourão corta-a-frio
32.   01 Escada prolongável
33.   02 Mangotes de 4”
34.   01 Gerador elétrico

OBSERVAÇÕES:
1. A viatura encontra-se em perfeitas condições de uso, apenas com as seguintes 

alterações:
1.1. Alavanca “tanque-bomba” do painel do corpo de bombas com folga;
1.2. Puxadores internos das portas da cabine da guarnição danificados;
1.3. Câmera de ré não funcionou no momento da entrega da viatura;
1.4. Mangueira do esguicho do lavador de para-brisa ressecada;
1.5. Sensor de estacionamento não funciona.
2. A quilometragem da viatura no momento da entrega era de 14176 km.
3. Foram entregues também os seguintes materiais pertencentes a viatura ABT-26:
3.1. 01 Chave de ignição;
3.2. Chave de gaveta;
3.3. 08 (oito) chaves de aço;
3.4. 01 (um) manual de instrução do macaco hidráulico (BOVENAU);
3.5. 01 (um) manual de instrução do moto gerador (BUFALO);
3.6. 01 (um) manual de assistência técnica do moto gerador (BUFALO);
3.7. 02 (dois) discos de tacógrafo;
3.8. 02 (dois) plugs de energia elétrica;
3.9. 01 (uma) antena de rádio;
3.10. 01 (uma) capa de painel do som plástica;
3.11. 01 (um) fio de conexão com capa;
3.12. 01 (um) cartão combustível nº 0706.0000.0465.1438 e cartão de manutenção 

Brasilcard nº 36.036.654.015.0182.0101.

CHARLYSTON WYTTING CARDOSO DE SOUSA – MAJ QOBM
Chefe da 4ª Seção do EMG/COP/ Responsável pela Entrega

SHERDLEY ROSSAS CANSANÇÃO NOVAES -CAP QOBM
Comandante do 10º SGBM – Parauapebas/Responsável pelo Recebimento 
(Fonte: Ofício nº 213/2013 – BM/4 – Comando Operacional do CBMPA)

5 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 629899
PORTARIA: 893/2013
Objetivo: A Serviço da Corporação.
Fundamento Legal: Lei nº 5.119 de 16/05/1984
Origem: BELÉM/PA – BRASIL
Destino(s): Santarém/PA – Brasil
Servidor(es): 

3406644/JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO (CEL BM) / 1.5 diárias (Completa) / de 22/12/2013 a 
23/12/2013

Ordenador: JOAO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO 
(Fonte: Diário Oficial nº 32545 de 18dez2013)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – REFERÊNCIA ELOGIOSA

A) O CEL QOCBM  FERNANDO AUGUSTO CORRÊA DE MIRANDA -  Diretor  de 
Pessoal do CBMPA, no uso da competência que lhe confere o Inciso I do art. 26, c/c o §1º do art. 74 e art. 77 
da Lei Estadual nº 6.833/2006.Resolve:
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ELOGIAR o SUBTEN BM GLAUTER MÁRCIO FERREIRA MAFRA, do QCG, por ter 
trabalhado eficientemente, com presteza, dedicação, lealdade e com grande comprometimento na Seção de 
Controle de Pessoal – DP, demonstrando ser um militar conhecedor de suas obrigações, sem nunca medir 
esforços para desempenhar com profissionalismo sua função, tendo ainda abdicar por várias vezes de seus 
momentos de folga, em prol dos interesses do CBMPA. Destaco o altruísmo, a dedicação, o espírito de  
corpo, a capacidade, a competência e a disciplina, dispensada no exercício da atividade desempenhada, 
sempre demonstrando aos seus superiores, pares e subordinados um legado profissional bastante amplo, 
além de elevado senso de lealdade e camaradagem entre seus colegas de trabalho, qualidades essenciais  
ao desempenho das atividades bombeiro militar. É com satisfação que elogio o referido militar e que Deus o 
abençoe na sua jornada. INDIVIDUAL.

B)  O  CAP  QOABM  ANTONIO CARLOS  DA SILVA E  SOUZA,  Comandante  em 
exercício do 11º SGBM/I 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 MANOEL SANTANA MONTEIRO JÚNIOR, pertencente ao 11º SGBM/I, por 

ter doado sangue no dia 04 de dezembro de 2013 voluntariamente a pessoa necessitada, no banco de 
sangue do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMOPA. Ato de amor a vida que enobrece a 
Corporação. INDIVIDUAL.

(Fonte nota s/nº /2013 – 11º SGBM/I)

C)  O  CAP  QOBM  JAIRO SILVA OLIVEIRA,  Respondendo  pelo  comando  da  1ª 
SBM/Infraero, no uso da competência que lhe confere o art. 74, §1º da Lei Estadual nº 6.833/2006, resolve:

ELOGIAR:
O 2º SGT BM JOSÉ EDILSON  QUEIROZ ALVES,  por ter doado sangue a pessoa 

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

(Fonte nota nº 005/2013 – 1ª SBM/INFRAERO)

2 – ANÁLISE DO RECURSO HIERÁRQUICO
A) Preliminarmente conheço o recurso, como  RECURSO HIERÁRQUICO, de forma 

intempestiva, de acordo com o art. 145, § 1º, da Lei 6.833/2006, para análise do ato de competência do  
Comandante do CBMPA.

WALTER WANDERLEI COELHO DOS SANTOS, CB BM, impetrou recurso por meio 
do representante legal Jaime Carneiro Costa, OAB 7562, para avaliação de reexame da decisão referente  
ao Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, PADS, instaurado pela portaria nº 037/2010, publicada 
no BG nº 039 de 02MAR2010, conforme solução publicada no BG 060/2013 e nota de punição BG nº 
101/2013.

DAS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE
A defesa requisita que seja considerado o comportamento do militar durante a análise 

do  recurso  por  encontrar-se  classificado  no  comportamento  ótimo,  entretanto  durante  a  dosimetria  da 
sanção aplicada foi parametrizado pela autoridade instauradora durante a decisão final contida na solução 
do PADS.

Entretanto,  não faz alegações objetivas  para avaliação de mérito,  assim como de 
Direitos Constitucionais, materiais e processuais.

No  que  tange  aos  fatos  contidos  nos  autos,  não  foi  mencionados  pela  defesa 
argumentos objetivos para análise, ou antíteses na tese de defesa, referente a necessidade de reavaliação 
da decisão contida na solução do processo administrativo.

Outrossim, diante do exposto, resolvo:
1. Manter a decisão da solução do PADS publicada no Boletim Geral nº 060/2013, e 

punição disciplinar publicada no BG nº 101/2013 com 06 (seis) dias de prisão.

2. Determinar ao Comandante do militar para dar cumprimento a sanção disciplinar no 
quartel de origem do CB BM WALTER WANDERLEI COELHO DOS SANTOS. 
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3. Publicar em Boletim Geral a presente decisão recursal. A Ajudância Geral para as 
providências.

Belém-PA, 10 de dezembro de 2013.

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

B) Preliminarmente conheço o RECURSO HIERÁRQUICO, de forma tempestiva, de 
acordo com o art. 143, II, e 145, § 1º e § 2º da Lei 6.833/2006, para análise do ato de competência do  
Comandante do CBMPA.

DIONALDO  REBOUÇAS  DOS  REIS,  JOSIAS  PIMENTEL  DE  SOUSA,  CÉLIO 
JORGE DA SILVA LIBERAL, WASHINGTON LUIS CASTRO ALVES, ROSENILSON LAVOR DA SILVA, 
MARIO  CRISTINO  TAPAJOS  BARROSO,  EDIELSON  ROBERTO  DA SILVA FERREIRA,  EDIVALDO 
RABELO DA SILVA E THEISSON LUIS PINTO DE SOUZA. impetraram recurso requisitando avaliação de 
reexame da decisão referente a solução do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, publicada no 
BG 206 de 04NOV2013, conforme processo instaurado pela Portaria nº 047/2012 de 15JUN2012, BG nº 
114 de 21JUN2012.

DAS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE
A defesa  informa  preliminarmente  do  excesso  de  prazo  para  que  o  processo 

administrativo fosse solucionado, e que houve o sobrestamento do processo, assim como não houve a 
produção de provas.

Informa que não ocorreu prejuízo ao exercício de direito de manifestações plenas 
durante as alegações iniciais de defesa.

Menciona que ocorreu  prejuízo  ao exercício  de  direito  de  ampla defesa,  pois  os 
advogados dos acusados não estavam presentes durante as inquirições das testemunhas de acusação e 
de defesa, porém reconhece que foi nomeado para os referidos atos defensores “ad hoc”, com exceção do 
Comandante-Geral do CBMPA a época.

O recorrente informa que o serviço disponibilizado ao SAMU/Santarém foi autorizado 
pelo Comandante-Geral a época e que não foi editada ordem escrita para suspensão formal das atividades 
por meio de ato administrativo.

E finalmente requisita nulidade do processo ou reforma da decisão publicada no BG 
nº 206 de 04NOV2013.  

DA ANÁLISE DO RECURSO
Quanto ao primeiro quesito, no que tange ao excesso de prazo, reconhecemos que 

ocorreu  o  referido  lapso  de  tempo,  entretanto  observa-se  nos  autos  que  as  diligências  tornaram-se 
complexas por  vários motivos,  entre  os quais,  as distâncias geográficas entre  as cidades de Belém e 
Santarém, o que dificultou a otimização das oitivas de testemunhas, pois foi necessário a implementação de 
inquirição por meio de carta precatória, em atenção a economia processual.

Não há demonstrações de prejuízos a defesa dos militares acusados,  pois foram 
cumpridos os ritos processuais com as concessões dos direitos Constitucionais previstos no art. 5º, incisos 
LV e LIV da CF/1988, no que se refere ao Contraditório e a Ampla Defesa e o Devido Processo Legal.  
Portanto não há motivos para declaração de nulidade absoluta do processo, pois, mesmo que ocorressem 
possíveis nulidades relativas, teríamos que diagnosticar prejuízos para a defesa.

Analisando  o  segundo  quesito,  referente  a  produção  de  provas  periciais  e  do 
sobrestamento.  Ressaltamos  que  no  processo  penal,  as  provas  nominadas  estão  elencadas  entre  os 
artigos 155 e 250 do Código de Processo Penal, tratamento similar a do Código de Processo Penal Militar,  
aplicado de forma subsidiária conforme art. 175 da Lei 6833/2006, já as provas inominadas não possuem o 
seu  procedimento  explicitado  em Lei.  E  o  Código  de  Processo  Civil  enumera  como  meios  de  prova 
o depoimento  pessoal  (Art.  342  a  347),  a exibição  de  documentos  ou  coisa  (Art.  355  a  363),  a prova 
documental (Art. 364 a 399), a confissão (Art. 348 a 354), a prova testemunhal (Art. 400 a 419), a inspeção 
judicial (Art. 440 a 443) e a prova pericial (Art. 420 a 439).

Assim,  basta  o  convencimento  da  autoridade  julgadora  de  que  as  provas  são 
suficientes  para  formalização  do  convencimento  e  deliberação  de  tomada  de  decisão.  Pois,  segundo 
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Calamandrei, a autoridade deve se posicionar de acordo com as seguintes vertentes: indícios dos fatos,  
verossimilhança e verdade, para na sequência decidir com certeza.

No  que  tange  ao  sobrestamento,  ressaltamos  que  as  lacunas  das  legislações 
especiais podem ser supridas por outros ordenamentos legais, sem prejuízo as partes, haja vista que não 
seria  tolerável  engessar  a  administração  e  inviabilizar  uma  diligência  ou  o  fluxo  do  processo,  e  
considerando os princípios da eficiência e da razoabilidade entendemos ser pertinente o sobrestamento,  
porém a análise não poderá ser genérica, e sim deverá ser analisada cada situação de forma independente,  
pois o Código Civil diz que o caso fortuito ou de força maior existe quando uma determinada ação gera 
consequências, efeitos imprevisíveis, impossíveis de evitar ou impedir.   

Sobre  o  quesito  do  exercício  de  direito  de  manifestações  plenas  durante  as 
alegações iniciais de defesa, o recorrente reconhece que tomou ciência do respectivo direito durante a 
respectiva fase processual,  portanto a referida manifestação fica a critério da parte acusada, pois a lei  
6.833/2006 faculta a referida manifestação do acusado para ser apensado aos autos e analisado pelo 
presidente do processo e pela autoridade durante a fase final de solução do processo administrativo. 

Quanto ao prejuízo ao exercício de direito de ampla defesa, nas diligências em que 
os advogados dos acusados não estavam presentes durante as inquirições das testemunhas de acusação 
ou de defesa, foi nomeado para os referidos atos defensores “ad hoc”.

Entretanto,  houve  apenas  argumentações  genéricas,  haja  vista  que  não  foram 
mencionados quais os prejuízos que ocorreram, e quais os caso em que não havia ciência dos acusados ou 
advogados do cronograma de oitivas,  com exceção da diligência  em carta  precatória  da inquirição do 
Comandante-Geral do CBMPA a época, que poderá ser anulada, pois não consta que não foi oportunizado 
ciências das data da oitivas a representação legal e aos acusados, porém não há nulidade absoluta de todo 
processo, pois há provas nos autos das culpabilidades dos militares, com oferecimento de ampla defesa e 
contraditório.

Finalmente, a defesa menciona que o serviço foi autorizado pelo Comandante do 
CBMPA a época.

Quanto a autorização, não foi encontrado nenhum ato administrativo autorizador de 
execução dos serviços pelos militares da Corporação junto ao SAMU/Santarém, entretanto foi comprovado 
que os militares assumiram atividades laborais, posteriormente interrompidas por um lapso de tempo, por 
interferência do comandante a época do 4º GBM/Santarém.

Ressaltamos que não há necessidade de expedição de ato administrativo proibitivos 
ao militares de continuidade das atividades junto ao SAMU, nem autorização tácita,  como menciona o 
recorrente,  pois  existe  vedação  legal,  que  poderá  gerar  em  caso  de  continuidade,  outro  processo 
administrativo, sem afetação ao Princípio do “Non Bis In Idem”, por ensejar novas transgressões.

QUANTO AO PEDIDO DO RECURSO E DA DECISÃO
O defensor dos recorrentes, mesmo utilizando termos muito pouco recomendados 

para o objeto do documento, que vão de encontro ao esteio basilar da corporação, que são a boa disciplina,  
solicita a anulação da punição ou reforma da decisão.

Entretanto,  não  podemos  concordar  com  o  pedido  da  defesa  de  anulação  do 
processo, conforme já descrito e fundamentado anteriormente.

Porém, somos de parecer favorável pela reforma da decisão,  por não ter gerado 
grande prejuízos às atividades do CBMPA, entretanto resultou em transtorno para a Administração Pública, 
de acordo com art. 31,§ 1º, incisos I e II da lei 6.833/2006.

E de acordo com o art. 64 da referida lei, decido atenuar a sanção de 08 (oito) dias  
de  detenção,  para  04  (quatro)  dias  detenção,  passando  a  ser  classificada  como  transgressão  Leve, 
permanecendo as demais motivações e premissas legais contidas na solução do Boletim Geral nº 206 de 
04DEZ2013.

Publicar em Boletim Geral a presente decisão recursal. A Ajudância Geral para as 
providências.

Belém-PA, 18 de dezembro de 2013.

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM
Comandante-Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
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c) Preliminarmente conheço o RECURSO HIERÁRQUICO, de forma tempestiva, de 
acordo com o art. 143, II, e 145, § 1º e § 2º da Lei 6.833/2006, para análise do ato de competência do  
Comandante do CBMPA.

RAIMUNDO  RENATO  ALVES  BARBOSA, Subtenente  BM,  impetrou  recurso 
requisitando avaliação de reexame da decisão referente a solução do Processo Administrativo Disciplinar 
Simplificado, publicada no BG 206 de 04NOV2013, conforme processo instaurado pela Portaria nº 047/2012 
de 15JUN2012, BG nº 114 de 21JUN2012.

DAS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE
A  defesa  informa  preliminarmente  que  ocorreu  excesso  de  prazo  para  que  o 

processo administrativo fosse solucionado.
Na sequência ressalta em síntese, que não houve a produção de provas periciais e 

realização de diligências complexas.
Menciona  que  ocorreu  prejuízo  do  exercício  de  direito  de  manifestações  plenas 

durante as alegações iniciais de defesa, porém reconhece que tomou ciência do respectivo direito durante a 
respectiva fase processual.

O recorrente relata que o serviço disponibilizado ao SAMU/Santarém foi autorizado 
pelo Comandante a época e que não foi editada ordem escrita para suspensão formal das atividades por  
meio de ato administrativo.

Finalmente, informa que o apoio disponibilizado ao SAMU não causou prejuízo das 
atividades laborais junto ao CBMPA, requerendo avaliação de possível nulidade do processo administrativo 
ou reforma da decisão publicada no BG nº 206 de 04NOV2013.  

DA ANÁLISE DO RECURSO
Quanto ao primeiro quesito, no que tange ao excesso de prazo, reconhecemos que 

ocorreu  o  referido  lapso  de  tempo,  entretanto  observa-se  nos  autos  que  as  diligências  tornaram-se 
complexas por  vários motivos,  entre  os quais,  as distâncias geográficas entre  as cidades de Belém e 
Santarém, o que dificultou a otimização das oitivas de testemunhas, pois foi necessário a implementação de 
inquirição por meio de carta precatória, em atenção a economia processual.

Quanto  ao  cumprimento  das  demais  formalidades  processuais,  entre  as  quais  a 
solução  do  processo  há  de  mencionar  o  volume  de  trabalhos  analisados  pelo  Subcomandante  da 
Corporação que além das atividades que lhe competem, cabe a atividade correcional.

Desta forma, não há demonstrações de prejuízos a defesa do militar acusado, pois 
foram cumpridos os ritos processuais com as concessões dos direitos Constitucionais previstos no art. 5º, 
incisos LV e LIV da CF/1988, no que se refere ao Contraditório e a Ampla Defesa e o Devido Processo 
Legal.  Portanto  não  há  motivos  para  declaração  de nulidade  absoluta  do  processo,  pois,  mesmo que 
ocorressem possíveis nulidades relativas, teríamos que diagnosticar prejuízos para a defesa.

Analisando o segundo quesito, referente a produção de provas periciais e realização 
de diligências complexas. Ressaltamos no processo penal, as provas nominadas estão elencadas entre os 
artigos 155 e 250 do Código de Processo Penal, tratamento similar a do Código de Processo Penal Militar,  
aplicado de forma subsidiária conforme art. 175 da Lei 6833/2006, já as provas inominadas não possuem o 
seu  procedimento  explicitado  em Lei.  E  o  Código  de  Processo  Civil  enumera  como  meios  de  prova 
o depoimento  pessoal  (Art.  342  a  347),  a exibição  de  documentos  ou  coisa  (Art.  355  a  363),  a prova 
documental (Art. 364 a 399), a confissão (Art. 348 a 354), a prova testemunhal (Art. 400 a 419), a inspeção 
judicial (Art. 440 a 443) e a prova pericial (Art. 420 a 439).

Assim,  basta  o  convencimento  da  autoridade  julgadora  de  que  as  provas  são 
suficientes  para  formalização  do  convencimento  e  deliberação  de  tomada  de  decisão.  Pois,  segundo 
Calamandrei, a autoridade deve se posicionar de acordo com as seguintes vertentes: indícios dos fatos,  
verossimilhança e verdade, para na sequência decidir com certeza.

E de acordo com os autos existem provas suficientes para concluir pela culpabilidade 
tipificada como transgressão prevista na lei 6.833/2006.

Sobre  o  quesito  do  exercício  de  direito  de  manifestações  plenas  durante  as 
alegações iniciais de defesa, o recorrente reconhece que tomou ciência do respectivo direito durante a 
respectiva fase processual,  portanto a referida manifestação fica a critério da parte acusada, pois a lei  
6.833/2006 faculta a referida manifestação do acusado para ser apensado aos autos e analisado pelo 
presidente do processo e pela autoridade durante a fase final de solução do processo administrativo. 
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Finalmente, a defesa menciona que o serviço foi autorizado pelo Comandante do 
CBMPA a época, e que não ocorreu prejuízos ao CBMPA.

Quanto a autorização, não foi encontrado nenhum ato administrativo autorizador de 
execução dos serviços pelos militares da Corporação junto ao SAMU/Santarém, entretanto foi identificado 
que os militares assumiram atividades laborais, posteriormente interrompidas por um lapso de tempo, por 
interferência do comandante a época do 4º GBM/Santarém.

Ressaltamos que não há necessidade de expedição de ato administrativo proibitivos 
ao militares de continuidade das atividades junto ao SAMU, nem autorização tácita,  como menciona o 
recorrente,  pois  existe  vedação  legal,  que  poderá  gerar  em  caso  de  continuidade,  outro  processo 
administrativo, sem afetação ao Princípio do “Non Bis In Idem”, por ensejar novas transgressões.

Entretanto concordamos que não ficou demonstrado nos autos prejuízos ao CBMPA. 
 
QUANTO AO PEDIDO DO RECURSO E DA DECISÃO
O recorrente solicita a anulação da punição ou reforma da decisão.
Não  podemos  concordar  com  o  pedido  da  defesa  de  anulação  do  processo, 

conforme já descrito e fundamentado anteriormente.

Porém, somos de parecer favorável pela reforma da decisão,  por não ter gerado 
grandes prejuízos às atividades do CBMPA, entretanto resultou em transtorno para a Administração Pública, 
de acordo com art. 31,§ 1º, incisos I e II da lei 6.833/2006.

E de acordo com o art. 64 da referida lei, decido atenuar a sanção de 08 (oito) dias  
de  detenção,  para  04  (quatro)  dias  detenção,  passando  a  ser  classificada  com  transgressão  Leve, 
permanecendo as demais motivações e premissas legais contidas na solução do Boletim Geral nº 206 de 
04DEZ2013.

Publicar em Boletim Geral a presente decisão recursal. A Ajudância Geral para as 
providências.

Belém-PA, 18 de dezembro de 2013.

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

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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